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Bagi Dirimu yang 
Berperan pada 
Penjualan

Sobat Sukses...

Bagi dunia kalian yang berkecimpung pada penjualan, 
produk yang unggul bukanlah syarat utama berhasilnya 
pencapaian tujuan penjualan. Memahami sebuah proses 
bagaimana syarat terjadinya interaksi sebuah penawaran 
produk, adalah menjadi rangkaian pen-deliver-an produk 
kepada customer.

Sobat sukses...                 

Dirimu adalah pewarna dalam sebuah produk unggul 
yang engkau yakini. 

Maka perhalus tuturmu, perluas pergaulanmu, dan 
perbaiki kepribadianmu.

Maka sebuah PENOLAKAN bukanlah akhir dari sebuah 
PENAWARAN,

melainkan menjadi penentu ditemukannya cara-cara 
baru PENDEKATAN CUSTOMER yang akan membuatmu 
berhasil. 

Semoga Tuhan senantiasa menilai setiap tetes keringat 
perjuangan penjualanmu.
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Dari aku yang ingin engkau selalu bahagia.

Hery Arianto

 
(Trainer & Inspirator)
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Belajar Kegagalan 
Orang SUKSES

Sobat Sukses...

Banyak orang sukses yang lahir di negeri ini. 

Mereka melejit dengan pesat dalam waktu yang relatif 
singkat, 

walau tak jarang ada juga yang sangat lama 
meraihnya. 

Mereka yang mengawali kesuksesan dengan segala 
kerikil-kerikil jalannya,

Mereka yang dengan kerikil-kerikil itu, 

telah memuluskan jalan bagi orang banyak yang 
melaluinya.

Sobat Sukses…                                                   

Dari kegagalan orang sukses itu akan mengurangi 
penderitaan kita akan kegagalan. 

Belajar kegagalan orang-orang sukses akan 
mempercepat kesuksesan kita.

Belajar dari orang yang telah sukses 

karena darinya telah banyak percobaan sukses yang 
menghasilkan kegagalan.
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Dari kegagalan yang dialami orang-orang sukses 

kita tidak perlu mengambil langkah yang sama.

Sobat Sukses...

Saya berdoa dan kita semua mendoakan, 

“Semoga Tuhan memberikan segala kebajikan-Nya 

kepada mereka yang mengubah hidup banyak orang di 
negeri ini”.

Dari aku yang ingin engkau selalu bahagia.

Hery Arianto

 
(Trainer & Inspirator)
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BERANI Tampil 
BERANI Maju

Sobat Sukses ...

Terkadang rasa malu dan rendah diri 

menjadikan kita insan yang kerdil dengan potensi diri 
yang luar biasa. 

Jadilah seseorang yang melakukan karena ingin 
berbuat atas perintah hati, 

bukan karena perintah orang lain.

Karena berani tampil – berani maju.

Orang yang sering tampil menjadikan dia unggul 

dari ribuan pribadi yang biasa-biasa.

Sobat Sukses ...

Menjadi unik, berkarakter, dan bernilai positif 

menjadikan dirimu bebas berada dimana saja.

Dari aku yang ingin engkau selalu bahagia.

Hery Arianto 

(Trainer & Inspirator)
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Berbagilah Cara 
SUKSES-mu

Sobat Sukses...

Ketika kita mengalami dan menjalani sesuatu 

hingga berhasil (sukses) dalam melaksanakan dan 
meraihnya, 

maka wajib hukumnya bagi kita menyampaikan 
kepada orang lain 

mengenai bagaimana cara meraih kesuksesan itu, 

sehingga hal itu akan menjadikanmu pribadi yang 
bermanfaat.

Sobat Sukses...

Penolakan-penolakan yang kita alami hari ini, 

sikapilah dengan suatu pernyataan 

bahwa esok penolakan itu adalah proses penerimaan 

yang berkelanjutan dalam setiap upayamu. 

Pantang menyerah karena segala bentuk penolakan 
itu 

hanyalah cara bagi dirimu untuk menemukan cara 
yang lebih baik 

dalam bentuk penerimaan yang sesungguhnya.
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Dari aku yang ingin engkau selalu bahagia.

Hery Arianto

 
(Trainer & Inspirator)



8

Berburu dalam 
Ibadah Ramadhan

Sobat Sukses...                      

Untuk sahabatku yang muslim, 

yang sedang intimnya dengan bulan suci Ramadhan. 

Semoga Ramadhan kali ini mensaratkan berjuta 
makna 

dengan siraman ibadah yang selalu kita upayakan 
kusyuk

melalui hati yang ikhlas. 

Ikhlasmu akan menjadi penerang perjalananmu.

Sobat Sukses...                       

Semoga sahabat juga merasakan seperti diriku, 

yang mesra dengan nikmat-Nya berhubungan dengan 
Sang Khalik, 

Allah Yang Mahabesar.

Semoga hari demi hari di bulan suci ini, 

mengajak kita berkompetisi dengan target amalan 
yang sebesar-besarnya,

berharap menjadi simpanan kelak ketika hari 
pertanggungjawaban datang.
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