
SALDO

Saldo adalah mata uang elektronik dari aplikasi Bliin

untuk memfasilitasi kegiatan jual beli dengan lebih

praktis dan aman, untuk mengisi saldo dapat

dilakukan dengan transfer Bank, gopay, OVO, Dana, 

Linkaja & datang ke kkantor Bliin langsung

KETENTUAN

Setiap transaksi akan mengurangi saldo sebesar 5% 

dari total penjualan pedagang secara otomatis

Penarikkan saldo bisa dilakukan kapanpun

kenomer rekening Bank manapun paling lambat

1x24 jam

Pedagang tidak boleh menjual barang-barang

illegal dan yang dilarang oleh peraturan yang ada

di Indonesia

Untuk memulai berjualan setiap mitra wajib

memiliki saldo paling sedikit Rp 10.000





Berikut adalah tampilan awal dari

aplikasi mitra Bliin

Jika Toko sudah selesai dibuat toko

anda akan tampil di halaman depan, 

1 akun dapat membuat maksimal

sampai 5 toko



Tekan Icon + untuk membuat toko

baru dihalaman utama aplikasi BLiin

Tekan disini



Tekan warung jika usahamu meliputi

makanan/pakaian/aksesoris/kebutuhan

rumah tangga dan lain-lain

Tekan Pasar Tradisional jika usahamu

lokasinya berada didalam atau

disekitar pasar tradisional



Setelahnya tekan kata barang dipojok

atas dan ganti menjadi toko (sub menu)

Jika sudah benar

tampilan atas akan

berubah menjadi

toko



Jangan lupa untuk

merubah lokasi usahamu

Upload foto toko atau logo usaha, 

maksimal 5 foto ini untuk memudahkan

mitra kurir menemukan tokomu

Masukan Nama Toko/Usaha

Masukan keterangan Toko/Usaha nomer

WA/lokasi jelas dan lain-lain



Jangan lupa untuk izinkan akses

lokasi di perangkat, selanjutnya

pilih lokasi usahamu

Atur jam oprasional

toko setiap hari



Jangan lupa untuk izinkan akses

lokasi di perangkat, selanjutnya

pilih lokasi usahamu

Atur jam oprasional

toko setiap hari



Tekan Ceklis diatas jika sudah

selesai seperti contoh ini



Jika sudah selesai, tokomu akan

muncul dihalaman depan, 

sekarang yuk kita mulai

masukan barang ke tokomu

Caranya tekan toko kamu

Tekan icon + untuk

mulai masukan barang



Langsung aja masukan

foto barangmu

Masukan nama barang

Masukan deksripsi barang

tersebut sejelas-jelasnya

Masukan harga barang

sesudah ditambah (5%)

Tekan dapat dibeli secara

online jika sudah dapat dibeli

Masukan berat produk dan 

wilayah (hanya 1x saja)



Jika sudah selesai seperti biasa

tekan tanda ceklis dipojok kanan

Ulangi Langkah - Langkah yang 

sama untuk menambah produk

lainnya!





Informasi lebih lanjut
WA : +62 8199 4161 646 Instagram : Bliin_Indonesia
Mail : info@bliin.id Facebook  : Bliin_Indonesia
Web : www.bliin.id

mailto:info@bliin.id

