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Promo
Merdeka

2 hours course

Promo ini merupakan ajang bagi tokopresenta-
si.com untuk ikut merayakan hari ulang tahun 
Indonesia yang ke-72. Terhitung mulai 10 Juli 2017 
sampai 18 Agustus 2017, tokopresentasi.com 
memberikan promo menarik berupa trial dalam 
bentuk seminar untuk berbagai kalangan yang 
ingin belajar bagaimana menyiapkan presentasi 
yang menarik dengan aplikasi powerpoint 2013. 
Melalui trial ini, peserta dibimbing untuk memaha-
mi komponen desain dan membuat slide presen-
tasi yang menarik dan atraktf sehingga mampu 
membuat audiens sulit melupakan presentasi 
yang dibawakan.

Target Peserta
Program ini dirancang secara fleksibel untuk:
1. Staff Eksekutif
2. Staff Managerial
3. Staff Marketing
4. Asisten Manager/Sekretaris
5. Marketing & Communication
6. Anda yang tertarik mempelajari powerpoint 

2013 untuk tujuan yang bervariasi

pilihan topik
Peserta diharuskan memilih salah satu topik di 

bawah ini:
1. Strategi Memilih Warna
    Memilih dan mengaplikasikan strategi yang 

akurat dalam memilih warna agar visualisasi 
presentasi memanjakan mata audiens

2. Rahasia Tipografi Profesional
    Mengetahui teknik tipografi serta memilih jenis 

font yang tepat untuk presentasi yang elegan 
dan profesional

3. Tips Animasi Atraktif  
    Mempelajari tips untuk membuat animasi 

powerpoint yang unik, menarik, dan atraktif 
agar presentasi tidak membosankan



durasi promo
Registrasi: 6 Juli – 12 Agustus 2017
Jadwal sesi seminar dimulai dari 
tanggal 10 Juli-18 Agustus 2017 
dengan durasi 120 menit.

agenda seminar
00.00-00.05 Pembukaan
00.05-00.20 Penyampaian materi  
                    seminar
00.20-01.10 Praktik (didampingi trainer 
                    utama dan asisten trainer)
01.10-02.00 Diskusi dan tanya jawab

Investasi
1. Lokasi Seminar di Jakarta

Biaya transportasi sebesar 
Rp 500.000 untuk 3 orang trainer 
dan 1 orang staff training ditanggu-
ng oleh perusahaan dari pihak 
peserta seminar. Lokasi seminar 
beserta fasilitasnya disediakan oleh 
pihak peserta seminar.

2. Lokasi Seminar di Luar Jakarta
Biaya transportasi dan akomodasi 
(jika dibutuhkan) untuk 3 orang 
trainer dan 1 orang staff training 
ditanggung sepenuhnya oleh peru-
sahaan dari pihak peserta seminar. 

3. Registrasi dan konfirmasi pemba-
yaran dilakukan maksimal 3 hari 
sebelum seminar dilaksanakan
Pembayaran ditransfer ke
Bank Mandiri
070 000 734 3622
a.n PT Incubea Kreatif Indonesia

Ketentuan promo
1. Promo hanya berlaku selama 

periode di atas
2. Peserta dapat memilih waktu yang 

disediakan tokopresentasi.com, 
yaitu senin-selasa dan kamis- 
jumat pukul 13.00-17.00

3. Promo ini berlaku untuk 1 kali 
training/perusahaan (max. 20 
peserta/perusahaan)

4. Peserta diharuskan membawa 
piranti keras masing-masing 
dengan ketentuan minimal sebagai 
berikut:

      a. Laptop core i3 dengan RAM 8GB
      b. Microsoft PowerPoint 2013
      c. Koneksi internet yang lancar 
         baik dengan modem maupun    
         WiFi
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