PDMA INDONESIA
Untuk meningkatkan kemampuan, keahlian (kapabilitas) dan pengetahuan dalam
pengembangan

produk,

PPM

Manajemen

menjadi

afiliasi

dari

PDMA

(Product

Development Management Association) yang berpusat di USA sejak Januari 2013. Afiliasi
ini membuahkan nama PDMA Indonesia yang merupakan afiliasi negara Asia ke lima,
setelah Singapore, India, China dan Korea Selatan. Headquarter PDMA sendiri berlokasi
di Chicago-USA, namun memiliki berbagai chapter dan afiliasi di seluruh dunia.

Sebagai sebuah organisasi internasional, PDMA memiliki komunitas global yang terdiri
dari 50 negara yang berasal lebih dari 17 industri dan memiliki lebih dari 3.000 anggota.
Komunitas ini difasilitasi oleh chapter lokal maupun regional, afiliasi internasional dan
kelompok–kelompok khusus atau aliansi.

Ada banyak sekali benefit yang diperoleh jika menjadi bagian dari PDMA
Indonesia ini, sebut saja:

1. Mendapat User ID + Password free access untuk Jurnal Product Innovation
Management (JIPM), yang merupakan 1 dari 10 jurnal terbaik dunia; terindeks
Scopus
2. Memperoleh newsletter PDMA Indonesia setiap bulannya.
3. Free access untuk Majalah Visions;
4. Berkesempatan untuk menghadiri seluruh kegiatan yang secara rutin diadakan
oleh PDMA Indonesia;
o

Special discount mengikuti Industry Gathering/tahun

o

Special discount mengikuti Academic Gathering/ 2 x dalam setahun

o

Free mengikuti Member Gathering 4x dalam setahun

o

Discount 50% untuk mengikuti kegiatan Connect The Experts

o

Discount 20% untuk mengikuti kegiatan Business Sharing Tour
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5. Tergabung dalam komunitas global para pengembang produk dan penggiat
inovasi.

Melihat sederet manfaat dari keanggotaan diatas, maka kami mengajak Anda
untuk bergabung dalam program membership PDMA Indonesia, dalam bentuk:

a. Professional Membership, sebesar US$180/tahun (Rp 2.700.000)
b. Team Membership untuk 5 orang dalam perusahaan, sebesar US$700/tahun (Rp
10.500.000)
c. Academic Membership, sebesar US$135/tahun (Rp 2.025.000)
d. Student Membership, sebesar US$30/tahun (tidak dapat akses jurnal)

Kami tunggu Anda bergabung bersama kami demi inovasi untuk angkat daya saing.

Info lebih lanjut:
AKBAR
P : (021) 8798 4777
M : 0815 5995 6195
E : support@manajemenforum.com
Informasi Seminar & Pelatihan kunjungi website kami
http://www.pelatihanmanajemen.com
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