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Apakah belajar dalam jaringan 
sama baiknya seperti belajar di 

kelas fisik? 

Tapi nilai apa yang saya dapat dari 
kursus yang tidak memberi saya 

gelar?

Mengapa saya harus belajar 
padahal saya sudah menghasilkan 

uang cukup banyak?

Bukankah sudah terlambat bagi
saya untuk kembali ke sekolah?

Mereka yang meraih pencapaian tertinggi 
dalam hidup selalu belajar. Mereka adalah 
siswa kehidupan, siswa pembimbing mereka, 
siswa rekan-rekan mereka, dan siswa 
pengalaman mereka. ‘Cangkir mereka selalu 
kosong’, selalu siap untuk belajar. Mereka 
berusaha meningkatkan diri setiap saat. 
Mengikuti konsep RYTHM, mereka berusaha 
meningkatkan diri dalam segala cara, demi 
diri mereka sendiri serta orang-orang di 
sekeliling mereka. 

Di Swiss eLearning Institute, semua kursus 
dirancang untuk orang-orang semacam ini; 
mereka yang ingin mencapai dan mereka 
yang sudah berhasil mencapai. Rasa haus 
akan pembelajaran dan pengembangan 
pribadi ada dalam diri setiap orang, 

tapi khususnya tampak jelas pada diri 
penggiat jejaring. Berinvestasi pada masa 
depan Anda tidak hanya sekadar untuk 
keuntungan finansial. Berinvestasi pada 
masa depan Anda adalah berinvestasi pada 
diri Anda; artinya peningkatan pengetahuan 
pribadi dan pendidikan berkelanjutan. 

Kerangka kerja Swiss eLearning Institute 
berbasis pada konsep ‘pendidikan 
berkelanjutan’; program pendidikan pasca 
sekolah menengah yang dirancang untuk 
memberikan pengayaan lebih lanjut, baik 
secara profesional maupun pribadi. 



Semua orang bisa mendapat manfaat dari kursus 
pendidikan berkelanjutan, namun sifat informal 
dan fleksibel dari kursus pendidikan berkelanjutan 
memberikan keuntungan khusus bagi mereka 
yang profesinya selalu berkembang, khususnya 
para penggiat jejaring. Saat kita pertama kali 
mengembangkan diri kita, aspek-aspek lain di 
sekitar hidup kita juga menjadi lebih baik. Pikiran 
yang sehat menimbulkan tubuh yang sehat, yang 
membawa ke kehidupan yang sehat dan makmur. 

Tapi kapan Anda memiliki waktu untuk kembali 
ke hal mendasar dan membangun keterampilan 
inti Anda? Bagaimana mungkin para penggiat 
jejaring yang sibuk dan gigih mendadak 
menghentikan semua yang mereka lakukan 
untuk bersekolah? 

Dan bukankah kekuatan pemasaran jaringan 
terletak pada kemampuannya untuk diajarkan 
dan diduplikasi, tanpa persyaratan gelar 
universitas atau selembar kertas yang 
menyatakan ‘diploma’. Meski demikian, apa 
artinya hidup kalau kita tidak belajar? 

Di sinilah QNET memadukan keterampilan yang 
membentuk penggiat jejaring yang sukses, 
bersama para pakar akademis serta profesor 
terkemuka di universitas dalam jaringan 
terpandang di Swiss, SMC University. Swiss 
eLearning Institute mengetahui bahwa lingkungan 
yang terstruktur ketat dengan kerangka yang 
baku seperti yang ada di universitas tradisional 
atau suasana ruang kelas kurang sesuai dengan 
kehidupan dan jadwal penggiat jejaring yang 



progresif, berkecepatan tinggi serta dinamis. 
Tidak seperti ruang kelas biasa, eLearning 
menawarkan lingkungan yang fleksibel dan 
informal yang dirancang khusus  untuk 
pengembangan profesional. Swiss eLearning 
Institute menawarkan berbagai kursus yang 
dikembangkan dengan baik, mulai dari 
pemula hingga lanjutan sampai ke spesifik, 
bagi para penggiat jejaring modern.

