NADINE DEREZA
Award-winning journalist and presents business, news and
entertainment programmes on TV and radio; Presenter at CNBC’s
Internet of Things: Powering the Digital Economy

Nadine Dereza adalah jurnalis pemenang penghargaan dan menyajikan program
bisnis, berita, dan hiburan di TV dan radio. Dereza memfasilitasi dan
menyelenggarakan konferensi, diskusi panel, dan acara langsung untuk beragam
klien di berbagai sektor di Inggris dan luar negeri. Dereza saat ini menghadirkan
Internet of Things CNBC: Memberdayakan Ekonomi Digital - sebuah program
teknologi yang menyelidiki bagaimana inovasi digital membentuk kembali industri.
Dereza telah hadir untuk Associated Press, BBC, CNBC, CNN, SABC, Simply
Money, Sky TV, Summit TV dan Talk Radio. Dengan pengetahuan mendalam
tentang bisnis dan keuangan, Dereza dinobatkan sebagai 'Jurnalis Keuangan Tahun
Ini' selama waktunya di Financial Times dan Summit TV. Selama bertahun-tahun, ia
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telah bekerja dengan spektrum bisnis penuh - mulai dari wirausahawan hingga
CEO dan tim manajemen FTSE 100 / Fortune 500, dan juga telah mewawancarai
pemain global utama termasuk Kofi Annan, Condoleezza Rice, Gerhard Schröder,
Anders Fogh Rasmussen dan Ban Ki-moon.
Nadine Dereza memiliki pengetahuan tentang banyak topik termasuk magang,
otomotif, perbankan & pasar modal, bahan kimia, komunikasi, konstruksi, kreatif,
eCommerce, pendidikan, energi, lingkungan, layanan keuangan, makanan &
minuman, IT, logistik, media, farmasi, keberlanjutan, teknologi, tekstil dan
transportasi.
Departemen Bisnis, Inovasi, dan Keterampilan menunjuk Dereza sebagai Direktur
Non-Eksekutif Dewan London WorldSkills. Ini adalah selama proyek 4 tahun
'Olimpiade Keterampilan' untuk mempromosikan praktik kerja magang terbaik dan
pelatihan kejuruan. Dereza memainkan peran integral dalam mengubah cara
magang dirasakan oleh murid, orang tua, guru, pengusaha dan pembuat kebijakan
di Inggris, dan dia membantu meletakkan dasar untuk 'The Skills Show'.
Nadine Dereza juga pendiri dan Direktur Media Program PS, memberikan
pelatihan keterampilan presentasi, pelatihan media, dan program manajemen
media krisis untuk beberapa merek terkenal di Inggris. Dia adalah Fellow dari
Chartered Management Institute dan Duta Besar untuk Asosiasi Pendidikan
Pekerja (WEA). Dia juga seorang Hakim untuk Penghargaan Buku Bisnis dan
penulis pendamping buku terlaris berperingkat 5 yang terdiri dari Insider Secrets
of Public Speaking.

info@londonspeakerbureau.my +603 2301 0988

