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KỸ NĂNG XÂY DỰNG HÌNH ẢNH CÁ NHÂN
Mục tiêu đào tạo
- Xác định được các yếu tố giúp
tạo hình ảnh chuyên nghiệp nơ i
làm việc.
- Nâng cao kỹ năng giao tiếp tại
nơi làm việc và thực hiện các
nghi thức giao tiếp phù hợp, hiệu
quả.
- Tạo dựng hình ảnh công sở
chuyên nghiệp, tạo xúc cảm
dương tính tại nơi làm việc góp
phần nâng cao hiệu quả công
việc, tăng thêm sự hài lò ng cho
đồng nghiệp, đối tác và khách
hàng,…

Giới thiệu chương trình
Thành công là mục tiêu mà mỗi
người chúng ta đều mong muốn đạt
được. Tuy nhiên trên con đường dẫn
tới sự thành công có vô vàn khó khăn
mà không phải ai cũng có thể vượt
qua. Để có được sự thành công,
ngoài việc trang bị cho mình kiến
thức, kỹ năng thì việc xây dựng cho
mình một thương hiệu cá nhân là vô
cùng quan trọng. Hình ảnh cá nhân có thể là công cụ hỗ trợ đắc lực
nhưng cũng có thể gây ảnh hưởng xấu cho bạn nếu bạn không biết cách
sử dụng hiệu quả.

Phương pháp đào tạo
dạy
- Phương pháp giảng
- Chuyên gia sử dụng các phương
Coaching dựa t
pháp đào tạo sau đây để chuyển
tải nội dung khóa học:
- Thảo luận mở (Open discussion)

Khi bạn giao tiếp với người khác, họ có thể đánh giá vị trí của bạn dựa
trên hình thức và thái độ của bạn. Vì vậy, thể hiện một hình ảnh chuyên
nghiệp của bản thân, nhất là trong những cuộc gặp gỡ đầu tiên là điều
rất quan trọng. Ấn tượng trong 7 giây đầu tiên quyết định 90 % việc
người khác có cảm tình với bạn về sau hay không, đặc biệt quan trọng

- Nghiên cứu tình huống (Case

trong những dịp không có cơ hội làm lại như đi phỏng vấn. Vậy, bạn phải

study)

làm gì khi chỉ có môt cơ hội duy nhất?

- Bài tập tự đánh giá (Self-

Khi tham gia khóa học “ Xây dựng hình ảnh cá nhân” do Viện

assessment)
- Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế
(Mini-lecture)

MasterSkills tổ chức, các bạn sẽ được tư vấn về phong cách, trang
phục, hình thể, makeup hoặc được trang bị những kỹ năng tưởng chừng
như đơn giản nhưng nếu không được rèn luyện thì chắc chắn bạn sẽ
khó thực hiện được như Kỹ năng diễn xuất, biểu cảm, cách tự làm một

Tài liệu
- Tài liệu lưu hành nội bộ

số kiểu tóc đi làm, đi tiệc, kỹ năng đi đứng nhẹ nhàng, uyển chuyển, kỹ
năng tạo dáng.
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Nội dung chương trình
Phần 1. Tổng quan về các phong cách giao tiếp

Phần 2. Quan niệm thẩm mỹ trang phục
- Thẩm mỹ trang phục là gì?
- Quan niệm về thẩm mỹ cá nhân trong thời đại hiện nay.
Những hậu quả thường gặp do sự thiếu chăm sóc hình ảnh cá nhân.

Đối tượng học viên
- Lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT,
HĐTV, Tổng Giám đốc, Giám
đốc); giới chủ doanh nghiệp.

Phần 3. Vai trò & chức năng của hình ảnh cá nhân trong giao tế
doanh nhân
- Vai trò của hình ản h cá nhân.

- Đội ngũ quản lý cấp trung của
các Doanh nghiệp (Giám đốc
Marketing, Giám đốc nhân sự,
Giám đốc hình ảnh, các trưởng
phòng/ ban chức năng khác.
- Những ai yêu thích về xây dựng
hình ảnh cá nhân..

- Các chức năng của hình ảnh cá nhân trong giao tế doanh nhân:
Chức năng giới thiệu, chức năng điều tiết và chức năng thông tin.

Phần 4. Giải pháp chăm sóc hình ảnh doanh nhân trong giao tế
- Giải pháp đối với hình ảnh cá nhân.
- Doanh nhân Nữ "Chia sẻ kinh nghiệm thực tế về những điều nên /
không nên"

Chứng nhận

- Doanh nhân Nam "Chia sẻ kinh nghiệm thực tế về những điều nên &
không nên" Nguyên tắc chung trong trang phục doanh nhân.

- Sẽ do Viện MasterSkills cấp, có giá
trị trên toàn quốc

Xem thêm chi tiết tại Website Masterskills.org:
http://www.masterskills.org/Personal-image-skills-training.htm
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