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Latar Belakang?

Pelatihan yang sangat aplikatif  yang dapat digunakan sehari-hari dalam berhubungan dengan
orang lain. 
Manusia sebagai mahluk sosial akan selalu berinteraksi dengan lingkungannya sebagai individu
maupun sebagai bagian dari suatu kelompok. Komunikasi adalah bagian terpenting dan paling
menentukan kondusif atau tidaknya interaksi tersebut.
Dan semua orang mempercayainya, bahwa harmonisnya suatu kelompok atau organisasi,
sangat tergantung bagaimana komunikasi interpersonal dalam kelompok atau organisasi
tersebut secara internal maupun eksternal.
Namun tidak bisa dihindari juga, bahwa bagaimana komunikasi berlangsung, tergantung
keadaan pelaku yang ada dalam sistem komunikasi tersebut. 
Namun komunikasi yang bagaimanakah yang dimaksud ?
Keadaan pelaku komunikasi yang bagaimanakah yang dimaksud?

Pelatihan ini terintegrasi secara lengkap antara komunikasi efektif yang menghypnosis
(hypnotic communication)  dengan pemberda
yaan diri pelaku komunikasi (Self Transformation).

Manfaat?

Anda dapat mengaplikasikan pelatihan ini secara langsung dalam keseharian baik itu dalam
bidang Selling (Hypno Selling), Business Relationship, kegiatan belajar mengajar,
entrepreneurship, dsb

Bagi siapa?

Kelompok atau komunitas (guru, dosen, perusahaan, organisasi, pemasaran, dsb) yang ingin
meningkatkan relasi internal yang lebih kondusif, maupun meningkatkan relasi eksternal
(dengan pihak lain, seperti Customer, Konstituen, sejawat, atasan, bawahan, publik, siswa,
mahasiswa, dsb)

Apa yang Anda dapatkan?

Pelatihan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan:
-    Seberapa efektif Anda dapat mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain?
-    Seberapa efektif Anda dapat memahami pikiran dan kebutuhan orang lain ?
-    Seberapa efektif kompetensi Anda dapat mempengaruhi orang lain?
-    Seberapa efektif Anda dapat membangun dan menjaga hubungan?
-    Seberapa Efektif Anda dapat mempengaruhi orang lain?
-    Seberapa efektif Anda dapat me'manage' dan meng 'couch' suatu team?
-    Seberapa efektif Anda dapat mengkoordinasikan organisasi atau teamwork?

ANDA akan mendapatkan MIND SET dan PARADIGMA BARU dalam berkomunikasi!
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Metoda pelatihan/ penyampaian?

Disampaikan 90% dengan role play atau game! 
FUN! Sangat Interaktif!
INBOUND-OUTBOUND (Tergantung permintaan)
Aplikatif !

Waktu?
Untuk Inbound: 8 jam efektif
Untuk Inbound outbound : 12 jam efektif

Biaya?
Karena biaya ini sangat tergantung pada kota/ lokasi, jumlah peserta, sehingga berkaitan
dengan biaya akomodasi dan transportasi, maka untuk keterangan ini silahkan hubungi kontak
telepon

Kontak Telpon:
Request for proposal ?
CALL US:
langsung NSK Nugroho, 0816 972603, atau 0818 150540

Sampaikan langsung bahwa anda mendapat informasi dari web site ini.
atau anda berminat untuk mengorganisir pelatihan kami? klik menu Kerjasama
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