The Power
P
of You
ur Firstt Impre
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Apa yang a kanAndaPela
ajari:
•

Paradigm
ma pentingnya membangun im
mage

Tel
: +6221 574 8
8889
Fax
:+6221 574 88
888
SMS/W
WA : +62 8815608
8163

•

Arti pentting first Impre
ession dan
manfaatn
nya dalam lingkungan bisnis dan
sosial

•

Apa saja yang dinilai dalam first
Impressiion

•

Kapan kiita menggunak
kan Power of Fiirst
Impressiion

•

Lima (5) langkah penting dalam Tekn
nik
mencipta
akan dan meng
ggunakan Powe
er of
First Imp
pression

•

Tips men
ngenai etik abis
snis, body lang
guage
dan groo
oming

•

Proposal bisnis sebagai salah satu me
edia
memban
ngun Power of First
F
Impressio
on.
Bagaima
ana menampilk
kan proposal ya
ang
baik kepa
ada atasan.

•

Pelatihan
n ini akan dilen
ngkapi dengan case
study da n beberapa role play, dengan
n
tema: W
Who are you and why should I
care?

: info@careerrtrack.training
Email
ertrack.training
Website : http://caree

TentangCareerTracck‐Training

Sepeerti halnyya first loove,
first im
mpressionss biasanyya
tidak mudah
m
ddilupakann…

Caree
erTrack Training d
dan
BePro
ofessionalTheClub
b adalah divisi
pelatihan manajemen dari
PT.Pro
oesdeemIndones
sia—lembaga
konsu
ultan manajemen
n yang sejak
tahun
n 1995 memfokus
skan kegiatannya
a
pada penyelenggaraan
n pelatihan
sional. Pelatihan yang
profes
disele
enggarakan oleh CareerTrack
Training dan BeProfessionalTheClub
senan
ntiasa memaduka
an aktualitas dan
n
kualittas kurikulum (modul) pelatihan,
pelayanan yang prima
a, dan kapabilitas
s
ukturnya.
instru

Salah satu aspek
a
penting da
alam melakukan bisnis
b
maupun
dalam membangun karir (me
emasarkan diri sendiri) adalah
menggunakan kekuatan firstt impression. Dallam hitungan 3
detik, seseorang akan dapatt memberikan penilaian secara
visual meng
genai diri kita. Orrang akan menila
ai Anda dari
penampilan,, bahasa tubuh d
dan tatakrama ya
ang tercermin
pada pertem
muan pertama da
an ini akan tertan
ncap terus
dibenak orang tentang first iimpression Anda.
nya first love, firsst impressions bia
asanya tidak
Seperti haln
mudah dilup
pakan, namun te rkadang hal pentting ini
diabaikan oleh banyak orang
g. Lalu, apakah hanya
h
first
impression saja
s
yang menen
ntukan? Tentu saja tidak. First
impression yang
y
baik akan m
memberikan dam
mpak positive
dan kemitraan yang lebih ba
aik kedepannya jika diikuti
dengan beberapa hal yang a
akan dijelaskan dalam
d
training
ini.

Pelatihan yang diselen
nggarakan oleh
Caree
erTrack dan BePR
RO senantiasa
mengacu pada perkem
mbangan
mutak
khir dalam penge
elolaan
perus
sahaan yang saatt ini berorientasi
kepad
da terciptanya go
ood corporate
goverrnance.
Caree
erTrack dan BePR
RO sejak berdiri
tahun
n 1995 senantiasa
a berusaha
memp
pertahankan kualitas professional
trainin
ng yang tinggi de
engan
mene
erapkan adanya c
check dan control,
sehing
gga professional training yang
disele
enggarakan dapat
• menjawab
m
kebutu
uhan para peserta
a
secara komprehen
nsif dan dengan
pendekatan
p
aplika
atif
• memfokuskan
m
terrhadap solusi
yang
y
spesifik dan relevan terhadap
perkembangan
p
te
erkini
• memberikan
m
aspe
ek teknik dan
aplikatif yang diba
awakan oleh para
a
nstuktur yang mu
umpuni
in
• memfasilitasi
m
kebutuhan soft skill
dalam pengemban
ngan karir dan
bisnis
b

