TẠO LẬP DOANH NGHIỆP
“Khởi nghiệp là bước đi quan
trọng trong cuộc đời mỗi người”
Lợi ích của khóa học
Chương trình sẽ giúp bạn đầy đủ những bí quyết kinh doanh; phương pháp tạo dựng doanh
nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất , dựa trên việc sử dụng các công cụ thực hành; được hướng
dẫn chi tiết. Giúp bạn đủ tự tin để thành lập doanh nghiệp và phát triển sự nghiệp kinh doanh bền

vững đáng giá hàng triệu đô la.

BIẾN ĐAM MÊ THÀNH CÔNG VIỆC KINH DOANH
Mục tiêu khóa học
1. Biết cách tạo ra các ý tưởng kinh doanh đáng giá triệu đô
2. Biết cách phân tích ý tưởng kinh doanh, xác định nhu cầu thị trường, phân tích đối thủ và các yếu

tố thành công
3. Biết cách lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả
4. Xây dựng lộ trình phát triển doanh nghiệp ngắn, dài hạn
5. Biết cách chọn mô hình tổ chức kinh doanh phù hợp
6. Biết cách lựa chọn các địa điểm kinh doanh thuận lợi
7. Lập được kế hoạch tài chính để vận hành, duy trì và phát triển doanh nghiệp
8. Nắm bắt các kỹ thuật xây dựng Website để kinh doanh trực tuyến
9. Xây dựng các kế hoạch Marketing và quảng bá thông tin sản phẩm
10. Lập kế hoạch nhân sự; tuyển dụng, tổ chức công việc và phân công nhiệm vụ cho nhân viên
11. Biết cách xây dựng tiêu chuẩn vận hành kinh doanh
12. Tổ chức hỗ trợ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
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