PROPOSAL TRAINING

PRESENTASI
MEMUKAU
FOR BUSINESS
PROFESSIONAL
How to Create & Deliver Effective
Presentation in Challenging
Business Context

“

Presentations are the
most amazing
persuasion tool available
in organizations today.”
Nancy Duarte –

Presentation Expert and Principal of Duarte Design
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Presentasi
Memukau
Penting di
Dunia Bisnis

Kebanyakan training presentasi
yang ada saat ini masih berfokus
pada aspek delivery atau
membahas aspek teknis
Powerpoint saja.

Membuat dan membawakan
presentasi bisnis yang efektif
sekaligus menarik menjadi
tantangan buat banyak
profesional.

Tanpa Teknik
Visualisasi
Data
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Presentasi
Memukau

“

Presentasi Anda & Tim
tidak akan sama lagi
seperti sebelumnya.

Training intensif selama 2 hari, yang
akan membuat Anda dan tim akan
menguasai :
Teknik pembuatan slide
bisnis dengan cepat dan
mudah

teknik delivery efektif agar
mampu membawakan
presentasi bisnis
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Anda dan
Tim Akan
Mampu

Membuat slide
bisnis yang menarik
dalam waktu singkat.

Menata ide, laporan
dan rekomendasi ke
dalam presentasi
bisnis

Menyajikan data,
informasi dan proses
bisnis menjadi mudah
dimengerti.

Menentukan gambar,
tabel, diagram dan
grafik bisnis secara tepat.

Membawakan
presentasi bisnis
dengan efektif dan
meyakinkan

Meningkatkan percaya diri dan
mengatasi rasa takut berbicara
di depan umum.
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Silabus
Training
1

Konsep
Presentasi

2

Menciptakan Slide
Bisnis yang Visual

Hari ke-1
Mendesain
Presentasi Bisnis
yang Efektif &
Powerful
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3

Demonstrasi ilmu
“Powerpoint Ninja”

Praktek desain
presentasi
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Konsep Presentasi yang Baik





Memahami presentasi yang
baik dan memukau

Mengenali dan menganalisa
audiens

Menciptakan Slide Bisnis yang
Visual, Efektif & Powerful

1

Merancang konten yang baik
dan terstruktur

Detail
Silabus

Demonstrasi ilmu “Powerpoint
Ninja”



Trik pencarian gambar HD dan
font unik



Optimasi gambar agar tampil
profesional



Menerapkan clean design untuk
grafik, tabel dan diagram



Memadukan animasi, suara dan
video yang interaktif
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Membedakan data dengan
informasi



Menyederhanakan informasi
kompleks



Menyampaikan esensi di balik
data



Membuat gagasan bisnis
tampil menarik secara visual

Hari ke-1
Praktek desain presentasi yang
efektif dan powerful
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Peserta secara kelompok
mempraktekkan killer tips &
trik yang diajarkan untuk
membuat slide bisnis dipandu
oleh instruktur
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Silabus
Training
5

Aspek Utama Penyampaian
Presentasi
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Membangun
Mindset Sukses

Hari ke-2
Membawakan
Presentasi yang
Efektif dan
Meyakinkan
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Praktek Membawakan
Presentasi

8

Penutup
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Detail Silabus

Menguasai Aspek Utama
Penyampaian Presentasi yang
Meyakinkan

Hari ke-2

•
•

•

Teknik opening presentasi untuk
menarik perhatian audiens
Membuka presentasi dengan data
mencengangkan dan cerita yang
relevan
Menerapkan teknik closing yang
mampu mengajak audiens
bertindak

Membangun Mindset Sukses
Dalam Presentasi Bisnis
•

Membangun kepercayaan diri dan
mental positif dalam presentasi

•

Menghilangkan grogi dan mengatasi
ketakutan berbicara di depan umum

•

Mempraktekkan teknik relaksasi
sederhana dan power posing

•

Menyampaikan ide, rekomendasi,
laporan dengan jelas dan persuasif

•

Mengelola pertanyaan sulit dan
menangani keberatan audiens

Praktek desain presentasi yang
efektif dan powerful


Peserta perwakilan kelompok
menyampaikan presentasi di
hadapan kelas



Diskusi antar peserta
menggunakan teknik yang sudah
diajarkan



Evaluasi dan rekomendasi oleh
instruktur

Penutup

•

Ringkasan materi selama dua
hari dan poin penting buat
peserta
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Investasi

