
Bạn đang mong muốn tìm kiếm 1 khoá học
giúp cung cấp cho mình:

Phương pháp để xây dựng và sáng tạo
được nội dung 1 bài trình bày thật giá trị
và đầy thuyết phục!

Phương pháp để trình bày thật tự tin, thu
hút, tương tác sôi động với tham dự viên
và khiến họ phải “wow”!

Phương pháp để gia tăng khả năng thành
công, gặt hái được kết quả vượt trội khi
thuyết trình, đào tạo, bán hàng, nói trước
đám đông!

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

• Lãnh đạo, Quản lý, Chủ doanh nghiệp
• Trainer, Người làm đào tạo, nhân sự, bán

hàng, kinh doanh
• Những ai đam mê hoặc thường xuyên cần

thuyết trình, giảng dạy, điều hành buổi
họp, bán hàng, nói trước đám đông

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

SỐ LƯỢNG:
• 18-24 Học viên/ Lớp

THỜI LƯỢNG:

HỌC PHÍ:
• 7,200,000 VNĐ/ Học viên (*)

• Học phí trọn gói gồm: bộ tài liệu học tập,
không gian huấn luyện chuẩn khách sạn 5
sao, ăn trưa (2 buổi), teabreak (4 buổi),
bằng chứng nhận, bộ quà tặng hấp dẫn
cuối khoá học, bộ 6 video follow-up (đều
đặn mỗi tuần sau khoá học)

• 2 ngày học tập & thực hành   
• Thời gian: 8h00 - 17h15
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6,480,000 VNĐ/ Học viên
khi hoàn tất ghi danh trước 15/09/2022

Khai giảng: 01-02/10/2022  | Grand Hotel Sài Gòn☆☆☆☆☆ | Quận 1, TP.HCM

KHOÁ HỌC CỦA CHÚNG TÔI CAM KẾT
MANG ĐẾN CHO BẠN NHIỀU HƠN THẾ!

Liên hệ tư vấn: Ms. Phương Thảo
037 329 1319            thao.vtp@tamtritin.vn

(*) Học phí chưa bao gồm 8% VAT

HƠN 20 KHOÁ PUBLIC & INHOUSE ĐÃ THỰC HIỆN

CHUYÊN GIA DÀY DẠN KINH NGHIỆM THÀNH CÔNG

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

CHỈ 1 KHOÁ DUY NHẤT – NẮM TẤT CẢ CỐT LÕI  

TỶ LỆ HỌC VIÊN HÀI LÒNG RẤT CAO SAU KHI HỌC



Bạn được hướng dẫn chuẩn bị 1 đề tài để vận dụng tối đa lý thuyết và dùng
nó để thực hành xuyên suốt khoá học.

SẴN SÀNG TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP

KHÁI QUÁT 2 NGÀY HỌC & HÀNH

Học viên thực hành trên 1 đề tài cụ thể của chính mình và
được góp ý chỉnh sửa trực tiếp để thấy được sự tiến bộ.

CẮT LỚP 

CHIA BẬC 

1 ĐỀ TÀI

Cắt lớp kinh nghiệm thành công để nhận diện và chuyển
giao 6 yếu tố cốt lõi làm nên 1 bài trình bày xuất sắc.

Phân phối lượng kiến thức và kỹ năng của 6 yếu tố này
thành 4 bậc rèn luyện để học viên có thể tiếp nhận và phát
triển kỹ năng hiệu quả nhất.

PHƯƠNG PHÁP

CL-CB-1 ©

Yếu tố 1: LÊN DÀN Ý BÀI TRÌNH BÀY ĐÁNG GIÁ
Phương pháp lên dàn ý đáng giá “A-I-M” ✤ Cách mài giũa “Key Word” đáng nhớ ✤ Con
số 3 thần kỳ ✤ Cách lập luận có cấu trúc rõ ràng, thuyết phục ✤ Thông điệp chốt đáng
nhớ ✤ Nguyên tắc trí nhớ của não bộ ✤ Chuyển giao bí kíp quy trình lên dàn ý và chuẩn
bị cho trình bày xuất sắc

Yếu tố 2: SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CƠ THỂ CÓ CHỦ ĐÍCH
Ngón tay liệt kê thuần thục ✤ Sử dụng bàn tay & cánh tay ✤ Mở rộng vùng hoạt động
cơ thể ✤ Đứng tư thế vững vàng

Yếu tố 3: DIỄN ĐẠT NGỮ ĐIỆU CUỐN HÚT
Phát âm đúng khẩu hình miệng ✤ Tốc độ chậm-vừa-nhanh ✤ Âm lượng nhỏ-vừa-to ✤
Nhấn mạnh từ quan trọng ✤ Ngắt ý thật rõ ràng ✤ Dừng lại có chủ đích

