Edcore consulting & Learning resources
present

ACTION ORIENTED LEARNING EXPERIENCE
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CRACKING
THE CODE OF
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GETTING
THINGS DONE
MANAGING
UP

THE

FACILITATED BY

FERRY ARIES KURNIAWAN

UNFOLD THE SECRETS TO BE A SUCCESSFUL MANAGER IN THIS BORDERLESS,
FAST CHANGING ERA, BASED ON TRUE STORY OF THOUSANDS OF MANAGERS
AROUND THE GLOBE AND INDONESIA LOCAL TALENTS.

AUGUST 18 & 19 2022

(book your seat before August 15, 2022)

FASILITATOR

Ferry Aries Kurniawan
Ferry adalah seorang konsultan & trainer senior
dengan pengalaman lebih dari 20 tahun
di bidang leadership. Selama itu pula lah ia
menyaksikan talent berhasil atau gagal.

Kamis & Jumat, 18 – 19 Agustus 2022
(09.00 – 16.00 WITA)

Swiss-Belresort Sanur, Bali

(Hotel dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diganti dengan hotel lain yang setara)

Reward talent di organisasi anda
dengan mengikutkan mereka ke
program pembelajaran actionoriented ini, yang akan memampukan
mereka untuk berkontribusi lebih baik
lagi untuk kemajuan organisasi.

Kehebatan Ferry terletak di kemampuannya
menggabungkan konsep akademis dengan
unsur kemanusiaan. Hal itu terjadi karena
ia adalah seorang praktisi NLP, instruktur
hipnosis dan hipnoterapi.
Di program ini, certified quantum learning ini akan menunjukkan resep
sukses manager yang -dalam banyak aspek- tidak diajarkan di
management school.

Testimoni Peserta Yang Pernah Mengikuti Kelas Ferry
“Pengajar yang sangat berpengalaman”
“Menyenangkan sekali, bukan cuma sekedar teori saja, tetapi penuh dengan praktek
yang bisa dipakai sehari-hari”
“Ingin mengikuti kelas pak Ferry yang lain”
“Pak Ferry mengajarkan bagaimana cara menjadi seorang leader yang berhati
nurani, menyentuh hati”

SASARAN PROGRAM

WAJIB DIIKUTI OLEH

Program ini akan membekali para peserta untuk mampu:

Menyelesaikan misi
(pekerjaan) jabatan
dengan efektif, efesien
dan produktif.

Membangun sinergi
dari keunikan berbagai
tipe orang untuk
bekerja sama.

Mengembangkan karir
lebih baik lagi melalui
kerja sama yang baik
dengan seluruh unit
organisasi.

Existing Leader & Future Leader di organisasi
High performance talent
Junior Manager
First Line Manager
Middle Line Manager
Project Manager

TOPIK BAHASAN
Building “The Avengers”

DAFTAR SEKARANG JUGA

Pelajari rahasia Nick Fury menyatukan para super hero yang tidak saling membutuhkan
menjadi satu kekuatan penyelamat dunia. Temukan rahasia menggabungkan berbagai tipe
orang menjadi satu team yang mampu memberikan hasil luar biasa, bukan hanya seklompok
orang yang bekerja bersama-sama.

https://tinyurl.com/TheManagerPublicClass

Getting Things Done

Banyak pekerjaan, deadline mengejar, tidak cukup waktu. Tantangan klasik manager. Tapi
jangan menjadi manager gagal: pekerjaan tidak beres atau terlambat, asal jadi, kualitas
rendah. Tugas manager adalah menyelesaikan tugas dengan cepat & tepat. Titik! Pelajari
rahasianya.

(021) 5010-1516

0878-8868-6930 (Mas Medi)

Cracking the Code of Success

Apa yang membedakan manager sukses dan gagal? Angela Duckworth yang meraih gelar B.A.
di Neurobiology Harvard University, gelar M.sc dari Ilmu Saraf di University of Oxford, dan
Ph.D dari University of Pennsylvania melalukan riset selama 15 tahun untuk mencari jawaban
dari pertanyaan ini, dan ia menemukannya. Saatnya andapun mengetahuinya.

info@edcore.co.id
INVESTASI

Managing Up

Pernah mendengar keluhan “boss saya kacau, jahat, tidak mendukung dan sejenisnya”? Ada
dua opsi untuk anda: silahkan bergabung dengan kelompok curhat tersebut atau pelajari
rahasia “mengelola” atasan dengan baik. Jangan salah! Ini bukan “menjilat” atau ABS (Asal Boss
Senang). Ini adalah tentang mencapai sukses bersama.

Jumlah Peserta *
(orang)
1-2

Ferry Aries Kurniawan
Fasilitator

*

•
•

Hingga
30 Juli 2022

Mulai
1 Agustus 2022

9,25

9,75

8,50

Min 3

Semua topik akan dikupas dengan
metode interaktif & partisipatif.
Melalui pendekatan experiential
learning, peserta tidak sekedar akan
duduk diam, namun aktif terlibat,
berlatih, dan praktek langsung
berbagai keterampilan untuk menjadi
manager yang sukses. In-sight yang
diperoleh bukan hanya dari sisi otak kiri
(logika), tetapi juga otak kanan
(kreativitas) & spiritual (emosi)

Investasi per peserta
(IDR juta)

Terbaik

9,50

dari organisasi yang sama
Investasi tidak termasuk biaya transportasi & akomodasi peserta.
Pendaftaran ditutup pada 15 Agustus 2022

Bermaksud mengirim group besar di program ini? Telepon kami!

Materi
pelatihan

Sertifikat
Partisipasi

Goody bag &
training kits

Konsumsi
selama acara

Dipersembahkan oleh dua training company yang memiliki prinsip kerja

TRAINING HARUS LANGSUNG BERMANFAAT UNTUK PESERTA

