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Perusahaan Peserta mengisi Form Pendaftaran dan menyerahkan data yang dibutuhkan untuk mengikuti 
program ini secara lengkap ke Kimberly-Clark Professional* (KCP) paling lambat tanggal  

_____________________________________

Hanya Perusahaan yang menyerahkan data dengan lengkap yang dapat mengikuti program.

Perusahaan Peserta setuju untuk dilakukan site analysis dan sosialisasi program kepada seluruh karyawan 
Perusahaan Peserta oleh team KCP.

Apabila setelah site analysis disepakati bahwa produk yang ditawarkan oleh KCP tidak dapat menjawab 
kebutuhan atau aplikasi Perusahaan Peserta maka keikutsertaan program dianggap batal.

Lamanya program 90 hari dimulai sejak wiper diterima di Perusahaan peserta..

Program yang dinyatakan berhasil akan ditentukan berdasarkan angka efisiensi (%) yang mana turut dipengaruhi 
oleh persentase turunnya biaya penyimpanan, biaya disposal dan quality (less defect).

Success stories yang telah disetujui oleh Perusahaan Peserta dapat dipergunakan oleh PT. Kimberly-Clark 
Professional* dan  tidak terbatas hanya di pasar Indonesia saja.

Apabila Perusahaan Peserta tidak mencapai efisiensi minimal 10% dalam waktu 90 hari,  maka kami akan 
mengganti selisih biaya untuk mencapai efisiensi hingga 10% yang Anda keluarkan ketika membeli wiper. 
Simulasi : Perusahaan A membeli kain lap/majun Rp 10.000.000 per bulan dan target efisiensi sebesar 10% atau 
Rp 1.000.000 per bulan. Di akhir periode program, Perusahaan A hanya saving sebesar 5% atau Rp 500.000, maka 
KCP akan mengganti selisihnya sebesar 5% atau Rp 500.000 kepada Perusahaan A, yang akan dikonversi kedalam 
bentuk produk wiper yang sama yang digunakan untuk trial.

Keterangan Lebih Lanjut Hubungi : 

+62 21 30400800 atau Perwakilan KCP di masing-masing wilayah
email : kcp.indonesia@kcc.com or visit our website : www.kcprofessional.co.id

® / * Trademarks of Kimberly-Clark Worldwide, Inc. © 2013 KCWW

guaranteed
CHALLENGE!!!

Kami menantang Anda untuk mengikuti 90/10 Guaranteed Challenge dimana dalam 90 hari, 

kami jamin Anda dapat menghemat biaya pengelapan minimal 10%. Apabila tidak tercapai, 

kami akan mengganti selisih biaya untuk mencapai efisiensi hingga 10% yang Anda 

keluarkan ketika membeli wiper Kimberly-Clark Professional*.


