
 

 

    

Chương Trình Đào Tạo  

KHỞI SỰ KINH DOANH SAU KHỦNG HOẢNG 

Chiến Binh Khởi Nghiệp  
 
 
Việc bứt phá bản thân để khởi sự kinh doanh luôn là một thách thức lớn và bứt phá kinh doanh sau khủng hoảng còn 

khó hơn trăm phần. Tuy nhiên, đứng trước bối cảnh khủng hoảng kinh tế, doanh nghiệp có thể lựa chọn: hoặc là “Chấp 

nhận ngủ đông, tạm dừng cuộc chơi”, hoặc là “Khởi sự kinh doanh sau khủng hoảng”. Vậy làm thế nào để khởi sự một 

doanh nghiệp mới: Bứt phá kinh doanh trong giai đoạn khó khăn hiện nay, góp phần tạo tiền đề thuận lợi để phát triển 

mạnh mẽ và bền vững trong tương lai? 

 

Lời đáp nằm ở chương trình đào tạo “Chiến Binh Khởi Nghiệp/ Bứt phá Kinh doanh từ Khủng hoảng ” (10 buổi, 10 

tuần, 30 giờ học) của Học viện khởi nghiệp STARTUP ACADEMY. 
 

 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ 
 
Chương trình này được thiết kế dành riêng cho 3 đối tượng 

liên quan trực tiếp đến khởi sự kinh doanh hay startup, đó 

là: người chuẩn bị khởi nghiệp (startup), người chuẩn bị tái 

khởi nghiệp sau thất bại, lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ đang 

muốn khởi động lĩnh vực kinh doanh mới.  
 

LỢI ÍCH KHÓA HỌC 
 

Nhận biết được đâu là những tinh thần & những nguyên 

tắc cốt lõi cần tuân thủ để có thể tạo bứt phá kinh doanh 

trong giai đoạn sau khủng hoảng; 
 

Nắm được nguyên lý sáng tạo & mô hình sáng tạo giải 

pháp mới trong kinh doanh, để từ đó, góp phần tạo bứt 

phá kinh doanh mang lại hiệu quả cao, phù hợp với tình 

hình kinh doanh khó khăn trong giai đoạn “bình thường 

mới” hiện nay; 
 

Giúp các công ty nhỏ chủ động hơn, sáng tạo hơn, mở 

rộng lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đa dạng hóa các kênh 

bán hàng và biết cách tiếp cận khách hàng phù hợp với 

bối cảnh mới để kinh doanh thành công.  

 

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 
 
Phần I. Tinh thần bứt phá kinh doanh trong khủng hoảng 
 
- Thực trạng về tình hình kinh doanh hiện nay; 
 
- Tinh thần kinh doanh mới trong tình hình mới; 
 
- Các nguyên lý nền tảng cần tuân thủ để bứt phá thành công. 

 
Phần II. Nguyên tắc sáng tạo & Mô hình bứt phá kinh 

doanh trong khủng khoảng 
 
- Nguyên tắc sáng tạo hoạt động kinh doanh mới; 
 
- Mô hình bứt phá kinh doanh trong khủng hoảng; 
 
- Kế hoạch & định hướng ứng dụng thực tế. 

 
Phần III. Hình thành năng lực cạnh tranh & định hình 

văn hóa sáng tạo bứt phá 
 
- Hình thành năng lực cạnh tranh cho đội ngũ kinh doanh; 
 
- Định hình văn hóa sáng tạo bứt phá trong kinh doanh. 

 

Phần IV. Workshop và Thuyết trình  
 
 

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO 
 
 

Hình thức học: Học viên học trực tiếp tại lớp 
và được yêu cầu chuẩn bị laptop để thực  
hành. Học viên hoàn thành khóa học được cấp 
chứng chỉ của học viện. 

 
Thời lượng: 10 buổi, 10 tuần học 
Kiến thức & case study:  6 buổi /18 giờ  
Workshop:   2 buổi /6 giờ  
Thuyết trình:    2 buổi /6 giờ 
Địa điểm: Quận Phú Nhuận, TP. HCM 

 
Ngôn ngữ: Tiếng Việt 
Giảng viên : Mr. David Long & Mr. Ninh Trần 

 
 

KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ 
 
Khóa 1406: Ngày 14/06/2020  

Phí tham dự: 9.900.000 VNĐ/HV  
Phí ưu đãi khi đóng sớm trước 15 ngày: 9.000.000 VNĐ 

 
Khóa 2806: Ngày 28/06/2020  

Phí tham dự: 9.900.000 VNĐ/HV  
Phí ưu đãi khi đóng sớm trước 15 ngày: 9.000.000 VNĐ 
 
 
 

STARTUP ACADEMY dành tặng thêm ưu đãi 

5% học phí cho 10 học viên đăng ký sớm nhất  

  

 

Để biết thêm thông tin ưu đãi và đăng ký tham dự chương trình, xin vui lòng liên hệ Bộ phận Tư vấn :  
Email: lagroup.edu@gmail.com | Tel: (028) 6681.7381 | www.lagroupeducation.com 
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