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Kami mengerti bahwa biaya hidup, khususnya di kota besar, cukuplah tinggi. Banyak orang yang harus bekerja keras
setiap hari, menempuh perjalanan yang jauh, pergi kerja sebelum matahari terbit dan kembali ke rumah sampai larut
malam, dan tak jarang harus berpisah dengan anggota keluarga. Semua itu dilakukan semata-mata untuk memenuhi
kebutuhan hidup. Yang lebih mirisnya, terkadang setelah melakukan banyak pengorbanan namun hasil yang didapat
tidak sesuai. Kami juga mengerti bahwa setiap orang pasti ingin meningkatkan taraf hidupnya. Memiliki tempat tinggal
yang layak dan nyaman, fasilitas yang lengkap, dan juga gaya hidup yang berkelas. Adapula yang berkeinginan untuk
memberikan hal yang terbaik untuk keluarga, seperti pendidikan yang tinggi. Namun, sayangnya hal tersebut belum bisa
didapat karena keterbatasan penghasilan yang dimiliki. Tidak jarang para pegawai atau karyawan mengambil pekerjaan
sampingan di sela-sela waktunya. Akan tetapi, karena macetnya jalanan ibukota, jarak tempuh yang jauh, dan juga
meeting tambahan yang kadang membuat kita tidak punya tenaga lagi untuk melakukan hal lain. Sampai saat ini, masih
sedikit korelasi yang ditemukan antara pekerjaan sampinganÂ dengan pekerjaan utamanya. Alangkah, sangat membantu
bila kita mendapat pekerjaan sampingan yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Semua kegelisahan dan
keluhan di atas telah ditemukan solusinya! Graha Inspirasi memberikan jalan alternatif untuk siapapun yang ingin
mendapatkan kesempatan untuk menambah penghasilan. Bagaimana caranya? Bergabunglah bersama kami!Â Jadilah
Konsultan Bisnis untuk Virtual Office dan Legal Business Service di Graha Inspirasi! Untuk apa bergabung dengan
kami? Anda akan mendapatkan penghasilan tambahan sampai dengan 10 juta per bulan. Bukan hanya mendapat
tambahan penghasilan, Anda juga menjembatani para Wirausahawan untuk mengembangkan bisnis yang akan menjadi
bagian dari perkembangan ekonomi Indonesia! Syarat untuk menjadi konsultan bisnis di Graha Inspirasi sangatlah
mudah. Anda hanya perlu menguasai product knowledge dari bisnis Graha Inspirasi. Sehingga Anda dapat menjawab
pertanyaan dari client. Namun, jangan khawatir! Anda akan diberikan inhouse training terlebih dahulu. Dan Anda akan
menjadi konsultan bisnis profesional! Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di: Telp. (021) 21381712 Â WA. 0821
6733 0774

http://grahainspirasi.com/
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