
Ang pagpaplano ay susi sa pagbuo ng 'healthy financial
life' na gusto mo.

Bakit nga ba iilang tao lamang ang gumagawa nito?
Hindi dahil ayaw natin ng 'financial stability' o mag-
provide para sa ating mga mahal sa buhay – dahil
karamihan sa atin ay ito ang ating kagustuhan.

Ang totoo, ang pag-iisip sa mga pinansiyal na bagay ay
hindi madali. Nangangailangan ito ng malalim na
pagsusuri sa iyong nais na lifestyle, kung ano ang
mahalaga para sa iyo, at kung ano ang gusto mong
makamtan. Kailangan din isaalang-alang ang iyong
pamilya, negosyo, at iba pang bagay na kailangan
ikonsidera. Samakatuwid, napakaraming dapat pag-
isipan at paghandaan!
 
Walang oras o kaunting kaalaman (saan ka nga ba
magsisimula?), o sa tingin mo ba ay tama ang iyong
ginagawang pagpaplano? 
 
Dito kay Sam Kodi tutulungan namin kayong mapabilis
na maabot ang inyong mga pangarap. May mga bagay
na mukhang imposible pero sa tulong ng payong
maibibigay ni Sam, walang bagay na hindi
makakamit, sa pagtutulungan at pagtitiyaga. 
 
Patuloy na suporta, hindi lamang sa umpisa ang 
aming maipapangako. Kasama ninyo kami sa bawat
hakbang, hanggang marating ninyo ang nais na
komportableng buhay para sa inyo at para sa mga
mahal niyo sa buhay!

ANG AMING APPROACH

Financial Planning

Ang aming layunin ay gawing madali ang mga
bagay na patungkol sa pera para sa inyo.
Uumpisahan natin sa pag-eevaluate ng inyong
kalagayan sa kasalukuyan at i-explore ang inyong
mga 'financial goals':

Ano ang mayroon ka?
Anong nais mong makamit? At higit sa lahat...
Ano ang kailangan mong gawin para maabot
ito?

Ito ang unang hakbang sa pagbuo ng pundasyon
sa isang matibay na 'financial plan'.

Plan Implementation

Kapag ang plano ay naisagawa na, ang
susunod na hakbang ay isakatuparan ito!
May mga bagay na kailangan na
pagtuunan ng pansin at lahat ng ito ay
makakamit sa gabay na ibibigay ni Sam
Kodi.

Ongoing Reviews and Support

Ang buhay ng tao ay patuloy na
nagbabago. Maaring ang pangarap mo
ngayon ay maiba pagdating ng araw.
Kasama mo kami upang bisitahin ito
regularly para masiguro na ang plano mo
ay naayon pa rin o kailangan na bang
baguhin. Ito rin ay para matiyak na ikaw
ay on-track - sa kabila ng lahat ng
pagsubok na dumadating!

"Ang pagkatao natin ay
nagmumula sa palagi

nating ginagawa."
Sean Covey

ANG ANIM NA HAKBANG SA
'HEALTHY FINANCIAL LIFE'

NA NAIS MO