Tingkatkan diri Anda hari ini dan lihat 
hasilnya dalam bisnis Anda. Berinvestasilah 
pada modal manusia Anda, yaitu diri Anda 
sendiri serta tim Anda. Berinvestasilah pada 
masa depan Anda, dan bantulah untuk 
meningkatkan orang-orang di sekitar Anda.

Di mana basis Swiss eLearning Institute?
Swiss eLearning Institute berlokasi di platform berbasis jaringan 

yang canggih, yang didukung oleh sekolah bisnis online global 
terkemuka Swiss.

Apa yang membentuk seorang 
Penggiat Jejaring

Apa yang membentuk seorang Pelajar 
Pembelajaran Elektronik

•  Gaya hidup yang dinamis dan progresif
•  Fleksibilitas dan kemampuan 

beradaptasi terhadap perubahan
•  Hasrat untuk membuat perbedaan
•  Memiliki keinginan untuk berevolusi 

dan mengubah kehidupannya

•  Gaya hidup yang aktif dan produktif
•  Keinginan untuk memperluas pengetahuan
•  Adaptasi dan ketangguhan
•  Mencari cara untuk meningkatkan dirinya

BUATLAH JEJAK DI DUNIA 



NIKMATILAH BELAJAR

Berbagai kursus yang 
dikembangkan dengan baik 
serta menarik diarahkan pada 
pengembangan diri

Jadwal yang fleksibel

Tidak perlu melakukan perjala-
nan bolak-balik ke kampus fisik

Kurikulum yang disesuaikan yang 
dirancang oleh para profesional 
jejaring DAN akademisi 

Lingkungan belajar dalam kenyamanan 
tempat mana pun yang Anda pilih 

Sertifikat Pencapaian setelah Anda 
menyelesaikan kursus



Kursus di Swiss eLearning Institute dibuat 
oleh para akademisi, ilmuwan, serta 
profesional lapangan yang terkenal di dunia 
dari universitas dalam jaringan terkemuka 
Swiss, SMC University. SMC University 
adalah mitra pendidikan QNET, menjamin 
integritas landasan akademis Swiss eLearning 
Institute, memungkinkan penyediaan kursus 
yang menghasilkan keterampilan langsung 
serta alat yang dapat diterapkan langsung 
dalam kehidupan sehari-hari serta bisnis. 
Swiss eLearning Institute menawarkan 
portal pembelajaran berbasis jaringan 

TENTANG SWISS ELEARNING INSTITUTE

INSTITUT DALAM JARINGAN TERKEMUKA DI DUNIA
yang menyediakan berbagai kursus yang 
dikembangkan secara spesifik bagi mereka 
yang memiliki jadwal sibuk serta gaya hidup 
dinamis. Pendaftaran serta penyelesaian 
Anda akan meningkatkan keterampilan Anda 
di masing-masing bidang dan menambahkan 
bobot pada kompetensi keseluruhan Anda. 
Setelah Anda lulus dari semua persyaratan 
untuk kursus Anda, Anda akan mendapatkan 
Sertifikat Pencapaian dari Dewan Swiss 
eLearning Institute, memberikan keunggulan 
strategis baik profesional mauoun pribadi 
demi masa depan Anda. 

Bagaimana kursus ditawarkan? 
Semua kursus menyediakan lingkungan pembelajaran 

dalam jaringan intuitif bagi siswa.  Anda akan mengikuti 
jalur pembelajaran asinkron sesuai kecepatan pribadi 
sepanjang kurikulum.  Setiap saat, Anda akan dipandu 
oleh indikator kemajuan yang memampukan penilaian 

pribadi dan kontrol kemajuan dengan mudah.

Bingung karena perbedaan bahasa? Tidak lagi. 
Semua kursus di Swiss eLearning Institute ditawarkan dalam bahasa:
Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Turki.

*Ketersediaan bervariasi menurut wilayah. 



JELAJAHI 
PEMBELAJARAN

Apakah Anda ingin menjadi bagian dari 
sekelompok kaum elit yang mewakili 
orang-orang penting di olahraga bermotor? 
Ataukah Anda ingin memiliki pemahaman 
eksklusif mengenai setiap detail olahraga 
pemacu adrenalin yang disukai seluruh 
dunia ini? Yang mana pun, kursus 
Manajemen Olahraga Bermotor Swiss 
eLearning Institute adalah langkah pertama 
Anda menuju ke jalur cepat. 

