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Dikenal secara global sebagai The Man Inspiring Millions, Kevin Abdulrahman
dianggap sebagai salah satu Pembicara Motivasional / Kepemimpinan yang relevan
saat ini. Dengan daftar klien yang luas, Kevin Abdulrahman sering dipesan dan
diterbangkan ke seluruh dunia untuk berkonsultasi, melatih, menasihati, melatih
dan bekerja dengan duta besar, atlet, selebritas, CEO, delegasi, eksekutif, entitas
pemerintah, model, musisi, LSM, perusahaan swasta, organisasi publik, royalti, tim
olahraga dan semua orang di antaranya, membantu mereka meningkatkan kinerja
mereka ke The Next Level. Selain menjadi pembicara yang dicari, Kevin
Abdulrahman adalah penulis beberapa buku pemenang dan pencipta program
pelatihan yang tak terhitung jumlahnya.
Sebagai ahli nutrisi pikiran, ia bekerja dengan kelompok-kelompok pada isu-isu
utama seperti Mencapai Pikiran Menang, Memupuk Kepemimpinan, Mencapai
Inspirasi, Menciptakan Tim Berkinerja Tinggi, Mengembangkan Budaya Kerja yang
Unggul, Kewirausahaan, Komunikasi yang Efektif serta Pembinaan Berbicara di
Depan Umum. Dari meja kopi surat kabar ke beberapa majalah In-flight paling
populer, artikel-artikel Kevin Abdulrahman diterbitkan, diterjemahkan dan dibaca
oleh jutaan orang secara global di majalah, laporan, buletin dan surat kabar.
Filosofi Kevin Abdulrahman sederhana - "Kualitas Hasil Anda adalah Refleksi
Langsung dari Kualitas Pikiran Anda". Dalam tim, grup, atau lingkungan organisasi,
kualitas hasil Anda adalah refleksi langsung dari kualitas pikiran kolektif dalam
grup Anda.
Penonton hari ini menginginkan lebih dari sekadar informasi. Mereka memiliki
kebutuhan dan keinginan untuk terhubung. Itulah sebabnya banyak penyelenggara
acara memanggil Kevin Abdulrahman sebagai pembicara pilihan utama mereka
karena ia menjadikan Wajah Orang-Orang yang Menjadi Kekuatan Penggerak Hari
Ini dan The Powerhouse of Tomorrow's Economy. Kevin Abdulrahman fasih dalam
cara ia menyampaikan pesannya, kemampuan instan untuk terhubung dengan
audiens, pandangan ke depan untuk merancang pesan yang relevan untuk acara
yang diberikan dan sama pentingnya, menyampaikan pesan dengan Dampak.
Kebangkitan, Menarik, Dinamis, Menghibur, Melibatkan, Mencerahkan,
Menghibur, Memberi Informasi, Berdampak Besar, dan Mengilhami, adalah
beberapa di antara kata-kata yang dibagikan oleh para peserta yang senang
menikmati pengalaman mendengar Kevin Abdulrahman berbicara kepada mereka.
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