Presentasi merupakan salah satu bentuk komunikasi yang paling efektif karena
dapat menyampaikan ide dan pendapat kepada beberapa audiens secara bersama. Dalam sebuah
presentasi, banyak yang dapat disampaikan yang tidak dapat dilakukan dalam komunikasi tertulis.
Agar dapat melakukan presentasi yang efektif, maka diperlukan pemahaman mengenai teknik-teknik
presentasi yang baik sehingga audiens dapat menerima pesan yang hendak di sampaikan oleh presenter.
Di dalam training ini akan banyak mengkonsentrasikan tentang bagaimana seorang presenter mampu menguasai
audience dan mampu mendelivery semua info atau pengetahuan dengan sistematis.
Tujuan Pelatihan
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan :
1. Mampu menangkap pesan baik dari bahasa verbal maupun non verbal dari audience
2. Mampu mempersiapkan diri, mempelajari bahan dan kondisi yang menjadi pengaruh kuat terhadap
penampilan seorang presenter.
3. Bagaimana mempersiapkan diri dengan menyesuaikan gaya, style dan kecocokan content dengan
audience yang ada.
4. Bagaimana tampil tidak nerves dan selalu tambil percaya diri pada waktu
di depan audience
5. Bagaimana mengunakan media yang tepat dalam proses interaksi dengan
audience yang berdampak positif
6. Mampu mengendalikan suasana yang terbuka dan cair.
Materi Pelatihan
Head
Ÿ Preparation
Profiling the audience
Selecting the right approach
The solution approach
Environment
Ÿ Just Before
Handling nerves
Last minute checks
Heart
Ÿ Self Confidence
Ÿ Eye Contact
Ÿ Factor that Influence Presenter
Ÿ Why humor? or Telling story

Durasi Pelatihan
2 hari ( 16 jam efektif )

Peserta Pelatihan
Supervisor,
Manager

Assistant

Manager

dan

Investasi Pelatihan
Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/
nett

Hand
Ÿ Remembering your speech
Ÿ Delivery your presentation
Ÿ Create atmosphere Conducive

Mr. Lie Seng Cuan adalah trainer dan inspirator yang dikenal dengan slogan uniknya,
“Self Knowing” beliau disebut sebagai seorang yang piawai mengantar audiencenya bergerak
melangkah dengan penuh keberanian untuk meraih perubahan hidup. Pembawaannya yang
dinamis, antusias serta gaya bicara yang selalu menekankan reinforcement & empowering
membuat beliau tampil handal dalam setiap sesi yang dibawakannya. Dengan kompetensi
unggulan lainnya dibidang Human Resources Management, Presentation & Speaking Skill, Sales
People, Education Improvement, Coaching and Counseling membuatnya kerap kali diundang
sebagai pembicara publik dengan berbagai tema. Sampai hari ini beliau telah memberikan
banyak pencerahan melalui pelatihan serta seminar di banyak perusahaan dan instansi seperti.
Menempuh pendidikan Psikologi dan Konseling yang banyak mempelajari Psikologi Perilaku
Manusia, ditambah catatan karir sebagai HRD Manager dan Customer Relation Manager
mengantarnya menjadi Direktur Smart Personality Consulting. Perusahaan konsultan
pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang terbukti banyak menginspirasi
dan menghasilkan terobosan yang inovatif.
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