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Permisi gan , mohon jangan dilanjutkan baca bagi anda 

yang sudah ahli trading dan konsisten profit, artikel ini 

saya peruntukkan bagi newbie forex, langganan loss dan 

MC…  

 

INDO FOREX MENTOR 

Banyak cara yang bisa ditempuh dalam belajar ilmu forex, yang paling umum adalah belajar via 

internet , mencari sumber ilmu forex di forum, grup facebook dll, anda bisa memilih cara yang 

paling cocok dengan karakter anda, tapi bagi sebagian orang belajar sesuatu bisa lebih cepat 

dan efektif jika didampingi oleh seorang mentor/guru yang membimbing step by step suatu 

teknik atau strategi dalam trading forex. 

 

Selamat bagi anda yang sudah bisa profit secara konsisten dengan belajar sendiri / autodidak, 

tentunya jerih payah anda dalam belajar atau dana yang sudah loss dalam proses itu ada 

harapan untuk kembali.. 

 

Indo forex Mentor adalah sebuah kursus online privat bagi anda yang ingin meraih kesuksesan 

di forex, terutama anda yang baru belajar dan ingin segera mendapatkan hasil dari trading 

forex atau bagi anda yang sudah lama belajar dan belum menemukan system trading yang 

konsisten. Setelah sekian lama pencarian, apakah anda sudah mendapatkan hasil sesuai harapan 

anda? Ujung ujungnya anda terus mencari dan mencari system yang paling sempurna… 

Mungkin anda pernah dengar ungkapan yang menyatakan bahwa semua system trading itu 

bagus dan profitable? Lantas kenapa anda yang sudah begitu banyak mencoba system trading 

dan berbagai indicator masih belum bisa menghasilkan di forex?  

Coba anda pikir lagi ..  

Kalau dengan gaya belajar anda yang lama anda tidak berhasil malah membawa akun anda 

menuju loss dan mc terus… kenapa anda tidak merubah bawah sadar dan cara belajar anda 

dulu… 

 

Internet telah membuka jendela ilmu pengetahuan seluas luasnya, untuk mengakses informasi 

saat ini tidak ada bedanya anda tinggal di amerika atau di sebuah desa di tempat terpencil yang 

penting ada koneksi internet, arus perubahan yang demikian cepat ini tentunya menuntut 

perubahan, bagi kita bangsa timur/asia tentu perlu beradaptasi dengan teknologi dan cara pikir 

baru ala barat, kita yang selama sekian tahun belajar atau sekolah dengan gaya tradisional, 

yaitu belajar di ruang kelas, bertatap muka dengan guru untuk mempelajari ilmu pengetahuan 

tertentu sedikit banyak mempengaruhi bawah sadar kita dalam belajar, berbeda dengan budaya 

barat yang sudah lama menerapkan system belajar mandiri seperti home schooling (sekolah di 

rumah), atau kuliah jarak jauh, pola bawah sadar inilah yang menjadi penghambat bagi 

sebagian orang dalam belajar forex secara mandiri… 



Kenapa Indo Forex mentor 

Indo forex mentor adalah program bimbingan trading yang unik dan dirancang khusus 

membimbing anda terutama anda yang 

- Newbie yang baru kenal dunia forex dan ingin cepat mendapatkan hasil 

- Sudah lama belajar trading, capek gonta ganti system tapi belum konsisten profit 

- Sering kena MC (margin call) karena diajarkan dan dibimbing teknik trading santai 

dan Money Management yang terkontrol 

- Rajin deposit tapi jarang/nggak pernah WD 

- Sering mencari dan bertemu master trader, tapi nggak juga paham malah makin 

bingung cara trading 

Apa yang anda dapatkan dengan mengikuti Indo Forex Mentor 

- Bimbingan Privat online secara personal mulai dari dasar sampai mendapatkan profit 

- Ebook IFM Trading System 

- Bebas konsultasi via FB, YM, telpon atau datang langsung ke Workshop IFM  

- Garansi uang kembali jika tidak profit  

 

Biaya Mentoring : 

Rp. 1.500.000 (Sudah mendapatkan akun insta $50) maaf dibatasi hanya untuk 10 orang saja, 

angkatan berikutnya menunggu yang angkatan pertama lulus semua. 

Info lebih lanjut bisa PM FB : John Forex  

FB Grup : Indo Forex Mentor 

atau SMS ke 087863339884 

 

---  Salam Profit  --- 


