


EXPERIENTIAL TOURS PROGRAM
Program yang memungkinkan pengunjung
untuk menyelami sejarah, orang, dan budaya
kota atau wilayah, memberikan peserta suatu

pengalaman liburan terbaik.

PROGRAM WISATA PETUALANG
Kegiatan wisata yang meliputi kegiatan fisik, 

pertukaran budaya, atau kegiatan di alam, 
menghubungkan dengan budaya baru atau
lanskap baru dan aktif secara fisik pada saat

yang bersamaan.

EMPLOYEE ENGAGEMENT PROGRAM
Keterikatan karyawan merupakan suatu kondisi, sikap

atau perilaku positif seorang karyawan terhadap
pekerjaan dan organisasinya yang ditandai dengan
perasaan semangat, dedikasi, dan absorption untuk

tercapainya tujuan dan keberhasilan organisasi.

GATHERING PROGRAM
Membuat kegiatan yang relaks dan
menyenangkan, perusahaan dapat

mengembalikan semangat para peserta
akibat tekanan pekerjaan dan rutinitas.

TEAM BUILDING PROGRAM
Meningkatkan kerjasama melalui

tantangan dan dinamika yang membuat
tim menyenangkan untuk menjelajah, 

berinteraksi, dan terhubung dengan yang 
lain.

STUDY TOURS PROGRAM
Kegiatan yang menyenangkan namun

juga bermanfaat. Anak-anak sekolah bisa
menikmati liburan singkat bersama

teman-teman sambil belajar.

www.redavenueindonesia.com

KATEGORI PROGRAM



VIRTUAL & DIGITAL  EXPERIENCE
ONLINE LEARNING PROGRAM

Red Avenue Indonesia (PT. RAI Surya Mediatama) adalah anggota dari AELI (Indonesian Experiential Learning Association) no.
31010010 dan AEE (Association for Experiential Education) adalah perusahaan profesional di bidang Event Organizer dan penyedia
layanan program Experiential. Kompetensi utama kami sebagai Event Organizer dan penyedia Experiential Learning adalah
kompetensi teknis terkait dengan pengalaman terstruktur yang diberikan dan kompetensi dalam memfasilitasi proses
pembelajaran berbasis pengalaman.

Red Avenue Indonesia melaksanakan seluruh kegiatan Experiential Learning Program melalui HR Development Program dengan
menggunakan metode Experiential Learning. Metode Experiential Learning menekankan pada partisipasi aktif peserta didik
(student centered) sehingga membuat proses pembelajaran lebih interaktif. Karakter unik dari metode EL adalah pada proses
refleksi yang dilakukan secara mandiri oleh peserta pembelajaran atas Structured Experience yang mereka alami sehingga makna
pembelajaran dapat langsung dikaitkan dengan kebutuhan belajar peserta.

Program Experiential Learning merupakan program pembelajaran yang sangat efektif dalam mencapai hasil belajar yang
diharapkan. Pengalaman terstruktur yang dialami langsung oleh peserta menjadikan pembelajaran lebih menarik dan
menyenangkan serta dapat menjembatani teori dan praktik materi pembelajaran.

Red Avenue Indonesia berkomitmen untuk selalu meningkatkan kapasitasnya untuk memastikan kualitas layanan Experiential
Learning Program yang diberikan.



PROGRAM HIGHLIGHT
Sekarang setelah banyak tim mulai terbiasa dengan pekerjaan
jarak jauh yang baru, ancaman terbesar bagi produktivitas
perusahaan yang berkelanjutan mungkin adalah merasa
kesepian. Isolasi dari rekan kerja dan penggabungan pekerjaan
dan kehidupan rumah yang tiba-tiba dapat menyebabkan
karyawan di tim jarak jauh menderita campuran isolasi sosial
dan pemutusan hubungan dari tim secara keseluruhan.
Mempertahankan tim yang bahagia dan produktif
membutuhkan upaya sadar untuk mengganti koneksi organik
dan berbagi informasi yang terjadi secara informal melalui
program yang berdampak atau di sekitar kantor.

Membangun Tim Virtual adalah pengembangan yang disengaja
dari tim kuat yang bekerja dari jarak jauh. Aktivitas membangun
tim virtual adalah aktivitas kelompok yang Anda lakukan secara
online. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun
hubungan, meningkatkan komunikasi, dan meningkatkan
semangat kerja.

