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Tentang CareerTraack‐Training®
CareerTrack-Training® d
dan
BeProfessionalTheClub® adalah divisi
pelatih
han manajemen dari PT.Proesdeem
Consu
ulting Services (Pro
oesdeem
Indonesia)—lembaga ko
onsultan
manajjemen yang sejak tahun 1995
memfo
okuskan kegiatann
nya pada
penye
elenggaraan pelatih
han profesional.
Pelatih
han yang diselenggarakan oleh
CareerTrack Training da
an
BeProfessionalTheClub s
senantiasa
mema
adukan aktualitas d
dan kualitas
kuriku
ulum (modul) pelattihan, pelayanan
yang prima,
p
dan kapabilitas instrukturnya
a.
Pelatih
han yang diselenggarakan oleh
CareerTrack dan BePRO
O senantiasa
menga
acu pada perkemb
bangan mutakhir
dalam
m pengelolaan peru
usahaan yang saatt
ini berrorientasi kepada tterciptanya good
corporrate governance.

Bagaimana merub
bah
keluh
han pelanggan
n
menjjadi pujjian dan
pengalaman
n mereka
yang negatiif menjadi
atu yan
ng
sesua
meng
gesank
kan?

Apa yang aka
an Anda Pelajjari:

Tidak peduli seberapa b
baik perusaha
aan kita,

•

Kenapa tam
mu/pelanggan kita mengelu
uh

•

Keinginan d
dasar dari tam
mu/pelanggan yang

n akan selalu datang dan
pelanggan
mengeluh
h. Bahkan jika kesalahan te
ersebut

mengeluh

mereka ya
ang buat, merreka akan me
erasa jika
perusahaa
an kitalah yan
ng tidak adil kepada
k
mereka. Dengan
D
kata la
ain keluhan
pelanggan
n merupakan keniscayaan dalam
d

•

Keahlian ko
omunikasi yan
ng diperlukan
dalam meng
ghadapi keluh
han

dunia pela
ayanan. Dia (k
keluhan) tidak
k dapat

•

Tangga/ting
gkatan keluha
an pelanggan

dihilangka
an dan direme
ehkan. Satu-satunya

•

Tehnik men
nghadapi keluhan

•

Memberikan
n solusi untuk
k sama-sama puas

cara adala
ah dengan me
engelolanya se
ecara
bijak dan efektif.
Perbedaan
n antara ‘serv
vice leader com
mpany’

(win-win so
olution)
•

Role play da
an analisa kas
sus

CareerTrack dan BePRO
O sejak berdiri
tahun 1995 senantiasa berusaha
memp
pertahankan kualittas professional
trainin
ng yang tinggi den
ngan menerapkan
adany
ya check dan contrrol, sehingga
profes
ssional training yan
ng
diselenggarakan dapat
• menjawab
m
kebutuh
han para peserta
se
ecara komprehens
sif dan dengan
pendekatan aplikattif
• memfokuskan
m
terha
adap solusi yang
spesifik dan relevan
n terhadap
kini
perkembangan terk
• memberikan
m
aspek
k teknik dan
aplikatif yang dibaw
wakan oleh para
in
nstuktur yang mum
mpuni
• memfasilitasi
m
kebuttuhan soft skill
dalam pengembang
gan karir dan
bisnis

dan sisany
ya adalah bag
gaimana mere
eka

Siapakah
h yang Harus
sHadir:

Lo
okasi & Ketenttuan Pelaksan
naan:

ui professional tran
ning, CareerTrack
Melalu
dan Be
ePRO dapat memb
bantu perusahaan
yang ingin
i
berkembang ataupun
memp
perkuat posisi strattegisnya dengan
memb
berikan expertis ya
ang dapat
menin
ngkatkan kemampu
uan dalam
• Mengelola
M
prioritas secara efektif
• Membangun
M
buday
ya kerja yang
produktif
• Meningkatkan
M
job v
value
• Menyelaraskan
M
kem
mampuan dengan
perkembangan sertta kebutuhan
te
erkini
• Menciptakan
M
proses
s, dan professiona
al
te
erbaik bagi perusa
ahaan.

