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TENTANG KAMI
      Baletronik adalah mitra bisnis Authorized Dealer 
voucher elektrik dan Paymen Point Online banking. yang 
merupakan suatu tempat Loket tagihan pembayaran yang 
bekerja sama dengan perbankkan yang terkoneksi secara 
online real time sehingga rekonsiliasi data terjadi sangat cepat 
dengan akurasi data yang sangat akurat. 
 Baletronik sudah berpengalaman sejak tahun 2007 
dan berjasa dalam membangun perekonomian untuk 
meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan 
memberi kesempatan kepada para mitranya untuk membuka 
usaha berbisnis berjualan pulsa dengan sistem satu deposit 
untuk bisa melakukan pengisian pulsa All Operator dan 
menjadi Loket pembayaran seperti Token PLN, BPJS, PLN 
Pasca Bayar, PDAM, TIKET KERETA API, SPEEDY, 
INDOVISION Pasca Bayar, TELKOMVISION Pasca Bayar, 
GAMES ONLINE, XLPLOR dll dengan harga termurah dan 
pelayanan terbaik. adapun sistem pengisiannya melalui 
teknologi Sms, Telegram, Kongkow, Gtalk, Hangout, gtalk, 
facebook & ip 
 Berbagai banyak kemudahan yang kami tawarkan 
kepada calon agen ataupun agen kami, kami terus pantau 
kinerja sistem penjualan kami sehingga dapat menghadirkan 
kenyamanan serta kepercayaan seluruh agen kami agar 
dapat terus menjadi Mitra setia Baletronik. Dan tak lupa juga 
update atau perubahan harga yang kami lakukan secara rutin 
yang cenderung turun, sehingga harga yang kami tawarkan 
dapat bersaing dipasaran ataupun kami dapat mengusahakan 
menjadi trendsetter harga pulsa termurah.. 
Terima kasih...... Salam Sukses 
 www.baletronik.com

VISI KAMI
“Menjadi perusahaan perdagangan retail dan jasa penyedia produk 

voucher isi ulang pulsa dan e-Payment Point Online Bank yang 
terbaik, terdepan, tangguh, terpercaya serta selalu 

mengedepankan kenyamanan yang dapat menciptakan kepuasan 
pelanggan. dan dapat menjangkau masyarakat di seluruh daerah 

Indonesia” 

MISI KAMI

Memberikan kebutuhan produk Pulsa Elektrik All Operator, 
Token PLN Prabayar, Voucher Game Online, dan 
Pembayaran tagihan PPOB Pasca Bayar yang berkualitas 
dan terjangkau untuk masyarakat 
Mengutamakan kepuasan pelanggan, dari segi kecepatan 
transaksi, kemudahan transaksi
Menjalin rantai nilai hubungan (value chain) antar stake 
holder yang berkesinambungan.
Membangun jaringan melalui mitra/konsumen.
Menjalin kerjasama, kesejahteraan bersama dan hubungan 
kerja harmonis berdasarkan prinsip-prinsip managemen 
profesional dan semangat kebersamaan yang saling 
menguntungkan antar stake holder.
melakukan peningkatan kualitas SDM pekerja melalui 
berbagai pendekatan edukasi yang sesuai dengan 
kebutuhan profesional pekerja





TIM KAMI
Ÿ kami merekrut sdm terbaik dan di sertai continous 

improvement system untuk meningkatkan 
kemampuan SDM, 
membuat kami 
mampu Melahirkan 
SDM yang 
berkualitas di 
bidangnya 
masing-masing 
guna 
memberikan 
pelayanan dan 
solusi yang terbaik bagi anda

Ÿ kami senantiasa berupaya memberikan 
pelayanan terbaik dengan
mengutamakan kualitas, kecepatan, ketepatan, 
kemudahan, dan 
kehandalan yang optimal.
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Strategi mengenai bagaimana produk kita dapat dikenal oleh 
konsumen melalui beberapa cara:

Advertising (Iklan)
Ÿ  Internet
 Website, Blog, Situs periklanan.
Ÿ  Sosial Media
 BBM, Whatsapp, Line, Path, Facebook, Twitter, Instagram,  
 WeChat, dsb.
Ÿ  Media Cetak
 Brosur, spanduk, poster, iklan majalah/koran.

PROMOTION

terima kasih
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