Rp 60.000.000,(Enam Puluh Juta Rupiah)
Untuk maksimal peserta 20 Orang per batch

Sudah termasuk:
Pajak untuk perusahaan
non PKP

Fee trainer

Transportasi trainer & asisten (Jabodetabek)
Tidak termasuk:

Rekening Bank Mandiri
Cabang Jakarta Casablanca

No: 124-00-0719728-9

a.n PT Presenta Edukreasi Nusantara

Tempat & konsumsi training buat peserta

Transportasi & akomodasi menginap buat
trainer dan asisten di luar kota
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Fasilitas

USB (Font, Template,
Video Tutorial dll)

Training Kits

Sertifikat
Buku Presentasi
Memukau

Handout +
Materi

*Akses seumur hidup ke Member Area Alumni Training di website Presentasi.net untuk peserta

Akses Seumur hidup
Member Area*
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Profil Trainer

Muhammad Noer
Muhammad Noer adalah pendiri Presenta Edu sekaligus master trainer untuk
training utama di Presenta. Berpengalaman panjang sebagai trainer untuk organisasi
lokal dan internasional dengan lebih dari ribuan orang pernah menjadi peserta pelatihan baik
inhouse maupun publik yang pernah beliau sampaikan. Pakar presentasi dan komunikasi bisnis
ini sudah cukup banyak memberikan pelatihan bertema presentasi ke perusahaan nasional &
multinasional, swasta, BUMN maupun organisasi pemerintahan. Materi yang disampaikan
pun sudah cukup teruji dan dirasakan manfaatnya oleh tiap peserta.
Tema materi training presentasi yang dapat beliau sampaikan diantaranya:
1. Presentasi Memukau for Business Professional
2. Smart PowerPoint & Infographic Design
3. PowerPoint for Infographic Design
Selain handal dalam memberikan materi pelatihan, beliau juga cukup aktif menulis
beberapa buku bertemakan presentasi, diantara buku karya beliau adalah:
• Teknik Kreatif Menyajikan Presentasi Memukau
• Killer Presentation (English Version)
Dengan pengalaman panjang inilah, beliau dan Presenta layak untuk dijadikan
rujukan bagi Anda yang ingin menambah pengetahuan serta skill baru dalam
bidang presentasi dan komunikasi bisnis.
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Galeri In House Training
di Berbagai Perusahaan
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Testimoni Peserta
Materi training dua hari ini sangat berkesan bagi semua peserta yaitu para asisten manager dan manager di
PT Pemuka Sakti Manis Indah ini. Training ini dapat dimanfaatkan menjadi media yang aplikatif bagi para
karyawan kami untuk menjadi lebih baik dan efektif lagi dalam setiap presentasi. Kedepannya, kami akan
mewajibkan kepada semua karyawan yang ada untuk dapat memiliki skill ini. Saya ucapkan terima kasih
untuk Presenta dan tim trainer atas penyampaian materi yang menarik dan aplikatif
I Gede Made Budanta – HRA Dept. Manager PT Pemuka Sakti Manis Indah
Kami baru saja menyelesaikan training presentasi selama 2 hari bersama Presenta yang difasilitasi oleh
Pak Muhammad Noer. Training dua hari yang sangat menginspirasi saya tentang bagaimana membuat
presentasi yang baik. Saya harus mengakui bahwa setelah dua hari mengikuti training ini, saya
menyadari bahwa keterampilan presentasi saya tidak sebaik yang saya pikir sebelumnya.
Menurut saya, training ini mempunyai struktur yang sangat baik. Kami telah banyak belajar
mengaplikasikan skill baru dalam sebuah training yang praktis yang disisipi energizer (games) yang
sangat membantu (menyegarkan suasana) karena banyak dan padatnya konten dalam waktu dua hari.
Setelah (training ini), saya pikir kami semua akan sanggup membawakan presentasi yang lebih baik di
masa mendatang dan (sanggup) mengesankan audiens dengan keterampilan presentasi superior kami.
Terima kasih banyak Presenta
Sergio Grassi – Resident Director Friedrich Ebert Stiftung - Indonesia
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Perusahaan
yang Telah
Bekerjasama
Dengan Kami
Hingga April 2019
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PT PRESENTA EDUKREASI NUSANTARA
Commercial Ciganjur Express

Jl. Moh. Kahfi I No. 90-E Jagakarsa
Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12630

Tel: (021) 4016 1717

HP/ WA: 0811 900 2083

Email: tedyan@presenta.co.id

