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Beewhite Management (PT Beewhite Wahana Inspira), adalah lembaga yang memiliki visi untuk membangkitkan kembali inspirasi

kebaikan dan inspirasi manfaat setiap individu terhadap diri sendiri, organisasi maupun masyarakat. Menjadi pribadi yang memiliki

sifat-sifat unggul, sifat-sifat yangmembuat individu memiliki keistimewaan dibandingkan dengan manusia lain. Sehingga di mana

pun dia berada, kemana pun dia pergi, apa yang dia lakukan, peran dan tugas apa pun yang dia emban akan selalu membawa

manfaat dan maslahat bagi manusia lain, karena manusia yang paling baik adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi

manusia lain. Berdiri sejak tahun 2010 dan telah memberikan semangat perubahan kepada lebih dari 12000 lebih Alumni pelatihan

dalam seluruh program yang dikembangkan oleh Beewhite Management.

Menjadi mitra terpercaya dalam membangun individu yang berprinsip, bahagia dan memiliki daya manfaat

Memberikan nilai tambah kepada mitra melalui layanan jasa yang profesional.

Berorientasi pada pengembangan kualitas diri (character building) personal, organisasi/lembaga dan lingkungan

Visi Perusahaan

Misi Perusahaan

Filosofi Besar Beewhite Management

Pelatihan Beewhite Management memfasilitasi pembangkitan (Mampu memberi Manfaat ), (Kesungguhan), dan

Energi. Sifat yang dapat berubah menjadi filosofi Karakter yang dapat Berubah dalam pelatihan, dengan

luar biasa kami berharap besar tersebut akan menjadi semangat perubahan baru dan kelak dapat

disempurnakan dengan nilai T tinggi untuk perusahaan, keluarga dan lingkungan.

Benefit Earnest

ENERGI

ENERGI

MANFAA

EARNEST

(Kesungguhan)

ARNEST

(Kesungguhan)

BENEFIT EARNEST ENERGY



Legalitas
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Nama Perusahaan PT. BEEWHITE WAHANA INSPIRA

Alamat Surat Gema Pesona Estate Blok AC No. 16
Tlp : 021 77 833 180
Mobile 0856 740 1000

E-mail marketing@beewhite.com

Bidang Usaha Pelatihan dan Konsultasi

Perijinan AKTA NOTARIS No. 10 Tanggal 25 Januari 2010 atas nama Nur Khomsah

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MENTERI
KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
No. AHU-13055.A.H.01.01 Tahun 2010

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN 102 6170 10287

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) 510/88-BPPT/PM/II/2013

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) 31.609.321.0-432.000
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Bee Leadership  merupakan suatu petualangan khusus yang

dirancang untuk memberikan suasana baru yang menyegarkan dan

memberikan pengalaman baru bagi peserta. Terdapat begitu banyak

hal yang dapat dieksplorasi dari pengalaman yang disajikan dalam

petualangan ini, baik berupa excersice  fisik, refreshing untuk

melepaskan kepenatan dari rutinitas, bahkan ada nilai lebih lain yang

ditawarkan yaitu recharge energy secara psikologis yang

memungkinkan pesertanya mendapatkan insight  baru yang

mencerahkan.

Petualangan BEE LEADERSHIP kami fokuskan agar dapat

memberikan dampak signifikan, yaitu sebuah kematangan yang akan

terlihat dari kemampuan untuk berpikir secara obyektif, positif dan

kemampuan untuk mengendalikan emosi, kemampuan untuk

mengambil tanggung jawab, dan kemampuan untuk membangun

hubungan yang sehat. Sehingga  akan lahir Pribadi dan TEAM yang

lebih berkarakter dan produktif.

Semangat Baru
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Arah Petualangan
Membangun kebersamaan serta menumbuhkan personal spirit dan team spirit baru bagi
seluruh peserta.

Konsep Petualangan
CHANGE MANAGEMENT
TRUST BUILDING
PERSONAL SPIRIT

TIM SINERGI
SPIRITUAL ENLIGHTMENT

Komitmen Kami
Bahagia adalah hadiah pertama yang kami berikan karena petualangan ini akan selalu

dengan metode dan pendekatan yang namun tetap memberikan

makna dalam setiap titik petualangan dengan dipandu tim kami yang

dan sangat

FUN FRESH FOCUS

FRIENDLY.

berpengalaman

TEAM SPIRIT
CHARACTER BUILDING
REFRESHMENT

Seluruh program kami desain khusus secara TEMATIK - dengan dengan KEKUATAN ALUR  dari awal

hingga akhir program. Tema yang diangkat merupakan akselerasi dari visi, misi, atau corporate

culture yang ingin dibangun. Kami hadirkan kegiatan

dengan mengutamakan standar layanan sbb :

