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KATA PENGANTAR
Siring dengan perkembangan teknologi, maka
menjalankan sebuah bisnis bukan lagi hal yang susah
dijalankan. Dengan adanya teknologi internet, maka
permodalan bisnis dan juga dalam mencari pembeli
menjadi sebuah masalah yang sekarang ini menjadi
sangat mudah diselesaikan.
Termasuk dalam melakukan pengembangan bisnis,
kalau jaman sebelum teknologi internet seperti
sekarang ini, maka Anda harus mengunjungi kota
lain, kemudian melihat kondisi pasar di kota tersebut,
dan baru memperkirakan biaya modal untuk
membuka bisnis di kota tersebut, tetapi sekarang,
Anda cukup memiliki website dan maka seluruh
Indonesia bisa menjadi konsumen Anda tanpa Anda
harus ke kota tersebut. Bahkan tidak menutup
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kemungkinan, Anda juga bisa melakukan
pengembangan sampai ke mancanegara.
Dalam buku International Dropshipping
Entrepreneur, saya akan bahas tentang bagaimana
Anda bisa membangun bisnis dropship berskala
internasional dengan pasar pembeli yang sangat luas,
bukan hanya United States (Amerika), Eropa, Jepang,
China, melainkan Anda bisa jualan ke semua negara
yang sudah Anda targetkan untuk bisnis Anda.
Harapan saya, setelah Anda membaca buku ini, Anda
bisa mulai praktek dan merasakan penghasilan dari
bisnis dropship berskala international.
Selamat membaca dan praktek!
Salam dari saya,
Andhika Wijaya Kurniawan
Indonesia’s No.1 Digital Business Coach
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UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih terbesar dan pertama saya yaitu
kepada Tuhan yang maha kuasa dan maha esa yang
saya percaya yaitu Yesus Kristus, yang telah
memberikan hikmat dalam penulisan buku ini dari
awal hingga selesai dan mengizinkan saya untuk bisa
membantu member interdropship.com untuk bisa
mencapai impian mereka dalam meraih penghasilan
melalui bisnis dropship international.
Saya juga ingin mengucapkan terima kasih secara
khusus untuk keluarga saya yang sudah mendukung
penuh semua aktifitas yang saya lakukan dan sudah
menjadi support system dalam setiap langkah
kehidupan yang saya ambil.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh
member interdropship.com yang sudah bergabung
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dan tidak membiarkan materi yang saya bagikan
menjadi sia-sia dan juga sudah menjadi support
system saya juga.
Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Anda yang
telah memesan buku ini dan telah membaca buku ini
sampai selesai serta praktek buku ini akan menjadi
penghargaan terbesar saya bagi Anda.
Saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh
teman-teman coach, trainer, motivator dan rekan
pengusaha lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan
satu per satu di buku ini, karena terlalu banyak dan
terlalu luar biasa sebagai support system.
Tidak lupa juga, saya ingin ucapkan terima kasih
kepada seluruh followers Instagram, teman-teman di
facebook, followers twitter dan teman-teman
professional di linkedin atas dukungan dan insightinsight yang terbaik.
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Mindset Is Everything &
Workflow Bisnis
International Dropshipping
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- #1 MINDSET Mindset & Workflow
“… kalau pengiriman lama, apakah konsumen tidak
komplain coach? dan memberikan review jelek…”

P

ertanyaan diatas adalah pertanyaan
yang sering saya dapatkan dari orangorang yang ingin mulai bisnis dropship

international tetapi memiliki false believe dan
kekhawatiran yang tinggi karena ketidak-tahuan
dalam menjalankan bisnis international dropship.
Saya sedang tidak menyalahkan siapapun yang
bertanya tentang hal tersebut, karena bagi saya
pribadi, tidak ada yang salah dan tidak ada juga yang
benar. Percayalah! kalau Anda memiliki pemikiran
tersebut, Anda tidak sendirian dan saya sebelumnya
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