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Pengantar
Introducing Broker adalah ranah baru yang menarik karena setiap trader dengan segala keahlian dapat
menikmati hasilnya. Berperan sebagai Introducing Broker dapat menjadi cara yang luar biasa untuk
memperkuat trading Anda, atau bahkan sebagai bisnis tersendiri. eBook ini membuka pintu untuk
Anda mengenal dunia IB secara menyeluruh, membantu Anda memahami sepenuhnya tentang peran
menarik ini, cara kerjanya, dan bagaimana Anda bisa turut menikmati manfaatnya.
Dengan banyak pengetahuan dan wawasan industri penting yang bermanfaat, eBook ini adalah
panduan lengkap untuk siapa saja yang tertarik memasuki dunia Introducing Broker dan
mengantarkan bisnis Forexnya ke level yang lebih tinggi lagi.
Masukan Anda berharga bagi kami. Segala pandangan atau pertanyaan yang Anda
sampaikan mengenai informasi dalam dokumen ini sangat kami nantikan.

Tim Riset Tickmill
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Apa yang dimaksud dengan Introducing Broker (IB)?
Berkembangnya trading online membuka pintu menuju peluang

mereka agar aktivitas mereka dapat diikuti oleh trader lain yang

di bagian pasar yang tak pernah ada sebelumnya. Trader ritel kini

berlangganan. Trader biasanya menawarkan layanan melalui situs

dapat menghasilkan untung dari pergerakan pasar forex, sama

web sendiri, memanfaatkan media sosial dan rekomendasi dari

seperti bank investasi dan institusi besar lainnya. Seiring dengan

mulut ke mulut untuk memikat follower baru.

perkembangan trading ritel dalam beberapa tahun terakhir, peluang
baru pun muncul: Introducing Broker atau dikenal juga sebagai IB.

Industri Introducing Broker telah menciptakan dunia penuh
peluang untuk trader yang ingin menawarkan layanan. Mereka kini

Introducing Broker awalnya diperkenalkan di pasar Kontrak Berjangka

dapat bermitra dengan broker kenamaan untuk menarik klien dan

Komoditas, namun menjadi semakin populer di pasar Forex Spot

mengakses sentra pemasaran yang lebih besar dengan sumber

karena volume sektor itu meroket dalam beberapa tahun terakhir.

daya lebih berkualitas.

Banyak orang yang sudah melakukan peran ini di luar kapasitas resmi.
Contohnya, trader biasa menceritakan pengalaman memuaskan
dengan broker tertentu kepada teman atau rekan kerjanya, dan
mengajak mereka untuk menjadi klien juga. Trader sebenarnya dapat
membuat perjanjian resmi dengan broker untuk menjadi Introducing
Broker dan merekomendasikan klien baru secara resmi.
Industri Forex ritel berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir,
begitu pula sub-industri seputar layanan edukasi, analisis, dan

Esensinya, introducing broker
bertindak sebagai agen pemberi
rekomendasi untuk broker dengan
memperkenalkan klien baru.

sinyal Forex. Trader yang telah teruji dapat berbagi analisis pasar
dan mengadakan kelas online; trader juga bisa membagikan trade
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Buat Akun

Apa yang dilakukan Introducing Broker dan bagaimana IB mendapatkan penghasilan?
Seperti telah kita bicarakan, Introducing Broker

Anda mungkin ingin tahu bagaimana cara IB

bayaran kepada IB sesuai dengan besar trade

menghasilkan uang dengan merekomendasikan

mendapat penghasilan dari klien aktif. Pada

klien aktif tersebut. Semakin besar volume trading,

klien baru ke perusahaan broker. Walau prosesnya

dasarnya,

semakin besar komisi yang dihasilkan oleh IB.

tampak sederhana, perlu diingat bahwa Introducing

menentukan

Broker hanya menerima bayaran atas calon klien

akan dibayarkan kepada IB atas nominal yang

Biasanya IB akan mendapat bayaran komisi

yang berhasil menjadi klien aktif.

diperdagangkan oleh klien yang ia rekomendasikan.

tertentu per lot yang diperdagangkan oleh klien

perjanjian
komisi

Introducing
yang

disepakati,

Broker
yang

rekomendasinya.