•

Ja
akarta: 47th-50th Floor Wisma 46, Jl. Jend Sudirman Kav.1
Jakarta 10220, Sofyyan Hotel Group, IBIS Hotel Group atau
a
otel lainnya di Jakaarta;
ho

merespon
n ‘complaint’ k
ketika mereka

Jadwal Anda

membuat kesalahan ya
ang menyebab
bkan

January 25-26, 2
2018

ketidak-puasan pelangg
gan.

March 15-16, 20
018

Pelatihan ini akan mem
mberikan keahlian

4.450
0

Bandung

4.450
0

May 03-04, 2018
8

Jak
karta

4.450
0

July 17-18, 2018
8

Bandung

4.450
0

kepada pe
eserta untuk m
menangani ke
eluhan

September 19-20
0, 2018

Jak
karta

4.450
0

pelanggan
n yang sering mereka hada
api

November 05-06
6, 2018

Yogya

4.450
0

secara efe
ektif dan bahk
kan merubah keluhan

• Biaya tidak ttermasuk paja
ak (PPN & PPh
h),
akomodasi d
dan transporta
asi

pelanggan
n menjadi puj ian.

Semua
a orang yang bekerja setiap hari
menan
ngani pelangg
gan, front liner,
superv
visor dan sem
mua yang beke
erja di
bidang
g jasa atau pe
elayanan.

Tujuan&Manfaat Pela
atihan:
•

Pelatih
han ini akan m
meningkatkan percaya
diri da
ari karyawan u
untuk menang
gani
keluha
an serta meng
getahui tehnik
k yang
diperlu
ukan untuk m
mendapatkan hasil
h
yang baik
b
dari keluh
han tersebut bahkan
b

Web Service
S
Links:
www.b
beproseminar.co
www.m
m.beproseminar.c
co
www.llpai.co.id
www.ttheitmp.com
www.llpmsp.org
www.p
proesdeem.co.id

IDR (00
00)

Jak
karta

merub
bahnya menja di pujian.
•

Pesertta akan memilliki pengetahu
uan dan
tanggu
ung-jawab ko lektif dalam

Ba
ali: B-Hotel atau h
hotel lainnya;
Ba
andung: KAGUM H
Hotel Group / AST
TON Hotel Group atau
ho
otel lainnya.
Yo
ogyakarta: ASTON
N Hotel Groups atau hotel lainnya.
Pe
erubahan lokasi/te mpat akan dikonfiirmasikan melalui
un
ndangan seminar.
Jumlah peserta miniimal (kecuali diten
ntukan lain) untuk
pe
elaksanaan di Bali 9(sembilan)orang, Yogya 7(tujuh) orang,
o
Ba
andung 5(lima) oraang, Jakarta 3(tiga
a) orang sesuai
ko
onfirmasi yang kam
mi terima seminggu sebelum pelaksa
anaan.
Da
alam hal jumlah peeserta kurang dari ketentuan minim
mal
tersebut maka kepu
utusan pelaksanaannya dapat dibicarrakan
ke
edua belah pihak u
untuk mendapatkan solusi terbaik.
Un
ntuk pendaftaran d
dan bila Anda men
nginginkan judul trraining,
jad
dwal dan lokasi yaang berbeda denga
an yang tercantum
m di
ata
as silahkan hubun
ngi Marketing kamii melalui Tel: 02122
2974639; HP/SM
MS:08138645114
47, 08577987787
79;
WA:08815608163
3 atau email: info@
@careertrack.trainiing |
careertrack.indonesiia@gmail.com

menan
ngani keluhan
n pelanggan se
ecara
efektiff.

Pelatihan ini d
dapat di-customized sesuai kebu
utuhan
perusahaan An
nda bila diselenggarakan dalam bentuk
b
inhouse tra
raining atau kela
as khusus minima
al lima
p
peserta
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