Syarat dan Ketentuan Mengikuti Pelatihan Hipnotis IHA:
1. Peserta bersedia mengikuti setiap bentuk acara pelatihan dengan baik.
2. Setiap materi pelatihan yang kami persiapkan disesuaikan dengan level dan tema acara
pelatihan yang Anda ikuti.
3. Jadwal acara untuk pelatihan umum sesuai dengan ketentuan seperti apa yang tertera didalam
website adapun jika karena suatu sebab jadwal diundur akan kami beritahukan maksimal H-3.
4. Setiap peserta dimohon hadir tepat waktu yakni dimulai dari pukul 08.00 wib untuk setiap
pelatihan umum tiap level atau sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya untuk
pelatihan privat maupun pelatihan-pelatihan lainnya.
5. Segala bentuk administrasi dimohon diselesaikan sebelum pelatihan dimulai, agar tidak
menganggu efektivitas penyampaian materi pelatihan.
6. Pelatihan hipnotis adalah ditujukan bagi anda yang ingin menguasai hipnotis secara keseluruhan
bukan ditujukan bagi anda yang sedang menghadapi masalah dan mencari solusi atas
permasalahan anda dengan jalan hipnotis. Jika anda termasuk dalam kategori yang kedua
sebaiknya anda mengikuti layanan hipnoterapi saja di www.hipnoterapi.asia
7. Peserta pelatihan hipnotis IHA diharapkan adalah seseorang yang mampu berkomunikasi
dengan bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta mampu menulis dan membaca dengan
baik.
8. Peserta yang berhalangan hadir dimohon memberikan konfirmasi kepada kami paling tidak 3
hari sebelum pelatihan berlangsung, adapun bagi peserta yang setelah 3 hari baru
mengkonfirmasikan hal tersebut, maka uang muka pelatihan tidak dapat diminta kembali alias
hangus dan untuk mengikuti pelatihan tersebut kembali akan kami kenakan biaya secara penuh
dan uang muka yang telah anda berikan tidak kami anggap.
9. Setiap bentuk permintaan khusus dari peserta pelatihan seperti booking kamar hotel dsb, bisa
kami akomodir dan mendapatkan discount khusus corporate. Untuk permintaan khusus lainnya
silahkan menghubungi costumer service kami.
10. Bagi peserta pelatihan yang belum mengikuti pelatihan level 3 maka tidak perkenankan menjual
segala bentuk materi yang telah kami berikan dalam wujud apapun semisal: ebook, video
tutorial ataupun pelatihan langsung. Sementara bagi anda yang telah mengikuti pelatihan level 3
anda berhak untuk mempergunakan materi tersebut sebagaimana mestinya selama ada
konfirmasi kepada kami selaku pemegang materi utama dan akan dikenakan biaya sertifikasi
untuk setiap bentuk pelatihan yang diselenggarakan.
Demikian bentuk syarat dan ketentuan untuk mengikuti Pelatihan Hipnotis dari IHA, setiap anda berniat
untuk mengikuti pelatihan kami dan telah membayar uang muka pelatihan maka kami anggap anda
telah setuju dengan syarat dan ketentuan tersebut diatas. Adapun hal yang belum tercantum disini bisa
anda tanyakan kepada kami dan akan kami pertimbangkan demi kebaikan bersama.
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