Introducer

Contohnya, seorang IB merekomendasikan lima

Setiap kali IB merekomendasikan klien aktif, klien

teman kepada broker, tapi hanya tiga yang membuka

tersebut akan membuka akun dan mulai trading.

akun dan membuat deposit. Ini berarti IB hanya

Klien aktif akan mulai membuka trade dengan

akan mendapat penghasilan dari tiga referral yang

volume tertentu, misalnya 1 lot. Saat klien aktif yang

menjadi klien aktif.

direkomendasikan trading, broker akan memberi

Siap mulai menerima
komisi?
Buka akun IB di sini

Klien #1

Klien #2

Klien #3

Klien #4

Klien #5
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Buat Akun

Bagaimana Introducing Broker
mendapatkan klien?

Kabar gembiranya, siapa saja bisa menjadi Introducing Broker.

Introducing Broker yang baru mulai mengembangkan jaringan dapat

Media sosial menjadi sarana yang sangat penting bagi Introducing

Bagaimana pun pengalaman Anda di industri keuangan, jika Anda

merekomendasikan klien yang mereka kenal secara langsung. Klien

Broker untuk mempromosikan layanan dan memikat klien baru. Kita

memiliki dukungan, sumber daya, dan perangkat yang tepat, orang

lebih mungkin mendaftar menjadi klien suatu broker jika seseorang

akan segera meninjau lebih dekat mengenai berbagai metode yang

yang tidak memiliki pengalaman sekali pun dapat meraih sukses.

yang mereka kenal langsung memberi rekomendasi, karena mereka

dapat digunakan untuk menarik perhatian klien.

dapat meminta informasi dan saran dengan lebih mudah.
Awalnya, Introducing Broker tersukses adalah trader aktif
berpengalaman. Trader yang lihai menganalisis pasar secara efektif

Walau tingkat kesuksesan metode ini jauh lebih tinggi, karena trader

dan menarik biasanya dapat menggunakan keahliannya untuk

dapat mempercayai orang yang memberi rekomendasi, jumlah klien

memikat lebih banyak referral.

langsung yang dapat direkomendasikan IB terbatas.

Banyak trader ritel sukses yang dapat membangun bisnis mapan

Tidak semua Introducing Broker beroperasi dengan skala kecil, dan

dari perannya sebagai Introducing Broker, menawarkan layanan

banyak trader ritel yang menjadi Introducing Broker sebagai cara

analisis secara eksklusif kepada klien brokernya.

untuk menambah pendapatan trading mereka. Melalui internet,
Internet dapat mengiklankan layanan ke audiens yang lebih luas,
mendapatkan referral, klien aktif, dan tentu saja pembayaran komisi
yang lebih banyak.
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Sarana komunikasi apa saja yang dapat digunakan Introducing Broker?
Internet menyediakan begitu banyak metode komunikasi untuk

Media sosial adalah perangkat hebat untuk menjangkau klien. Selain

mengiklankan layanan IB secara online. Pertama, IB dapat membuat

grup dan halaman di platform media sosial yang dapat menarik

dan menggunakan website yang berlaku sebagai halaman awal. IB

perhatian trader, WhatsApp, Telegram, dan WeChat juga sangat

dapat menyediakan konten seputar trading, tips, trik, dan informasi

bermanfaat untuk memikat klien potensial.

terkait trading. Kemudian ia dapat membuat mailing list yang diikuti
klien yang ia pikat.

Blogs

Medsos

Forum

Website

Pondasi konvensional bisnis IB adalah berbagai forum trading
populer. Berinteraksi dengan trader lain dan dan memamerkan
pengetahuan yang mendalam mengenai pasar adalah cara yang
hebat untuk membangun reputasi yang andal. Banyak trader baru
yang belajar dari forum trading, dan IB selalu dapat mendapatkan
referral melalui website seperti itu.