Manajemen 
Olahraga Bermotor

Berapa lama waktu yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan suatu kursus?
Semua kursus dibangun dengan desain 
modul yang memungkinkan kemajuan 

fleksibel serta sesuai kecepatan pribadi 
sepanjang tiap bab atau topik. Dengan 
menginvestasikan delapan jam belajar 
setiap minggu, durasi rata-rata kursus 

adalah sekitar delapan minggu.

Pemasaran olahraga

Pembalap

Kepemimpinan

Logistik

Pemberian sponsor

Tim Olahraga Bermotor

Manajer tim

Kerja tim



Manajemen Olahraga Bermotor

Memadukan kontak strategis di olahraga 
tersebut dengan penataan kursus yang 
inklusif, kursus terbaru Swiss eLearning 
Institute memberikan pandangan 
komprehensif ke satu-satunya olahraga 
paling teknis di dunia.

Olahraga bermotor, sama seperti dalam bisnis 
lainnya, melibatkan personel dan manajemen 
merek, implementasi teknologi, pemasaran, 
pembangunan tim, dan organisasi tingkat 
tinggi. Studi kasus contoh nyata dari tim 
olahraga bermotor dianalisa dan didiskusikan 
secara mendalam dalam kerangka kerja 
kursus untuk memastikan kurikulum yang 
ekstensif namun juga dapat dinikmati.

Cakupan Topik: 

•  Struktur tim olahraga bermotor
•  Kepemimpinan dan manajemen yang efektif
•  Pemberian sponsor
•  Pemasaran olahraga
•  Logistik
•  Menerima Perubahan

Tahukah Anda?
•  Hanya dibutuhkan kurang lebih 5 detik bagi kru pitstop untuk mere-boot dan 
    mengisi bahan bakar!
•  Cakram rem suhunya bisa melebihi 1.000°C!
•   Pada saat Grand Prix, detak jantung pembalap bisa mencapai 190 detakan per menit! 
•  Pada saat puncak lateral di tikungan, pembalap mengalami gaya gravitasi 5 g
    sementara astronot mengalami gaya gravitasi sekitar 3 g saat roket diluncurkan!

KURSUS-KURSUS YANG DITAWARKAN



            

Kursus Keterampilan Presentasi dan 
Komunikasi Swiss eLearning Institute 
memperkenalkan sahabat terpenting di jalan 
menuju sukses kepada calon pemimpin dan 
pengusaha, yaitu komunikasi yang efektif. 
Dengan nilai dan aplikasi khusus bagi penggiat 
jejaring, penguasaan komunikasi antar pribadi 
merupakan prasyarat bagi setiap interaksi 
bisnis yang menguntungkan – dan sukses. 

Setiap hari kerja memiliki tantangan yang 
menuntut untuk mempengaruhi cara orang 
lain bertindak dan berpikir - saat-saat yang 
membutuhkan keterampilan dan keahlian 
khusus. 

Keterampilan Presentasi 
dan Komunikasi



            

Keterampilan Presentasi 
dan Komunikasi

Cakupan Topik:

• Sifat komunikasi
• Unsur-unsur kunci komunikasi
• Komunikasi internal vs. eksternal
• Rahasia komunikasi lisan dan tertulis
• Pengantar persuasi
• Komunikasi sukses dalam tim

KURSUS-KURSUS YANG DITAWARKAN

Dengan menyelesaikan kurikulum kursus, 
konsep dan strategi komunikasi, persuasi 
dan negosiasi yang telah terbukti akan 
menjadi perangkat yang penting dalam 
setiap keterampilan peserta. 

Didasarkan pada desain modular yang 
disediakan oleh ahli dan pelatih komunikasi 
yang terpandang, setiap unit menyediakan 
konsep kunci menggunakan pendekatan 
yang segar dan praktis yang dapat 
diadaptasi bagi kebutuhan individu. Para 
lulusan kursus ini lebih memiliki kemampuan 
yang lebih baik dan kuat untuk berinteraksi 
harian atau tiap jam dalam situasi bisnis 
maupun sosial. 

Bagaimana kursus saya dinilai? 
Anda akan mendapatkan nilai setelah Anda 

menyelesaikan ujian di akhir kursus. Nilai akan 
ditunjukkan berdasarkan jumlah pertanyaan 

yang Anda jawab dengan benar di formulir Total 
Pembobotan dari Total Nilai yang Bisa Diperoleh.



