AN AMAZING
PREPARATION
FOR YOUR
FUTURE CAREER
KHÓA HỌC KỸ NĂNG MỀM

“GIAO TIẾP HIỆU QUẢ”
284-286 H O À N G V Ă N THỤ, P H Ư Ờ N G 4, QUẬN TÂN B Ì N H , TP.HCM
GIẢNG VIÊN: MS. NGUYEN THI THU HIEN

(HR Manager - Robert Bosch Engineering VN )
19/5 & 20/5, 2018 (2 NGÀY )
Học phí: 1. 000. 000 V ND/ Học viên

ĐĂNG KÍ NGAY, NHẬN NGAY ƯU ĐÃI !!
GIẢM 10 % HỌC PHÍ KHI ĐĂNG KÍ KHI CÓ MANG THEO TỜ RƠI
GIẢM 30 % H Ọ C P H Í CHO NHÓM 5 HỌC VIÊN
GIẢM 20 % HỌC PHÍ CHO NHÓM 4 HỌC VIÊN ĐĂNG KÍ
GIẢM 15 % HỌC PHÍ CHO NHÓM 2 HỌC VIÊN KHI ĐĂNG KÝ

Email:tthtraining@gmail.com
Hotline: 0121.432.6268 -0944.179.985

ABOUT US
TTH training với m ột niềm đam m ê, khát khao m ãnh
liệt giúp các bạn trẻ đang rơi vào tình trạng bế tắc
(thiếu tự tin trong giao tiếp ) do thiếu kĩ năng m ềm có
thể tự tin hơn và thay đổi bạn thân m ình theo hướng
tích cực hơn.
Chúng tôi cung cấp những khóa học kỹ “năng m ềm ”
đa dạng cho các đối tượng sinh viên, nhân viên và
doanh nghiệp.

ABOUT THE COURSE

Học viên sẽ:

Hiểu về sự quan trọng và lợi ích của ‘’kỹ năng giao tiếp’’
Nhận thức được những lý do làm cho giao tiếp không hiệu quả
Có được những kỹ năng giao tiếp hiệu quả
Có thể chọn được phương pháp giao tiếp phù hợp trong công
việc
Học về mô hình giao tiếp trực tiếp

Phân biệt và sử dụng ngôn ngữ cơ thể một cách hiệu quả và áp
dụng trong công việc
Học được kĩ năng viết và giao tiếp bằng thư điện tử hiệu quả
Học được phương pháp giao tiếp qua điện thoại một cách hiệu
quả

WHY US
Giảng viên đam mê trong công tác đào tạo con người,
có những chứng chỉ quốc tế về chuyên môn. Đã có
kinh nghiệm nhiều năm trong việc cung cấp khóa đạo
tạo cho cộng đồng và các tập đoàn đa quốc gia và đã
đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong công tác giảng
dạy
P hư ơ ng pháp gi ảng dạy hiện đại
Nội dung khóa học dễ tiếp cận, có thể áp dụng kiến
thức vào thực tế ngay sau khóa học
Nhận được 100% phản hồi, nhận xét tích cực từ học
viên, doanh nghiệp liên kết.

Email:tthtraining@gmail.com
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