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TUYÊN NGÔN HOẠT ĐỘNG
Với sứ mệnh mang tinh hoa của những bậc thầy hàng đầu tới Việt Nam, OlymWorld® tự hào là Tổ chức Huấn

luyện đầu tiên & DUY NHẤT được chứng nhận từ cả 03 MEGA GURU™ đương đại Jack Canfield, Brian Tracy

& John Maxwell. Chúng tôi đổi mới sự kỳ vọng của doanh nghiệp bằng cả một hệ la bàn năng lực.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
1 . Passion (Tận tâm)

2 . Professionalism (Chuyên nghiệp)

3 . Pretige (Uy tín)

Giới Thiệu Tổ chức Huấn luyện OlymWorld



"PERFORMANCE"
Định vị về phát triển TỐI ĐA NĂNG LỰC cho các cá

nhân, lãnh đạo & tổ chức.

Giá Trị Khác Biệt

ECOSYSTEM
Cung cấp hệ thống khóa học E-learning, Huấn luyện

doanh nghiệp, Coaching Online... xoay quanh 03 kỹ
năng trọng yếu, HIỆU SUẤT, BÁN HÀNG & LÃNH

ĐẠO.

WORLD-CLASS
Bản quyền quốc tế & bản địa hóa từ tinh hoa của 03 bậc

thầy hàng đầu Jack Canfiled, Brian Tracy & John Maxwell.



Định Hướng La Bàn Huấn Luyện 

Chúng tôi phát triển các

chương trình huấn luyện

dựa trên LA BÀN định

hướng ở mỗi cấp độ -

nhằm hướng tới mô thức

phát triển bền vững cho

doanh nghiệp.



Lĩnh Vực Hoạt Động

PRODUCTIVITY

01. Hiệu suất: Trì Hoãn Có Chủ Đích
01. Maximize PRODUCTIVITY

Performance

02. Maximize SALES

Performance

03. Maximize LEADERSHIP

Performance

01. PRODUCTIVITY

02. SALES

03. LEADERSHIP

Huấn luyện trực tuyến (Webinar/ Zoom)

cho nhóm hoặc 1-1 theo đơn đặt hàng

SALES

02. ĐẢO CHIỀU, Phong Cách Bán Mới

03. Đàm Phán: Thỏa Hiệp Hay Tranh Đấu?

LEADERSHIP

04. Trái Tim Nhà Lãnh Đạo

05. Lãnh Đạo Gắn Kết

TRAININGELEARNING COACHING



ELEARNING



01. Maximize PRODUCTIVITY Performance



02. Maximize SALES Performance



03. Maximize LEADERSHIP Performance



TRAINING



01. PRODUCTIVITY On Purpose

Khoá học inhouse/public về HIỆU SUẤT, bản quyền quốc tế & bản địa hoá từ 02 MEGA GURU™ Jack Canfield

& Brian Tracy — giúp tối đa hiệu quả đội ngũ, kháng cự mọi áp lực, làm được ngày một nhiều hơn với ít nguồn

lực hơn, bằng lựa chọn “trì hoãn có CHỦ ĐÍCH”.

Hiệu Suất: Trì Hoãn Có Chủ Đích

1- Lập trình tư duy về hiệu suất.

2- Sở hữu 03 chìa khoá vàng của sự hiệu quả.

3- Học cách nói KHÔNG & trì hoãn đầy chủ đích.

4- Giải phóng nút thắt & tối đa hoá thành tựu.

5- Biến công nghệ thành một lợi thế bất công.

6- Kích hoạt điểm G cho hiệu suất tối ưu.

7- Dốc hết trái tim vào công việc.



02. Change The SALES Table

Khoá học inhouse/public về BÁN HÀNG, bản quyền quốc tế & bản địa hoá từ MEGA GURU™ Brian Tracy —

giúp tối ưu doanh số đội bán hàng bằng nghệ thuật “ĐẢO CHIỀU” từ một người bị chỉ định sang tư vấn, từ bị
động sang điều hướng & kiểm soát tâm lý trò chơi.

ĐẢO CHIỀU, Phong Cách Bán Mới

1- Tái nhận thức về hoạt động bán hàng.

2- Làm chủ tâm lý & quy trình bán mua.

3- Khoanh vùng khách hàng & nuôi dưỡng quan hệ.

4- Mở khoá nhu cầu & bán giải pháp.

5- Xử lý từ chối & chốt đơn bằng một thanh đẩy.

6- Xây dựng vòng lặp của mua lại & truyền miệng.

7- Chinh phục các nhóm đối tượng khác nhau.



03. Nego-SELLING: Bargaining Or Fighting? 

Khoá học inhouse/public về ĐÀM PHÁN BÁN HÀNG, bản quyền quốc tế & bản địa hoá từ MEGA GURU™ Brian

Tracy — giúp các chuyên viên bước vào những thương vụ lớn hơn, nắm quyền kiểm soát và thương thuyết hiệu

quả để giành được hợp đồng từ việc linh hoạt sử dụng bộ 03 Quyền Lực - Thông Tin - Thời Điểm”.

Đàm Phán: Thỏa Hiệp Hay Tranh Đấu?

