
 
 

Support  by : SUPERMEGA PROFIT 

Sebuah perusahaan legal dengan memiliki ijin sebagai : 

KONSULTAN BISNIS 

 

 

 



 
 

 

 

 

MAU DAPAT PENGHASILAN TERUS MENERUS DAN 

KONSISTEN SAMPAI PASIF INCOME? 

GRATIS ! Dapatkan FIRS STEP dan SUCCESS MODELLING edukasi 

senilai RP 1.000.000 langsung ke email Anda! Menciptakan 

sumber income dan mengembangkannya semakin mudah.  

DAPATKAN JUGA GRATIS E-BOOK PEMBELAJARAN TRADING FOREX 

TINGKAT DASAR SAMPAI MAHIR dan KLIK n KLIK seharga 250.000 

 

Setelah anda daftar menjadi member Starmega 

 

Direktur CV. Supermega Profit 



 
 

BONUS ! Anda juga akan dapatkan pembelajaran video 

#Meetmebreakfast  (share setiap jumat) sehingga nada 

bisa tahu banyak mengenai ilmu-ilmu yang memberikan 

peluang untuk PASIF INCOME 

 

Find more on the website! www.supermegaprofit.cash 

www.megasuperlife.com  

Questions? supermegaprofitfpm@gmail.com 

WhatsApp : 0822 3333 6640 

 

 

 

 

 

 

 

YA! SAYA MAU 

MENDAPATKAN BONUS 

DAFTAR SEBAGAI MEMBER 

 

http://www.supermegaprofit.cash/
http://www.megasuperlife.com/
mailto:supermegaprofitfpm@gmail.com


 
 

ANDA PUNYA MASALAH KEUANGAN ? 

Ada 2 macam masalah keuangan dalam hidup ini 

PERTAMA Orang –orang yang kesulitan mendapatkan 

uang  

KEDUA  Orang-orang yang punya uang mengalami 

kesulitan mengembangkan uang 

 

ANDA TERGOLONG YANG MANA? 

Jika PERTAMA anda perlu menciptakan SUMBER 

PENGHASILAN UANG yang mudah dan cepat ini yang 

disebut AKUMULASI KEKAYAAN 

Jika KEDUA  anda perlu memiliki cara pengembangan uang 

yang aman, mudah dan cepat ini yang disebut  

DISTRIBUSI KEKAYAAN 

 

 

 

 

Kelambatan adalah ketika kita terlalu lama atau butuh waktu yang banyak untuk 

mencapai sesuatu yang disebabkan oleh karena keterbatasan  kita dalam hal 

ruang dan waktu dan bisa juga karena banyaknya halangan dan rintangan 

Kecepatan adalah ketika kita dengan segera bisa mencapai sesuatu oleh karena 

kita dapat melampaui keterbatasan ruang dan waktu juga  

halangan rintangan yang ada 

APA SUMBER PENGHASILAN DAN CARA 

AMAN PENGEMBANGAN UANG 

TERCEPAT ITU? 



 
 

JADI PERCEPATAN MENCIPTAKAN UANG DAN MENGEMBANGKANNYA 

SEHINGGA KITA PASIF INCOME DAPAT KITA RAIH SAAT KITA TERBEBAS 

DARI KETERBATASAN KITA PADA RUANG DAN WAKTU INI SEMUA 

HANYA BISA KITA DAPATKAN LEWAT 

DUNIA  

  

 

 

 

 

DUNIA BERLAVERAGE KARENA MELAMPAUI 

KETERBATASAN RUANG DAN WAKTU 

Kehebatan dunia online 

a. Dapat dikerjakan dimana saja 

b. Tidak mengeluarkan tenaga yang berat 

c. Mudah dilakukan 

d. Tidak terbatas oleh jarak 

e. Dapat dilakukan dengan cepat  

f. Bisa dimulai dengan modal kecil bahkan tanpa modal 

g. Pangsa pasar yang sangat luas 

h. Menjadi bos atas diri sendiri 

i. Bisa untuk pekerjaan freeland 

j. Boleh dilakukan oleh siapa saja 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Present 

NEW! STARMEGA MEMBER 

Program SAP & SBP 
Dengan daftar sebagai member Anda akan dapatkan manfaat:  

PERTAMA mendapatkan pelajaran SAP Start Action 

Program yaitu  privat cara praktis PENJUALAN ONLINE lewat 

internet (teknik sebar brosur yang efektif di internet) CARA CEPAT 

MENCIPTAKAN SUMBER UANG atau AKUMULASI KEKAYAAN 

DENGAN TEKNIK 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Lebih mudah berjualan dan menghasilkan kenaikan omset sampai 

ribuan persen. Anda akan dilatih berjualan di internet langsung praktek, 

mudah dan cepat dan dibantu oleh coach yang berpengalaman, belajar 

maksimal dengan layanan EDUKASI dan tanya jawab 2 arah baik secara 

online maupun offline setiap hari 

Mengapa harus berjualan?  