Klien
Selain itu, sebagian besar Introducing Broker menggunakan media
sosial untuk berkomunikasi dengan klien, mengiklankan layanan,
dan mendapatkan klien baru. Sarana komunikasi utama yang umum
digunakan adalah email, Facebook, Twitter, dan media sosial seperti

Introducer

Instagram dan Snapchat.
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Manfaat media sosial untuk Introducing Broker
Popularitas media sosial yang melaju tanpa henti membuka peluang

Contohnya, misalkan Anda rutin memublikasikan analisis teknikal

tak terbatas untuk Introducing Broker. IB kini semakin mudah untuk

di Instagram sebagai cara mendapatkan referral, namun Anda ingin

mengiklankan layanan dan menarik klien. Di masa lalu, IB harus

meningkatkan eksposur. Anda bisa membuat iklan bertarget untuk

menggunakan situs web dan menjalani proses lambat membangun

pria, berusia 20-50 tahun, berlokasi di Inggris, dan berminat pada

daftar email klien potensial (atau membayar untuk mendapatkan

trading dan keuangan.

daftar, dan ini tidak murah) guna membangun basis klien yang solid.
Media sosial telah merevolusi cara kita membagikan konten. Untuk

Peluang dari iklan bertarget ini menjadikan media sosial alat yang

IB, konten adalah hal yang akan membantu menarik klien.

sangat penting bagi IB. Anda juga bisa memantau anggaran Anda
guna memastikan pendapatan yang Anda hasilkan sebanding

Manfaat utama media sosial adalah kemudahan dalam membagikan

dengan pengeluaran Anda, dan menyesuaikannya.

konten dan memikat audiens baru. Contohnya, di Twitter, Facebook,
dan Instagram, post dapat di-post ulang oleh semua pengguna,
sehingga IB dapat meningkatkan keterlihatan onlinenya dan
mendapat akses ke klien potensial dengan jumlah jauh lebih besar
(jangkauan lebih luas).
Semua platform media sosial kini menawarkan akun bisnis yang
dapat Anda gunakan untuk memasang iklan. Iklan di media sosial
juga dapat ditargetkan pada audiens yang Anda inginkan. Anda
bisa menentukan target audiens berdasarkan negara, jenis kelamin,
rentang usia, dsb.

Begitu IB dapat mengukuhkan
keberadaannya, ia dapat
menggunakan fitur berbayar
di media sosial
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Siapa trader berpengalaman
dan mengapa mereka
adalah klien terbaik?

Semua klien tentu berharga bagi IB, namun ada klien yang lebih

Trader berpengalaman adalah trader yang telah aktif di pasar

berharga dibandingkan klien lainnya. Mereka adalah trader

selama setidaknya satu tahun. Trader ini biasanya telah melalui fase

berpengalaman. Membidik untuk menjadikan trader berpengalaman

kehilangan uang, menyesuaikan strategi, dan mengasah keahlian.

sebagai klien aktif dapat jauh lebih menguntungkan dibanding

Trader berpengalaman biasanya memiliki modal lebih besar

memikat trader baru atau tidak berpengalaman.

dan trading dengan lebih konsisten, sehingga memberi prospek
hubungan yang jauh lebih panjang dibandingkan trader baru.

Siap membangun jaringan
klien yang mapan?
Mulai rekomendasikan sekarang!

