
Telp & Fax.



Dengan hormat,

Dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa

hormat, kepada Bapak/ Ibu Pemilik/ Pimpinan Seluler, kami

sangat mengharap untuk dapat mengisi biodata di bawah ini,

semata-mata untuk kepentingan internal dan bersifat

rahasia demi peningkatan pelayanan kami “As-Salam Seluler

Group” kepada relasi, kolega maupun pelanggan, atas

perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Management As-Salam Group Yogyakarta



As-Salam Seluler Group adalah distributor dan supplier asesoris / sparepart handphone yang

berpusat di Jogjakarta berdiri dan dikelola sejak 1998 dengan manajemen dan personil yang

dinamis dan selalu terbuka terhadap perubahan. Pada awalnya area distribusi meliputi

Jogjakarta (lokal) saja, kemudian berkembang ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan

Jawa Timur (regional) dan akhirnya meluas dari Sabang sampai Merauke (Nasional) bahkan

sekarang sudah merambah ke dunia Internasional. Dan karena dukungan dan kepercayaan

dari relasi – relasi yang semakin kuat dan mengkristal, membuat kami selalu berbenah

mempersiapkan posisi yang lebih kuat untuk dapat tumbuh bersama mitra / klien dalam
jaringan yang lebih luas lagi. Sehingga klien / mitra pada tingkat Nasional pun mulai kami

garap serius. Dinamis, inovatif , dan kreatif, serta professional dalam berhubungan dengan

mitra / pelanggan. Kelengkapan dan mutu barang menjadi prioritas. Layanan berorientasi

kepada kepuasan pelanggan, adalah tujuan kami. Senyum dan Sopan Santun adalah lagu wajib

harian kami.

Merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi kami As-Salam Seluler Group bila dapat

bekerjasama membangun kemitraan bisnis yang saling menguntungkan dengan relasi –relasi

sesama pengusaha seluler atau klien kami yang berkaitan. Tak kenal maka tak sayang dengan

segala kerendahan hati kami haturkan profil ini untuk anda kenal mudah – mudahan foto –

foto persembahan kami mampu memberikan gambaran singkat dan umum tentang kami.

Assalam seluler group senantiasa berupaya menjadi market leader/ pemimpin pasar dalam hal

distribusi dan penyedia asesoris dan suku cadang handphone, dikelola oleh sumberdaya

manusia yang profesional sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik bagi relasi dan

berkembang sesuai konsep bisnis yang sehat dan profesional

Menyediakan dan menjamin kelengkapan sarana asesoris dan suku cadang handphone bagi

seluruh counter / outlet seluler dengan pelayanan yang komplit dan khas.

Memberikan layanan sepenuh hati kepada relasi dan pelanggan bersama klien bersinergi

mencapai tujuan pemasaran produk barang dan jasa melalui kerjasama yang harmonis dengan

menjunjung tinggi etika dan profesionalisme

Berikut ini akan kami sajikan data personil As-Salam

Nama Seluler : CV. AS-SALAM SELULER GROUP

Alamat : Jl. Ki Penjawi No.10, Gambiran, Umbulhardjo,
Yogyakarta, 55161

Bidang : Mega Grosir Asesoris & Sparepart Handphone

No. Telp/ Fax : (0274) 417776, 380724

No. Handphone : 08122701119, 08175452088

WebBlog : www.assalamselulergrop.wordpress.com

www.assalamselulergroup.blogspot.com



“Suasana Asri di As-Salam, bikin adhem...!! “

“ Nih pintu masuk Rumah As-Salam kami“

“Halaman parkirnya luas dan rapih kan.... ;) “

“Suasana di Counter, ruame kan....??...wuih “

“Ruang Tamu di rumah As-Salam.......“



Hallow...Salam Dahsyat rekan-rekan pelanggan As-salam

seantero NUSANTARA & di seluruh DUNIA.....

Apa kabar...!!!!

kepasar minggu beli durian

Beli sparepart jangan lupa di As-salam

Sopir Taxi sedang makan sayur bayam

Terimakasih telah bekerjasama dengan As-salam

“Mensana in corporesano”

Dengan penuh semangat juang dan berkreasi

maka kita pasti bisa jadi pemenang....!!!

Jadilah Pejuang As-Salam yang tangguh

terus berkreasi dan berinovasi dalam menghadapi

hidup ini.....!!!!

Imposible is Nothing



HELLO REKAN REKAN SEMUA......!!

Semoga kerjasama ini semakin terjalin erat.

Kalo anda ingat sparepart HP

langsung ingat saya yach....Salam Dahsyat

...Anien...

Hi Everybody Assalamualaikum

There is never too late, you have to start now

yuuk Jalin bisnis sparepart & assesoris dengan assalam

, gak bakalan rugi dapetin kejutan di tiap paket ordernya

TITIN tunggu ordernya ya...!!

Ehmm....Assalamualaikum!!?

Sodara-sodara ku dimana aja!!

salam kenal, salam sejahtera

Butuh sparepart dan asesoris Handphone

ke assalam aja!!? pasti tidak mengecewakan!!

Pricelist ter update SMS DWI aja...OK!!?



;) Kalo mo kasih “DUIT” ke saya aja ya...

Cash..Cash..Cash..Makaseeh..!!

Kalo mo kasih “DUIT” ke saya aja ya...

Siap melayani penuh Keramah Tamahan

Hadapi semua rintangan dengan sabar dan ikhlas

maju terus tim Assalam Kita dukung perjuangan

tetap Semangat...!!

Kerja keras semangat teliti

dan tanggung jawab...!! ;)



Walau kelihatan sangar,

pelayanan tetap ramah

Minta barang......

KacihDAh......!!!

Tak kenal maka tak sayang

jangan kenali sparepartnya

aja kenali juga team gudangnya

“kami siap melayani orderan anda

dengan cepat dan tepat

So.... Order terus yah...”

Ada masalah dengan retur barang

Berarti Babe yg satu ini yg ngurusin

Selalu Ceria dan Murah senyum

mo..konsultasi OK

Pokoknya paling sabar dech.......



Kami punya.....!!

barang Kualitas bagus

dijamin dech.....

Dengan senang hati

kami melayani Anda

Melayani anda tanpa batas

Jarak dan Waktu

dengan Senyum... ;)

Kami layani anda



Team As-salam

Team As-salam

Team As-salam



Telp & Fax.

Demikian sepenggal kisah cerita dari kami As-Salam seluler, semoga mampu  menjadi

obat kangen dan bisa menjadi jawaban dari semua tanya selama ini,

”Seperti apa sih Counter As-Salam....?” ,

“ Manasih karyawan-karyawan As-Salam.....? “

“ Manasih Marketing-marketing As-Salam....? “

Mudah-mudahan hal ini mampu meningkatkan pelayanan dan kerjasama yang baik antara

As-Salam Seluler dengan anda dan mampu menigkatkan rasa persaudaraan dalam ruang

lingkup bisnis dunia seluler. Harapan kami agar semua pelanggan As-Salam mampu

menghadapi persaingan dan perkembangan bisnis di dunia seluler, dengan pelayanan

sepenuh hati dari kami, kami  yakin bahwa kita akan mampu untuk selalu menjadi terdepan

tentu saja dengan kerja keras dan berdoa kepada Allah YME, Amin....

Hormat Kami,

As-Salam Seluler Group

“Siapa sih As-Salam Seluler....?”