Rancangan Karir  

Rancangan Karir
Kursus Rancangan Karir Swiss eLearning 
Institute menawarkan bantuan vital bagi 
mereka yang telah tiba di titik pengambilan 
keputusan dalam hidup profesional mereka.  
Persimpangan pribadi, kerinduan terhadap 
tantangan baru, jiwa usaha yang baru 
bangkit, atau pendidikan tambahan memiliki 
satu kesamaan: perlunya perencanaan dan 
pertimbangan yang matang. Bersama dengan 
pembina eksekutif dan pelatih pribadi, Swiss 
eLearning Institute telah mengembangkan 
konsep pembinaan modular yang akan 
membuka jalan bagi Anda mengejar sasaran 
Anda secara berkesinambungan. 

Kursus Rancangan Karir Swiss eLearning 
Institute akan membantu peserta menguasai 
perubahan pribadi mereka dan mengatasi 
ketakutan mereka, mengenali potensi yang 
belum tergali, dan mengembangkan dedikasi 
dan komitmen.

Unsur-unsur kunci yang dipertimbangkan:

•  Nilai-nilai dan pendorong karir Anda
•  Struktur kepribadian Anda
•  Perjalanan kehidupan Anda
•  Kekuatan dan kelemahan Anda
•  Penilaian dan analisis pribadi

Cakupan Topik:

•  Kerangka kerja untuk refleksi karir dan pribadi
•  Nilai-nilai pribadi, keterampilan, serta tujuan 

utama 
•  Perencanaan, motivasi, kepatuhan pada 

batas waktu dan pencapaian tujuan
•  Panduan untuk membuat keputusan 

Apakah sertifikat kursus ini gelar atau diploma?
Kursus di Swiss eLearning Institute adalah kursus non-gelar. Setelah penyele-
saian positif Anda akan mendapatkan Sertifikat Pencapaian, yang menyatakan 
bahwa Anda telah berhasil memenuhi semua persyaratan akademis kursus ini. 
Pendaftaran dan diikuti penyelesaian Anda akan meningkatkan keterampilan 
Anda di masing-masing bidang dan menambahkan bobot pada kompetensi 

keseluruhan Anda, diformalkan dalam riwayat hidup Anda. 

Pemasaran



Pemasaran
Kursus Pemasaran Swiss eLearning Institute 
dirancang bagi pengusaha yang siap untuk 
menjangkau pemirsa dan pasar yang baru. 
Dengan menggunakan wawasan bernilai 
dari pemilik usaha yang telah berhasil 
menguasai tantangan pemasaran mereka, 
Swiss eLearning Institute telah menciptakan 
kursus yang sangat praktis dan akurat yang 
mencakup aspek paling penting dari usaha 
ini: mengidentifikasi, mengembangkan 
dan mengelola hubungan konsumen, 
membangun dan mengelola merek yang 
kuat, dan memanfaatkan sarana pemasaran 
Web 2.0 secara efektif. 

KURSUS-KURSUS YANG DITAWARKAN

Selama kursus, tinjauan umum dari konsep 
inti serta tren utama terakhir akan dibahas, 
mewakili kekuatan yang berdampak 
terhadap bidang yang terus berubah ini - 
sehingga Anda memiliki perangkat untuk 
sukses dalam melakukan hal terbaik yang 
dapat Anda lakukan.

Cakupan Topik:

•  Pengantar segmentasi pelanggan
•  Dasar-dasar perilaku konsumen
•  Menguasai empat ‘P’: Produk, Price 

(harga), Place (distribusi), Promosi 
•  Pemasaran Jaringan
•  Pemasaran Media Viral/Sosial



Seni Manajemen
Konsep dan Strategi yang 
Membawa Kemenangan

Kursus Manajemen Swiss eLearning Institute 
Management diciptakan bagi mereka yang 
mencari wawasan dan pengertian manajerial 
mendalam. Diciptakan bersama akademisi 
dan ahli manajemen profesional, kursus ini 
memberi penekanan pada pengembangan 
dan penguatan potensi Anda sendiri.