Banyak orang yang tidak suka berjualan, padahal apapun alasannya kita 

tidak bisa menghindari penjualan, sebab penjualan adalah ujung 

tombak kekayaan 

Anda berkata tidak suka, tidak mau, malas hanya karena ANDA MERASA 

TIDAK BISA dan ANDA KESULITAN 

Jika Anda BISA pasti anda akan SUKA UNTUK BERJUALAN karena jualan 

menjadikan kita KAYA dan STARMEGA akan membuat segalanya 

menjadi mudah 

ANDA AKAN MENYUKAI BERRJUALAN  DAN SEGERA MENJADI KAYA 

DENGAN KLIK N KLIK 

 

“Kunci percepatan adalah melampaui 

batasan ruang dan waktu. Dalam hal 

ini hanya ada pada BISNIS ONLINE” 

Rudy Go 



 
 

KEDUA Mendapatkan pelajaran SBP Smart Billionaire 

Program yaitu  privat cara praktis BISNIS JUAL BELI MATA UANG 

ASING ONLINE  atau disebut trading forex. Bisnis ini menggunakan 

mesin otomatis CPM 

 CARA CEPAT MENGEMBANGKAN KEKAYAAN 

Lebih mudah trading forex dengan menggunakan CPM CAPITAL POWER 

MACHINE dan akan menghasilkan profit sampai ratusan persen  

Anda akan dilatih menggunakan CPM langsung praktek, mudah dan 

cepat dan dibantu oleh coach yang berpengalaman, belajar maksimal 

dengan layanan EDUKASI dan tanya jawab 2 arah baik secara online 

maupun offline setiap hari  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

TRADING MANUAL 

 Harus belajar bertahun tahun 

 Berdasarkan kecerdasan diri 

 Perlu waktu khusus di depan 

laptop 

 Membutuhkan psikologi trading 

yang kuat (sabar dan tidak 

serakah) 

 AKTIF INCOME 

 

TRADING DENGAN CPM 

 Belajar 3 jam langsung trading 

 Berdasarkan kecerdasan mesin 

 Siapapun bisa menggunakan 

 Tidak perlu waktu khusus 

karena berjalan otomatis 

 Psikologi hampir NOL karena 

kita tidak perlu menganalisa 

 PASIF INCOME 

 



 
 

BEDA CPM dengan robot trading diluaran 

Sering kita dengar robot trading yang gagal memberikan profit bahkan 

membuat trader bangkrut, itu karena robot adalah sebuah program 

STATIS sedangkan pasar forex DINAMIS oleh karena itu perlu sebuah 

strategi ANTISIPASI bukan strategi MENEBAK ARAH. Karena dalam 

trading forex arah market sulit untuk ditebak, ia bisa berubah haluan 

sewaktu-waktu. Maka setiap robot yang menebak arah kebanyakan 

gagal ditengah jalan 

TEKNIK ANTISIPASI CPM 

Terletak pada money management, modal management, profit 

management dan psikologi trading dimana hal tersebut jarang 

diajarkan oleh para penjual robot, mereka biasanya hanya fokus pada 

penjualan saya bukan pada EDUKASINYA, STARMEGA MEMBERIKAN 

EDUKASI 

CPM sudah teruji dan telah dijalani di real akun dan memberikan profit 

yang cukup barus dengan performa pertahun sbb: 

1.  CPM V-a1   122 – 246% 

2. CPM V-a2    60% 

3. CPM V-b1   60% 

4. CPM V-b2   90% 
 

Dengan mengkolaborasikan ke 4 CPM artinya kita mendisversifikasikan 

resiko trading kita ke beberapa jenis teknik dan mata uang dan dengan 

menggunakan ke 4 CPM tersebut hasil profit kita akan lebih besar dari 

pada hanya menggunakan 1 CPM 

“ MENARUH TELUR JANGAN PADA SATU KERANJANG” 



 
 

KINERJA CPM 

 

