Efektifitas sebuah organisasi ditentukan oleh efektifitas sumber daya yang
ada di dalamnya. Permasalahan kinerja dan produktifitas karyawan selalu
menjadi problem klasik yang kita jumpai hampir setiap hari.
Kadangkala, masalah yang tampak sepele sekalipun sanggup mempengaruhi produktifitas organisasi secara keseluruhan. Itu sebabnya, pemimpin
yang kompeten memiliki keahlian untuk mengoptimalkan semua timnya
dan memiliki kemampuan problem solving yang efektif dan realtif cepat sehingga dampak kerugian akibat human problem sanggup diminimalkan.
Sayangnya, masih banyak pemimpin perusahaan/organisasi yang hanya
mengandalkan intuisi dalam menyelesaikan human problem berkaitan dengan produktifitas dan kinerja timnya.
Padahal, dengan memiliki sebuah tool yang sistematis dan didukung dengan intuisi pengalaman kerja, maka teknik problem solving yang dihasilkan
akan jauh lebih akurat dan menawarkan solusi-solusi yang lebih menjawab
permasalahan.

Sempurnakan kualitas kepemimpinan Anda dengan menguasai tool human
problem analysis yang akurat dan mampu menemukan akar permasalahan
dengan tepat.
Hindari keputusan-keputusan “tebak-menebak” atau “asal tembak”. Kurangilah kerugian cost, waktu, energi, dan produktifitas dengan memiliki teknik
human problem solving tercanggih yang kami tawarkan.
Dengan memiliki kepemimpinan yang efektif, secara tak langsung Anda
sedang meningkatkan produktifitas dan kinerja tim Anda dan secara tak
langsung pula, Anda sedang meningkatkan pencapaian-pencapaian Anda
sendiri.

Selama 4 sesi Anda akan mempelajari banyak sekali tips dan applicative
action dalam menemukan akar permasalahan kinerja seseorang sekaligus
Anda akan memiliki kemampuan untuk menemukan solusi terbaik.
Semua tips dan tools yang Anda pelajari akan terangkum dalam 7 MAGIC
STEPS Human Problem Troubleshooting.
Melalui metode belajar kami yang sangat simple, fun, relevan dengan kasus
sehari-hari, dan sangat aplikatif, Anda akan mempelajari:
•

Bagaimana mendeskripsikan sebuah permasalahan

•

Mengukur dampak dan kelayakan sebuah permasalahan

•

Menerapkan 3 langkah Quick Fix paling banyak digunakan

•

Menganalisa akar masalah kegagalan kinerja seseorang

•

Menerapkan 3 langkah InDepth Problem Analyzing

•

Mempelajari 3 layer Problem Root yang jarang disadari orang

•

Menjalankan 3 fungsi utama Human Problem Coach at work

Kami merasa tak puas jika tidak membuat Anda menguasai kompetensi ini
sampai tuntas, karena itu, kami akan menolong Anda menguasai dengan
cepat melalui tools bantuan:

Human Problem Analysis Worksheet
Anda akan mendapatkan form coaching yang menolong Anda melakukan
analisa prolem secara step by step dan Anda akan dituntun langsung kepada
solusi-solusi yang berkaitan dengan akar masalah yang Anda temui di tengah proses coaching.

7 Magic Steps Flow Chart & Reminder Card
Untuk menolong Anda mengingat langkah-langkah yang diperlukan saat
proses coaching, kami menyediakan flow chart dan reminder card yang bisa
Anda gunakan secara “rahasia”.

9 Improvement Area Assessment Tool
Inilah yang paling powerfull! Gunakan assessment ini kepada karyawan
Anda, dan temukan area-area pengembangan yang bisa Anda upgrade. Alat
Assessment ini khusus dikembangkan oleh ShifThink dan hanya diberikan
kepada para Certified Human Problem Coach yang sudah lulus sertifikasi.

Anda akan dituntun langsung oleh pakar yang sudah tidak diragukan lagi
pengalaman dan kemampuan delivery’nya:

JOSUA IWAN WAHYUDI
Adalah Master Trainer EQ Indonesia yang juga merupakan International Certified EQ Trainer dari Six
Seconds USA, Professional MBTI & DISC Expert,
Certified Subconcious Therapist, Certified Professional Grapholog, dan juga pakar Professional Performance Problemshoot.
Beliau berpengalaman memberikan banyak training, workshop, dan seminar di berbagai perusahaan besar. Hingga saat ini
beliau sudah berbicara di lebih dari 100.000 ornag peserta di sekitar 20 kota
besar di Indonesia.
Beliau juga merupakan penulis 24 buku bestseller yang terpilih menjadi
satu-satunya EQ Coach di Indonesia yang dipercaya untuk memberikan
Emotional Coaching pada 4 besar Indonesian Idol 2012.
Selain banyak menjadi narasumber di berbagai media cetak dan televisi, beliau juga memiliki siaran radio talkshow tetap di 100.6 Heartline FM setiap
Jumat jam 18.00-19.00.

Manfaatkan HARGA PERDANA kami!
Segeralah bergabung di kelas eksklusif ini dan jadilah salah satu dari 15 orang
yang akan beruntung mendapatkan kesempatan terbatas ini!
Demi kualitas pelatihan yang mendalam, kami sengaja membatasi jumlah peserta kelas pertama ini hanya maksimum 15 orang saja. Karena itu
segeralah hubungi kami SEKARANG! Dan amankan seat Anda!
[phone] 021-300.45339
[sms] format: CHPC / nama / email / jumlah peserta
kirim ke: 087.87.89.87.601
[email] ke shifthink@gmail.com
HARGA REGULER : Rp 3.500.000,-*
HARGA PERDANA : Rp 2.950.000,-*

PERDANA EARLY : Rp 2.800.000,- (lunas sampai 8 Juli 2013)*
Penyelenggaraan:
Sabtu, 27 Juli 2013 | Hotel Ciputra Jakarta | 08.30-16.30
*Harga termasuk 2x Coffee Break; Lunch; Sertifikat; Workbook; Bonus tersebut dalam booklet ini.
** Bagi yang berpuasa, lunch akan diganti dengan mealbox hotel yang dibagikan di akhir acara
*** Jatah lunch tidak bisa diuangkan untuk memotong biaya pelatihan karena merupakan harga
paket dari venue hotel yang kami sewa