Training ini adalah pelatihan yang didisain kh
husus bagi
para profess
sional, supervisorr ataupun junior manager
untuk dapatt meningkatkan k
kemampuan dala
am menjual
baik kepada
a konsumen ekste
ernal maupun ko
onsumen
internal (kollega, anak buah maupun kepada atasan).
Motivasi, kemampuan meng identifikasi kekua
atan diri
sendiri dan menganalisa kon
ndisi dan kebutuh
han lingkungan
dan konsum
men akan semakin
n diasah dalam pelatihan
p
ini.
Siapa yang
g Seharusnya H adir
Pelatihan ini penting diikuti o
oleh Supervisor, Junior Manajer
ataupun pro
ofessional staff ya
ang biasa melaku
ukan
presentasi terhadap konsum
men eksternal maupun internal
eam), melakukan
n negosiasi dan
(terhadap attasan maupun te
bagi mereka
a yang merupaka
an representative
e dari
perusahaan pada konsumen eksternal yang tergabung
t
dalam divisi Sales.

Melalu
ui professional trraning,
Caree
erTrack dan BePR
RO dapat
memb
bantu perusahaan yang ingin
berke
embang ataupun memperkuat
ngan
posisi strategisnya den
memb
berikan expertis yang dapat
menin
ngkatkan kemam
mpuan dalam
• Mengelola
M
priorita
as secara efektif
• Membangun
M
buda
aya kerja yang
produktif
p
• Meningkatkan
M
job
b value
• Menyelaraskan
M
ke
emampuan
dengan perkemba
angan serta
kebutuhan
k
terkini
• Menciptakan
M
proses, dan
professional
p
terba
aik bagi
perusahaan.
p

at yang akanAn
ndaPeroleh:
ApaManfaa

•
•
•

Mampu mengidentifikasi kekuatan diri se
endiri

•

Meningk
katkan disiplin dirri dan meningkattkan komitmen
dan inte
egritas pada peke
erjaannya.

•

Meningk
katkan motivasi u
untuk menampilk
kan prestasi
yang terrbaik bagi perusa
ahaan dan juga bagi
b
pengembangan karirnya .
Mampu meningkatkan im
mage perusahaan
n/produk dan
juga diri sendiri sebagai profesionalis sejati.

•

Meningk
katkan rasa perca
aya diri
Mampu mengaplikasikan
n kekuatan diri se
endiri sebagai
atu senjata dalam
m menciptakan im
mage yang baik
salah sa
bagi perrusahaan maupun
n pengembangan
n karir peserta.
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• Biayatidakteermasukpajak (PPN &PPh),
akomodasid
dantransportasi

Lokasi & Kettentuan Pelak
ksanaan:
Jakarta: 46th FFloor Wisma 46, Jl. Jend Sudirman Kav.1
K
Jakarta Pusat, S
Sofyan Hotel, ASTO
ON Hotel Group attau
hotel lainnya di Jakarta;
Bali: B-Hotel attau hotel lainnya;
Bandung: KAG
GUM Hotel Group / ASTON Hotel Group
atau hotel lainn
nya.
Yogyakarta: A
ASTON Hotel Group
ps atau hotel lainn
nya.
Perubahan lokassi/tempat akan dikonfirmasikan melalui
undangan semin
nar.
Jumlah peserta minimal (kecuali ditentukan lain) untuk
pelaksanaan di Bali 9(sembilan)orang, Yogya 7(tuju
uh)
g 5(lima) orang, Ja
akarta 3(tiga) oran
ng
orang, Bandung
sesuai konfirmaasi yang kami terim
ma seminggu sebe
elum
pelaksanaan. Daalam hal jumlah peserta
p
kurang darri
ketentuan minim
mal tersebut maka
a keputusan
pelaksanaannyaa dapat dibicarakan kedua belah pihak
untuk mendapaatkan solusi terbaik
k.
Bila Anda meng
ginginkan judul training, jadwal dan lokasi
yang berbeda d
dengan yang telah ditentukan di atas
s
silahkan hubung
gi Service Center kami melalui Tel: 021574-8889, Faxx: 021-574-8888, SMS/WA: 08815608163
atau email:info@
@careertrack.train
ning atau
careertrack.indoonesia@gmail.com
m

Web Service
S
Links:

www.beproseminar.co
www.lpai.co.id
www.theitmp.com
www.lpmsp.org
www.proesdeem.co.id

Pelatihan iini dapat di-custo
omized sesuai kebutuhan
perusahaan
n Anda bila disele
enggarakandalam bentuk
inhouse trainin
ng atau kelas khus
sus minimal lima peserta
p
®
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