TAHUKAH ANDA?
Ada 500 jam konten baru tiap menit di youtube.
Belum lagi jika ditambah di sosial media yang lain.
Dan jika dicek, ternyata lebih banyak konten yang
tidak mendidik

Prank kena virus corona (sumber : news.okezone.com)

Ditambah lagi berdasarkan riset situs HootSuite dan
agensi marketing sosial We Are Social bertajuk
"Global Digital Reports 2020" yang dirilis akhir
Januari lalu, Indonesia masuk ke dalam 10 besar
negara yang paling lama mengakses internet.
Data riset tersebut menunjukkan bahwa Indonesia
menduduki posisi delapan dalam daftar negara
paling lama menghabiskan waktunya berselancar
internet.

NEGARA INDONESIA

10 BESAR

NEGARA YANG PALING LAMA MENGAKSES INTERNET

Maka, izinkan kami memperkenalkan diri untuk
turut menangkap peluang amal jariyah disini.

Islamic Preneur TV adalah sebuah channel
YouTube yang berisi konten yang menggali tentang
sosok pengusaha muslim di Indonesia. Channel ini
bertujuan menghadirkan inspirasi, motivasi dan
edukasi dalam menggapai keberkahan harta bagi
pengusaha muslim.
Sasaran penonton kami adalah pelaku bisnis
UMKM. Dengan konten yang ringan namun
berbobot, kami menghadirkan praktisi di setiap
bidang bisnis yang tepat. Semoga semakin
memberikan manfaat bagi pelaku bisnis.

Suasana setelah tapping pengusaha artis ibu kota.
mas Ari Untung dan mas Teuku Wisnu

Tidak hanya menyoal bisnis saja, namun konten
kami dilandasi dengan spirit keislaman, sehingga
kami ingin menghadirkan pengusaha- pengusaha
muslim yang kuat dan tangguh. Bukan hanya kuat
secara finansial namun juga kuat secara
pemahaman agama dan mental. Oleh karenanya
tidak berlebihan jika kami ingin menjadi
"Channelnya Pengusaha Muslim"

Nb. Kami sudah memiliki video lebih dari 50 episode

PERHATIAN!
Sebelum Anda memutuskan bergabung
berpartisipasi bersama kami, ada beberapa hal
yang Anda wajib tahu!

Tim Terbaik
Team kami berisi orang- orang terbaik
dibidangnya, dan bersatu untuk satu tujuan
mulia yaitu menyediakan konten edukatif yang
sarat nilai- nilai agama dan nilai kehidupan.

Manajemen Profesional

Dengan manajemen yang profesional, dengan
itu semua kami berharap Konten yang sudah
kami buat akan kekal dan harapannya
mengalirkan pahala yang deras dan tidak
terhentikan.

Relasi Luas

Relasi yang luas adalah satu kelebihan yang
tidak dimiliki pembuat konten pemula. Namun
disini, baru saja 1 bulan sudah bisa mengambil
video artis.

Fiqih Bisnis
Team asatidz yang expert di bidang fiqih
muamalah serta sebagai konsultan bisnis
halal kami

INGATLAH!
Jika manusia mati terputuslah amalnya kecuali
tiga perkara, yaitu amal jariyah, ilmu yang
bermanfaat, serta doa orang tua kepada anak
sholeh. (HR. Muslim, No.1631)
Maka izinkan kami merekomendasikan
Anda bersama- sama berkontribusi untuk
penyediaan beberapa sarana prasarana
dalam agenda produksi video Islamic Preneur
TV.
Adapun beberapa yang menjadi target
terdekat kebutuhan yang Anda bisa support
adalah sebagai berikut:
STUDIO PODCAST
Rp. 40.822.700

ilustrasi : studio podcast islamicpreneurtv

3

KAMERA PXW-X70
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TRIPOD

MIC PODCAST

Rp. 65.000.000

Rp. 6.000.000

Rp. 6.000.000

MIXER

MIC LIPUTAN

LIGHTING

Rp. 1.000.000

Rp. 1.000.000

Rp. 5.000.000

FULL INVESTASI
COMPUTER RYZEN 5

Rp. 94.500.000

Rp. 10.000.000

Jika Anda sudah memilih investasi yang tertera
maupun ingin investasi dalam bentuk lain,
silakan bisa menghubungi saudara Iyan
Ferdian (0838-3893-6754)

Siapapun Anda yang mendapatkan proposal
amal jariyah ini, bukan karena kebetulan,
namun karena Allah tunjuk Anda sebagai
salah satu orang yang membantu kami
dalam menolong agama Allah.
Kami tidak yakin bahwa akan ada kesempatan
lain untuk menawarkan Anda kembali, karena
akan ada jutaan orang baik diluar sana yang
akan kami temui dan peluang ini tidak bisa
hadir 2 x. Padahal lebih utama memberi minum
ketika saudaranya sedang kehausan, seperti
sabda Nabi :
Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma
berkata Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salam
bersabda: “Amalan yang paling utama adalah
engkau membahagiakan seorang mukmin; engkau
menutupi auratnya [memberikan pakaian],
engkau
mengenyangkan
kelaparannya
[memberikan
makanan]
atau
engkau
memenuhi kebutuhannya.” (HR. Ath-Thabarani)
Sekian dari kami, barakallahu fiikum

KUNJUNGI KAMI
bit.ly/IslamicPreneurTV
@islamicpreneurtv
islamicpreneurtv
www.islamicpreneurtv.com
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