#CareerTrack‐221

Incrreasing
g Customer Satisfa
S
action
PT. Proesdeem Indonesia Utama
46th-5
50th Floor Wisma 46
Jl. Jen
nderal Sudirman Kav.1
Jakartta 10220

Meningkatka
an Custo
omer
sfaction sebagaii
Satis
langk
kah stra
ategis un
ntuk
mend
dukung penjualan
dan profitab ilitas secara
signifikan.

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

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

Tentang CareerTraack‐Training
Caree
erTrack Training d
dan
BePro
ofessionalTheClub
b adalah divisi
pelatihan manajemen dari PT.Proesdee
em
Indon
nesia—lembaga k
konsultan
manajemen yang seja
ak tahun 1995
annya pada
memffokuskan kegiata
penye
elenggaraan pela
atihan profesional.
Pelatihan yang diselen
nggarakan oleh
erTrack Training d
dan
Caree
BePro
ofessionalTheClub
b senantiasa
s dan kualitas
mema
adukan aktualitas
kuriku
ulum (modul) pelatihan, pelayana
an
yang prima, dan kapabilitas
instru
ukturnya.
Pelatihan yang diselen
nggarakan oleh
Caree
erTrack dan BePR
RO senantiasa
mengacu pada perkem
mbangan mutakh
hir
dalam
m pengelolaan pe
erusahaan yang saat
s
ini berorientasi kepada
a terciptanya goo
od
corporate governance.
Caree
erTrack dan BePR
RO sejak berdiri
tahun
n 1995 senantiasa
a berusaha
memp
pertahankan kualitas professional
trainin
ng yang tinggi de
engan menerapk
kan
adany
ya check dan con
ntrol, sehingga
profes
ssional training y
yang
disele
enggarakan dapat
• menjawab
m
kebutu
uhan para peserta
a
secara komprehen
nsif dan dengan
pendekatan
p
aplika
atif
• memfokuskan
m
terrhadap solusi yan
ng
spesifik dan relevan terhadap
perkembangan
p
te
erkini
• memberikan
m
aspe
ek teknik dan
aplikatif yang diba
awakan oleh para
a
nstuktur yang mu
umpuni
in
• memfasilitasi
m
kebutuhan soft skill
dalam pengemban
ngan karir dan
bisnis
b
Melalu
ui professional trraining, CareerTra
ack
dan BePRO
B
dapat mem
mbantu perusaha
aan
yang ingin berkemban
ng ataupun
memp
perkuat posisi strrategisnya denga
an
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 denga
an
perkembangan
p
se
erta kebutuhan
te
erkini
• Menciptakan
M
proses, dan
professional
p
terba
aik bagi
perusahaan.
p
Web Service
S
Links:

www.beproseminar.co
www.lpai.co.id
www.theitmp.com
www.lpmsp.org
www.proesdeem.co.id
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Dalam pa
asar yang komp
petitif dimana bisnis
bersaing untuk pelangga
an, customer satisfaction
(kepuasan pelanggan) d ipandang sebag
gai
makin menjadi elemen
e
pembeda utama dan sem
kunci darri strategi bisniss.
"Dalam organisasi/perus
o
sahaan, penilaia
an
kepuasan
n pelanggan dap
pat memiliki efe
ek yang
kuat. Men
nyadari itu, man
najemen mulai
meningka
atkan fokus perrhatian karyawannya
terhadap pentingnya me
emenuhi harapan
pelanggan. Pelatihan dem
mi pelatihan dib
berikan
eningkatkan perringkat kepuasa
an
untuk me
pelanggannya sehingga dapat meningka
atkan
penjualan
n dan profitabilittas secara signiifikan.

Ap
pa yang akan
n Anda Pelaja
ari:
•

Apa
A
yang dicarii pelanggan, pertama dan teruttama

•

nunjukkan empati- yang sanga
at
Bagaimana men
penting- untuk interaksi yang baik dengan
pelanggan

•

ngajukan pertan
nyaan layanan
Bagaimana men
pelanggan yang
g akan menemp
patkan pelangga
an
nyaman dan meembangun kepe
ercayaan merek
ka

•

Cara menggunaakan praktik terrbaik dari perusa
ahaan
pemenang untu
uk menciptakan sebuah "Buday
ya
Customer Serviice"

•

epertoar Anda
Frase untuk meenghapus dari re

•

Frase untuk selaalu berguna dalam setiap interraksi
layanan pelangg
gan

•

Bagaimana men
ngkonfirmasi pe
elanggan telah puasp
dan akan tetap puas

•

Bagaimana men
ngubah pelangg
gan yang tidak
senang menjad i pendukung un
ntuk perusahaan
n
Anda
A
Ja
adwal Anda

IDR (000)

Setiap ka
aryawan sudah h
harus memaham
mi bahwa
ketika sebuah merek/pro
oduknya memiliiki
perusahaan akan
n
pelanggan setia, maka p
an dari efek worrd-ofmendapatkan keuntunga
mouth marketing, yang sangat efektif dan
d
positif.