1- Đàm phán: Thoả hiệp hay tranh đấu?

2- Nắm vững bộ 3: Quyền lực-Thông tin-Thời điểm.

3- Ứng dụng 7 chiến lược kiểm soát thương vụ.

4- Xác lập Quyền lực trong giao dịch.

5- Liên tục mở rộng & làm mới Thông tin.

6- Lật ngược tình thế bằng tính Thời điểm.

7- Bước vào trò chơi vô cực trong đàm phán.



04. The Heart Of LEADERSHIP

Khoá học inhouse/public về LÃNH ĐẠO, bản quyền quốc tế & bản địa hoá từ 02 MEGA GURU™ Brian Tracy &

John Maxwell — giúp đội ngũ quản trị nâng cao năng lực ảnh hưởng, truyền cảm hứng & dẫn dắt từ INSIGHTS

đội ngũ, thông qua những thuộc tính tự nhiên, những phản ứng sinh hóa trong cơ thể & sự vận hành của vỏ não.

Trái Tim Nhà Lãnh Đạo

1- Thấu hiểu thuộc tính tự nhiên & cơ chế cảm xúc.

2- Vận dụng 05 hợp chất sinh học của cảm xúc.

3- Chuyển đổi “lòng tham & nỗi sợ” sang “lòng tin &

trung thành”.

4- Trở thành nhà lãnh đạo truyền cảm hứng.

5- Phát triển hình tượng cho triết lý tổ chức.

6- Hiện thực hoá & lan toả tuyên ngôn ra bên ngoài.

7- Sống theo triết lý lãnh đạo & văn hoá doanh

nghiệp.



05. LEADERSHIP Engagement

Khoá học inhouse/public về LÃNH ĐẠO, bản quyền quốc tế & bản địa hoá từ 02 MEGA GURU™ Brian Tracy &

John Maxwell — giúp đội ngũ quản trị trở thành một nhà lãnh đạo kiên cường -- thông qua việc nắm vững 07

trọng tố nền tảng và bất biến trong lãnh đạo bản thân, dẫn dắt đội ngũ & chuyển hóa doanh nghiệp. 

Lãnh Đạo Gắn Kết

1- TINH THẦN: Trở thành nhà lãnh đạo toàn diện.

2- PHẨM CHẤT: Phát triển tính cách chủ đạo.

3- CON ĐƯỜNG: Giải quyết vấn đề & khủng hoảng.

4- THAY ĐỔI: Vượt qua cuộc sát hạch khắt khe.

5- ĐỘI NGŨ: Kiến tạo sự gắn kết đội ngũ.

6- TUYÊN NGÔN: Tạo nên bức tranh đầy màu sắc.

7- DI SẢN: Băng trên hành trình tạo ra sự kế nhiệm.



Các Chương Trình Inhouse Đã Triển Khai



COACHING



Online/ Offline Coaching & Mentoring

Huấn luyện 1-1 hoặc theo nhóm - dựa trên đề xuất và tư vấn doanh nghiệp, kéo dài trong 120 phút mỗi chủ đề
nhỏ, thông qua hình thức huấn luyện trực tuyến (webinar, zoom) hoặc huấn luyện trực tiếp tại văn phòng & bối

cảnh phù hợp.

PRODUCTIVITY

01- Bộ ngũ Hiệu quả
& điểm G hiệu suất.

02- Bộ ba Nguyên lý

hiệu suất: Pareto,

Parkinson, Murphy.

SALES

01- Tự nhận thức & lợi thế chiến thắng trong

bán hàng.

02- Chiến lược đặt câu hỏi bán hàng.

03- Bộ kỹ thuật ĐẢO CHIỀU trong phản đối.

04- Kiềng 03 chân quyền lực đàm phán.

05- Story-selling: Kể chuyện bán hàng.

LEADERSHIP

01- Golden Circle: Truyền cảm hứng từ
insights đội ngũ.

02- Bộ học thuyết động lực & nguyên lý

lãnh đạo.

03- Coaching: Huấn luyện lãnh đạo kế thừa.

04- Kim tự tháp 5 cấp độ lãnh đạo.

05- Lãnh đạo tình huống theo DISC.



Ban Giám Đốc



Hình Ảnh Hoạt Động



Khách Hàng Tiêu Biểu



Đối Tác Thương Hiệu



Những Con Số Ấn Tượng

Số năm hoạt động (từ 2013)

Tổng số giờ đào tạo

Số lượng học viên (cả public lẫn inhouse)

Khách hàng doanh nghiệp

Đối tác thương hiệu & liên kết



Cảm Nhận Khách Hàng



OlymWorld luôn cởi mở trong việc mở rộng các ý tưởng & chiến lược hợp tác, nhằm gia tăng giá trị cho các

bên về thương hiệu, lợi nhuận, hay các hoạt động cộng tác liên minh. Hãy đến, và chúng tôi luôn bắt đầu

với những cái siết tay nồng hậu.

Liên Hệ Hợp Tác

OLYMWORLD®  |  incorporated MEGA GURU™ learning.

care          028 3589 2200

mailto       info@olymworld.com

work         bitexco financial tower - 46th fl., 02 hai trieu, dist.01, hcm city

home        olymworld.com


