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LÃNH ĐẠO 
KHAI PHÁ TƯ DUY

Chương Trình Đào Tạo
Chuyên Sâu 3 Ngày

'Khai Phá Nhà Lãnh Đạo Vĩ Đại Trong Bạn'
EMPOWERING LEADERSHIP IN COACHING



Các nhà lãnh đạo vĩ đại có khả năng truyền cảm hứng
và sự tự tin đến người khác. Họ có thể truyền đạt rõ
ràng và chính xác thông điệp của mình để thúc đẩy
mọi người đạt đến những thành tựu cao hơn. Tại đó,
mọi người sẵn sàng làm việc hết mình vì người lãnh
đạo mà họ tôn trọng hơn bất kì ai khác. Chương trình
'Lãnh Đạo Khai Phá Tư Duy' được thiết kế để hướng
dẫn bạn các kỹ năng Khai Vấn (Coaching) cần thiết và
hiệu quả cho vai trò Lãnh Đạo. Bạn sẽ khám phá các
kỹ thuật & hệ thống Khai Vấn cụ thể và mạnh mẽ giúp
bạn và đội nhóm tạo ra Kết Quả tốt nhất.
 

Giá Trị Từ Chương Trình
HUẤN LUYỆN VỚI NHỮNG CÔNG CỤ HIỆU QUẢ  NHẤT

XÂY DỰNG SỰ TIN TƯỞNG QUA PHƯƠNG PHÁP
GIAO TIẾP HIỆU QUẢ 

KHAI PHÁ HIỆU SUẤT TỐT NHẤT CỦA ĐỘI NHÓM

CẤU TRÚC & QUY TRÌNH KHAI VẤN

Bộ công cụ lãnh đạo bằng khai vấn, khuôn mẫu, hệ thống và quy trình trong chương trình sẽ
giúp bạn tạo ra sự bức phá các giới hạn ở mỗi cá nhân tại tầng tiềm thức để vươn đến tầm cao
mới, hướng đến sự chuyển mình tích cực của mỗi cá nhân và tổ chức, nhấn mạnh vào tài năng
và khả năng độc đáo của các thành viên trong nhóm cũng như tiềm năng của chính bạn.

Kỹ năng giao tiếp tốt giúp bạn kết nối với mọi người ở
mọi cấp độ trong tổ chức và xã hội. Xây dựng niềm tin và
sự tôn trọng, cải thiện tinh thần đội nhóm, đưa ra cách
giải quyết vấn đề nhanh chóng và cải thiện tổng thể các
mặt trong xã hội và trạng thái cảm xúc của bạn.

Học và áp dụng các phương pháp, hệ thống & quy trình
Khai Vấn đơn giản và cực kì hiệu quả, giúp tối ưu hóa
việc rèn luyện các tố chất Lãnh Đạo trong bạn và nhân
rộng đến đồng nghiệp, nhân viên và khách hàng của bạn.

Các cấp quản lý đã chuyển hóa thành vai trò Lãnh đạo,
và bây giờ chúng ta nhận thấy rằng vai trò Lãnh đạo
KHÔNG THỂ KHÔNG CÓ khả năng Khai Vấn (Coaching).
Khai Vấn là quá trình sử dụng các công cụ & kỹ thuật đặt
câu hỏi để gợi mở cho những ý tưởng mới, hướng đi mới
và truyền cảm hứng đến người khác, từ đó giúp các Nhà
Lãnh Đạo trên thế giới mở khóa tiềm năng chưa được
khai thác của lực lượng đội nhóm trong tổ chức để đạt
được những kết quả to lớn hơn. 
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Ai Nên Tham Dự?
CEO, Chủ Doanh Nghiệp, Điều Hành Cấp Cao,
Giám Đốc Nhân Sự, Nhà Quản Lý Đào Tạo &
Phát Triển
Là những người lãnh đạo tại một tổ chức, bộ công cụ và
kỹ thuật khai phá kỹ năng và năng lực độc đáo này sẽ tạo
ra Văn hóa Khai Vấn mới trong tổ chức để khuyến khích
những tư duy mang tính quốc tế.

Các Lãnh Đạo Muốn Trở Thành Nhà Khai Vấn
Chuyên Nghiệp

Bạn Và Tất Cả Mọi Người

Khám phá cách tốt hơn để tạo ra những tác động tích
cực và mạnh mẽ đến mọi người để thúc đẩy sự phát
triển cả về mặt chuyên môn và cá nhân của bạn.

Tổng Quan Chương Trình

Ngày 1: Hiểu Về Quy Trình Tâm Lý Của Trí
Não và Các Kỹ Thuật Khai Phá

Ngày 2: Thiết Lập và Chinh Phục Mục Tiêu
Thành Công

Ngày 3: Trở Thành Bậc Thầy Của Các Mẫu Ngôn Ngữ Tạo Ảnh Hưởng

Chương trình 3 ngày 'Lãnh Đạo Khai Phá Tư Duy' được thiết kế đặc biệt để giúp chuyển hóa bạn thành 
nhà lãnh đạo tuyệt vời với quy trình từng bước cụ thể, bao gồm các phiên hướng dẫn Demo, hóa thân
thực hành, hoạt động nhóm và đúc kết. Bây giờ là lúc để bạn giải phóng toàn bộ tiềm năng của mình
như một nhà lãnh đạo tuyệt vời.

