Materi AWP
Dasar Perencanaan Keuangan
Perencanaan Anggaran
Time Value of Money
Penggunanan Financial Calculator IFPE

(Perencanaan Anggaran, Asuransi, Pensiun,
Pendidikan Anak, Pembelian Rumah dan
Laporan Keuangan Pribadi)

Durasi : 1 hari ( 09.00 - 16.00 )
Platform Online : Zoom Cloud Meeting

HOW
Daftar : www.bit.ly/konfirmasiawp
Pembayaran :
Rekening Bank Panin
No : 140.527.1899
PT Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan
atau
Pembelian Voucher Tokopedia
www.bit.ly/topedawp

SUPPORT

CONTACT
Kunjungi web AWP kami di
www.ifac.or.id/awp
Email : awp@ifac.or.id
WA Business : 085777888306
DM IG : @ifac_id I @finedutech
Indonesia Financial Advisor Community
#semuamampusejahtera
www.ifac.or.id

Associate
Wealth
Planner
ONLINE TRAINING PROGRAM

AWP Online Training Program
AWP program adalah pelatihan perencanaan
keuangan berbasis digital yang komprehensif.
Silabus sesuai standar FPSB Indonesia
mencakup :
Konsep perencanaan keuangan, pola
anggaran belanja dan mengelola hutang.
Pilihan dan prioritas tujuan keuangan: dana
darurat, dana pendidikan, dana hari tua,
dana membeli rumah serta perlindungan
asuransi jiwa.
Perhitungan akurat dana yang dibutuhkan
setiap tujuan keuangan.
Menerbitkan laporan perencanaan
keuangan yang dapat di modifikasi sesuai
kebutuhan.
Mengirim laporan perencanaan keuangan
kepada klien melalui WA dan email secara
cepat dan profesional.
Tersedia pilihan modul perencanaan
keuangan Syariah dan Non-Syariah.

Manfaat program AWP
Akses ke apps MyIFPE / MyIFPE Syariah yang
terus dikembangkan.
Fleksibel, apps telah dirancang untuk
digunakan bagi multi profesi seperti
karyawan, pekerja bebas, profesi dan
pemilik usaha UKM.
Pilihan terbaik bagi Mentor, guru praktisi
keuangan melaksanakan literasi keuangan.
Tidak ada biaya tahunan sertifikat dan gelar
AWP.
Gelar profesi Associate Wealth Planner
tanpa batas waktu dan biaya tahunan.
mendapatkan e-certificate & hardcopy
certificate
Pertemuan tahunan alumni AWP (Seminar
tatap muka atau maya)

Mentor AWP

VICKO HADIAN, CFP, QWP, AEPP
Chairman @ifac_id

- Qualified AWP & QWP Mentor
- Qualified CFP Mentor
- Praktisi Keuangan ( 9 tahun )
- Memiliki lebih dari 400 Mentee AWP

TESTIMONY
"Mentor kita sangat bagus dalam menyampaikan materi dan
sangat koorporatif.....".
iIH, AWP

"Mentor menjelaskan sangat singkat dan jelas. Sangat
mudah dimengerti bagi orang yang awalnya tidak terlalu
suka dengan hitungan keuangan"
MDN, AWP

"Mentor menyampaikan materi dan contoh kasus yang
mudah dipahami, sangat responsif menjawab pertanyaan
peserta"
OJ, AWP

