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Mục tiêu đào tạo

Phương pháp đào tạo

- Phương pháp giảng dạy
Coaching dựa t

Tài liệu

Giới thiệu chương trình

Một con thuyền nhỏ bé đứng

trước biển cả rộng lớn mà không

biết phải đi về đâu, không biết

làm sao để có thể tránh được

những cơn bão, không biết nơi

nào là tốt nhất để có thể cập

bến...

Doanh nghiệp cũng sẽ như vậy,

sẽ mất phương hướng trước thị trường bao la và sẽ không vượt

qua được những cơn bão rủi ro thách thức có thể xảy ra nếu

không có một kế hoạch kinh doanh hợp lý.

Khóa học sẽ cung cấp cho học viên những công cụ để lập Kế

hoạch kinh doanh hiệu quả. Kết hợp với việc thảo luận nhóm, học

viên sẽ nhanh chóng nắm bắt được các bí quyết lập kế hoạch

cũng như học hỏi kinh nghiệm quý báu để phát huy tác dụng của

công cụ quản lý hiệu quả này trong doanh nghiệp mình, giúp

doanh nghiệp xác định mục tiêu, chiến lược, thị trường, khách

hàng, đối thủ cạnh tranh từ đó đưa ra các phương hướng kinh

doanh hợp lý và có thể tìm ra giải pháp đón đầu.

- Chuyên gia sử dụng các phương

pháp đào tạo sau đây để chuyển

tải nội dung khóa học:

- Thảo luận mở (Open discussion)

- Nghiên cứu tình huống (Case

study)

- Bài tập tự đánh giá (Self-

assessment)

- Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế

(Mini-lecture)

- Cung cấp cho học viên những

kiến thức cần thiết, giúp học viên

có thể tự lập cho mình một kế

hoạch kinh doanh hoàn chỉnh

nhằm khởi đầu cho sự nghiệp kinh

doanh

- Bên cạnh các kỹ năng để thiết

lập kế hoạch, khóa học còn bao

gồm việc phân tích kế hoạch kinh

doanh thực tế của Doanh Nghiệp
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- Tài liệu lưu hành nội bộ



Đối tượng học viên

- Các cấp quản lý & lãnh đạo

doanh nghiệp.

-. Đội ngũ quản lý cấp trung

(giám đốc chức năng trưởng

phó các phòng, ban, bộ phận

trong doanh nghiệp).

- Những người đang tham gia

làm việc trong môi trường

doanh nghiệp có mong muốn

phát triển và hoàn thiện kỹ

năng quan trọng này.

- Chương trình không phù hợp

cho các đối tượng là học sinh,

sinh viên - những người chưa

có thâm niên làm việc trong

môi trường doanh nghiệp.

Chứng nhận

- Sẽ do Viện MasterSkills cấp,

có giá trị trên toàn quốc

Nội dung chương trình

1. Kỹ năng xây dựng mục tiêu và lập kế hoạch

2. Kỹ năng phân tích các cơ hội kinh doanh và xây

dựng tầm nhìn doanh nghiệp

3. Kỹ năng định vị thị trường và khách hàng mục

tiêu

4. Kỹ năng hoạch định phát triển sản phẩm mới

5. Kỹ năng lập dự báo nhu cầu và hoạch định sản

xuất

6. Phát triển các chiến lược Marketing và xây dựng

hệ thống phân phối

7. Kỹ năng tổ chức công việc

8. Phân tích kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp

tại Mỹ và Việt Nam

9. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh

10.Thực hành lập kế hoạch kinh doanh

Xem thêm chi tiết tại Website Masterskills.org:

http://masterskills.org/Business-plan-skills-training.htm
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