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PENDAHULUAN DAN LATAR BELAKANG 

Bagi sebuah perusahaan atau organisasi, secara temporer mengadakan event event seperti 

meeting tahunan, meeting nasional, event refreshing, family day, peluncuran produk baru, 

perayaan ulang tahun perusahaan dan event event penting lainnya. Kadang kadang 

dibentuk panitia dari internal perusahaan, namun jika ada budget, biasanya diserahkan 

kepada pihak ketiga. Karena event yang dirancang dan dikelola pihak ketiga biasanya 

lebih lancar, lebih menarik dan tidak merepotkan internal perusahaan. Event juga berguna 

bagi perjalanan tonggak sejarah perusahaan, karena bisa mendapatkan foto foto, film video 

dan catatan catatan penting selama event tersebut. Semuanya wajib dirancang secara rapi, 

sehingga event itu akan terasa manfaatnya. 

 

SOLUSI BAGI PERUSAHAAN 

Mempercayakan event kepada pihak ketiga, memiliki beberapa keuntungan: 

a. Brand image dan bonafiditas perusahaan akan terangkat, dibandingkan event dilakukan 

dan diurus secara internal. 

b. Kegiatan terancang lebih professional, dengan tetap diatur acara inti oleh pihak 

perusahaan. 

c. Acara dapat berjalan lancar, karena pihak internal dapat berkonsentrasi untuk hal 

penting terkait event dan tidak terganggu dengan tugas mengurus pelaksanaan event. 

d. Hasil dan data data historis dalam dokumen yang lebih professional, sehingga dapat 

menjadi catatan tonggak sejarah tersendiri bagi perusahaan. 

 

 

MENGAPA MEMAKAI JASA PRUDENT EO 

PRUDENT EO adalah layanan jasa untuk membantu perusahaan atau organisasi untuk 

merancang dan melaksanakan suatu event penting bagi perusahaan. PRUDENT EO akan 

membantu merancang event, sehingga semua kebutuhan, baik kepentingan perusahaan dan 

manfaat refreshing dapat tercapai. Prudent EO memiliki tenaga tenaga muda yang enerjik 

dan kreatif untuk membantu terlaksananya dengan sukses acara acara dari perusahaan. 

 

JASA JASA YANG DIBERIKAN OLEH PRUDENT EO 

A. EVENT ORGANIZER 

Merancang dan melaksanakan suatu event bagi organisasi atau perusahaan, mulai dari 

detail acara, desain undangan, dokumen, peralatan dan semua hal yang perlu terkait 

event yang akan dilaksanakan, dirancang dan dilaksanakan oleh tim PRUDENT EO. 

 

B. MERANCANG DAN MELAKSANAKAN EVENT PAMERAN DAN 

PERTANDINGAN BIDANG K3, LINGKUNGAN DAN MUTU 

Event public dan terbuka untuk umum, dengan sponsorship. 
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C. AWARD CERTIFICATE AND TROPHY 

Memberikan penghargaan kepada perorangan dan corporate (perusahaan) atas 

keberhasilan mereka dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Security atau 

Keamanan, Lingkungan Hidup dan Mutu. 

 

GARANSI DAN SERTIFIKASI 

PRUDENT EO memberikan garansi bersyarat untuk kepuasan pelanggan dan klien. 

Sertifikat akan diberikan, baik untuk pemakaian jasa event organizer maupun sponsorship. 

Untuk Award, akan diberikan sertifikat dan trophy. 

 

HUBUNGI KAMI 

PRUDENT EO – PT. INDO TRAINING 

Jalan Mayjen Sutoyo no.69 (Hotel Horison Sagita Lantai 3), Balikpapan, Kalimantan 

Timur. 

Telepon: (0542) 8808293 / 8793973,   HP/WA: 081384299773 

Email: info@ptindotraining.com   website: www.ptindotraining.com 
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