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Sejak muda, Josef memiliki jiwa pengusaha. Beliau bekerja secara konvensional sebagai 
pengusaha pakaian bayi sejak 1993 dan pada tahun 2003, beliau dan istri merintis usaha 
di bidang pecah belah.  Pasangan Josef Iswantoro & Agatha Dyah mengenal Talk Fusion 
pada tahun 2015. Mereka diperkenalkan dengan bisnis ini oleh sahabat Agatha. Josef 
yang didesak oleh sang istri langsung bergabung saat dipresentasikan bisnis ini.

Menurut pasangan ini, bisnis Talk Fusion sangat luar biasa dan membangun bisnis ini 
sangat menyenangkan. Dalam bisnis mereka sebelumnya, Josef jarang berada di rumah 
karena beliau sering bepergian ke luar kota dan luar pulau untuk mempromosikan 
produk pecah belah yang mereka jual. Sedangkan di Talk Fusion, mereka bisa 
mengembangkan jaringan secara global kepada market yang tak terbatas dengan 
produk Talk Fusion yang luar biasa. Beliau melihat, dari berbagai latar belakang ikut 
menjalankan bisnis ini, bisnis ini tidak terbatas oleh wilayah.

Dalam bisnis ini, mereka merasakan percepatan income yang luar biasa karena di bisnis 
ini, mereka berada dalam tim yang sama-sama bekerja untuk kesuksesan bersama. Dan 
bukan hanya percepatan income yang mereka peroleh, tetapi juga pengembangan diri 
yang luar biasa, baik dalam pemahaman membangun bisnis maupun dalam hal 
kecerdasan finansial. Menurut pasangan ini, hal tersebut belum pernah mereka peroleh 
sebelum menjalankan bisnis ini. Saat ini pasangan ini memiliki tim yang tersebar mulai 
dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pandaan, Trawas, Jombang, Mojokerto, Pasuruan, 
Semarang, Yogyakarta, Babat, Magelang, Bali, Amsterdam, dan Kansas. Berkat kerja 
keras dan kerja sama tim, mereka berhasil meraih prestasi dalam bisnis ini. Pasangan ini 
berhasil membeli mobil Mercedes-Benz C200 dan 2 unit apartemen. Mereka juga 
mendapatkan reward Diamond Trip Dubai, menjadi salah satu iWatch Achiever, dan 
mencapai penghasilan $100.000 USD pertama dari bisnis ini di HERO 2019. Atas 
dedikasi serta pengorbanan mereka dalam membangun tim, mereka meraih 
penghargaan Serving Leadership Award di HERO 2019. 

Tidak bisa dipungkiri, peranan Mentor dan Vtrust dalam perkembangan 
bisnis ini sangatlah besar bagi pasangan ini. Tanpa bimbingan 

mentor tentu saja mereka tidak akan bisa sampai pada 
peringkat dan income mareka saat ini. Menurut mereka 

Vtrust membuat mereka dan team bisa bertumbuh 
dengan pertemuan dan ABP, tanpa Vtrust 

dapat dipastikan beliau dan tim yang 
tidak pernah menjalankan bisnis 

jaringan sebelumnya tidak akan 
mengerti menjalankan bisnis 

ini.
Pasangan ini memiliki visi 

dalam 5 tahun mendatang 
untuk mengembangan 
bisnis ini diberbagai 
kota di Indonesia & 
dunia serta membantu 
tim beliau menjadi 
yang terbanyak untuk 
dapatkan $100.000 
USD pertama mereka 
dipanggung HERO 
serta membantu 
banyak orang untuk 
meningkatkan taraf 
hidup mereka yang 
lebih baik.
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