
THUYẾT TRÌNH ẤN TƯỢNG,
HIỆU QUẢ

Giảng viên: NGUYỄN THỊ MINH TÂM

Với hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu, truyền thông và phát triển nhân sự từ các 
tập đoàn lớn tại Việt Nam như: Unilever, Prudential, Navigos Group..., chị hiện là Sáng Lập Viên và Giám Đốc 
công ty Unity chuyên cung cấp dịch vụ Đào tạo và Tư vấn Phát triển Nghề nghiệp cho các cá nhân và công ty 
tại Việt Nam.

Chị đặc biệt yêu thích và nghiên cứu về Tâm lý học và các ứng dụng của Tâm lý vào đời sống. Trong việc đào 
tạo các kỹ năng cũng như Tư vấn phát triển nghề nghiệp, chị được chính thức sử dụng nhiều công cụ tâm lý 
phổ biến như: Psycho-Geometrics (Tâm lý-Hình học giúp nhận biết tính cách), MBTI - Myers Briggs Type 
Indicator (giúp nhận biết tính cách), Strong Interest Inventory (nhận biết công việc yêu thích), WBI - 
Work Behavior Inventory (nhận biết phong cách làm việc, lãnh đạo), TKI Con�ict Mode (công cụ giúp giải 
quyết mâu thuẫn).... Với chị, vận dụng các công cụ này hiệu quả sẽ giúp ích rất nhiều trong việc phát triển bản 
thân, phát triển nhóm, phát triển các kỹ năng cần thiết như: giao tiếp, quản lý, lãnh đạo...

Được cấp chứng chỉ Certi�ed Career Management Coach của Mỹ (Chuyên viên Tư vấn và Phát triển Nghề 
nghiệp), chị giúp các cá nhân chọn được công việc mình yêu thích và yêu thích công việc mình chọn, từ đó tự 
tin hơn, tìm thấy được niềm vui và sự hài lòng với công việc, cân bằng được công việc và cuộc sống... 

www.unity.com.vn

Khóa học

Để biết  thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

 ĐT: 3915 2398 - 3915 3908 

        Hotline: 0933 070 269

 Email: contact@unity.com.vn

Khóa học "Thuyết trình ấn tượng, hiệu quả" sẽ giúp bạn 
trình bày các ý tưởng, các thông điệp bạn muốn một cách tự 
tin, có sức thuyết phục và lôi cuốn, tạo được ấn tượng cho 
khán giả của bạn. Bạn sẽ được rèn luyện các kỹ năng chuyên 
môn và những hướng dẫn cần thiết để tự tin hơn và tạo được phong cách cho riêng bạn khi thuyết trình. Bạn 
sẽ nhận được những tư vấn chuyên môn về cách xử lý các tình huống phức tạp thường gặp khi thuyết trình. 

Nội dung chương trình
• Các bước cụ thể để có một bài thuyết trình hoàn hảo

• Sử dụng hình ảnh, dụng cụ trực quan phù hợp để nhấn mạnh những thông điệp quan trọng

• Tạo ấn tượng, gây sự chú ý của khán giả từ phút đầu tiên khi bạn bắt đầu bài thuyết trình

• Giữ nhiệt huyết trong suốt thời gian thuyết trình

• Pha trò, hài hước đúng lúc

• Áp dụng những phương pháp giúp giảm căng thẳng, lo lắng và mất bình tĩnh khi thuyết trình

• Trả lời câu hỏi, đặc biệt các câu hỏi mang tính chống đối, đả phá...

• Bí quyết giải quyết các tình huống khó khăn, gay cấn, thái độ không thân thiện... trong suốt

buổi thuyết trình

• Biết cách tận dụng sức mạnh của ngôn ngữ cơ thể khi thuyết trình

Thời gian
8:30 - 12:00, ngày thứ năm 23 - 06 - 2011

Hạn chót đăng ký: hết ngày 18 - 06 - 2011

(số lượng tối đa: 20 người)

Địa điểm
Văn phòng Unity, Tầng 1

199 Nguyễn Thái Bình - Quận 1 - Tp.HCM

Phí tham dự
600.000 đ/người (chưa bao gồm VAT)


