Untuk Mendapatkan Voucher ini,
Hubungi :

Mengapa Anda perlu
membeli voucher
konsultasi keuangan
pribadi?

021 - 3856722
www.mre.co.id
PT. Mitra Rencana Edukasi
Jl Musi No.33 Cideng
Jakarta Pusat 10150

Harga
voucher

Rp. 1juta

OPEN THE DOORS TO YOUR PERSONAL
FINANCIAL SUCCESS!
Berbagai perubahan situasi keuangan dalam kehidupan Anda juga
mempengaruhi situasi fisik dan emosional Anda, dan hal yang sebaliknya
pun terjadi. Anda mungkin merasakan sulitnya untuk bersikap
obyektif dalam menilai tingkat kesehatan keuangan Anda sendiri.
Ini bisa mengakibatkan stress finansial yang menyebabkan kesalahan
pengambilan keputusan.
Saat Anda bercerita kepada para perencana keuangan kami , mereka
mendengarkan, memberi perhatian penuh untuk semua detail dan
bersikap obyektif dalam memandu Anda untuk mengambil keputusan
keuangan yang tepat. Sesi konsultasi Anda akan berlangsung sesuai
dengan standard professional perencana keuangan namun penuh dengan
suasana keakraban.
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Kapan Anda perlu membeli
voucher konsultasi Keuangan
pribadi ?

TENTANG KAMI
Mitra Rencana Edukasi adalah sebuah
perusahaan jasa edukasi dan perencanaan
keuangan
resmi
berbadan
hukum
terpercaya untuk menjaga informasi para
kliennya. Kami menyelenggarakan berbagai
survey dan riset terkait perencanaan
keuangan pribadi untuk memberikan
dukungan pengetahuan dan informasi
pasar yang memadai kepada Perencana
Keuangan kami dalam memberikan layanan
konsultasi keuangan terbaik untuk Anda.

Anda membutuhkan Konsultasi Keuangan saat
membutuhkan saran dan panduan seorang ahli,
ketika dihadapkan dengan peristiwa kehidupan
yang berdampak finansial dan membutuhkan
pengaturan keuangan, antara lain :

Setiap Perencana Keuangan MRE harus
memiliki designasi Certified Financial
Planner (CFP), untuk memastikan mereka
mempunyai Standar Kompetensi
dan
Profesionalitas untuk melakukan praktek
Perencanaan Keuangan di Indonesia.
Semua saran keuangan bersifat independen,
bertujuan untuk kepentingan klien, bukan
semata-mata untuk menjual produk
atau jasa dari perusahaan tertentu.
“Anda dapat menggunakan voucher ini untuk
keperluan pribadi Anda maupun memberikannya
sebagai hadiah kepada orang-orang yang Anda sayangi”
“Perusahaan-perusahaan juga dapat membeli voucher
ini untuk diberikan kepada karyawannya maupun
kepada klien dan nasabahnya”.

Pernikahan dan persiapan kehidupan berumah
tangga
Menjelang Kelahiran dan perencanaan pendidikan anak-anak
Pengelolaan keuangan pada waktu pra dan
pasca perceraian
Pengaturan distribusi kekayaan terkait dengan
perwarisan
Perubahan karir, situasi pekerjaan dan pola
penghasilan
Menyelaraskan pengelolaan bisnis yang terkait dengan keuangan pribadi
Menyusun portfolio investasi dan Kebijakan
Investasi Pribadi

Apa yang Anda dapatkan pada sesi
Konsultasi Keuangan Pribadi ?
Sesi konsultasi keuangan pribadi bersama
Perencana Keuangan akan berlangsung selama
-/+ 2 (dua) jam. Dengan Fasilitas yang anda
dapatkan yakni :

76%

business grow

Kesempatan berbicara secara
terbuka dalam suasana santai untuk
menceritakan berbagai masalah
keuangan Anda saat ini.

Loyal client

Melakukan evaluasi keuangan untuk
mengetahui seberapa baiknyakah
kondisi keuangan Anda. Ini disajikan
melalui ratio-ratio tingkat kesehatan
keuangan pribadi. Selanjutnya barulah
diberikan pertimbangan arahan yang
dapat diambil untuk mencapai kondisi
tingkat keuangan yang lebih baik.

Menyusun strategi Rencana Keuangan
yang sesuai dengan keadaan Anda.
Perencana keuangan akan menyiapkan
saran beserta rekomendasi dan strategi
untuk membantu anda menentukan
fokus keuangan untuk mencapai tujuan
keuangan yang prioritas.
Jika Anda memilih untuk melanjutkan
proses Konsultasi Keuangan Pribadi
ke dalam bentuk Rencana Keuangan
Komprehesif, maka selanjutnya
Perencana Keuangan kami akan
menjelaskan Terms & Conditions.

