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Lampiran
: Katalog kursus & Agenda acara Kelas Grafologi
Perihal

Bandung, 20 Januari 2017

: a. Peningkatan Layanan Kursus
b. Informasi Batas Waktu Maksimal Kelulusan
c. Upgrade Program ke Master (SSP) dengan Diskon Khusus

Kepada Yth.
Seluruh Siswa KAROHS International School of Handwiriting Analysis
Dengan hormat,
Dalam rangka:
1. Meningkatkan semangat bagi siswa untuk mempelajari materi kursus grafologi;
2. Mendorong siswa untuk segera menyelesaikan program kursus yang diambil;
3. Memberi manfaat dan kemudahan atas program kursus grafologi;
Mulai per tanggal 1 Januari 2017, KAROHS International School of Handwriting Analysis memiliki
peningkatan layanan pembelajaran dan diikuti dengan beberapa pembatasan waktu kelulusan siswa untuk
tiap program kursus, dengan informasi sebagai berikut:
A. Peningkatan Layanan Metode Pembelajaran
1. Kelas Rutin (Gratis)
Proses belajar mengajar (tatap muka) dengan konsep, sbb:
a. Kelas diadakan secara rutin (mingguan) di kantor kami Jl. Haurpancuh II No.1 RT 04 RW 04,
Bandung.
b. Pertemuan ini diselenggarakan setiap hari Kamis pukul 13.00 - 16.00 WIB.
c. Kelas ini boleh diikuti oleh siswa baru, siswa lama, maupun siswa yang sudah lulus (untuk
refresh materi) sesuai program yang diikuti.
d. Pertemuan ini tidak dikenakan biaya.
e. Untuk agenda kelas & materi ajar, bisa menghubungi kami.
2. Kelas Intensif (Berbayar)
Proses belajar mengajar (tatap muka) dengan konsep, sbb:
a. Kelas diadakan secara intensif selama 4 hari (program Comprehensive) & 5 hari (program
Master) berturut-turut di Hotel/Ruang Belajar yang representatif.
b. Kelas Intensif diselenggarakan 1-2 bulan sekali di Jakarta & kota-kota lainnya.
c. Kelas intensif umumnya diikuti oleh siswa yang bekerja sebagai karyawan atau siswa yang
memiliki keterbatasan waktu & membutuhkan bimbingan secara langsung.
d. Jumlah peserta kelas intensif terbatas maksimal 10-15 peserta / kelas.
e. Kelas ini dapat diikuti oleh siswa baru maupun siswa yang telah terdaftar dalam program
tersebut.
f. Terdapat biaya tambahan pada kelas intensif ini (Informasi agenda, materi ajar & biaya bisa
menghubungi kami).
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3. Support & Video Online (Gratis)
Kami juga memberikan bimbingan secara online (non tatap muka) melalui:
a. Student support
: https://www.karohs.com/contact-us/
b. Email
: support@karohs.com
c. Whatsapp
: 0878 222 80001 ; 0856 222 9842 ; 0819 3138 4245
d. Video
: Kami memiliki beberapa rekaman kelas rutin, bila dibutuhkan, Anda bisa
menghubungi kami untuk mendapatkan linknya (video untuk pribadi dan
tidak diperkenankan untuk share ke orang lain).
B. Informasi Batas Waktu Kelulusan
KAROHS International School of Handwriting Analysis memberlakukan batas waktu kelulusan siswa
untuk setiap program kursus. Mulai 31 Januari 2017, batas waktu kelulusan siswa untuk tiap program
kursus, adalah sebagai berikut:






Program Beginner
Program Comprehensive
Program Evaluated
Program Intermediate
Program Master (SSS)

:
:
:
:
:

maksimal 1 tahun dari waktu pendaftaran
maksimal 1,5 tahun dari waktu pendaftaran
maksimal 2 tahun (6 bulan sejak kelulusan Program Comprehensive)
maksimal 2,5 tahun (1 tahun sejak kelulusan Program Comprehensive)
maksimal 3 tahun (1,5 tahun sejak kelulusan Program Comprehensive)

Bagi siswa yang mendaftar sebelum 1 Januari 2017, akan dihitung menyesuaikan jadwal di atas dimulai
dari 1 Januari 2017.
Contoh: siswa A mendaftar program Comprehensive& Master pada 5 Agustus 2014, maka batas
maksimal kelulusan untuk Comprehensive = 1,5 tahun dari 1 Januari 2017 = 30 Juni 2018.
Batas maksimal kelulusan untuk program Master = 3 tahun dari 1 Januari 2017 = 31 Desember 2019 /
1,5 tahun sejak kelulusan program Comprehensive)
Siswa diharapkan dapat memanfaatkan layanan metoda pembelajaran kami sehingga dapat
mempercepat kelulusan. Bagi siswa yang hingga batas waktu di atas, belum menyelesaikan program
kursus, maka akan dikenakan biaya pendaftaran ulang (renewal) sebesar 10% dari biaya pendaftaran
program kursus.

C. Diskon Upgrade Program ke Master (SSP, Super Special Pack)
Bagi siswa yang saat ini telah terdaftar dalam program Comprehensive, namun belum mendaftar di
program SSP (Super Special Pack: Comprehensive, Evaluated, Intermediate, Master), maka Anda dapat
melakukan upgrade dengan diskon khusus dengan penjelasan sebagai berikut:
 Biaya SSP normal sebesar Rp 18.400.000, Biaya upgrade ke SSP SSP (tanpa Comprehensive) tanpa diskon adalah Rp 10.900.000 , Biaya upgrade ke SSP (tanpa Comprehensive) setelah diskon menjadi Rp 4.500.000 ,Diskon khusus berlaku hingga 31 Maret 2017
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Informasi Penutup:
Saat ini telah dibuka pendaftaran kelas rutin dan kelas intensif di Jakarta (Februari), Bandung (Maret) &
Surabaya (Mei & Juni). Bagi Anda yang berminat untuk mengikuti kelas tersebut, dapat menghubungi kami
via email: info@grafologiindonesia.com atau via whatsapp
:
 Mba Hana : 0878 222 80001
 Mas Hasyim : 0819 3138 4245
 Kang Aviv : 0856 222 9842
Catatan: Bagi pengguna kartu kredit, bisa menggunakan layanan cicilan hingga 12 bulan (0%).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Anda kami mengucapkan terima kasih.
Hormat kami,

Syibly Avivy A. Mulachela
President KAROHS International School of Handwiritng Analysis

KAROHS International School of Handwriting Analysis® (USA)

www.karohs.com

Penyelenggara: LKP Grafologi Indonesia
Alamat : Jl. Haurpancuh II No. 1 Bandung 40132 – Indonesia
Web: www.grafologiindonesia.com
Page : www.facebook.com/grafologiindonesia
Twitter : @grafologi_indo
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Informasi warna:
Hijau
Ping
Oranye
Ungu
Kuning
Biru
Abu
Merah

Kelas Intensif Comprehensive Jkt & Bdg (4 hari)
Kelas Intensif Comprehensive Surabaya (4 hari)
Kelas Intensif Master (5 hari)
Kelas Maranatha Beginner
Kelas Maranatha Comprehensive
Workshop Graphology for Recruitment & Selection
Kelas Rutin (Comprehensive, Intermediate, Master)
Libur

Download PDF Katalog & Agenda Grafologi (klik tombol ini):

https://goo.gl/oLMIE8
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