Yếu tố 4: MỞ BÀI ẤN TƯỢNG & RÕ RÀNG
Mở bài định hướng rõ ràng ✤ 2 Chiến thuật mở bài thật ấn tượng

Yếu tố 5: TƯƠNG TÁC KHÁN GIẢ HIỆU QUẢ
Nguyên tắc đa dạng M-T-V ✤ Cách thức tương tác nhanh gọn, hiệu quả, sôi động

Yếu tố 6: SẴN SÀNG KỊCH BẢN & KHỞI ĐẦU HOÀN HẢO
Hình dung kịch bản có cấu trúc rõ ràng ✤ Top 10 ý tưởng thấy hay-xài ngay ✤ Sẵn sàng
tâm thế “Ready 6-6”

được đúc rút từ kinh nghiệm thuyết trình/ đào tạo thành công
của Chuyên gia dày dạn kinh nghiệm thực tiễn, đảm bảo
mang đến kết quả vượt trội!

Bài trình bày của bạn trở nên đáng giá, thu hút & thuyết phục nhờ vào việc
nắm vững 6 yếu tố cốt lõi sau đây:

THÔNG TIN CHI TIẾT
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BÍ KÍP QUY TRÌNH XÂY DỰNG DÀN Ý & KẾT HỢP NHUẦN NHUYỄN CÁC
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY XUẤT SẮC, được thiết kế ngắn gọn trong 1 tờ A4 duy
nhất. Đây là bí quyết thành công trong gần 15 năm thuyết trình/ đào tạo/ tư vấn
doanh nghiệp/ diễn giả/ coaching của Chuyên gia.

BỘ TÀI LIỆU HỌC TẬP RẤT KHOA HỌC, được trình bày chặt chẽ và chi tiết, với
đa dạng ví dụ và tình huống, giúp học viên “thấy mình trong đó”.

LÀM MẪU & DEMO RẤT SỐNG ĐỘNG TỪ CHUYÊN GIA. Chính Chuyên gia
sẽ làm mẫu tất cả các kỹ năng, chứ không chỉ giảng dạy trên phương diện lý
thuyết. Học viên được nhìn thấy 1 hình mẫu trình bày thuyết phục và thu hút.

ĐƯỢC THỰC HÀNH KỸ LƯỠNG & ĐƯỢC CHỈNH SỬA TRỰC TIẾP. Học
viên được thực hành, với nhiều dụng cụ học tập trực quan sinh động, được chia
sẻ kinh nghiệm thực tế, được Chuyên gia chỉnh sửa trực tiếp ngay tại lớp để
nâng cao khả năng trình bày và kinh nghiệm xử lý tình huống.

BỘ VIDEO FOLLOW-UP 6 TUẦN SAU KHOÁ HỌC giúp củng cố, đào sâu các kỹ
năng trình bày then chốt và truyền cảm hứng cho quá trình rèn luyện thực tế.

NHIỀU HÀNH TRANG HỮU ÍCH KHÁC

HỌC VIÊN CŨNG CHIA SẺ RẰNG...

§ Khi chấm điểm chất lượng cuối khoá học, 60% cho điểm 10
(xuất sắc) & 40% cho điểm 9 (rất tốt)!

§ “Chất lượng vượt kỳ vọng” & “Được tổ chức chuyên nghiệp” là
2 cụm từ được dùng nhiều nhất khi nhận định về khoá học này!

§ 100% sẵn sàng cho hành trình tự rèn luyện vì đã thật sự thấu
hiểu hình mẫu 1 bài trình bày xuất sắc là như thế nào!

THÔNG TIN CHI TIẾT
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NGUYỄN VÕ MINH TÂM
Master Trainer & Consultant

� GẮN KẾT & KHAI PHÁ SỨC MẠNH ĐỘI NGŨ

� PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUẢN LÝ & LÃNH ĐẠO

� TRUYỀN TẢI GIÁ TRỊ CỐT LÕI & VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

� KẾT HỢP TRAINING VÀO TEAMBUILDING CHO DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU

THÔNG TIN CHI TIẾT

Founder & CEO - Tâm Trí Tín Training & Consulting
Chuyên gia huấn luyện ứng dụng “Tâm lý-Hành vi”

Giám đốc triển khai các dự án tư vấn Doanh nghiệp: “Lộ trình phát triển
năng lực lãnh đạo” (Leadership Training Roadmap), “Thẻ điểm cân bằng”
(Balanced ScoreCard), “Hoạch định chiến lược” (Strategic Planning), “Văn
hoá doanh nghiệp” (Corporate Cuture)
Các chủ đề huấn luyện chính cho Doanh nghiệp (In-house):
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