
 

 

 

NETLIFE INDONESIA 
Netlife Solusi Yang Tepat Untuk Bisnis Anda Dikondisi Pandemik Saat ini Bisnis Kesehatan & Kecantikan 

Terbaik saat ini dan Masa Depan 

 

Apa itu NETlife? 
PT. Arnet Sukses Mandiri hadir bagi mereka yang ingin sukses bersama dalam menjalankan usaha 

penjualan berjenjang. 

 

Perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan secara langsung dengan menggunakan sistem 

multilevel marketing. Berdiri pada tahun 2021 dengan produk unggulan yang diminati oleh Masyarakat 

Indonesia 

 

PT. Arnet Sukses Mandiri di dirikan oleh W.Suharno dan Yeyet Suryati di Bandung Jawa Barat. Berawal 

dari kesederhanaan ,Arnet telah mendistribusikan produk keseluruh wilayah di Indonesia, bahkan telah 

menjangkau hingga ke luar negeri 



 

Legalitas dari perusahaan PT. Arnet Sukses Mandiri dan produknya sudah sangat lengkap sesuai 

persyaratan yang ada di Indonesia menjamin peluang usaha ini aman untuk di jalankan jangka Panjang 

 

Keunggulan Bisnis NETlife? 
Apa yang menjadikan Bisnis NETlife berbeda dari bisnis-bisnis lain yang bertebaran di luar sana? 

Faktanya, Bisnis NETlife memiliki banyak sekali keunggulan yang tidak dimiliki oleh bisnis sejenisnya. 

Berikut ini beberapa daftar Keunggulan Bisnis NETlife : 

 

 

Modal Terjangkau 

Biaya Pendaftaran Member Bisnis My Way Sangat kecil & terjangkau 

 

 

Mudah Dijalankan 

Tidak menggangu pekerjaan utama. Karena bisa dikerjakan dimana saja & kapan saja Anda suka. 

 

 

Semua Kalangan 

Cocok untuk yang berstatus karyawan, mahasiswa atau ibu rumah tangga yang sedang mencari 

penghasilan tambahan atau bisnis sampingan. 

 

 

Bisnis Modern 

Peluang bisnis kekinian dan lagi trend. Pangsa pasar luas di Indonesia. Bisnis tahan krisis, bisa dikerjakan 

online/ offline. 

 

 

Produk herbal 



Semua Produk NETlife termasuk Evergreen (jangka panjang). Berkualitas tinggi sehingga NETlife 

berpotensi menjadi bisnis jangka panjang. 

 

 

Team Support 

Komunitas yang berfikir positif, optimis, saling membantu dan menginspirasi. Dengan visi untuk maju 

dan sukses bersama. 

 

Bergerak di Bidang Kecantikan dan Kesehatan. 

Pasar produk kecantikan dan kesehatan merupakan lahan terluas serta penyumbang terbesar nilai 

transaksi saat ini. Jadi, bisnis dalam bidang kecantikan dan kesehatan merupakan pilihan yang sangat 

tepat dan cerdas saat ini dengan jumlah calon konsumen yang sangat besar. 

 

Produk NETlife 
 

CORDYCO COFFEE 

Meningkatkan Stamina Dan Perporma Pria 

 

 

NUTRA HERB 

SOLUSI untuk sakit STROKE, NYERI SENDI & penyakit!!! 

 

DYNAMIC MILK 

Susu Bubuk Kambing Lemak Nabati 

 

LUTEN COFFEE 

Koffie Bubuk Sebagai Nutrisi Mata, Mencegah Rabun Katarak Senja 

 

 



KAPSUL SOVI 

Rahasia Kecantikan Wanita, Kapsul Herbal khusus wanita yang mengandung bahan alami 

 

 

NETGLOW 

Rahasia tampil sehat ramping dan glowing 

Produk-produk herbal yang kami miliki telah terbukti kegunaanya bagi masyarakatluas. Dengan proses 

produksi yang memenuhi standar yang disyaratkan dan telah memiliki ijin edar sehingga aman untuk 

dikonsumsi. 