Banyak trader baru yang memulai dengan deposit rendah, dan
terkadang resah menghadapi kerugian yang tak terhindarkan saat
menjalani proses belajar. Selain itu, trader berpengalaman biasanya
memiliki jaringan kontak yang lebih baik, yaitu trader berpengalaman
lainnya. Karenanya, menjadikan trader berpengalaman sebagai klien
dapat menghasilkan aliran klien potensial yang jauh lebih baik untuk
interaksi kita, dan hubungan yang lebih menguntungkan.
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Cara mengubah peminat menjadi klien aktif
Sejauh kini kita telah membahas apa yang dilakukan IB dan cara IB

oleh siapa saja. Mereka kemudian menyampaikan bahwa trader

mendapatkan arus klien. Seperti yang telah kita bicarakan, IB hanya

yang menjadi klien aktif di broker yang mereka tawarkan dapat

mendapat bayaran dari trader yang berhasil dikonversikan menjadi

mengakses materi eksklusif. Faktor penting mengenai materi yang

klien aktif broker. Jadi, bagaimana cara IB dapat mengubah peminat

ditawarkan pada calon klien adalah kuantitas, kualitas, dan keunikan

menjadi klien berbayar?

konten.

Cara kerja sebagian besar IB adalah mengiklankan konten GRATIS

Contohnya, misalkan konten IB yang tersedia untuk umum berupa

namun bermanfaat secara online, yang dapat berupa prospek pasar

video 15 menit di awal pekan yang menyampaikan prospek pasar

harian setiap pekan hingga ide trading spesifik yang dapat diakses

secara luas dan menyoroti sejumlah ide trading. Setiap hari, IB
mungkin menerbitkan satu grafik yang memuat analisis dasar atau
level minat tertentu.
Kemudian IB dapat menawarkan akses ke webinar interaktif berdurasi
satu jam pada awal setiap pekan, dengan ide trading spesifik untuk
semua trader yang menjadi klien aktif. Klien akan menerima notifikasi
harian mengenai ide trading spesifik dan dapat mengakses chat
room tempat mereka dapat berdiskusi tentang pasar bersama IB.

Cara paling efektif untuk
mengubah trader menjadi
klien adalah menawarkan
layanan tertentu dengan
level dasar, dan memberi
level layanan yang lebih
tinggi pada klien aktif.

Menawarkan layanan bernilai tambah seperti ini sangat bagus untuk
mengubah peminat menjadi klien aktif.
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Cara mempertahankan klien aktif
Hal yang perlu dipahami adalah pekerjaan Anda

interaktif seperti obrolan Skype atau webinar.

tidak berakhir begitu Anda berhasil mengubah

Memberi dukungan berkelanjutan kepada klien

peminat menjadi klien aktif. Jangan lupa,

adalah cara terbaik untuk mempertahankan klien

sebagai IB, Anda mendapat bayaran atas setiap

aktif.

Buat Akun

Perencanaan
retensi klien
Bagian terakhir dari rencana bisnis adalah strategi
mempertahankan (retensi) klien aktif. Begitu referral

lot yang diperdagangkan klien aktif. Jadi begitu

mendaftar menjadi klien broker, IB harus memberi

Anda berhasil mendapatkan klien aktif dan

Cara hebat lain untuk menjaga klien aktif

mereka membuat deposit dan mulai trading, IB

level

adalah menawarkan layanan yang lebih tinggi

berkepentingan untuk mengajak klien trading

konsisten agar klien selalu puas dan terus trading.

seiring waktu. Ini dapat berupa apa saja seperti

selama mungkin. Ini terkait dengan apa yang

IB yang kurang terencana biasanya berfokus ide

jumlah sesi webinar atau ide trading yang lebih

telah kita bahas, yaitu trader berpengalaman

trading frekuensi tinggi tanpa memperhatikan hasil.

banyak, atau sesi konsultasi privat. Jangan

adalah klien aktif yang lebih baik, karena mereka

Mereka hanya ingin menghasilkan komisi dari trader,

lupa bahwa klien mungkin hanya tetap aktif jika

biasanya trading dengan waktu yang lebih lama.

sebelum akhirnya trader menutup akun. Menyajikan

merasa mendapatkan manfaat dari mengakses

Walau begitu, IB juga dapat berperan memastikan

materi konsisten dan berkualitas tinggi yang sungguh

layanan Anda. Karenanya, IB harus memastikan

klien tetap aktif.

