
 
Một chương trình đặc biệt trong 3 ngày được thiết kế dành cho các giám đốc điều hành và các nhà lãnh đạo 
của tổ chức để khám phá nhựng gì thực sự là có thể trong việc đạt được những kết quả chưa có tiền lệ. 

Phương pháp độc quyền của Vanto Group cho phép những thay đổi mạnh mẽ và 
bền vững trong hiệu suất của tổ chức. 

Căn cứ vào cuốn sách bán chạy nhất “Ba Định Luật về Kết Quả”,chương trình 
này được thiết kế cho học viên để họ áp dụng phương pháp tiên tiến này trong 
môi trường kinh doanh hiện tại của họ. 

 
Bạn sẽ nhận được những đường dẫn để đến với: 
 
• Các yếu tố quan trọng thúc đẩy hiệu suất nhóm 
• Những giả định không được kiểm định mà giới hạn vận tốc của tổ chức. 
• Sự đồng thuận và hành động phối hợp đích thực ở cấp độ tổ chức 
• Ngôn ngữ của hiệu suất cao và cách áp dụng 
• Các công cụ để tầm nhìn của tổ chức được duy trì theo thời gian và được 

sở hữu bởi mọi người trong toàn tổ chức.  
 

Ba Định Luật về Kết Qủa Viết Lại Tương Lai của Tổ Chức được thiết kế 
cho các đội ngũ của tổ chức mà đang tìm kiếm lợi thế cạnh tranh.  

 
 

Ngày         : 24,25,và 26 Tháng 6, 2019  
Thời gian  :  8:30 sáng đến 7:00 tối 
Địa điểm   :  khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh (sẽ được xác định sau) 
Học phí     :  1.750 USD / một người 

 

Vì số lượng chỗ ngồi là có hạn, chúng tôi khuyến nghị các bạn nên đăng ký 
sớm. Học phí đã bao gồm học liệu, bữa trưa và đồ ăn nhẹ giờ giải lao. 

 
Để đăng ký, xin vui lòng liên hệ Ngoc Nguyen 
Email: nnguyen@vantogroup.com 

 
Các bạn đã sẵn sàng cho những kết 
quả đột phá chưa? 
vantogroup.com/contact 

 
 

“Điều khiến tôi rất ấn tượng với quy trình và công 
nghệ của Vanto Group là nó có một cách thực sự 
giúp mọi người tiếp cận với việc thay đổi văn hoá 
của một tổ chức”  

Michael C. Jensen, 
Giáo sư bộ môn Quản trị Kinh Doanh, 
trường Kinh Doanh Harvard Emeritus.  

Đội ngũ quản lý của chúng tôi đã cố gắng 
vài năm nay để tạo ra một tầm nhìn mới cho 
tương lai của công ty chúng tôi. Đã có vô 
số hội thảo, cuộc họp diễn ra mà chẳng dẫn 
chúng tôi đến đâu. Đội ngũ chúng tôi vẫn 
ương ngạnh và không đồng thuận, mặc dù 
chúng tôi đã nhìn thấy một tương lai có thể 
dự đoán là tương tự và biết những gì sắp tới 
nhưng chúng tôi đã không thể đoàn kết 
lại với nhau và vận hành như một đội ngũ gắn 
kết. 
Làm việc với Vanto Group đã cho chúng 
tôi một bước đột phá kì diệu, đội ngũ của 
chúng tôi cùng đồng thuận với một tầm 
nhìn và cảm thấy vô cùng hứng khởi khi 
lại được làm việc cùng nhau. Bây giờ 
chúng ta đang di chuyển toàn bộ tốc độ vào 
tương lai mà chúng ta cùng tạo ra. 

Mark Tayangkanont 
Giám Đốc Điều Hành của D’Fusion 

 
“Chương trình của Vanto Group không 
giống bất kì chương trình phát triển lãnh 
đạo nào khác mà tôi đã gặp trong suốt sự 
nghiệp lâu dài của tôi với tư cách là một 
chuyên gia Nhân sự. Sử dụng Ba Định Luật 
về Kết Qủa như một huôn khổ, chúng tôi có 
thể tiếp cận những cách thức mới thực sự 
để nhận thức vấn đề và trở thành những 
người lãnh đạo.” 

Chris Peck  
Phó Chủ Tịch về Nhân Sự của Tập đoàn UPS  

 
Làm việc với Vanto Group, tôi đã phát triển 
năng lực lãnh đạo của tôi và đội ngũ của tôi 
đã đoàn kết thực sự. Thay vì chỉ tập trung vào 
mục đích của cá nhân và chức năng của 
phòng ban mình, giờ đây tất cả mọi người đều 
làm việc để hiện thực hóa tương lai và mục 
tiêu của cả tổ chức” 

Paradee Sjindamanee 
Giám  Đốc  Điều  Hành  của T.S. Printing 2002 

      
Viết lại Tương Lai của Tổ chức 

mailto:syakout@vantogroup.com

