
Buka bisnis Iayanan
Maxim Anda sendiri



/// Transportasi online — peluang 
bisnis yang menjanjikan

Pasar jasa transportasi berkembang 
pesat.

Teknologi modern telah membuat 
layanan ini terjangkau dan berkualitas 
tinggi, dan sekarang semakin banyak 
orang menggunakan transportasi 
online untuk perjalanan sehari-hari.

Pertumbuhan pesanan tahunan 
memberikan keuntungan yang stabil 
dan menjadikan transportasi online 
sebagai arah yang menjanjikan untuk 
pengembangan bisnis.

Kami menawarkan Anda untuk 
membangun bisnis jasa transportasi 
Anda sendiri dengan layanan Maxim.

Lihat presentasi mengenai cara kerja kami bersama mitra

https://www.youtube.com/watch?v=8Z4m1TEA9xA


/// Tentang layananMaxim adalah merek terkenal 
yang telah beroperasi di berbagai 
kota dan negara.

Layanan Maxim mulai beroperasi 
di Indonesia sejak tahun 2018.
Saat ini, jasa layanan 
sudah dapat digunakan 
di lebih dari 50 kota.

2003
tahun pembentukan

22
negara di dunia

900
kota

> 120 
juta unduhan aplikasi 
Maxim di Android dan iOS

Tonton video tentang perusahaan

https://www.youtube.com/watch?v=YxkNA8uh7Ok&t


/// Layanan rekanan

Pada tahun 2016, mitra layanan Maxim 
diluncurkan. Hal ini berdasarkan pada 
keinginan untuk menyediakan layanan 
berkelas dunia di belahan dunia 
manapun.

Lihat Kota yang tersedia

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=ru&ll=-2.3408273655877587%2C110.60688314151625&z=6&mid=1tuxuzfwzR3GCC2USeo8N2SU8Jzmv5Hoh


2016

+15
kontrak

/// Dinamika pembangunan

Dalam geografi layanan, 
ada lebih dari 500 kota yang 
dibuka oleh perusahaan rekanan
kami di seluruh dunia.

+108
kontrak

2017 2019 2021

+174
kontrak

+528
kontrak

2022

+364
kontrak



/// Kami menawarkan

Layanan untuk manajemen
Mempersiapkan dan mengatur alur kerja secara online dari mana saja di dunia. Menganalisa membuat 
laporan terperinci tentang pesanan dan pengemudi, waktu tunggu mobil, keuangan dan indikator 
lainnya di layar komputer.

Aplikasi untuk pengemudi
Aplikasi seluler untuk pengemudi Taxsee Driver, yang memungkinkan Anda untuk menjalankan bisnis 
dengan jumlah staf administrasi yang sedikit. Berkat aplikasi ini, pengemudi dan pelanggan dapat 
berinteraksi secara mandiri tanpa manajer. Pengemudi dapat memilih sendiri order atau menerimanya 
secara otomatis. Aplikasi ini terus ditingkatkan dan disempurnakan dan tersedia di semua pasar aplikasi 
populer untuk Android dan iOS. Aplikasi ini telah diunduh oleh lebih dari 4 juta orang.

Aplikasi untuk pelanggan
Aplikasi seluler untuk pelanggan Maxim, yang memenuhi semua persyaratan modern. 
Setelah pendaftaran cepat, pelanggan dapat segera membuat order dan melacak pelaksanaannya. 
Aplikasi menghitung harga order secara otomatis dan pelanggan mengetahui biaya perjalanan 
sebelumnya. Aplikasi ini terus ditingkatkan dan disempurnakan dan tersedia di semua pasar aplikasi 
populer untuk Android dan iOS. Aplikasi ini telah diunduh oleh lebih dari 10 juta orang.