memberi manfaat untuk trader adalah model bisnis

mereka menyajikan materi secara konsisten,

yang jauh lebih unggul dan akan menjaga klien tetap

mengutamakan

aktif untuk waktu yang lebih lama.

layanan

pelanggan

untuk

IB dapat menawarkan analisis trading efektif

memelihara hubungan profesional yang baik dan

dan bermanfaat untuk mendukung klien aktif

berkelanjutan dengan segenap klien.

dukungan

dan

layanan

dan menjaga agar mereka terus trading. Banyak

Sudah ahli dalam

trader yang merasakan manfaat dari edukasi

mempertahankan klien?

dan panduan IB, baik dalam bentuk ide trading
mingguan atau harian, atau pelatihan yang lebih

pelanggan

Klik di sini dan buka akun IB
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Membangun rencana bisnis Introducing Broker
Introducing Broker yang sukses bisa mendapatkan penghasilan yang

Untuk menarik minat, Anda perlu memikirkan konten spesifik

memuaskan. Jika trader ingin sukses di bidang ini, ia harus menyusun

yang Anda tawarkan untuk memikat calon klien. Anda juga perlu

rencana bisnis yang rapi. Rencana bisnis akan menjabarkan secara

merencanakan seberapa sering Anda dapat menerbitkan konten dan

terperinci bagaimana Anda akan mengembangkan bisnis sejak hari

seberapa intens Anda akan berinteraksi dengan calon klien. Anda

pertama Anda menjadi IB, hingga bagaimana Anda akan mencapai

harus memastikan Anda mampu mengelola semua media sosial

sasaran spesifik seperti menghasilkan komisi tertentu setiap bulan,

Anda secara efektif dan terus memperbaruinya.

memiliki sekian klien aktif, dan sebagainya.
Setelah Anda merencanakan berbagai jalur komunikasi dan konten
Rencana bisnis Anda harus memperhatikan area berikut:

yang akan Anda tawarkan dan cara Anda menarik minat, Anda
perlu memikirkan cara mengubah peminat menjadi klien aktif. Anda

A

Menciptakan kesadaran dan minat.

B

Mengubah peminat menjadi klien aktif.

C

Mempertahankan klien aktif.

perlu menyisihkan waktu untuk menjalankan strategi efektif, seperti
menyajikan konten premium, berinteraksi lebih intensif, memberi
layanan tambahan, guna mengubah peminat menjadi klien aktif.
Anda juga bisa membuat kategori berbagai jenis trader yang ingin

Dalam membangun kesadaran dan menarik minat, kita harus berfokus

Anda pikat dengan membuat profil pengguna. Profil pengguna

pada mengembangkan website yang menampilkan citra profesional

menentukan karakteristik dasar jenis trader yang ingin Anda pikat,

dan membuat profil di berbagai media sosial. Semua ini bisa Anda

seperti berdasarkan strategi trading atau level pengalaman. Setelah

gunakan untuk mengakses audiens yang bervariasi. Semua website

itu, Anda bisa menyesuaikan konten yang Anda tawarkan untuk

publik dan profil harus memperinci dengan jelas layanan yang Anda

menarik perhatian jenis trader spesifik ke website Anda.

tawarkan dan manfaatnya untuk klien, dan menyertakan tautan
khusus ke broker Anda.
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Peluang baru untuk Introducing Broker
Seiring dengan perkembangan pasar ritel dan kemajuan teknologi,
peluang untuk IB juga semakin besar. Sebelumnya, layanan IB
terbatas pada menyediakan analisis, sinyal trading, dan edukasi.
Sekarang, IB menawarkan layanan trading jauh lebih banyak. Dengan
munculnya Expert Advisor dan algoritme trading, banyak IB yang
kini dapat menawarkan layanan eksekusi trading otomatis melalui
broker mereka.
Contohnya, seorang IB mengembangkan EA yang menghasilkan
profit secara konsisten. Kemudian, IB menawarkan klien untuk
mengakses EA tersebut. Alih-alih membayar untuk mengakses EA
dan memasangnya di platform MT4 mereka sendiri, trader dapat
membuka akun di Broker IB untuk mengakses EA IB. IB kemudian
akan menerima komisi atas setiap lot yang diperdagangkan oleh
pengguna EA IB. Ini membuka pasar baru bagi IB.
Sebagian trader memiliki waktu dan keinginan untuk belajar trading
sendiri dan berminat menerima analisis dan edukasi rutin. Sebagian
trader lainnya hanya ingin menghasilkan profit, sehingga akses ke
program otomatis adalah opsi yang jauh lebih menarik.
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Kiat sukses untuk Introducing Broker
LAKUKAN

