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PREFACE
Banyak orang yang ingin cepat-cepat segera
selesai belajar (sekolah, kuliah, kursus, dsb.) 
agar lekas kerja, lekas berpenghasilan dan
lekas naik karir. Pada kenyataannya, ketika
bekerja ataupun membuka usaha maka
kebutuhan untuk belajar semakin banyak, 
kebutuhan untuk mengetahui serta menguasai
keterampilan-keterampilan yang mendukung
dalam menyelesaikan pekerjaan dan tugas
ataupun tantangan serta masalah di dunia 
usaha semakin kompleks.

Pada saat inilah, kita membutuhkan
pembelajaran dan pelatihan yang sesuai. Pada
saat inilah, kita harus semakin
mengembangkan kapasitas serta kualitas diri
agar karir maupun usaha kita turut melesat dan
berkembang pesat.

wolu learning mempersiakan program-program 
yang dirancang khusus agar sesuai dengan
dunia industri. Pelatihannya disampaikan
langsung oleh trainer pilihan dari praktisi
profesional dibidang bersangkutan. Teknik 
pelatihan dirancang sedemikian rupa
menggunakan konsep accelerate learning agar 
peserta pelatihan lebih cepat dan lebih banyak
menyerap material pelatihan yang disampaikan. 
Konsep pelatihan dikemas secara menarik
dengan mengakomodir kebutuhan gaya belajar
personal dari masing-masing peserta.

wolu learning juga merancang setiap material 
pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan
perusahaan serta kapasitas personal peserta. 
wolu learning hadir menjadi learning partner
yang memahami kebutuhan pengembangan diri
tiap-tiap individu, kebutuhan SDM yang 
diharapkan oleh tiap-tiap perusahaan.

VISI 
ACCELERATE YOUR 
SUCCESS. 

MISI 
THE “GO TO” PERSONAL 
AND BUSINESS 
DEVELOPMENT 

.Continuity
Mempersiapkan program 
pelatihan berjenjang dan
berkelanjutan sesuai dengan
tahapan kemampuan peserta
dan kebutuhan perusahaan.

.Connection
Bekerjasama dan berjejaring
dengan berbagai pihak-pihak
terkait untuk saling
mendukung serta
berkembang.

.Collaboration
Menciptakan sinergi agar 
dapat scale up bersama, 
berkembang bersama, serta
saling mendukung dan
berkolaborasi untuk
mencapai tujuan bersama-
sama.



SERVICES
PLATINUM PARTNERSHIP
Menyediakan paket program 
pelatihan intensive, exclusive dan
taylor made training programs
sesuai dengan kebutuhan
perusahaan.

TRAINING PROGRAMS
Training management untuk
perusahaan dengan program pilihan
sesuai kebutuhan yang dinamis dan
menggunakan konsep Accelerate 
Training.

TEAM BUILDING PROGRAMS
Program pelatihan dengan konsep
experiential learning yang lebih
banyak interaksi dan keterlibatan
langsung dari setiap peserta
pelatihan.
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PROGRAMS

THE BIG 5 OF 
SIGNATURE PROGRAM:

1. Master Communication

2. Service Excellence
3. Sales & Marketing Mastery

4. Star Employee & Leadership

5. Digital Communication

Pelatihan dilakukan secara FUN, DYNAMIC dan menggunakan metode
EXPERIENTIAL LEARNING dengan lebih banyak interaksi dan keterlibatan
langsung dari setiap peserta pelatihan. Materi pelatihan dikemas dan disampaikan
secara menarik serta mudah dipahami oleh peserta pelatihan.

Selama pelatihan akan lebih banyak roleplay & optimasi materi program, analisa &
observasi dari setiap peserta yang melakukan praktek, serta Q&A (tanya jawab)
perihal tips, trik serta kendala yang dihadapi setiap peserta.

Silakan hubungi wolu learning untuk berdiskusi langsung mengenai kebutuhan training 
perusahaan anda. 



TRAINING TOPICS
COMMUNICATION SELLING SKILL
Menguasai teknik persuasif selling, menggali kebutuhan hingga strategi closing para 
pakar sales sejati melalui beragam tips & trik komunikasi tepat sasaran yang 
mampu mempengaruhi audience.

EFFECTIVE COMMUNICATION FOR TEAM
Menguasai hal terpenting dalam teknik public speaking, memahami penggunaan
alat bantu yang tepat untuk mendukung suksesnya berbicara di depan umum serta
matang dalam mengusai beragam teknik yang dibutuhkan dalam melakukan public 
speaking untuk dapat mengkomunikasikan kegiatan, ide, laporan pekerjaan, dsb
kepada team.

PUBLIC SPEAKING FOR PROFESSIONAL
Menguasai hal terpenting dalam teknik public speaking, memahami penggunaan
alat bantu yang tepat untuk mendukung suksesnya berbicara di depan umum serta
matang dalam mengusai beragam teknik yang dibutuhkan dalam melakukan public 
speaking untuk beragam acara dan kebutuhan.

MC’ING & ENERGISING
Menguasai hal terpenting dalam teknik public speaking memahami penggunaan alat
bantu yang tepat untuk mendukung suksesnya berbicara di depan umum serta
matang dalam mengusai beragam teknik yang dibutuhkan dalam melakukan public 
speaking untuk memandu acara (MC - Master of Ceremony), moderator, ice 
breaker, dsb.

MASTERING TRAIN THE TRAINER
Mengusai dasar-dasar melakukan transfer pengetahuan secara accelerated 
learning method. Mengusai kebutuhan visual, audio serta beragam
games/icebreaking yang sesuai. Setiap peserta akan mampu membuat script 
(Facilitator’s Guide) yang menjadi alat bantu terpenting bagi seorang trainer.