UNFORGETABLE OUTBOUND PROGRAM

Safety Standard Operation

Creative & Meaningful Games

Powerful Motivation

Challenging Adventure Track

Inspirational & Surprise Moment

Music Conditioning

Fun Recreation



Safety Procedure
Pelatihan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan alam terbuka

sebagai tempat berlatih, baik hutan, gunung, perairan dan sebagainya

Mengingat alam bebas   bukanlah lingkungan  yang biasa dihadapi

peserta dalam kehidupan sehari-hari, dan oleh karena itu dapat

menimbulkan ancaman dan bahaya,  maka setiap aktivitas yang

silaksanakan oleh Beewhite Management hanya akan dilaksanakan

setelah melalui sejumlah Safety Procedure Standard yang  meliputi

nyaman secara psikologis, fisik dan teknis.

Prosedur tersebut dimulai dari perancangan progam yang aman,

nyaman; persiapan teknis  yang matang; menggunakan  perlengkapan

aktivitas dan pelindung yang berstandar; penempatan instruktur,

fasilitator, dan tenaga lapangan  handal; dan emergency resque dan

dukungan  tenaga medis profesional ; serta program perlindungan

asuransi bagi seluruh peserta kegiatan.
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Paket Pelatihan
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Team Building Program
Peserta

Manfaat

Waktu

(Seluruh Paket Minimal Peserta 30 orang)

: Staff, Karyawan dan Manajemen Perusahaan

Program ini akan menstimulasi setiap peserta dalam memiliki motivasi tinggi untuk membangun sebuah team.
Peserta akan mendapat pemahaman bagaimana proses dan respon yang harus diambil dalam mewujudkan 'The
Dream Team'. Melalui ini peserta akan menyadari betapa dahsyat dan luar
biasa kekuatan sebuah team yang solid dan antusias! Mereka akan memahami bahwa perbedaan yang menjadi
potensi bagi munculnya suatu konflik, ternyata dapat dikelola dan diubah menjadi suatu sinergi aset kekayaan
tim

pelatihan outbound team building

: 2 hari 1 malam/ 3 hari 2 malam

Outbound Management Training (Leadership)

Peserta

Manfaat

Waktu

: Staff, Karyawan dan Manajemen Perusahaan

Dalam Outbound Management Training  ini peserta mengalami terobosan baru dalam pemahaman akan hakekat
nilai  nilai kepemimpinan, yaitu sbb : Karakter teladan, Sikap mental positif, Kecakapan membuat perencanaan,
strategi, dan keputusan
serta Membangun team work yang solid, antusias, dan produktif. Dan peserta mampu mengimplementasi nilai
nilai tersebut guna mencapai sebuah kepemimpinan efektif yang memberi pengaruh luas

: 2 hari 1 malam/3 hari 2 malam



Paket Pelatihan

bee Leadershipbee
More than adventure

Spiritual Outbound Training
Peserta

Manfaat

Waktu

(Seluruh Paket Minimal Peserta 30 orang)

: Staff, Karyawan dan Manajemen Perusahaan

Fokus dalam Spiritual outbound training ini adalah menemukan energi kepemimpinan diri, integritas, etos kerja produktif, motivasi hidup serta semangat

kebermanfaatan sebagai manusia berbasis nilai nilai spiritual yang dibangun melalui budaya-budaya pelatihan, penguatan spiritual melalui aktviitas ibadah yang

maksimal serta pengalaman-pengalaman hebat dalam aktivitas outbound yang diarahkan pada penguatan nilai nilai spiritual dalam setiap pribadi yang mengikuti

pelatihan ini.

: 2 hari 1 malam/3 hari 2 malam

Diklatsar (Pendidikan dan Latihan Dasar)
Peserta

Manfaat

Waktu

: Karyawan Baru Perusahaan
: 2 hari 1 malam/3 hari 2 malam

Memfasilitasi karyawan agar memiliki integritas dan mampu menyelaraskan diri dengan nilai-nilai perusahaan agar terwujud  landasan yang kuat dalam  mencapai

tujuan perusahaan. Memahami, kekuatan dan potensi dirinya sehingga mampu menempatkan diri dan mendayagunakan potennsinya secara optimal. Membangun

kemampuan adaptasi yang baik yang mampu menyesuaikan diri dan bekerja dalam berbagai kondisi dan keberagaman dan perbedaan. Membangun paradigma dan

tekad continuous learning (belajar berkelanjutan) yang mampu melakukan pengembangan diri dan mendorong  pembelajaran organisasi serta Membangun

Managerial & Technical Skill  yang diperlukan dalam mewujudkan efektifitas tujuan perusahaan.
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(Seluruh Paket Minimal Peserta 30 orang)

Company/Family Gathering
Peserta

Manfaat

Waktu

: Karyawan dan Keluarga Karyawan
: 1 hari (Full Day)

Program ini merupakan fasilitas untuk membangun kebersamaan antar karyawan, dan juga keluarga karyawan.