HINDARI

Beri informasi bermanfaat & jawab kebutuhan klien Anda.

Melakukan penjualan langsung saat secara tergesa-gesa. Anda perlu
meluangkan waktu untuk memahami keinginan dan kebutuhan klien.

Perluas jangkauan untuk berinteraksi dengan lebih banyak calon klien.

Bersikap agresif.

Bersikap selektif. Sediakan konten yang disesuaikan dan layanan yang menarik
bagi grup yang Anda bidik.

Membuat janji atau jaminan kinerja. Trader harus mengetahui realita yang
mereka masuki.

Bangun hubungan jangka panjang. Rawat kepercayaan klien dengan selalu
menjaga komunikasi dan reliabilitas.

Menyampaikan informasi yang tidak jelas atau menyesatkan. Trader berhak
mendapatkan informasi yang jujur dan benar dalam berinvestasi.

Beri layanan lokal - berupayalah untuk menyediakan konten dalam bahasa
setempat, dengan sumber daya yang relevan dengan lokasi yang Anda bidik.

Menjelek-jelekkan pesaing (broker maupun IB).

Capai transaksi: targetkan untuk mengubah calon klien menjadi klien aktif.

Bekerja sama dengan broker berkualitas rendah. IB tidak dapat membangun
hubungan jangka panjang jika layanan broker tidak memuaskan.

Selalu konsisten. Jika Anda menggunakan forum, Facebook, atau media sosial
lainnya, pastikan Anda memelihara dan selalu memperbaruinya.
Bekerja sama dengan broker yang berkualitas. Ini adalah cara terpenting untuk
memastikan kesuksesan Anda.
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Menjawab kebutuhan klien
Prioritas utama dalam membangun dan menjaga reputasi Anda sebagai IB sukses adalah memastikan kebutuhan klien Anda terpenuhi.
Ini berarti Anda perlu dapat menawarkan:

Layanan cashback/rebate,

Aktif di forum dan komunitas,

Akses atau rekomendasi k
e situs dan kanal berita,

Platform trading sosial/algoritmik,

Edukasi (online dan offline),
Sinyal

Ulasan, penilaian, dan perbandingan yang bagus,

Analisis pasar,
EA.

Lihat sumber daya yang tersedia di ruang IB kami
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Keuntungan bekerja sama dengan Broker kredibel

Kualitas Anda sebagai IB terbatas pada kualitas broker yang
bekerja sama dengan Anda. Bahkan jika analisis dan sinyal trading

Keunggulan utama

Anda memberi hasil positif dan layanan pelanggan Anda sangat

Lebih sedikit waktu dan upaya yang diperlukan untuk konversi dan
mempertahankan klien.
Lisensi dan reputasi.

memperhatikan klien, trader yang mendapatkan layanan buruk
dari broker Anda pasti akan menutup akun. Selain itu, jika trader
menceritakan tentang pengalaman buruknya kepada trader lain,
reputasi Anda akan rusak.

