HỌC KHỞI NGHIỆP VỚI HỌC PHÍ 0 ĐỒNG”: KỸ NĂNG QUẢN LÝ
THỜI GIAN VÀ LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH
Làm kinh doanh mà không có Kế hoạch, và quản lý thời gian nghĩa là bạn đang Lập kế hoạch
cho sự thất bại. Thông qua khóa học ngắn hạn này, chúng tôi mong các bạn sẽ:
 Cách lập 1 bản kế hoạch kinh doanh để luôn sẵn sàng cho việc đi gọi vốn đầu tư trong
tương lai.
 Không còn bị "việc" đè người vì những việc thường xuyên phát sinh ngoài mong đợi.
 Luyện tập cách lên kế hoạch cho mọi công việc trước khi bắt tay vào làm.
 Xử lý các tác động môi trường (gia đình, bạn bè, đối tác,…) đến triển khai kế hoạch sử
dụng thời gian
 Xử lý các tình huống: Quan trọng và khẩn cấp
 Tại sao mình lại mất nhiều thời gian hơn người khác?
 Học các nói KHÔNG với điều gì thực sự không cần thiết, đang làm cản bước tiến của
bạn.

GIẢNG VIÊN DỰ KIẾN
 TS. Đinh Việt Hòa
Chủ tịch Hiệp Hội Khởi Nghiệp Quốc Gia;
Chủ tịch hội đồng khoa học – Học viện Quản lý và Lãnh đạo châu Á Thái Bình Dương;
Nguyên Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia
Hà Nội.

Nguyên Phó Giám đốc nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội.

 TS. Hoàng Trung Dũng
Phó chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia;
Chủ tịch Học viện chiến lược và Nhân sự Kingsman;
Nguyên Thành viên HĐĐH, Giám đốc nhân sự Maritime Bank/ Nguyên TGĐ M-Talent,
VID Holdings;
Nguyên Thường trực Ủy ban Chiến lược và Nhân sự Hội đồng Quản trị Việt Á Bank;
Nguyên Phó Tổng giám đốc Tập đoàn TASCO;

Cơ hội của Khóa học :
Được nhận hỗ trợ học phí gần như hoàn toàn từ ngân sách quỹ Hiệp hội khởi nghiệp quốc gia.
Cơ hội được giới thiệu để tiếp cận nguồn vốn khởi nghiệp uy tín
Trao đổi ý kiến trực tiếp chuyên gia hàng đầu lĩnh vực
Được giao lưu cộng đồng khởi nghiệp.

Lợi ích khóa học :
+ Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia hiểu rằng những bạn trẻ đã sẵn sàng mạo hiểm nhưng vẫn
muốn có 1 nền tảng kiến thức kỹ năng vững chắc trước khi chính thức bước vào thương trường.
Tuy nhiên, học phí các khóa học về khởi nghiệp khá cao trong khi bạn vẫn phải tiết kiệm từng
đồng một cho kế hoạch kinh doanh của mình.
Thấu hiểu được vấn đề đó, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Vinen đã xây dựng chương trình
“HỌC KHỞI NGHIỆP VỚI HỌC PHÍ 0 ĐỒNG”. Chương trình được Vinen được hỗ trợ hoàn
toàn chi phí cho những bạn trẻ khao khát khởi nghiệp. Vì thế đừng ngần ngại đăng ký với chúng
tôi qua link sau: https://goo.gl/forms/Z5Jnh067hwpuWCI42
Chương trình học gồm các chuyên đề và mỗi chuyên đề diễn ra trong vòng 4 buổi, thời gian học
(Tối thứ 2 (ngày 10,11,12,14 tháng 4/2017 ) nhằm giúp các doanh nhân tương lai có được những
bước chuẩn bị chắc chắn hơn trước khi bắt tay vào xây dựng sự nghiệp của riêng mình.
➧ Ngày khai giảng: 10/04/2016 thời gian : 19h đến 21h.
➧ Thời lượng khóa học: 4 buổi học/khóa (thứ 2, 3,4,6 ngày 10,11,12,14 tháng 4)
➧ Học phí: 0 đồng

➧Phụ phí duy trì lớp học: 500K/4 buổi cho cả khóa học (bao gồm tiền thuê địa điểm, tài liệu,
máy chiếu, nước uống, teabreak …)
Chỉ với 1 khoản phí nhỏ để tránh những sai lầm đáng tiếc trong quá trình khởi nghiệp kinh
doanh.
ĐẶC BIỆT: MIỄN PHÍ 100 % CHO NGƯỜI CÓ LƯỢNG LIKE NHIỀU NHẤT TRÊN BÀI
SHARE CỦA NGƯỜI ĐÓ.
Tặng 100k khi đăng ký nhóm 4 người trở lên
........................................................
Lưu ý: ƯU TIÊN BẠN NÀO ĐĂNG KÝ SỚM.
LINK ĐĂNG KÝ : https://goo.gl/forms/Z5Jnh067hwpuWCI42
Hỗ trợ đăng ký : Mr Đức Anh: 0981.955.896
Địa điểm: Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, số 6 Nguyễn Hoàng, Mai Dịch, Cầu Giấy.