Fe
ebruary 13-14,201
17

Jakarta

3.750

April 03-04,2017

Bandung
g

3.750

Ju
une 15-16,2017

Jakarta

3.750

August 23-24, 2017
7

Bandung
g

3.750

October 03-04,2017
7

Jakarta

3.750

ena itu, sangat penting bagi
Oleh kare
perusahaan untuk secara
a efektif menge
elola
kepuasan
n pelanggannya . Untuk dapat
melakuka
an hal itu, perussahaan perlu lan
ngkahlangkah yang
y
dapat dian
ndalkan mewakili
kepuasan
n.

December 11-12,20
017

Yogya

3.750

Pelatihan ini diharapkan dapat membua
at
njol dalam pikira
an
perusahaan Anda menon
pelanggan karena ketelittian Anda, empa
ati dan
m
An
nda akan belajarr
resolusi memuaskan.
bagaiman
na untuk meliha
at sesuatu dari
perspektif pelanggan. Be
erempati. Untuk
k
merespon
n dengan kehan
ngatan.

Siapa yang
y
Seharus
snya Hadir
Front-line
er, Customer Ca
are, Security, da
an
semua Sttaf Profesional y
yang bekerja di dunia
pelayanan pelanggan.

Tujuan & Manfaat P
Pelatihan
Lini depa
an perwakilan la
ayanan pelangga
an
terlatih akan
a
membantu
u bisnis Anda me
encapai
manfaat penting:
•
Meningkatkan secarra dramatis skorr
kepu
uasan pelanggan
n Anda
•
Pelan
nggan setia aka
an bersedia berb
bagi
peng
galaman positif mereka dng ora
ang lain
•
Repe
eat bisnis dari p elanggan yang "drive by
the competition"
c
unttuk mendapatka
an Anda
•
Repu
utasi untuk perla
akuan yang adil dalam
semu
ua interaksi pela
anggan
•
Meningkatnya keperrcayaan "merek
k" Anda
g merasa kepentingan
dng pelanggan yang
eka dihormati da
an didengar
mere
•
Repu
utasi untuk integ
gritas dalam settiap
interraksi pelanggan

*)Bya tidak termassuk pajak & akomo
odasi

kasi & Ketentu
uan Pelaksana
aan:
Lok
Jak
karta: 46th-50th Flloor Wisma 46, Jl. Jend Sudirman Kav.1
Jaka
arta Pusat, Sofyan
n Hotel, ASTON Ho
otel Group atau ho
otel
lainnya di Jakarta;
Bali: B-Hotel atau hootel lainnya;
ndung: KAGUM Hootel Group / ASTO
ON Hotel Group ata
au
Ban
hote
el lainnya.
Yog
gyakarta: ASTON Hotel Groups atau hotel lainnya.
Peru
ubahan lokasi/tem
mpat akan dikonfirm
masikan melalui
undangan seminar.
Jum
mlah peserta minim
mal (kecuali ditentukan lain) untuk
pela
aksanaan di Bali 9 (sembilan)orang, Yogya 7(tujuh) orrang,
Ban
ndung 5(lima) oran
ng, Jakarta 3(tiga)) orang sesuai kon
nfirmasi
yang kami terima sem
minggu sebelum pelaksanaan. Dalam
m hal
jum
mlah peserta kuran
ng dari ketentuan minimal
m
tersebut maka
m
keputusan pelaksanaaannya dapat dibica
arakan kedua bela
ah
piha
ak untuk mendapaatkan solusi terbaik.
Bila Anda menginginkkan judul training, jadwal dan lokasi yang
berbeda dengan yang
g telah ditentukan di atas silahkan hubungi
Service Center kami m
melalui Tel: 021-574-8889, Fax: 0210
574
4-8888, SMS/WA: 08815608163 atau email:
info@careertrack.train
ning /careertrack.indonesia@gmail.c
com

Pelatihan ini d
dapat di-customized sesuai kebu
utuhan
perusahaan An
nda bila diselenggarakan dalam bentuk
b
inh
house training attau kelas khusus
s minimal lima peserta
p

®
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