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Kelas Event Organizer (EO) 

 

 
Business Plan 

Membuat rencana bisnis yang merangkum tujuan bisnis dan operasionalnya secara 
keseluruhan, untuk menentukan langkah yang tepat dalam sebuah bisnis. 
Mulai dari menentukan pasar, mencari pendanaan, memperkirakan pendapatan dan 
pengeluaran bisnis, serta menganalisis segala risiko yang akan terjadi di sepanjang 
jalannya bisnis. 

 
Public speaking 

Mengasah kemampuan dalam menyampaikan atau mempresentasikan suatu topik 
di depan umum, mengantarkan informasi secara jelas di hadapan audiens dengan 
menguasai dan menerapkan teknik berbicara yang tepat. 
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Kelas Desain Grafis 

 
Ilustrasi 

Kelas ini tidak mengajarkan bagaimana cara menggambar seindah Mona Lisa atau 
se-maestro Raden Saleh, tetapi membuat kalian lebih percaya diri untuk bisa 
berkomunikasi menggunakan gambar. Disini kamu akan belajar beberapa teknik, 
dan tips, hingga pengerjaan tugas agar terbiasa menggunakan gambar untuk 
bercerita, mengungkapkan gagasan hingga menjelaskan rencana atau strategi. 

 
Fotografi 

Penggunaan kamera ponsel pada beberapa tahun terakhir ini menjadi sangat masif. 
Tidak hanya untuk yang hobi fotografi, kini banyak juga yang telah memanfaatkan 
kamera ponsel untuk memasarkan produknya. Kelas ini akan memberikanmu teknik-
teknik dasar dalam memotret produk menggunakan kamera handphone untuk 
menggaet konsumen. Kamu akan belajar mulai dari pengaturan manual seperti ISO, 
White Balance, Shutter Speed, dan lainnya. 
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Kelas Content Creation 

 
Copywriting 

Kamu akan belajar mengenai trik menulis untuk membuat konten di media sosial 
hingga meningkatkan penjualan dan akan membantu kamu menjadi seorang 
copywriter andal dengan pembahasan materi seputar pengetahuan dan skill dasar 
yang harus dimiliki copywriter. 

Videografi 
Disini kamu akan diajarkan cara memproduksi sebuah konten video mulai dari 
proses pengambilan gambar, editing, colour grading, dan rendering. Termasuk 
juga membuat budgeting sebuah produksi konten. 
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Kelas Scren Printing 

 
Sablon 

Mmepelajari teknik dan proses cetak yang menggunakan layar (screen) atau Cetak 
saring untuk mencetak gambar di dimensi datar seperti kain. Teknik sablon sering 
digunakan di konveksi 

Percetakan 
Mempelajari proses memproduksi secara massal tulisan dan gambar, terutama 
dengan tinta di atas kertas menggunakan sebuah mesin cetak 

 