Eksposur IB ke klien yang direkomendasikan.
Dengan memastikan Anda hanya bekerja sama bersama broker

Produk berkualitas lebih mudah dijual.

tepercaya, peluang kesuksesan Anda jauh lebih besar dalam

Efek penyebaran dari mulut ke mulut.
Tersedia banyak sumber daya pemasaran & dukungan.

mengubah peminat menjadi klien aktif. Ini juga membantu Anda
mempertahankan klien aktif yang telah mulai trading. Broker dengan
reputasi cemerlang, regulasi transparan, dan ulasan bagus akan
mendorong trader untuk terus menggunakan layanan Anda dan
memperlancar bisnis Anda.
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Selayang pandang tentang Tickmill
Tickmill memiliki rekam jejak kinerja keuangan yang gemilang dan pertumbuhan stabil. Karenanya, Tickmill
menjadi pemimpin dan inovator pasar yang tepercaya. Dengan tim yang terdiri dari lebih dari 100 orang,
kami menghimpun talenta paling cemerlang di industri guna memastikan setiap divisi perusahaan
kami memberi performa optimal.
Tickmill memiliki reputasi sebagai broker Forex terpandang dengan 3 lisensi dari FCA (Inggris),
CySEC (Uni Eropa), dan FSA (Seychelles) di bawah naungan Tickmill Group.
Berkat hubungan yang terjalin dengan baik bersama segenap mitra kami, Tickmill juga
dapat menawarkan likuiditas yang mendalam. Likuiditas luar biasa ini membuat Tickmill
dapat menawarkan spread amat sangat rendah, bahkan mulai 0 pip. Klien juga dapat
menikmati eksekusi super cepat, tanpa requotes, serta komisi rendah tanpa ada
batas profit.
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Kondisi Trading
Kondisi trading Tickmill menawarkan lingkungan yang sangat
kondusif untuk mencapai kesuksesan:
Komisi trading rendah:
• 2 unit per lot/round trip untuk Akun VIP,
• 4 unit per lot/round trip untuk Akun Pro.
Tidak ada requote.

Keamanan danaTop tier banking partners.
Dana klien disimpan di rekening terpisah.

Ingin tahu lebih lanjut?

Mitra perbankan kelas atas.
Teknologi Mutakhir untuk likuiditas, arus
harga, agregasi, dan banyak lagi.

Secure Client Area

CLIENT AREA REGISTRATION 1/2
Country of Residence

Communication Language

United Kingdom

Tidak ada batasan strategi trading (termasuk
Expert Advisor, hedging, dan scalping).

Platform MT4 standar industri dan CQG
untuk Futures dan Options.

English (UK)

Client Type

Title

Individual

Mr

First Name

Last Name

John

Tidak ada waktu minimum untuk mempertahankan posisi.
Tidak ada syarat pergerakan harga minimum.
Tidak ada biaya deposit: kami menanggung biaya deposit
semua e-wallet dan menanggung biaya transfer bank
hingga $100 untuk deposit sebesar $5000 ke atas. Kami
TIDAK membebankan biaya transfer untuk deposit dan
penarikan dana, namun bank perantara dan eWallet
mungkin memberlakukan biaya di luar kendali kami.
Klien mendapat diskon 5% atas komisi di akun
Pro jika klien direkomendasikan oleh IB.

Eksekusi super cepat (kecepatan
eksekusi rata-rata 15 milidetik)

Doe

Date of Birth
01

Phone
May

+44 1923495860

Confirm Email

Email
example@domain.com

Selain kondisi operasional yang sangat memuaskan,

1976

example@domain.com

I have carefully read and understood the Tickmill Ltd Privacy Policy

PROCEED TO STEP 2

Tickmill juga selalu menjaga hubungan jangka
panjang dengan segenap mitra melalui:
Promosi khusus.

Daftar sekarang

Bantuan pemasaran dan saran mengenai
praktik pemasaran terbaik.
Mensponsori acara.

dan staf ahli IB akan
menghubungi Anda.

Menyediakan merchandise, dsb.
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Menjadi Introducing Broker Tickmill
Anda telah menyimak Panduan Terbaik Untuk Menjadi IB. Sekarang saatnya Anda mengambil langkah berikutnya
dan menjadi IB Tickmill. Caranya sangat mudah. Ikuti langkah berikut untuk memulai.

