
BAMBANG SUBAGJO
Triwulandaru Bambang Subagjo adalah seorang 
mantan pegawai BUMN yang memutuskan untuk 
bergabung di bisnis Talk Fusion pada September 2013. 
Daru diperkenalkan kepada bisnis ini oleh Bapak 
Andre Volare. Beliau saat itu sedang mencari solusi 
keuangan akibat usaha yang dibangunnya mengalami 
kebangkrutan. Sebelum menjalakankan bisnis Talk 
Fusion, beliau pernah mengenal bisnis yang juga 
bergerak di industri network marketing.

Saat memulai menjalankan bisnis ini, Daru mengalami 
penolakan dari keluarga dan temannya. Banyak 
teman-teman beliau yang tidak menerima pola pikir 
beliau untuk membangun aset bersama bisnis 
jaringan. Dengan berjalannya waktu, beliau selalu 
berusaha menunjukkan bahwa keputusannya tepat 
dalam memilih menjalankan bisnis ini dan saat ini 
keluarga beliau pun telah terlibat secara aktif menjalankan bisnis ini.

Beliau memperoleh banyak hal positif dalam menjalankan bisnis ini. Talk Fusion merupakan 
kendaraan untuk memperoleh kehidupan impian dan layak. Dan bersama komunitas Vtrust, visi 
dan misi dalam bisnis ini bukan hanya materi semata, namun juga untuk mengembangkan 
kapasitas dan kualitas diri masing-masing serta membantu orang-orang yang berada di sekitar kita 

untuk juga memperoleh kehidupan yang lebih baik. Daru menilai, melalui 
bisnis ini beliau telah mengenal banyak pribadi yang baik. Beliau juga 
memiliki tim yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia, hingga 
manca negara.

Menurut Daru, dalam bisnis ini upline adalah penunjuk arah, 
penyemangat, dan teamwork. Bagi beliau upline telah membawa 
kesadaran dan pemahaman hidup bahagia dan sukses. Vtrust 
sebagai support system mengembangkan bisnis secara global dan 

online dan dengan adanya alat bantu serta pertemuan yang 
diadakan oleh Vtrust menjadikan bisnis berjalan dengan leverage. 

Beliau merasa beruntung bisa menjadi bagian dalam memanfaatkan 
teknologi menjadi peluang membangun aset secara global.

Berbagai prestasi telah diperoleh Daru dalam menjalankan 
bisnis ini. Beliau berhasil meraih trip impian dari Talk Fusion 

ke Hawaii, Dubai dan Amsterdam serta berhasil membeli 
mobil Mercedes-Benz. Tentunya pencapaian tersebut 

beliau raih dengan penuh kerja keras dan kerja tim. Pada 
Hero 2019, beliau berhasil mendapatkan $100.000 
USD pertamanya dari bisnis ini. Pesan beliau kepada 
para associate adalah, 

Di atas langit masih ada langit, alam 
semesta telah menyiapkan kelimpahan 
dan kebahagiaan dan bisa kita dapatkan 
dengan menggunakan kendaraan yang 
tepat, komunitas positif dan sistem 
budaya yang mendukung. Cintailah proses 
bertumbuh melalui Vtrust dan Talk Fusion.


