BUSINESS COACHING

Di samping seorang pengusaha sukses terdapat seorang business coach yang selalu memprovokasinya berpikir
kreatif - inovatif. Pendapat ini sudah dibenarkan oleh banyak pelaku bisnis, baik yang baru berkiprah maupun yang
sudah puluhan tahun menikmati sukses berbisnis di bidang bisnis tertentu. Professional coach kami mengerti
bagaimana membangkitkan raksasa tidur dan membantu Anda menemukan potensi tak terbatas.
Ketika Anda menginginkan pertumbuhan, coach akan membantu Anda memetakan strategi dan menggali potensi
untuk mencapai pertumbuhan eksponensial. Menurut survey di Amerika Serikat, ROI dari investasi biaya business
coaching adalah 700 persen. Namun, menurut kami hal ini relatif, sebab skala profit perusahaan Anda bisa saja
menihilkan investasi biaya coaching dan Anda akan sangat bersyukur telah menyewa seorang business coach.
SISTEM BUSINESS COACHING KAMI YANG TERUJI DAPAT MELEJITKAN PROFIT ANDA
Apapun bidang bisnisnya, supaya langgeng (sustainable), setiap entitas bisnis harus mampu menciptakan profit atau
keuntungan bersih di atas rata-rata industrinya. Supaya mendapatkan keuntungan perusahaan harus dipimpin dan
dijalankan oleh orang-orang yang antusias serta selalu berada dalam peak performance states. Capaian coaching
kami difokuskan sepenuhnya untuk membantu client mencapai tujuan ini.
Metode GENIUS telah diajarkan kepada ratusan executive, manager, staff-karyawan, professional berbagai bidang.
Struktur dari metode ini mudah diikuti dengan road map yang jelas melatih seseoang berperilaku efektif, penuh
percaya diri mencapai peak performance di dunia kerja. Memungkinkan setiap orang sukses luar biasa dan semakin
bahagia.
Untuk membantu Anda, kami melakukan analisa tingkat performance yang dicanangkan perusahaan dan lebarnya
gap yang harus ditutup—meningkatkan kinerja staff dan karyawan agar mampu mencapai tingkat kinerja yang
diharapkan. Setelah itu kami menindaklanjuti dengan langkah-langkah yang tertuang dalam metode In-house
Training Best Result.
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1.

Kami akan memberikan sesi 1 on 1 coaching kepada pemilik, dan pengambil keputusan di perusahaan
untuk mengklarifikasi kondisi terkini dan menetapkan tingkat pertumbuhan yang diharapkan.

2.

Bermitra dengan client untuk menyusun action plans sehingga sesi-sesi coaching selanjutnya terarah,
hemat waktu dan tenaga.
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3.

Mendampingi client membuat persiapan-persiapan menjalankan action plans dan memberikan
rekomendasi- rekomendasi pengadaan sarana human resource development, business system and design
yang tepat serta merancang strategi map guna mencapai hasil terbaik (meningkatkan profit).

4.

Mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pengembangan capabilities human capital client
dengan melaksanakan program pelatihan, baik 1 on 1 maupun group coaching atau class room setting.

5.

Melatih soft skills dengan programs yang di-customized sesuai keunikan perusahaan client.
DAPATKAN 30 MENIT SESI GRATIS
Hubungi kami melalui email erni.julia@gmail.com untuk mendapatkan kesempatan
mengidentifikasi tujuan Anda dan langkah-langkah mencapainya.
Anda juga dapat kembali ke website www.ernijuliakok.com dan mengisi formulir.
Kami siap membantu Anda!
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