Klik di sini untuk memulai

Ada pertanyaan lain? Hubungi
kami dan kami akan segera
menanggapi Anda.

LANGKAH 1

LANGKAH 2

LANGKAH 3

LANGKAH 4

MENDAFTAR

VERIFIKASIKAN PROFIL ANDA

MENJADI IB & MENGAJAK TRADER

TERIMA KOMISI IB

Lengkapi semua kolom wajib mengenai

Masuk ke Area Klien dan unggah dokumen

Masuk ke Ruang IB di Area Klien untuk

Dapatkan komisi $10 per lot di akun Classic

informasi pribadi dan keahlian

untuk menyelesaikan proses verifikasi

mengaktifkan akun IB Anda. Di sana, Anda

dan $2 per lot di akun Pro atau VIP atas

trading Anda untuk menyelesaikan

profil Anda..

akan menemukan segala hal yang Anda

setiap trade FX dan Logam yang memenuhi

registrasi di Area Klien.

•

Bukti identitas

perlukan untuk berpromosi. Dapatkan

syarat. Komisi akan dibayarkan kepada IB

•

Bukti alamat terbaru

link, logo, banner, dan halaman landing.

begitu klien membuka dan menutup trade.
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Edukasi

Webinars

Seminar

Tutorial Video

Ebooks

Glosarium Forex

Artikel Pendidikan

Blog

FAQ

Infografis
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Fitur Utama

Fitur Utama

UNGGUL DENGAN KONDISI TRADING YANG LUAR BIASA

ALAMI KONDISI PASAR REAL

Manfaatkan spread ketat dan
komisi kompetitif.

Berlatih trading secara real time, uji alat dan strategi dan pertajam
skill trading Anda di lingkungan yang sepenuhnya bebas risiko.

SUKSES DENGAN ULTIMATE MT4
PLATFORM TRADING YANG LENGKAP

Analisis Teknikal Canggih, 50+ Indikator dan chart yang dapat
disesuaikan ... Dalam 39 bahasa.

Jelajahi rangkaian lengkap alat dan fitur yang dapat
disesuaikan yang disediakan oleh platform MT4 untuk
meningkatkan kinerja trading Anda.

MENGUBAH PORTFOLIO ANDA
Akses ribuan instrumen keuangan di 6 kelas aset termasuk Forex,
Indeks Saham, Komoditas, Obligasi, Futures dan Options.

80+ INSTRUMEN TRADING DI SELURUH 4 KELAS ASET
Akses berbagai pasar termasuk Forex, Indeks Saham, Komoditas
dan Obligasi dan temukan beberapa spread terendah di pasar.

Akun Demo

Buat Akun
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Kontak Perusahaan
United Kingdom

Cyprus

Seychelles

Fore Street, London EC2Y 9DT,

Kedron 9, Mesa Geitonia,

3, F28-F29 Eden Plaza, Eden Island,

United Kingdom

Limassol 4004, Cyprus

Mahe, Seychelles

+44 (0)20 3608 2100

+357 25247650

+248 434 7072

support@tickmill.co.uk

support@tickmill.eu

support@tickmill.com

Tetap terhubung
Peringatan Risiko: Perdagangan Contract for Difference (CFD) dengan margin memiliki risiko tinggi dan mungkin tidak sesuai untuk sebagian investor.
Sebelum memutuskan untuk memasuki perdagangan Contract for Difference (CFD), Anda harus mempertimbangkan dengan cermat tujuan investasi,
tingkat pengalaman, dan selera risiko Anda. Kerugian yang Anda alami dapat melampaui modal yang Anda investasikan. Karena itu, Anda sebaiknya tidak
berinvestasi dana apabila Anda tidak sanggup menanggung kehilangan dana tersebut. Pastikan Anda memahami sepenuhnya segala risiko yang ada
dan melakukan segala upaya untuk mengelola risiko. Harap diperhatikan bahwa konten ini disampaikan untuk tujuan informasi semata dan tidak boleh
dianggap sebagai saran investasi.

www.tickmill.com