Red Avenue Indonesia hadir dan telah menyediakan layanan ini
untuk memenuhi kebutuhan pasar saat ini.



PROGRAM OBJECTIVE
MEMBUAT PEMBELAJARAN INTERAKTIF 

Pelajari semuanya dan sekitarnya dengan mudah. melakukan sesuatu
yang baru dengan pengalaman yang tak terlupakan melalui media 

Video Conferencing.

HUBUNGAN SOSIAL 
Membuat hubungan baru Anda dengan seluruh orang di luar sana. 

Membuatnya menyenangkan dengan mengenal satu sama lain.

TEMUKAN TEMPAT
Membawa Anda ke beberapa tempat yang Anda telah berada di sana

sebelumnya. Temukan dan pelajari sesuatu yang baru.

DAPATKAN REAKSI 
Dapatkan reaksi dari orang lain tentang tugas yang telah Anda lakukan.

NILAI DAN EVALUASI
Dapatkan wawasan dan data tentang pengalaman yang harus

dilakukan orang untuk membantu Anda memahaminya dengan lebih
baik dan membuat keputusan yang lebih baik.

AUTO-PILOT
Duduklah dan tenanglah. Semua tugas Anda akan berjalan



PROGRAM ITINERARY
HALFDAY PROGRAM VERSION 1
08:45 Persiapan

Countdown session
09:00 Opening program

Ice Breaking
09:15 VMA Introduction & Orientation
09:30 Technical and Program Regulation
09:45 VIRTUAL MOBILE ADVENTURE

Group Session 1 I  Breakout Room  I
1 Group 1 Facilitators & 1 Mobile Marshall

11:15 Kembali ke Main Room I Program Debrief
Program Wrap Up and Conclusion

11:30 Final Project 
11:50 Pengumuman Pemenang versi Aplikasi Real time
12:00 Closing

HALFDAY PROGRAM VERSION 2
12:45 Persiapan

Countdown session
13:00 Opening program

Ice Breaking 
13:15 VMA Introduction & Orientation
13:30 Technical and Program Regulation
13:45 VIRTUAL MOBILE ADVENTURE

Group Session 1 I  Breakout Room  I
1 Group 1 Facilitators & 1 Mobile Marshall

15:15 Kembali ke Main Room I Program Debrief 
Program Wrap Up and Conclusion

15:30 Final Project 
15:50 Pengumuman Pemenang versi Aplikasi Real time 
16:00 Closing





CAKUPAN WILAYAH PROGRAM
International
▲ Singapore
▲ Malaysia
▲ Thailand

▲ Hongkong



HARGA

Rp. 345.000,-/pax 
Harga tersebut termasuk :

▲ Desain program "Virtual Mobile Adventure“
▲ Berlaku di 1 (satu) tujuan kota/destinasi

▲ Akses menuju Mobile Application
▲ 1 Course Director

▲ Marshall on Location (1 team-1 Marshall)
▲ Certified Facilitator setiap kelompok

▲ Mobile phone and portable handheld untuk Marshall
▲ Masker atau Face-shield untuk Marshall

▲ Perangkat Laptop/PC untuk setiap facilitators
▲ Akses Internet connection for untuk setiap Facilitators

▲ Live Streaming Opeartor
▲ Breakout Room Operator

▲ Program debrief & Wrap Up
▲ Virtual Background untuk peserta

▲ Dokumentasi Video Recording
▲ Scoring & Analytical Report

▲ Team Research & Development
▲ Technical Support

MULAI DARI

NO NO OF PARTCIPANTS PRICE/PERSON

1 300 and above 345,000Rp            

2 250 - 300 395,000Rp            

3 200 - 250 445,000Rp            

4 150 - 200 495,000Rp            

5 100 - 150 545,000Rp            

6 50 - 100 595,000Rp            

7 30 - 50 645,000Rp            

8 10 - 30 695,000Rp            



Setiap penggunaan, adaptasi, implementasi dan atau pengembangan ide dan kreatifitas dalam proposal ini harus mendapatkan persetujuan tertulis dari PT. RAI Surya Mediatama.


