Yuk Bu Gabung dengan Klub & Komunitas untuk Kembangkan
Diri

Selamat Hari Perempuan Sedunia! Saatnya bagi perempuan untuk merayakan prestasi
yang telah dicapai termasuk kisah hidup yang menginspirasi perempuan lainnya di seluruh
dunia.
Begitu juga dengan kehidupan Ibu yang telah menginspirasi banyak orang. Setelah
sukses menjadi panutan keluarga di rumah dan menjadi wanita karier sukses di kantor,
masih banyak lagi hal-hal positif yang bisa dilakukan Ibu di luar rumah atau kantor.
Apalagi jika Ibu memiliki hobi dan minat tertentu, maka lakukanlah hal positif tersebut
dengan mengikuti klub atau bergabung dengan berbagai komunitas. Bergabung dengan
komunitas, Ibu tak hanya bisa mendapatkan banyak hal baru, tapi juga teman baru, ilmu
bermanfaat, dan menambah inspirasi. Tentunya hal positif yang dilakukan bersama dapat
terasa lebih asyik dan menyenangkan.
Bergabung dengan klub komunitas itu penting juga lho Bu, karena ternyata masih banyak
hal yang kurang kita ketahui atau bahkan hal yang sama sekali tidak kita ketahui. Lewat
klub dan komunitas maka Ibu bisa membahas hal tersebut dan menemukan jawabannya.
Berikut ini adalah beberapa klub komunitas yang bisa Ibu pilh sesuai dengan minat dan
hobi Ibu.

Klub Lari
Ibu jarang olahraga? Bingung mau memulai dengan olahraga jenis apa? Cobalah dengan
berlari yang praktis dan pastinya menyehatkan.
Olahraga lari tengah menjadi primadona. Tak hanya sekedar olahraga, lari pun kini telah
menjadi gaya hidup. Salah satu komunitas lari paling tersohor saat ini adalah Indo
Runners. Komunitas tersebut senantiasa menyebarkan 'virus lari' yang bertujuan untuk
mempopulerkan lari sebagai olahraga yang menyenangkan, mudah dilakukan, serta
menjadikannya bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Ada banyak orang-orang
menarik yang bergabung dalam komunitas lari. Anda bisa bertukar pengalaman hidup dan
berbagai inspirasi menarik yang akan semakin “menyalakan” api semangat bahwa hidup
ini penuh dengan hal-hal baru.

Klub Memasak
Klub memasak pastinya akan sangat cocok untuk mendukung aktivitas Ibu di rumah.
Apalagi memang Ibu lah yang bertanggung jawab menyiapkan aneka hidangan untuk
seluruh anggota keluarga. Ibu pun dituntut harus lebih kreatif dan inovatif dalam
menyajikan menu yang spesial untuk keluarga.
Dengan mengikuti klub memasak, Ibu akan mendapatkan ilmu seputar resep terbaru juga
tips memasak yang tepat. Kemampuan memasak Ibu pun akan meningkat, karena Ibu
belajar aneka menu, mulai dari kue, makanan tradisional hingga makanan internasional.
Ibu pun tak perlu repot lagi menyiapkan bahan masakan atau membersihkan dapur begitu
masakan selesai, karena lewat klub ini Ibu hanya fokus untuk memasak sambil
bercengkrama dengan perserta lainnya. Terbayang kan Bu, betapa serunya memasak
bersama dengan para ibu-ibu lain.

Klub Bisnis (Wirausaha)
Ketika Ibu akhirnya memutuskan untuk membuka usaha sendiri, maka Ibu harus tahu
bagaimana strategi mengembangkan bisnis agar berjalan dengan sukses. Sebaiknya Ibu
mulai terlibat dengan banyak orang. Oleh karena itu mulailah menjalin hubungan dengan
banyak orang dari berbagai bidang bisnis, karena mengembangkan bisnis akan lebih
mudah ketika Ibu mempunyai banyak jaringan.
Salah satu cara yang paling tepat adalah bergabung dengan klub wirausaha. Banyak
sekali manfaat yang bisa kita dapat dari bergabung di komunitas bisnis. Ibu bisa
menemukan mentor khusus yang ahli tentang bisnis melalui forum anggota dan sesi tanyajawab tentang bagaimana menangani tantangan bisnis. Ibu juga bisa bertemu dengan
sesama pemilik bisnis berkembang sehingga bisa saling bertukar informasi penting.

Manfaat yang paling penting adalah Ibu bisa menggunakan klub ini untuk membangun
merek atau branding agar semakin dikenal, sekaligus untuk menjalankan strategi
pemasaran agar angka penjualan meningkat.

Klub Traveling
Jika Ibu hobi traveling, maka bergabunglah dengan klub ini agar traveling terasa jauh lebih
menyenangkan. Ibu bisa menambah khazanah traveling dengan mendapatkan referensi
destinasi wisata baru yang unik dan belum pernah ada di internet dan juga mendapatkan
tips seputar perjalanan wisata. Ibu pun bs isa menjamah dunia dengan makin mudah,
karena lewat klub komunitas ini Ibu bisa mendapatkan teman dari seluruh Indonesia
bahkan dari berbagai belahan dunia.
Tak sekedar traveling saja, komunitas ini juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif
di sela-sela perjalanan, seperti kegiatan peduli lingkungan dengan menanam pohon, aksi
kemanusiaan donor darah dan beramal. Seru sekali bukan, Bu?

Klub Pecinta Lingkungan
Kondisi bumi kita dari masa ke masa mengalami penurunan akibat perubahan iklim. Selain
peduli dengan keluarga, Ibu juga harus peduli dengan lingkungan sekitar. Banyak hal yang
telah dilakukan demi menyelamatkan bumi, seperti menjaga lingkungan, membuang
sampah di tempatnya, menanam pohon, mengurangi pemakaian energi, dan lainnya. Agar
kegiatan Ibu tersebut tak hanya dilakukan di sekitar rumah Ibu saja, sebaiknya Ibu
mengikuti klub pecinta lingkungan, agar misi Ibu menyelamatkan bumi dapat berjalan lebih
optimal ke berbagai daerah, sekaligus bisa juga menginspirasi banyak orang lain untuk
ikut menyelamatkan bumi.
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