TENTANG As-Salam Training Consultant
As Salam yang berarti kesejahteraan dan sesuatu yang dicari dalam hidup di dunia maupun di akhirat
kelak. As-Salam Training Consultant selalu mengharapkan kesejahteraan dari Yang Maha Sejahtera
atas pelatihan dan pelayanan yang diberikan agar para pengguna layanan As-Salam Training
Consultant diberkahi Allah dengan Kesejahteraan pula.
As-Salam Training Consultant membawa tugas dakwah yang berjalan dalam bidang ekonomi dan
pengembangan diri maupun organisasi dengan mendakwahkan pemahaman Islam dalam kehidupan
berekonomi dan berbisnis.
As Salam dibentuk atas dasar semangat membantu pengembangan sumberdaya syariah muamalah
yang jangkauannya hulu ke hilir. Berdasarkan pengamatan yang terjadi bahwa produk Islami mulai
digandrungi sebagai alternatif bahkan solusi atas kejenuhan produk-produk konvensional. Lahir dari
pengalaman di perusahaan asuransi jiwa terkemuka, As-Salam Training Consultant menjawab
kebutuhan agency pemasaran yang semangat ingin berhijrah namun belum memiliki kemantapan
dalam pemahaman dan keterampilan bisnis syariah.
Didirikan oleh Andrie Setiawan, S. Pd., M. M., CFP®. Setelah sekitar 10 tahun berpengalaman di
Sales Academy sebuah perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dengan posisi terakhir
sebagai Head of Trainer Cadres, dengan ijin Allah dalam satu tahun kedepan akan menjadi salah satu
Konsultan Islami terbaik di Indonesia.

LOGO AS-SALAM

 Logo huruf sin dengan latar belakang hijau. Kami memilih warna hijau karena hijau warna
pakaian penduduk surga. (QS Al Insan : 21)

21. Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal dan dipakaikan kepada
mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

 Tulisan As-Salam Training Consultant berwarna coklat yang juga mengisyaratkan bahwa kita
ada di Bumi Allah yang selalu mengharap Surga-Nya. Menggunakan huruf Neuropol yang
futuristik mengindikasikan bahwa kami berorientasi pada masa depan (QS Al Hasyr : 18)

18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri
memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada
Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

 Dan misi Kami untuk membantu mengembangkan diri Anda dalam jalan Islami (Developing
YOU on Islamic Way). Hal ini menjadi pondasi dalam bemberikan pelayanan terbaik pada
Anda.

LAYANAN KAMI
 CONSULTING
1. Training Program Design.
2. Islamic Financial Coaching
3. Sales & Leadership Coaching
4. Islamic Financial Planning
5. Muamalah Consulting

 TRAINING
1. Islamic Business Mindset
2. Islamic Insurance Product Concept
3. Islamic Sales & Servicing
4. Islamic Recruiting
5. Islamic Coaching
6. Islamic Mentoring
7. Islamic Supervising
8. Islamic Leadership
9. Islamic Motivation

 PUBLIC SPEAKING
1. Group Selling
2. Islamic Business Recruitment (BOP)
3. Seminar

 Menulis buku best selling “Komunikasi Dahsyat Dengan Hipnosis.” di
tahun 2010.
 Tamat dari kesarjanaan pendidikan dan magister manajemen
keuangan syariah dengan pujian (cumlaude).
 Berpengalaman selama 10 an tahun dalam bidang keuangan syariah
dan lebih dari 17 tahun dan dunia pengembangan diri.
 Pernah berkarir di sebuah perusahaan asuransi jiwa ternama di
Indonesia sebagai Head of Trainer Cadre.
 Selama karirnya dalam bidang pengembangan diri, sudah puluhan ribu
bahkan ratusan ribu orang dilatihnya.
 Saat ini ia terdaftar sebagai seorang perencana keuangan di Financial
Planning Standard Board
 Pernah menekuni ilmu komunikasi hypnosis hingga menjadi instruktur
hipnoterapi di Indonesian Board of Hypnotherapy namun ia
menjumpai bahwa cara-cara Rasulullah S jauh lebih dahsyat lagi.

