#CareerTrack‐217

Undeerstan
nding Custo
omer BBehav
vior
PT. Proesdeem Indonesia Utama
46th-5
50th Floor Wisma 46
Jl. Jen
nderal Sudirman Kav.1
Jakartta 10220

Apa
A
yang aka
an Anda Pelajari:
•

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

Memahami bagaimana ca
ara pelanggan
mengambil keputusan

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

Tentang CareerTraack‐Training

•

Lebih Meng
getahui apa yang mereka pikirkan

•

Memahami kepribadian dari pelanggan

•

Memahami masalah yang
g dihadapi
pelanggan

Caree
erTrack Training d
dan
BePro
ofessionalTheClub
b adalah divisi
pelatihan manajemen dari
PT.Pro
oesdeem Indonesia—lembaga
konsu
ultan manajemen
n yang sejak
tahun
n 1995 memfokus
skan
kegiattannya pada pen
nyelenggaraan
pelatihan profesional. Pelatihan yang
enggarakan oleh CareerTrack
disele
Training dan BeProfessionalTheClub
senan
ntiasa memaduka
an aktualitas
dan kualitas
k
kurikulum
m (modul)
pelatihan, pelayanan y
yang prima, dan
kapab
bilitas instrukturn
nya.

•

Mencari info
formasi yang dibutuhkan

•

Menggunakkan bahasa tub
buh untuk
memahamii tingkah laku pelanggan
p

Mema
ahami p
perilaku
u
konsu
umen/p
pelangg
gan
demi membe
erikan
pelayanan y
yang leb
bih
d
tep
pat sertta
baik dan
produ
uktif.

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
profes
ssional training y
yang tinggi
denga
an menerapkan a
adanya check
dan control, sehingga professional
trainin
ng yang diseleng
ggarakan dapat
• menjawab
m
kebutu
uhan para
peserta
p
secara ko
omprehensif dan
dengan pendekata
an aplikatif
• memfokuskan
m
terrhadap solusi
yang
y
spesifik dan relevan
te
erhadap perkemb
bangan terkini
• memberikan
m
aspe
ek teknik dan
aplikatif yang diba
awakan oleh
para
p
instuktur yan
ng mumpuni
• memfasilitasi
m
kebutuhan soft skill
dalam pengemban
ngan karir dan
bisnis
b

Kenapa kita perlu mema
ahami tingkah
h laku dari

•

Menggunakkan sikap yang tepat untuk
membantu mereka mendapatkan apa yang
y
mereka ing
ginkan.
Jadwal Anda

IDR (00
00)

February 27-28, 2017

Bandu
ung

3.75
50

April 17-18, 201 7

Jakartta

3.75
50

Juni 07-08, 2017
7

Bandu
ung

3.75
50

Agustus 29-30, 2
2017

Jakartta

3.75
50

October 17-18, 2
2017

Yogya
a

3.75
50

December 05-06
6, 2017

Jakartta

3.75
50

• Biaya tidak term
rmasuk pajak (PPN
N & PPh), akomoda
asi
dan transporta si

? Jawabannya
a tidak lain adalah
pelanggan?
karena kita
a menjual prod
duk dan jasa kepada
mereka, kita akan lebih mudah mengarahkan
keputusan yan
ng tepat
mereka agar membuat k
epada kita. Da
an kita
ketika mereka datang ke
mencoba agar mereka d
datang lagi untuk
membeli da
an mengguna
akan produk se
erta jasa
kita. Semua itu dapat di capai dengan
memahami tingkah laku dari pelanggan kita
itu.
Siapakah yang
y
HarusHa
adir:

Melalu
ui professional trraining,
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

•

Semua karyawan yang
g berinteraksi langsung
dengan customer dan mereka yang bekerja
baik di industri
i
jasa attaupun menjua
al produk
secara langsung.

Tujuan&Ma
anfaat Pelatih
han:
•

Lokasi
L
& Keten
ntuan Pelaksanaan:
Jakarta:
J
46th-50thh Floor Wisma 46, Jl. Jend Sudirman
n Kav.1
Jakarta Pusat, Sofyyan Hotel Group, ASTON
A
Hotel Grou
up atau
hotel
h
lainnya di Jakkarta;
Bali:
B
B-Hotel atau hotel lainnya;
Bandung:
B
KAGUM
M Hotel Group / AS
STON Hotel Group atau
hotel
h
lainnya.
Yogyakarta:
Y
ASTO
ON Hotel Groups atau
a
hotel lainnya..
Perubahan
P
lokasi/ttempat akan dikon
nfirmasikan melalu
ui
undangan
u
seminarr.
Jumlah peserta mi nimal (kecuali dite
entukan lain) untu
uk
pelaksanaan
p
di Balli 9(sembilan)oran
ng, Yogya 7(tujuh)
orang,
o
Bandung 5((lima) orang, Jakarta 3(tiga) orang sesuai
s
konfirmasi
k
yang kaami terima seming
ggu sebelum
pelaksanaan.
p
Dalam
m hal jumlah pese
erta kurang dari
ketentuan
k
minimall tersebut maka ke
eputusan
pelaksanaannya
p
daapat dibicarakan kedua
k
belah pihak untuk
mendapatkan
m
solussi terbaik.
Bila
B Anda menging
ginkan judul trainin
ng, jadwal dan lok
kasi
yang
y
berbeda deng
gan yang telah ditentukan di atas silahkan
hubungi
h
Service Ceenter kami melalui Tel: 021-574-8
8889,
Fax:
F
021-574-8888
8, SMS/WA: 08815608163 atau email:
info@careertrack.ttraining /
careertrack.indone
c
esia@gmail.com

Membek
kali peserta de
engan kemamp
puan untuk
memaha
ami tingkah lak
ku dari pelanggan

•

Setelah mengikuti pela
atihan ini pese
erta akan
lebih ba
aik dalam mela yani pelanggan bahkan
dapat membantu
m
mere
eka (pelanggan) di

Web Service
S
Links:

dalam mendapatkan
m
a
apa yang benar-benar

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

mereka inginkan.

Pelatihan ini d
dapat di-customized sesuai kebu
utuhan
p
perusahaan Anda
a bila diselengga
arakan
dalam bentuk
k inhouse trainin
ng atau
kelas khusus
s minimal lima peserta
p
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