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THÔNG TIN LIÊN HỆ



“Huấn luyện viên chuyên nghiệp phải được đào tạo và nâng cao không ngừng kiến

thức chuyên môn với tiêu chuẩn quốc tế và kĩ năng chăm sóc khách hàng tuyệt vời

để có thể trở thành một nhà vô địch đích thực trong lĩnh vực của mình”
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LAGROUP EDUCATION ĐỊNH HƯỚNG TRỞ THÀNH TỔ HỢP 

GIÁO DỤC CÔNG NGHỆ, KINH DOANH VÀ THỂ DỤC THỂ THAO 

HÀNG ĐẦU VIỆT NAM, CUNG CẤP NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO 

TẠO KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG CẦN THIẾT CHO TƯƠNG LAI THEO 

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VÀ PHÙ HỢP VỚI MÔI TRƯỜNG GIÁO 

DỤC VIỆT NAM

“Nền tảng giáo dục cho nhà vô địch tương lại”



GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Chúng tôi cam kết tạo ra những Personal Trainer chất lượng nhất về kiến thức
chuyên môn cũng như kĩ năng huấn luyện quốc tế và có khả năng làm việc ngay sau
khi kết thúc khóa học.

• Khóa học Personal Trainer (PT) chuyên nghiệp chuẩn quốc tế xây dựng dựa trên

kiến thức chuyên môn của các chương trình đào tạo quốc tế và phù hợp với quy

trình làm việc thực tế tại các hệ thống phòng tập lớn tại Việt Nam

• Khóa học cung cấp kiến thức tổng quát bài bản, hệ thống hóa kiến thức

chuyên môn của các loại hình huấn luyện phổ biến hiện nay, và những kĩ năng

bán hàng hay chăm sóc khách hàng cao cấp.

• Đội ngũ giảng viên thực chiến có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc và quản lý tại

Singapore và Việt Nam
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ĐIỂM NỔI BẬT CỦA KHÓA HỌC

GIÁO TRÌNH 

CHUẨN 

QUỐC TẾ TỪ 

SINGAPORE

HỖ TRỢ VÀ 

HỢP TÁC 

SAU KHÓA 

HỌC 

GIẢNG VIÊN 

QUỐC TẾ VÀ 

GIÀU KINH 

NGHIỆM
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ĐẦU TƯ HIỆU 

QUẢ VỚI 

THỜI GIAN 

NGẮN NHẤT



ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

NEWBIE - GYMER TÌM KIẾM CƠ HỘI 
NGHỀ NGHIỆP

PT MUỐN THĂNG TIẾN
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Những bạn trẻ chưa có 

định  hướng nghề nghiệp, 

yêu nhưng thích tập luyện 

và mong  muốn trở thành 

PT

Những bạn đang đi làm và

thấy công việc hiện tại

không phù hợp và muốn

đổi công việc mới

PT làm việc tại các

phòng tập và mong

muốn được đào tạo

thành PT chuẩn quốc tế



LỢI ÍCH KHI THAM GIA

TƯ VẤN, ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP
 Xác định định hướng và xây dựng lộ trình nghề nghiệp của một PT

 Hỗ trợ tư vấn miễn phí sau khóa học

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN TỔNG QUÁT - THỰC HÀNH THỰC TẾ
 Kiến thức chuyên môn để hướng dẫn khách hàng tập đúng

 Thực hành lên thực đơn, thiết kế chương trình tập luyện, telesale tư vấn khách 

hàng thực tế

 Tự tin, không bỡ ngỡ khi bắt đầu làm việc

BỘ CÔNG CỤ ĐỘC QUYỀN
 Bộ công cụ Mealplan, Workout plan, Sale toolkit độc quyền cho học viên

 Công cụ hỗ trợ tối đa giúp xử lý công việc dễ dàng hơn

 Tác phong làm việc chuyên nghiệp thu hút khách hàng
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Kiến thức cơ bản về giải phẩu cơ thể và 

sinh lý con người

 Giải phẩu học

 Hoạt động của cơ bắp va ̀ các khớp

 Các loại sợi cơ

 Hê ̣ tim mạch va ̀ hô hấp
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 Yêu cầu lượng calo hàng ngày (theo định lượng BMR)

