
 



 



 



 



Pemateri Workshop Dreamweaver Cs6 di 
Kampus Potensi Utama  

ITMI Potensi Utama (Organisasi Kemahasiswaan Islam di STMIK Potensi Utama) 

mengadakan workshop di Potensi Utama dengan tema “Membuat website dinamis 

dengan Dreamweaver” yang diadakan pada tanggal 25 Juli 2013 bertempat di lab 5 

kampus Potensi Utama  yang bertujuan untuk meningkatkan skill mahasiswa-

mahasiswi di bidang pembuatan website. 

Website di era sekarang sangat dibutuhkan di dunia usaha samapai pembuatan 

tugas akhir perkuliahan, dan Lab workshop dipadatin mahasiswa-mahasiswi untuk 

belajar membuat website dinamis dengan dreamweaver yang berlangsung selama 3 

jam. 

Serius dan seru mengikuti workshop pada bulan puasa di kampus STMIK Potensi 

Utama. 

 

 

 

 



Pemateri Workshop E-Commerce di Kampus 
STIEKOM Rantau Prapat 

Minggu, 15 Desember 2013 Webmedia Training Center mendapatkan kesempatan 

untuk berbagi ilmu di STIEKOM Rantau Prapat. Mengusung tema Workshop e-

commerce “Membangun Bisnis Dengan Media Internet”. Melalui Bapak Eko 

Purwanto, M.Kom selaku pemateri & Vicky rolanda sebagai Pemateri Workshop 

dalam event ini, beliau berhasil menginspirasi para mahasiswa/i STIEKOM untuk 

berani lebih kreatif dan meningkatkan rasa percaya diri mereka untuk berani 

membangun bisnis melalui media internet atau yang kita kenal sebagai e-

commerce.  

Diikuti lebih dari 200 orang mahasiswa/i STIEKOM Rantau Prapat acara ini berhasil 

memberikan feedback positif bagi para peserta. 

 

 
 

 

 

http://webmediacenter.com/


Pemateri Workshop Menjadi Instruktur Blc 
Network 

Pada tanggal 26 Januari 2013 Webmedia Training Center mengadakan Workshop 

dengan tema 
 Pengenalan blcnetwork.com 

Bagaimana cara join ke blcnetwork.com (menjadi siswa hingga menjadi instruktur) 

Cara mengajar di BLC Network dan bagaimana cara meningkatkan point hingga bisa di 

tukarkan 

Dengan tujuan  Agar Peserta dapat mengenal blcnetwork.com serta bagaimana cara 

mengajar dan belajar di blcnetwork.com dan mendapatkan penghasilan di 

blcnetwork.com. 

Workshop ini di instrukturi oleh Vicky Rolanda dengan durasi 2 sesi (1 sesi = 3 jam). 

Peserta langsung join ke blcnetwork.com menjadi siswa hingga langsung di approve 

menjadi instruktur blcnetwork. 

Hanya di blcnetwork.com yang belajar dapat duit. 

Ikuti petunjuknya dapatkan ilmunya dan raih duitnya hanya di blcnetwork.com. 

http://webmediacenter.com/workshop-menjadi-instruktur-blc-network-2/


 

Jadi Asisten Pak Divi Handoko Dosen STTH 
Harapan Untuk Mengajarkan Guru – Guru SD 
Belajar Internet Fudemental 
 
 

 
 


