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Keterangan:
*)     : 2 sesi akan dimulai dari pukul 08.00 – 12.00 WIB (selama bulan puasa)
**)    : Ada 2 sesi digabung (full day) agar selesai sebelum bulan puasa
***)   : Program hari Senin - Rabu, khusus bulan Mei, program dimulai pukul 07.30 - 16.00 WIB

Topik One Day Seminar:
  29 Jan & 15 Jul

  11 Mar & 22 Apr

  13 Mei

  18 Nov

How to Coach Employees to Maximum Achievement

Critical Thinking: Analyze Problem & Make Decision

Leading Across Generations

How to Handle Multiple Demands of Your Team

www.dalecarnegie.id

Deskripsi topik One Day Seminar



www.dalecarnegie.id

Topik One Day Seminar:

Seminar satu hari ini memberi 
peserta keterampilan yang 
mereka butuhkan untuk
membantu setiap karyawan 
menjadi sesukses mungkin, 
menemukan kemampuan yang 
belum dimanfaatkan, dan 
meningkatkan standar kinerja.
Bahkan karyawan yang
bermasalah akan merespons 
secara positif terhadap teknik 
umpan balik kinerja ini.

Pelajari cara melakukan 
pendekatan pada coachee 
dengan agenda coaching yang 
akan mendorong keberhasilan 
individu, tim, dan perusahaan.

How to Coach Employees
to Maximum Achievement

Program ini menawarkan 
perangkat dan teknik beragam 
untuk menganalisa dan 
menyelesaikan masalah,
mengambil keputusan yang 
tepat dan mengontrol stres 
selama proses berlangsung.

Kemampuan untuk menganalisa 
masalah, membuat keputusan 
dengan sengaja namun  tepat 
waktu dan mengontrol stres 
adalah aspek-aspek kunci dalam 
Emotional Intelligence dan 
faktor-faktor kritikal dalam 
menentukan EQ (Emotional 
Intelligence Quotient).
Penelitian secara konsisten 
menunjukkan bahwa peningkatan 
EQ secara keseluruhan dalam 
sebuah organisasi memiliki 
dampak positif pada karyawan. 

Critical Thinking:Analyze
Problem and Make Decision

Dengan pergeseran demografis 
di tempat kerja yang modern,
memahami cara untuk
memotivasi dan memiliki 
koneksi dengan individu dari 
berbagai macam umur menjadi 
lebih krusial saat ini dibanding 
sebelumnya.

Para peserta akan mendapatkan 
wawasan baru dan berlatih 
metode-metode untuk
mendayagunakan kekuatan 
yang dibawa oleh setiap generasi 
ke tim dengan mengubah sikap 
dan kemampuan setiap generasi 
menjadi pendorong kinerja yang 
kuat. 

Seminar satu hari membantu 
peserta menggunakan 
pendekatan terbaik untuk 
memimpin generasi yang 
berbeda, menghasilkan 
lingkungan kerja yang
bermanfaat, menarik dan 
produktif bagi setiap orang. 

Leading Across
Generations

Program satu hari ini
berdasarkan dari prinsip-prinsip 
unik untuk meningkatkan 
produktivitas dan mengurangi 
stres yang dikembangkan oleh 
Dale Carnegie dalam buku 
How to Stop Worrying and 
Start Living. 

Para peserta akan berlatih untuk 
memprioritaskan pekerjaan, 
cara untuk mengurangi distraksi 
dan berkonsentrasi pada 
prioritas yang telah dibuat. 
Program ini juga melengkapi 
peserta dengan empat 
kebiasaan kerja yang dapat
menghilangkan lelah dan 
membantu mereka untuk 
menyelesaikan lebih dari apa 
yang mereka kira dapat
diselesaikan. 

How to Handle Multiple
Demands on Your  Time