VA2 akun real 

 



 
 

VB1 

 

VB2 

 

 



 
 

Keistimewaan trading forex dengan CPM adalah 

1. Kita berinvestasi tetapi kita sendiri yang memegang uang kita 

2. Investasi mandiri dengan profit yang lebih besar dari investasi 

lainnya misalkan deposito, unit link, saham atau reksa dana 

3. Modal sewaktu waktu dapat ditarik kembali dengan kondisi pada 

saat itu 

4. Jika sudah profit dapat ditarik sewaktu- waktu 

5. Profit seluruhnya menjadi hal milik pengguna CPM 

6. Bisa dimulai modal terkecil 10 dolar saja 

 

 
 

PRODUK – PRODUK LAINNYA 
 

FIT TRADING 
TANPA RIBET 

TANPA NUNGGU DIDEPAN LAPTOP 

 



 
 

PROFIT 

30% perbulan 
Trading mandiri profit besar dengan cara manual sangat 

praktis, dan siapapun diajari pasti bisa 

3 bulan pertumbuhan 125% 

 
 

 

 

 

 

PROGRAM PAS 
Premium Account System 

Kami bekerjasama dengan perusahaan dibawah pengawasan OJK 

dengan program investasinya fix income 8,5% pertahun NO RESIKO 

Dan dengan CPM akan kami kembangkan keuntungannya hingga 40% 

pertahun modal minimal 100.000.000 

 

 

 

  



 
 

FIRST STEP 

Pelajaran dasar mengenal trading – MT4 – Robot merupakan 

pembelajaran langkah pertama dalam menggeluti dunia trading forex 

manual 

E- book 

Berisi pelajaran Trading forex  

Dasar 

Lanjutan 

Tingkat atas 

Advance 

Klik n Klik 

Pengetahuan produk starmega 

SUCCESS MODELLING 
Penerapan Ilmu NLP Neuro Liquistic Programing untuk kesuksesan kita 

dalam kehidupan kita sehari-hari terutama dalam bisnis trading forex 

 

 

 



 
 

 

 

Siapa member kami? 

Program Starmega cocok digunakan semua orang yang ingin 

mengubah hidupnya menjadi lebih baik  

Mereka yang ingin memiliki pekerjaan 

Mereka yang ingin mendapat tambahan income 

Mereka yang mau mengembangkan uangnya 

Mereka yang membangun cita-cita masa depan 

Misalkan  

UMROH 

PERNIKAHAN 

JALAN-JALAN KELUARGA 

MOBIL DAN RUMAH IMPIAN 

BERSOSIAL 

 

                    

             

             

  

 

 

 

OUR MEMBERSHIP PACKAGE 

PAKET MINI 2.000.000 

 Satu CPM  dan pembelajarannya 

 Klik n Klik privat online/ offline 

 



 
 

 

 

 

             

            

            

    

 

 

 

PAKET  4 CPM 4.500.000 

4 Macam CPM 

Va1 – Va2 – Vb1 – Vb2 

PAKET 8 CPM 8.500.000 

COM 



 
 

HARGA PRODUK STARMEGA BISA DENGAN 

HARGA SATUAN 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

            

Bagi yang modal nol tidak perlu khawatir STARMEGA memiliki program 

dropship untuk anda tanpa biaya apapun. Anda bisa menjual produk 

yang kami sediakan baik produk STARMEGA maupun produk MINYAK 

KEMIRI ( candlenut/ kukui oil) dan MINYAK ALMOND (almond oil) 

sehingga Anda memiliki sumber income yang bisa mendapatkan komisi 

dan dapat dikumpulkan untuk dikembangkan 

Penjelasan lengkap minyak kemiri dan almond ada di web kami 

www.megasuperlife.com 

 

 

 

 

http://www.megasuperlife.com/


 
 

BIAYA TAHUNAN 

Untuk Paket mini  200.000 

Paket 4 CPM 300.000 

Paket 8 CMP 600.000 

SISTEM PEMBELAJARAN 

Pada dasarnya sistem pembelajaran kami adalah flexible , yang 

terpenting bagi kami adalah member bisa mandiri dan sukses oleh 

karena itu kami meyediakan berbagai macam cara agar ilmu dan segala 

informasi yang kami miliki dapat tersalur sampai ke member dengan 

baik. PEMBELAJARAN OFFLINE dapat dilakukan dengan bertemu 

ditempat yang sudah disepakati atau di basecamp kami Surabaya  

PEMBELAJARAN ONLINE bisa dilakukan melalui WhatsApp, Telegram, 

ZOOM CLOUD (aplikasi untuk komunikasi tatap muka online) dan 

telepon 

NEW PRODUK 
 

 

