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Und
derstan
nding Custo
omer Behav
vior
PT. Prroesdeem Consu
ulting Services
(Proes
sdeem Indonesia)

Apa
A
yang aka
an Anda Pelajari:

46th-4
48th Floor Wisma 46
Jl. Jen
nderal Sudirman Kav.1
Jakartta 10220

•

Tel
Fax
WA
HP+SM
MS
PIN BB
BM

:
:
:
:
:

Memahami bagaimana ca
ara pelanggan
mengambil keputusan

+62 21 574 8
8889
+62 21 574 8
8888
08815608163
081386451147/085779877879
9
B3THE1ST

•

Lebih Meng
getahui apa yang mereka pikirkan

•

Memahami kepribadian dari pelanggan

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

•

Memahami masalah yang
g dihadapi

Tentang CareerTraack‐Training®

•

Mencari info
formasi yang dibutuhkan

•

Menggunakkan bahasa tub
buh untuk

pelanggan

®

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.

memahamii tingkah laku pelanggan
p

Memahami perilak
ku
pelangg
gan
konsumen/p
berikan
demi memb
yanan y
yang lebih
pelay
baik dan tep
pat serrta
uktif.
produ
Kenapa kiita perlu mem
mahami tingkah laku

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

•

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

IDR (00
00)

February 07-08, 2018

Bandu
ung

4.45
50

April 17-18, 201 8

Jakartta

4.45
50

Juni 27-28, 2018
8

Bandu
ung

4.45
50

Agustus 07-08, 2
2018

Jakartta

4.45
50

October 25-26, 2
2018

Yogya
a

4.45
50

December 19-20
0, 2018

Jakartta

4.45
50

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

dari pelan
nggan? Jawaba
ain adalah
annya tidak la
karena kitta menjual pro
oduk dan jasa
a kepada
mereka, kita
k
akan lebih
h mudah mengarahkan
mereka ag
gar membuat keputusan ya
ang tepat
ketika me
ereka datang k
kepada kita. Dan
D
kita
mencoba agar mereka datang lagi untuk

Jakarta:
J
47th-50thh Floor Wisma 46, Jl. Jend Sudirman
n Kav.1
Jakarta 10220, Soffyan Hotel Group, IBIS Hotel Group atau
hotel
h
lainnya di Jakkarta;
Bali:
B
B-Hotel atau hotel lainnya;

d
menggun akan produk serta jasa
membeli dan

Bandung:
B
KAGUM
M Hotel Group / AS
STON Hotel Group atau
hotel
h
lainnya.

kita. Semua itu dapat d
dicapai dengan

Yogyakarta:
Y
ASTO
ON Hotel Groups atau
a
hotel lainnya..

mi tingkah lak
ku dari pelangg
gan kita
memaham

Perubahan
P
lokasi/ttempat akan dikon
nfirmasikan melalu
ui
undangan
u
seminarr.

itu.

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.

Lokasi
L
& Keten
ntuan Pelaksanaan:

Siapakah yang HarusH
Hadir:
•

Semua
a karyawan yan
ng berinteraksi langsung
dengan
n customer dan
n mereka yang
g bekerja
baik di industri jasa a
ataupun menju
ual produk
secara langsung.

Tujuan&M
Manfaat Pelattihan:
•

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.
Untuk
U
pendaftaran
n dan bila Anda me
enginginkan judul
training, jadwal daan lokasi yang berb
beda dengan yang
g
tercantum di atas ssilahkan hubungi Marketing kami melalui
Tel:
T
021-229746
639; HP/SMS:081
1386451147,
085779877879;
0
W
WA:0881560816
63 atau email:
info@careertrack.ttraining /
careertrack.indone
c
esia@gmail.com

Membe
ekali peserta d engan kemampuan
untuk memahami tin
ngkah laku darii
pelanggan

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

•

Setelah
h mengikuti pe
elatihan ini pes
serta akan
lebih baik
b
dalam mel ayani pelangga
an bahkan
dapat membantu me
ereka (pelanggan) di
dalam mendapatkan apa yang bena
ar-benar
mereka
a 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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