
 

Secretary and Assistant Motivation Seminar 

REBORN: The Spirit, Optimism and 

Achieving Your Success in the New Era 
 

 

OVERVIEW SEMINAR 

Memulai tahun baru  dengan harapan, target dan optimisme baru serta impian yang lebih 

baik dari tahun sebelumnya, tidaklah mudah karena hal tersebut berhubungan erat dengan 

kemampuan diri sendiri dalam mengelola perubahan (change) serta ketetapan dalam 

berkomitmen dengan diri sendiri. Hal tersebut juga sangat erat hubungannya dengan 

peningkatan performance dalam kinerja, dimana mereka yang siap berubah (change) dan 

berkomitmen untuk tetap dalam jalur yang telah ditetapkan (fokus) dalam pencapaian 

target dan impiannya, merekalah yang akan sukses dan menjadi pemenang! 

 

Sebagai seorang sekretaris, asisten dan administrator profesional Anda harus mampu 

memotivasi diri sendiri untuk dapat berkontribusi lebih banyak kepada atasan dan 

perusahaan dimana Anda bekerja dan juga untuk target dan impian pribadi Anda.  

 

REBORN! Menjadi kata yang penting, dimana Anda harus melahirkan kembali semangat, 

antusiasme dan optimisme untuk meraih kembali impian dan sukses Anda. Untuk itu kami 

Sekretaris PRO mengundang Anda untuk hadir dalam 5th Secretary Motivation Seminar 2019 

yang mengangkat tema “REBORN! The Spirit, Optimism and Achieving Your Success in the 

New Era” yang akan kami selenggarakan di Hotel JW. Marriott, Jakarta Selatan selama 1 hari. 

 

  

GOAL SEMINAR! 

 Memotivasi dan menginspirasi para peserta untuk selalu percaya diri dan yakin akan 
kemampuan diri sendiri 

 Memotivasi para peserta agar dapat mengerjakan pekerjaannya dengan semangat, 
efektif dan efisien 

 Menginspirasi para peserta agar yakin dan memampukan diri untuk menjadi yang 
terbaik 

 Memberikan tips dan strategi kepada peserta untuk dapat melepaskan diri dari belenggu 
dan mental blok 

 Memberikan influence bagaimana seorang super secretary menjadi super woman! 
     



 

WHO SHOULD ATTEND? 

 Executive Secretary   >   Senior & Junior Secretary 

 Executive Assistant   >   Personal Assistant 

 Senior Administration   >   Corporate Secretary 

 

 

PLACES AND TIME SEMINARS 

Kamis, 30 Januari 2020  

Hotel JW MARRIOTT   -  Kuningan 

Jakarta Selatan 

-------------------- Lets explore, experience and express the insights! -------------------- 

 

MATERI BAHASAN & PEMBICARA 

WAKTU MATERI | BAHASAN | PEMBICARA 

08:00 – 09.00 Registrasi 

09.00 – 10.30 Sesi  I  

LETS CHANGE FOR SUCCESS 

Pembicara :  ELLIES SUTRISNA | CEO, Excellent Group 

 Konsep mengelola perubahan diri yang terbukti efektif  

 Langkah – langkah merubah diri untuk hidup yang lebih baik  

 Memahami mengapa ada orang sukses dan orang tidak sukses?  

 Teknik membangun konsistensi tanpa lelah dalam meraih kesuksesan 

 

10.30 – 11.00 Coffee Break 

11.00 – 12.30 Sesi  II  

HOW TO BECOME THE MOST TRUSTED AND THE BEST 

EMPLOYE 

Pembicara :  VIERA ADELLA., M.Psi | Senior Konsultan and Psikolog 

 Mengapa Anda harus menjadi yang terbaik dan terpercaya? 

 Cara menjadi karyawan yang terbaik dan terpercaya  

 Langkah – langkah pengembangan diri untuk menjadi yang terbaik dan 

terpercaya 

 Tips menjadi pribadi yang sukses dan profesional 



 

12.30 – 13.30 Lunch Break 

13.30 – 15.30 Sesi  III   

HOW TO BUILD OPTIMISTIC ATTITUDES AND EFFECTIVE 

BEHAVIOR TO ACHIEVE SUCCESS  

Pembicara :  KRISHNAMURTI | Minset Motivator – Pakar NLP  

 OPTIMIS : Mengapa setiap pribadi sukses wajib memilikinya? 

 Cara membangun sikap optimis yang efektif untuk meraih sukses  

 Effective Behavior: Teknik dan implementasi  

 Cara mengembangkan perilaku efektif untuk meraih sukses 

 Study kasus : Contoh Optimis dan Effective Behavior orang orang sukses! 

15.30 – 16.00 Coffee Break | Networking | Closing   

 

BIAYA SEMINAR 

BIAYA : Rp. 2.750.000,- perPeserta 

[sudah termasuk : Conference Kit | 1x Lunch | 2x Coffee Break | Sertifikat] 

Dapatkan HARGA KHUSUS untuk pendaftaran 3 peserta atau lebih! 

INFORMASI LENGKAP HUBUNGI  

Diana | Anton  

Phone      :  (021) 744 2890 – 7442891 

Mobile     :  08777 43 444 01 | 0896 5647 8930 

Fax            :  (021) 744 2892 

Email        :  admin@sekretarispro.com  |  sekretarispro@yahoo.co.id 

Website    :  www.sekretarispro.com 

 

 

 

 

#IndonesiaSecretarySummit2018 #SecretaryConference #SecretarySummit #SecretaryCommunity 

#SeminarSekretarisIndonesia #SekretarisIndonesia #Trainingsekretaris 
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