Program ini juga menjadi sarana bagi perusahaan untuk menjalin komunikasi yang lebih kuat kepada seluruh

karyawan dan juga keluarga karyawan agar dapat terjalin hubungan yang lebih baik antara perusahaan dan

karyawan.

Team Refrehsment

Peserta

Manfaat

Waktu

: Staff, Karyawan,  dan Manajemen Perusahaan
: 1 hari (Full Day)

Program ini

pelatihan outbound

merupakan penyegaran jiwa bagi para peserta setelah sekian waktu bergelut dengan tugas-tugas

rutinitas setiap hari. Peserta akan mengalami refreshment luar biasa dalam program ini dalam bentuk Berbagai

games yang kreatif dan menyenangkan, nilai kebersamaan dari setiap games dan  Motivasi dan kesatuan sebagai

team. Kebersamaan dalam program ini akan memberi motivasi dan keharmonisan

hubungan bagi setiap peserta, sehingga peserta akan kembali ke pekerjaan dengan suasana baru yang lebih

antusias dan produktif.
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Aktivitas Bee Adventure
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Junggle Track & Tea Walk

Water Activity

Offroad Adventure

Melakukan perjalanan yang menantang dan

menyenangkan melalui kebun teh ataupun hutan

dengan tujuan tertentu dan target target yang telah

ditetapkan.

Melakukan petualangan di sungai atau danau untuk

membangun kebersamaan, kekompakan, dan

kepemimpinan  dalam tim, serta melakuan eksplorasi

lebih jauh terhadap kekuatan tim agar tercapai

transformasi tim menuju super tim.

Aktivitas dengan tantangan yang natural dari alam,

sebuah pengalaman yang sangat berkesan untuk

melihat kualitas individu dan tim dalam menghadapi

permasalahan.



: Manajemen dan Karyawan Eastern Hub OperationConoco Philips Indonesia

: Direksi, Manajemen dan KaryawanEresha Technologie

: Mahasiswa baru tingkat magisterMBA ITB

: Direksi, Dokter, perawat,Manajemen  dan KaryawanRS. Halmahera Siaga

: Mahasiswa baru tingkat magisterMSM ITB

: Manajemen dan KaryawanPT. Telkomsel

: Manajemen dan KaryawanBank Muamalat

: Manajemen dan KaryawanIntitut Kesenian Jakarta

: Manajemen dan KaryawanBRI Syariah

: Manajemen dan KaryawanEsia (Bakrie Telceom)

: Manajemen dan Karyawan

: Manajemen dan Karyawan

: Manajemen dan Karyawan

: Manajemen dan Karyawan

: Manajemen dan Karyawan

: Manajemen dan Karyawan

: Manajemen dan Karyawan

PT. Aplikanusa Lintasarta

PT. Inti Karya Persada Teknik

PT. Medco Energy

Bank Jabar Banten

Biofarma

PTPN 8

PEMKOT Cimahi

Mitra Perusahaan



Paket Program (1 Hari)
PAKET A
Game Master Berpengalaman
Fasilitator Berpengalaman
Makan (1)
Coffebreak (1)
Wecome Drink
Simulasi Outbound
ARUNG JERAM
Sound System

350.000

PAKET B
Game Master Berpengalaman
Fasilitator Berpengalaman
Makan (1)
Coffebreak (1)
Wecome Drink
Simulasi Outbound
PAINBALL
Sound System

275.000

PAKET C
Game Master Berpengalaman
Fasilitator Berpengalaman
Makan (1)
Coffebreak (1)
Wecome Drink
Simulasi Outbound
OFF ROAD
Sound System

350.000

Harga belum termasuk pajak
Peserta minimal 30 orang

PAKET ISTIMEWA
Paket A+B
Atau
Paket C+B

550.000



PAKET B
Game Master Berpengalaman
Fasilitator Berpengalaman
Penginapan Cottage (2 hari 1
malam)
Makan (4x)
Coffebreak (3x)
Wecome Drink
Training Motivasi (Leadership)
Simulasi Outbound
ARUNG JERAM
PAINT BALL
OFFROAD
HighRope Activities
Sound System

1.400.000

Paket Program (2 Hari 1 malam)
PAKET A
Game Master Berpengalaman
Fasilitator Berpengalaman
Penginapan Cottage (2 hari 1
malam)
Makan (4x)
Coffebreak (3x)
Wecome Drink
Training Motivasi (Leadership)
Simulasi Outbound
ARUNG JERAM
PAINT BALL
Sound System

1.000.000

Harga belum termasuk pajak
Peserta minimal 30 orang

Dengan senang hati kami akan berdsikusi lebih jauh berkenaan dengan
program dan biaya termasuk jika program dan fasilitas menyesuaikan dengan
kebutuhan calon mitra/klien kami.