 Tổng quan chất đạm, tinh bột va ̀ chất béo

 Dinh dưỡng cho chế độ giảm cân

 Các chứng rối loạn ăn uống

 Các chê ́ độ ăn kiêng phô ̉ biến

Kiến thức cơ bản về dinh dưỡng

NỘI DUNG KHÓA HỌC



Tập luyện thể dục nhịp điệu ( lý thuyết và

thực hành)

 Các loại hình Aerobic

 Nhịp tim

 Huyết áp

 Rating of Perceived Exertion (RPE) Đánh giá nỗ lực nhận thức

 Giảng dạy Aerobics
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 Lợi ích

 Tạ đơn và máy

 Kỹ thuật nâng tạ đúng

 Hiệp, tần suất và các bài mở rộng

Huấn luyện môn cử tạ ( lý thuyết và thực hành)

NỘI DUNG KHÓA HỌC



Functional training (lý thuyết và thực hành)

 Các loại hình Functional Training
 Chuyển động
 Những thiết bị mới trên thị trường

 Tạ bi sắt

 Bao cát

 Ống VIPR

 Túi Bulgaria
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 Kiểm tra độ dẻo dai

 Kiểm tra đứng lên ngồi xuống trong 1 phút

 Kiểm tra chống đẩy

 Bài kiểm tra Bước 3 phút ( Nam và Nữ)

 Thành phần cơ thể

Kiểm tra fitness

NỘI DUNG KHÓA HỌC



Thực hành căng cơ

 Các dạng căng cơ

 Lợi ích

 Các điều cần lưu ý
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 Những loại hình chấn thương cơ bản

 Giảm thiểu khả năng chấn thương khi luyện tập

Chấn thương khi tập luyện

NỘI DUNG KHÓA HỌC



Nghiệp vụ

 Quản lý khách hàng
 Kế hoạch chương trình huấn luyện

 Những phân khúc khách hàng khác nhau

 Những mục tiêu luyện tập khác nhau

 Địa điểm khác nhau

 Tiếp thị và bán hàng

 Danh mục đầu tư

 Huấn luyện viên tự do và Phòng Gym thương mại

 Huấn luyện online

12

9

10 Bài kiểm tra đánh giá

NỘI DUNG KHÓA HỌC



GIẢNG VIÊN  

SINGAPORE

VIỆT NAM

KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN 

HƠN 10 NĂM

Cam kết mang đến những kinh

nghiệm thực tế từ công việc hàng

ngày của mỗi giảng viên giúp học

viên có cái nhìn thực tế và rõ ràng

nhất về công việc PT.
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SALE DIRECTOR

DAVID LONG

• CEO KIDSMOOV VIỆT

NAM

• Founder LAGROUP 

EDUCATION

• 07 Kinh nghiệm trong 

việc  đào tạo bán hàng

• 02 Năm kinh nghiệm 

làm  việc trong môi 

trường Fitness trẻ em

MASTER TRAINER

ALIM HUSSAIN

• Master Trainer  10 năm

kinh nghiệm

• Founder KIDSmoov

Singapore

• Fat loss Coaching

programe

• Funtional training

• Sport conditioning
• Chứng chỉ Personal 

Trainer  Quốc Tế



ĐĂNG KÝ 

SỚM

Đặt cọc hoặc chuyển  

khoản trước 15 ngày

16.000.000đ

Đ ĂN G K Ý

ĐĂNG KÝ 

THƯỜNG

Đăng ký và chuyển  

khoản trước 5 ngày

20.000.000đ

Đ ĂN G K Ý

ƯU ĐÃI 

NHÓM

Dành cho nhóm đăng  

ký từ 2 học viên và đăng

kí sớm trước 15 ngày

15.500.000đ

Đ ĂN G K Ý

DOANH 

NGHIỆP

Thỏa thuận theo số

lượng  học viên và địa 

điểm học

THỎA THUẬN

L  I ÊN H Ệ

NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ VÀ ƯU ĐÃI
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LIÊN HỆ
ĐĂNG KÝ
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO PT QUỐC TẾ

02866824405

lagroup.edu@gmail.com

www.lagroupeducation.com

Lịch học: 7 buổi – 60 giờ học

Địa điểm: TP. HCM

http://www.lagroupeducation.com/