 

Marketing Plan NETlife 
Apa saja bonus-bonus yang disediakan oleh NETlife bagi para membernya? Silahkan klik tombol dibawah 

ini untuk melihat penjelasan Marketing Plan 

Marketing Plan 

SAATNYA UNTUK MEMILIKI PENGHASILAN LUAR BIASA! 

Siapa saja yang dapat menjalankan bisnis NETlife? 

 

Orang-orang yang jenuh dengan pekerjaan rutinitas. 

Orang-orang yang tiap bulan gaji hanya numpang lewat di rekening. 

Orang-orang yang menginginkan bisnis sampingan yang memiliki waktu fleksibel. 

Orang-orang yang menginginkan kehidupan lebih baik, 

Orang-orang yang menginginkan traveling keliling dunia gratis. 

Orang-orang yang menginginkan kebebasan waktu dan finansial. 

Orang-orang yang menginginkan penghasilan besar. 

Orang-orang yang ingin mewujudkan impiannya yang selama ini sulit diraih dengan pekerjaan biasa. 

Orang-orang yang ingin sukses muda. 

Orang-orang yang ingin pensiun muda. 

Orang-orang yang menginginkan membahagiakan orang tua dan keluarga. 

Orang-orang yang menginginkan ibadah Umroh gratis. 



Orang-orang yang memikirkan kehidupan masa tuanya nanti. 

 

Kenapa Anda Harus gabung sekarang juga 

Tim Kami terdiri dari para Top Leader yang telah berpengalaman puluhan tahun dalam menjalankan 

bisnis Network Marketing baik itu secara online maupun offline. Sehingga kami sudah sangat paham apa 

yang harus kami persiapkan serta lakukan untuk membimbing Anda mencapai penghasilan, Reward 

serta kesuksesan bersama Bisnis Ini. 

 

Gabung Sekarang 

Berikut ini Kami Jelaskan apa saja Fasilitas yang kami berikan dan Anda dapatkan Bergabung di Team 

Kami : 

 

Member Area 

Member area eksklusif memberikan pengetahuan tentang Bisnis NETlife dan Produknya serta Support 

System terbaik 

 

 

Website Replika 

Anda akan mendapatkan website yang keren serta canggih secara gratis untuk menunjang promosi 

anda. Jadi anda tidak perlu pusing mengeluarkan biaya lagi buat website canggih ini. Karena Website Ini 

Gratis 

 

 

Update Informasi 

Update Informasi dan berita terbaru langsung di web support NETlife Indonesia agar anda selalu update 

tentang perkembangan bisnis NETlife ini 

 

 

 

 

Cara Menjadi Member Bisnis NETlife 



Bagaimana caranya menjadi member Bisnis NETlife? Caranya sangat mudah sekali. Anda cukup 

melakukan pembelian 1 Paket Belanja Produk NETlife harga = Rp 190.000, silahkan anda lengkapi Data 

Pendaftaran Member NETlife klik tombol Daftar Sekarang dibawah ini : 

 

Gabung Sekarang 

Setelah itu lakukan pembayaran Paket Belanja sesuai arahan yang ada di email pendaftaran kemudian 

konfirmasikan pembayaran nya, silahkan anda tunggu proses aktivasi. Setelah proses 

aktivasi/pendaftaran member selesai, anda akan menerima pemberitahuan melalui email / whatsapp 

bahwa anda secara resmi telah terdaftar sebagai member Bisnis NETlife di Netlife Indonesia. 

 

Take Action Now!! 

Segera ambil keputusan sekarang! Ingat! KESUKSESAN dan MASA DEPAN anda ditentukan oleh 

KEPUTUSAN yang anda ambil SAAT INI 

 

Netlife Indonesia 

https://netlifecenter.com/