Seni Manajemen

Seni Manajemen
Konsep dan Strategi yang 
Membawa Kemenangan

Semua topik yang dibahas dalam kursus 
modular ini terkait dengan tantangan sehari-
hari dalam kehidupan seorang pengusaha, 
memastikan bahwa konsep dan strategi 
yang membawa kemenangan tersebut 
dapat diterapkan. Kursus Manajemen Swiss 
eLearning Institute Management diarahkan 
untuk membentuk pengalaman dan 
keterampilan untuk mendukung kebutuhan 
manajemen Anda, yang dapat diterapkan 
dengan baik di jaringan Anda sendiri.

Topik yang dicakup: 

• Manajemen risiko
• Manajemen personel
• Konsep manajemen strategis
• Manajemen keuangan
• Manajemen operasional

KURSUS-KURSUS YANG DITAWARKAN



Bagi para profesional bisnis, khususnya 
para penggiat jejaring, kemampuan untuk 
mengomunikasikan diri Anda serta ide-ide 
Anda adalah hal penting. Saat ini, lebih 
dari satu miliar orang di dunia berbahasa 
Inggris, sehingga sepertujuh dari populasi 
dunia berbicara menggunakan bahasa 
yang sama. Satu miliar orang berarti 
satu miliar peluang bisnis. Karena inilah 
kemampuan berbahasa, khususnya 
Inggris yang diakui sebagai bahasa bisnis 
internasional, sangat penting. 

Bahasa Inggris Bisnis

Bahasa Inggris Bisnis

Tata bahasa yang buruk, idiom yang salah 
atau tidak tepat, dan kesalahan pengucapan 
langsung terlihat jelas, menyebabkan salah 
pengertian yang merugikan, frustrasi, atau 
bahkan hilangnya peluang.

Karena inilah Swiss eLearning Institute 
mempersembahkan kursus Bahasa Inggris 
Bisnis yang revolusioner ini bagi Anda. 
Dibagi menjadi tiga bagian pelajaran yang 
direncanakan secara profesional, kursus 
Bahasa Inggris Bisnis bukan sekadar kelas 
bahasa biasa.

Di mana saya bisa mendapatkan lebih banyak 
informasi mengenai Swiss eLearning Institute?

Untuk informasi lebih lanjut mengenai 
Swiss eLearning Institute, kunjungilah 

www.swisselearninginstitute.com



Lupakan pengalaman masa kecil Anda 
mengingat kosa kata dan mengucapkan 
aturan tata bahasa – kursus ini akan 
membentuk landasan sejati bagi Anda 
untuk mengembangkan kemampuan 
komunikasi dalam Bahasa Inggris, 
dengan fokus spesifik pada bahasa yang 
digunakan untuk unggul dalam situasi 
bisnis. Lanjutkan pendidikan Anda, 
tingkatkan diri Anda, dan perluas jaringan 
Anda dengan Swiss eLearning Institute.

Cakupan Topik:

• Menambah kemampuan bahasa Inggris
   Bisnis Anda
• Memperkuat kemampuan tata bahasa 
   Anda
• Menambah kosa kata Anda
• Meningkatkan kemampuan menulis 
   Anda
• Meningkatkan interaksi bisnis Anda

KURSUS-KURSUS YANG DITAWARKAN



Kunjungi eStore Anda sekarang juga 
untuk mengambil salah satu kursus kami! 
Cara memulai kursus kesuksesan sangat 
mudah – cukup ikuti 3 langkah mudah ini!

TINGKATKAN 
DIRI ANDA HARI INI!
www.swisselearninginstitute.com

 MENDAFTAR
Kunjungi eStore Anda dan beli kursus 
pilihan Anda. Pembelian Anda adalah 
PENDAFTARAN Anda. Kemudian Anda akan 
menerima surat ucapan selamat datang dari 
Swiss eLearning Institute, yang berisi rincian 
masuk untuk kursus Anda.

3 Langkah Mudah!



 AKTIVASI
Klik tautan aktivasi yang berada di sisi 
kiri bawah Kantor Virtual Anda untuk 
MENGAKTIVASI kursus Anda.

 AKSES 

AKSES kursus Anda hari ini dengan masuk ke 
www.swisselearninginstitute.com

3 Langkah Mudah!

MEMULAI
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