 



 
 

PERCEPATAN FINANCIAL 

Dengan PROGRAM MONSTER (Money Booster) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIAYA 4.500.000 (promo 3250.000) 

 

 

 

PROFIT DAN KOMISINYA 

 

 



 
 

Biaya TAHUNAN : 300.000  

Fasilitas : 
  Trading Automatic Sistem 2 akun 

  E-book First Step 

  Komisi jual 

a. Jual 1 produk komisi 1.000.000 

b. Jual 2 produk komisi 3.000.000 

c. Akumulasi jual grup per 2 produk (extra Income) 

1.000.000 

 Estimasi penghasilan jika aktif, bisa mencapai 30 juta 

perbulan 

 Estimasi Profit sampai 30% perbulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUR MEMBER SUCCESS STORIES 

ADA CONTOH REAL AKUNNYA 

MAU LIHAT CONTOH – SILAHKAN 

KONTAK KAMI 



 
 

 

 

 

 

 

 

                                

             

JOHN MOLYONO 

SURABAYA 

Bp.John Molyono bergabung di Supermega Profit sejak 2016 

Telpon : 0888.5009.699 

 

Saya sudah mengenal Ibu Yani sejak masih muda, sekarang usia saya sudah 50 

tahun lebih. Saya bergabung di starmega ini karena saya melihat perubahan Ibu 

Yani dimana dulu adalah ibu rumah tangga biasa, tetapi sekarang sudah pandai 

trading, saya pikir kok bisa ya ? karena saya ini gaptek maka sayapun 

memutuskan gabung di Starmega, pasti mudah cara tradingnya karena ibu Yani 

yang gaptek aja bisa 

Dan ternyata memang benar saya trading menggunakan CPM software otomatis 

mudah sekali caranya, hanya setting 15 menit lalu software berjalan otomatis 

selama 24 jam tanpa ada campur tangan saya 

Saya merasa bersyukur karena dulu saya berpikir saya tidak mungkin bisa trading 

tapi berkat Starmega saya akhirnya bisa menekuni bisnis yang luar biasa ini, 

sampai saat ini saya sudah mendapatkan profit sebesar 1000% 

Jaya selalu Starmega 

 



 
 

             

             

       

 

 

 

 

SILAS SUPARM SILAS SUPARMAN GRESIK 

 

HARY TJAHYONO 

SURABAYA 

 

Bp. Hary Tjahyono bergabung di Supermega Profit tahun 2017 

Telepon: 

 

Usia saya sudah 75 tahun, dan saya ingin tetap mendapatkan penghasilan maka saya 

beranikan diri untuk bergabung di Supermega Profit, semula saya ragukalau saya bisa 

mengikuti pelajarannya, ternyata saya salah, belajar di Supermega Profit gampang 

sekali hanya butuh waktu 3 jam trading kita sudah berjalan dan kita tinggal terima 

profitnya saja, saya yang gaptek dan berusia lanjut[unpun bisa mengikuti dengan 

nyaman dan sampai saat ini saya sudah take profit 10%an berkali kali 

Pokoknya buat saya ketemu dengan Supermega Profit adalah sebuah keuntungan 

 

Semoga Supermega Profit semakin Jaya 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Bp. Silas Suparman bergabung di Supermega Profit tahun 2017 

Telpon : 085755340788 

 

Saya seoarang karyawan di pabrik kontruksi besi, tidak ada waktu untuk belajar trading. 

Kebetulan sekali di Starmega tradingnya sangat gampang sehingga saya bisa trading tanpa 

menghabiskan waktu saya. Kerjaan saya kadang lembur sampai malam, saya hanya kontrol 

trading saya lewat HP dan kalau sudah profit saya WD. Teknik trading memakai robot 

trading otomatis yang saya pilih adalah yang jangka panjang, ini karena saya bertujuan 

menabung untuk masa depan anak saya, karena gaji saya tidak besar maka perlu persiapan 

mulai dari sekarang untuk sekolah anak. Saya cocok dengan teknik trading Starmega karena 

bisa dimulai dari modal kecil. Dan puji syukur sampai saat ini trading aman dan modal saya 

terus berkembang 

 

Semoga Stramega tambah terkenal 

 

SILAS SUPARMAN 

  


