Master of Ceremony & Table Manner
Hotel Harris Tebet, Jakarta, 26 - 27 Maret 2020, Fee: Rp.4.000.000
•
•

Early Bird Fee: Rp.3.750.000/pax (Payment Before 20 Maret)
Group Fee : Rp.3.500.000/pax (Valid for 3 Person or More)

Description :
Setiap institusi/organisasi pasti memiliki sebuah kegiatan formal/non formal yang bersifat internal maupun
eksternal. Kegiatan tersebut terkadang melibatkan pihak luar yang memiliki berbagai jabatan dan tingkatan.
Sehingga kemampuan mengelola sebuah kegiatan dan menjamu tamu yang hadir pada kegiatan tersebut
merupakan sebuah hal yang sangat penting demi menjaga kredebilitas dan citra institusi/organisasi agar
tetap baik. Salah satu penunjang keberhasilan dari sebuah kegiatan agar berjalan dengan baik dan
memuaskan adalah adanya seorang MASTER OF CEREMONY (MC) yang bisa menghidupkan kegiatan
tersebut.
Oleh karena itulah, dibutuhkan karyawan/staf yang memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagi MASTER
OF CEREMONY (MC) agar dapat mengelola sebuah kegiatan sehingga kegiatan tesrebut dapat berjalan
dengan baik dan memuaskan dari sejak pembukaan sampai dengan penutupan. Dan setiap karyawan/staf
Humas/Pubilc Relation harus mengerti tentang TABLE MANNER untuk menunjang kepercayaan dirinya
dalam menjamu tamu/klien guna memberikan layanan prima agar kesan mendalam dan citra positif
perusahaan dapat dibangun.

Who Should Attend :
•
•
•

Manajer PR/Humas
Protokoler
Staf PR/Humas

Tujuan Pelatihan
•
•
•
•

Mengetahui dan memahami etiket sebagai Master of Ceremony (MC)
Melaksanakan suatu aktivitas sebagai Pembawa Acara, agar acara benar-benar efektif
Mampu merencanakan, menyusun, mengkonsep acara
Mampu dalam mengelola tata cara penyambutan dan menempatkan tamu VIP/VVIP dalam
perjamuan makan

Metode
•

Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah lectur, workshop, studi kasus dan praktek.

Trainer :

DR. Suwiro Heriyanto, SE., MM
•

Lulusan Pasca Sarjana Konsentrasi Marketing Universitas Mercu Buana Jakarta dan S3 trisakti
dalam bidang Service Management. Tercatat sebagai Yunior Manager Human Capital Development
& Learning Center PT. Krakatau Steel yang memiliki pengalaman sebagai praktisi, akademisi dan
juga penulis buku.

Outline :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pengantar MC.
Persyaratan seorang MC
Faktor penunjang yang harus dimiliki oleh seorang MC
Membangun mental percaya diri seorang MC
Penampilan MC
Teknik menyusun Acara & Naskah ACara
MC untuk acara formal & non formal
Strategi menghadapi berbagai kendala MC
Etika dalam table manner

Untuk pendaftaran atau informasi lebih lengkap, silahkan hubungi
Sdr. Randy atau Sdr. Budi
PT. Asprinet Indonesia (aspriseminar)
T. (021) 719 1612 (Hunting)/ 719 9555 (Hunting)
M. (0813) 811 92192