Lihat presentasi

Lihat presentasi

Lihat presentasi

Lihat video

https://drive.google.com/file/d/1njDoJm207LwaEJiodtc_aYvik7mUkIsP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1njDoJm207LwaEJiodtc_aYvik7mUkIsP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qo0I8udbFolYqp2t90EQhlRUA5dq_xOf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14wN9X-yAJCyTLhuPPC3hIC9iz3tSReUp/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=GcXMkQMxdgA


/// Kami menawarkan

Materi iklan
Akses ke basis data yang memiliki tata letak dalam satu gaya perusahaan, strategi periklanan siap 
pakai untuk menarik pengguna dan rekomendasi praktis untuk periklanan yang efektif. 
Materi terus ditingkatkan dan diperbarui.

Kepelatihan
Rekan dilatih sebelum mulai bekerja dan menerima nasihat para ahli mengenai semua 
masalah bisnis pada setiap tahap kerja sama.

Dukungan teknis
Mitra akan dilatih sebelum mulai bekerja dan akan menerima masukan dari para ahli mengenai semua 
masalah bisnis pada setiap tahap kerja sama.

Demo

Lihat video

Lihat presentasi untuk mitra potensial

Lihat video

https://bmmaket.ru/demoindonesia
https://www.youtube.com/watch?v=adonqKqBaMI
https://www.youtube.com/watch?v=NFRD3zw1zsY&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=MdUbk-_dJXE&t=4s&ab_channel=BergabunglahdenganBisnisMaxim
https://www.youtube.com/watch?v=adonqKqBaMI


/// Potensi Pendapatan

Pendapatan

Komisi mulai dari 10 % 
hingga 15 % untuk setiap 
order yang didapat oleh 
pengemudi.

Sistem ini memungkinkan 
Anda untuk mengkonfigurasi 
penerimaan order tidak hanya 
untuk transportasi penumpang, 
tetapi juga untuk layanan 
tambahan, misalnya: pengiriman 
kurir, pijat dan SPA, pengiriman 
makanan, pembersihan, pengemudi 
pribadi, binatu, sewa mobil.



/// Potensi Pengeluaran

Pengeluaran
Pendaftaran PT, periklanan, 

pajak, royalti, pekerjaan kantor, 
assistant services.

Pengeluaran bersama
Pengemudi mengisi kembali saldo 
akun virtual di aplikasi pengemudi. 

Komisi dikurangkan dari akun untuk 
pesanan yang diselesaikan. Dalam 

sebulan, uang itu masuk ke rekening 
penyelesaian di kantor pusat. 

Biaya penanganan panggilan dan 
royalti sudah dipotong. Jumlah sisanya 

adalah dikreditkan ke rekening koran 
penerima mitra — sampai tanggal 10 

setiap bulan.



/// Syarat dan ketentuan

Kami menawarkan produk 
perangkat lunak yang unik dan strategi 
pengembangan yang efektif. 

Dengan syarat yang menguntungkan,
kami memberikan model bisnis siap 
pakai dan hak eksklusif ke wilayah kota 
kepada rekan kami.

Biaya lump sum untuk kota-kota dengan populasi

kurang dari 100.000 orang — Rp10.000.000
mulai dari 100.000 hingga 200.000 orang — Rp15.000.000
lebih dari 200.000 orang — Rp20.000.000

Untuk 3 bulan pertama — keseluruhan komisi dari pengemudi 
akan masuk ke mitra. Selanjutnya, pembagian untuk mitra adalah 
70% dan untuk layanan Maxim adalah 30%



Anda selalu bisa mendapatkan saran dari spesialis layanan kami. 
Hubungi kami! Kami akan memberi tahu Anda tentang 
kemitraan dan menjawab semua pertanyaan Anda. 
Apakah Anda ingin melihat bagaimana program kami bekerja? 
Kami akan membuat presentasi online. 
Kami terbuka untuk komunikasi. 

Dapatkan konsultasi 
sekarang juga

+62 761 6006 006

sales_id@taximaxim.com

mailto:sales_id@taximaxim.com