Tìm hiểu phương pháp đã có mặt hơn 30 năm của mô hình ngôn ngữ Milton và Meta, giúp bạn tùy
chỉnh lời nói với từng cá nhân để nhanh chóng đạt được sự đồng thuận và tạo sự linh hoạt trong giao
tiếp. Sử dụng ngôn ngữ mở rộng để đạt được thỏa thuận tức thì và tạo ra sự tác động tích cực một
cách dễ dàng.

Học cách đặt những câu hỏi mạnh mẽ trong kỹ năng Khai
Vấn. Khả năng tạo ra sự rõ ràng trong mọi tình huống giao
tiếp. Lên kế hoạch hành động chi tiết để hỗ trợ bạn và mọi
người tăng tốc trên hành trình chinh phục thành công.

Khám phá cách tái lập trình tư duy và cách bạn có thể thay
đổi cuộc sống của bạn và mọi người để đi đến mục tiêu, tạo
ra sự thay đổi tích cực ở tầng tiềm thức. Dễ dàng xây dựng
niềm tin và sự tôn trọng với khách hàng và tạo một không
gian an toàn để chia sẻ.

Bất kì ai đang muốn khám phá bí mật kiểm soát trí
não để làm chủ sự kết nối giữa tâm trí, cảm xúc và
hành vi để tạo ra cuộc sống mà họ mong muốn.
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Gặp Gỡ Nhà Đào Tạo
TRẦN THỊ QUÝ CHÂU (BIBI TRAN) 
Nhà Đào Tạo Chiến Lược Phát Triển Bản Thân bằng NLP | 
Nhà Đào Tạo Hình Ảnh Cá Nhân và Quy Ước Giao Tiếp Xã Hội
(Etiquette) | CEO của Tổ chức Đào Tạo và Khai Vấn InnerBright

Nhà Thực Hành Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy (NLP) & Nhà Thực
Hành NLP Cấp Độ Master, bởi Hiệp Hội NLP Hoa Kì (ABNLP) 
Nhà Đào Tạo NLP, ABNLP
Tư Vấn và Đào Tạo Hình Ảnh Cá Nhân & Quy Ước Giao Tiếp, bởi
First Impressions Image International, Singapore

Chứng nhận: 

 
Với niềm tin mạnh mẽ rằng bên trong mỗi chúng ta đều tồn tại
những nguồn lực để thành công và hạnh phúc, Châu mong muốn
dùng chính niềm đam mê và sự yêu thương của mình để khơi dậy
những giá trị tốt đẹp từ sâu bên trong mỗi người, từ đó chuyển
hóa vào hình ảnh bên ngoài mang đậm BẢN SẮC đặc trưng và sức
hút cá nhân của mỗi người.

Nhà Thực Hành Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy, Hiệp Hội NLP Hoa Kì (ABNLP)
Nhà Thực Hành NLP cấp độ Master, ABNLP
Nhà Đào Tạo NLP, ABNLP
ICF Coach - cấp độ ACSTHICF Coach - cấp độ ACC
Quản Trị Năng Lực & Thành Công, Đại học bang Pennsylvania

Chứng nhận:

 
Là người nhạy bén cùng với niềm đam mê cống hiến cho mọi
người, Jason Teoh là một diễn giả và nhà đào tạo NLP và Master
Coach (tổ chức ICF), chuyên sâu về các chương trình phát triển cá
nhân, đào tạo nội bộ và hội nghị doanh nghiệp. Jason Teoh là
Giám đốc điều hành Công ty Talent Coach Malaysia với hơn 20
năm kinh nghiệm trong ngành Quản trị nguồn nhân lực, bao gồm
các lĩnh vực Khách sạn, Giáo dục, Bán lẻ Thời trang, Sản xuất, Bất
động sản và Công nghiệp Xây dựng.

JASON TEOH 
Nhà Đào Tạo NLP và Khai Vấn ICF |
CEO Tổ Chức Và Đào Tạo Talent Coach Malaysia
 

InnerBright Việt Nam được thành lập với khát khao được đồng hành, hỗ trợ mọi người đạt
mục tiêu trong việc phát triển cá nhân, các mối quan hệ cũng như sự nghiệp, kết nối với
toàn bộ tiềm năng bản thân để đạt được thành công và hạnh phúc theo cách riêng của mỗi
người. Cùng sự dẫn dắt ấy, InnerBright sẽ không dừng lại cho đến khi con đường đồng
hành cùng bạn đạt đến cột mốc thành công.
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