DIGITAL COMMUNICATION
Menguasai teknik-teknik pemasaran dan penjualan di ranah digital & teknologi yang 
menarik, efektif dan tepat sasaran. Mahir membuat dan mengoptimasi website, 
social media platform (Facebook, Instagram, Tiktok, LinkedIn, dsb), Google serta
beberapa aplikasi dasar editing untuk foto & video.
Menguasai teknik copywriting yang tepat serta menarik sesuai dengan target 
market.



TRAINING TOPICS
LEADERSHIP COMMUNICATION
Menguasai kemampuan dasar komunikasi yang harus dimiliki sebagai sosok
pemimpin, seperti misalnya public speaking, negotiation, persuasif communication, 
dsb.

BRAND COMMUNICATION
Menguasai teknik branding untuk perusahaan dan secara personal sehingga
mendapatkan market yang loyal serta tim yang solid.

FROM ORDINARY TO MEDIA SAVY
Menguasai teknik-teknik Public Relation, Media Relation, membuat press 
conference serta press release yang tepat.

PRESENTING YOUR PROFESSIONAL IMAGE
1. Mengetahui "First Impression" yang menjadi kunci magnet ketika pertama

kali berhadapan dengan orang lain.
2. Memahami poin penting dari penampilan yang menjadi citra diri dan

perusahaan, yaitu melalui dressing, make up, grooming, body language, 
dan inner beauty.

3. Menguasai teknik berinteraksi yang baik melalui komunikasi verbal 
maupun non-verbal.

4. Menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam hal
komunikasi, serta memberikan solusi jitu (Solving the Problems)

CUSTOMER CARE FOR LIFE
• Menguasai teknik PELAYANAN PRIMA (Service Excellence), 

PENAMPILAN PRIMA (grooming), sehingga tercipta SUSTAINABILITY 
TRUST.

• Menjaga Customer Relationship untuk panen yang berkelanjutan jangka
panjang.

• Menggali kebutuhan mendalam target market agar dapat menjadi daya
dongkrak peningkatan penjualan secara terus menerus.

• Menciptakan hubungan kedekatan yang persuasif sehingga tercipta
kepercayaan jangka panjang (SUSTAINABILITY TRUST)

HOW TO HANDLE COMPLAINTS
Menguasai teknik praktis dan efektis dalam menangani customer yang komplen.



Have a great enriching day.

CONTACT PERSON

0878 3324 3313  |  lindia.palupi@gmail.com

Lindia Palupi

Jl. Sang Hyang, Perumahan Abianbase Estate kav. 11, Mengwi, BALI
e.      wolulearning@gmail.com
ig.     @wolulearning
f.       WOLU LEARNING
w.     www.wolulearning.com

WOLU LEARNING

Feel the learning experience for your team and your company

Wolu learning menjadi learning partner bagi perusahaan-perusahaan untuk
mengembangkan kapasitas sumber daya manusia. Wolu learning memberikan
solusi menyeluruh, bukan sekedar motivasi. Melalui tailor-made training program, 
wolu learning menyediakan program pelatihan yang disesuaikan dengan
kebutuhan perusahaan, serta memberikan program pelatihan terbaik melalui para 
trainer pilihan.

Hubungi wolu learning untuk berdiskusi mengenai desain program pelatihan yang 
tepat bagi perusahaan anda, dan sesuai dengan budget event anda.



TRAINER PROFILE
GILDA SAGRADO – PROFESSIONAL TRAINER

Gilda telah berpengalaman lebih dari 12 tahun di bidang Public 
Relation, sales, marketing dan komunikasi. Pembawaannya yang 
semangat, komunikasi yang baik dan networking-nya yang baik
pula yang telah membawanya berkarir menjadi Senior Sales 
Manager Hubungan Masyarakat dan Pemasaran, Konsultan untuk
penyiar berita TV, Presenter Radio serta Profesional MC. 

Di sela-sela jadwal yang sibuk, dia juga telah mendedikasikan
waktunya untuk berkontribusi dalam pertumbuhan dan
perkembangan sektor industri pariwisata untuk Bali dan Indonesia 
pada umumnya, melalui keterlibatan utama di Kuta Karnival. 

Pernah bekerja untuk beberapa perusahaan-perusahaan
internasional seperti Nikko Resort &amp; Spa, Bali InterContinental 
Resort, Le Meridien Nirwana Golf &amp; Spa Resort dan Shangri-La 
Hotel Surabaya. Termasuk juga perjalanan untuk menawarkan
industri pariwisata Indonesia di kancah internasional di seluruh Asia 
Pasifik, Eropa &amp; Amerika.

Kepiawaiannya dalam mengelola sebuah acara tidak perlu diragukan lagi, 
suaranya yang tegas dan berwibawa mampu membuat audience terkesima dan
tak beranjak dari tempatnya. Ia juga merupakan icebreaking energyzer yang 
mampu menghidupkan suasana dan membangkitkan semangat setiap peserta.

OMAN RIYADI – ENERGIZER & MC

Latar belakang studinya adalah Pariwisata, Fakultas Sastra dan bersertifikat
“TESOL – A”, Instruktur Bahasa Inggris dari LBPP LIA. Pernah bekerja di 
bawah Kedutaan Besar Amerika selama tiga tahun, serta menjadi
penerjemah untuk Polri. Budi S. Supandi menemukan hasrat sejatinya dalam
materi Pengembangan Pribadi, Pola Pikir Layanan, dan Kepemimpinan.

BUDI S. SUPANDI – MOTIVATIONAL TRAINER
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