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Song ngữ (phiên dịch): 
Tiếng Việt (Trần Thị Quý Châu) - Tiếng Anh (Jason Teoh)



THÀNH CÔNG là trái ngọt để đời, là đích đến của hành trình, là mục đích sống mà biết bao
cá nhân đang theo đuổi và dũng cảm dấn thân để chinh phục.  Thành công theo cách riêng
là phát huy tốt nhất những giá trị nội tại, kiểm soát và làm chủ trí thông minh cảm xúc
trước mọi tình huống, sở hữu những nguyên tắc vàng trong kỹ năng tạo dựng mối quan hệ.
 
Chương trình được thiết kế để giúp bạn khơi dậy BẢN SẮC CÁ NHÂN trong hành trình chinh
phục THÀNH CÔNG bằng các công cụ tạo ra sự chuyển hóa ngoạn mục ở bản thân.
 

Giá Trị Từ Khóa Học
 TĂNG TỐC HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN BẢN THÂN1.

Khai phá TIỀM NĂNG và NỘI LỰC bên trong giúp bạn vượt ra
khỏi vùng an toàn, vượt qua rào cả tư duy và cảm xúc tiêu
cực, xây dựng sự tự tin và năng lực bản thân ở tầm cao mới.

2. SỞ HỮU KỸ NĂNG TẠO ẢNH HƯỞNG
Khám phá cách thức truyền cảm hứng, tạo ảnh hưởng và
thúc đẩy người khác để cùng nhau đạt được tầm nhìn và
mục tiêu chung.

3. XÂY DỰNG HÌNH TƯỢNG THÀNH CÔNG MỚI
CHUYỂN HÓA những giá trị bên trong thành BẢN SẮC đặc
trưng cá nhân của bạn thông qua trang phục, dáng đi, tư thế,
ngôn ngữ cơ thể khi giao tiếp để thành công



Bạn không thể trông đợi sự THAY ĐỔI
nếu bạn không HÀNH ĐỘNG.

BiBi Tran là Nhà đào tạo Lập Trình
Ngôn Ngữ Tư Duy (NLP), chứng nhận
bởi Hiệp hội ABNLP Hoa Kỳ và Xây
Dựng Hình Ảnh Cá Nhân. BiBi Trần
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. Cô sẽ không
dừng lại cho đến khi con đường
đồng hành cùng bạn đạt đến cột
mốc thành công.

Nhà Đào Tạo
Hướng Đến

Trái Tim

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. 

Ai Nên Tham Gia?
Chủ Doanh Nghiệp
Nhà Quản Lý
Hành Chính Nhân Sự
Các Cá Nhân Khao Khát Chinh Phục Thành Công và Hạnh Phúc
Những Người Tìm Kiếm Công Cụ Để Hoàn Thiện Bản Thân
Và Chính Là BẠN Đấy!



NỘI DUNG
CHƯƠNG TRÌNH

Nhận biết 5 rào cản ngăn bạn trở
thành bản sắc tốt nhất của chính
mình 
3 bước để trở thành phiên bản
tốt nhất của chính bạn

 

Kỹ thuật Đổi Khung - bộ câu
hỏi trao cho bạn sức mạnh để
chuyển hóa tâm trí tích cực

Hoạt động trải nghiệm

Hoạt động trải nghiệm

Giải lao

Ấn tượng ban đầu
Trang phục và Tính cách

Ngôn ngữ cơ thể của người
thành công

Hoạt  động đúc kết khóa học và
trao bằng

8:30 Chào đón và Giới thiệu

9:30

10:45 Giải lao
11:00

11:30

12:30 Nghỉ trưa

13:30

15:30

17:30 Kết thúc ngày 1

8:30

NGÀY 1

10:30

10:45 Câu Xác Quyết để thành công 

12:30 Nghỉ trưa

13:30

15:15 Giải lao

15:30

16:45

17:30 Kết thúc khóa học

NGÀY 2

Khám phá Bánh Xe Cuộc Đời của bạn
Viết lên Tầm Nhìn Mục TIêu Phiên
Bản Tốt Nhất của bạn
Khám phá bí mật giúp bạn luôn tập
trung để đạt được mục tiêu

Thay đổi góc nhìn - chuyển hóa
và phát triển trí thông minh
cảm xúc của bạn để trở thành
người ra quyết định tốt hơn


