Change For Success
Life & Bussiness Training

THAY ĐỔI ĐỂ THÀNH CÔNG
Qui trình huấn luyện của
SALT

Giới thiệu
chương trình huấn luyện

Tìm hiểu
nhu cầu huấn luyện

Giới thiệu khóa học
Không ai tránh được THAY ĐỔI
chúng ta chỉ trì hoãn THAY ĐỔI mà thôi.
Chương trình Thay đổi để Thành công của SALT giúp các tổ chức và cá nhân
giải phóng sức mạnh tiềm ẩn bên trong và chủ động THAY ĐỔI nhằm thành công
và hạnh phúc trong đời.
Mục tiêu khóa học

Nội dung khóa học

 Nhận thức rõ ràng về nhu cầu cần

1.Thay đổi thực sự là gì?

thiết phải thay đổi hàng ngày

2.Tại sao chúng ta cần thay đổi.

hàng giờ để thành công trong

 Nhìn lại Đường đời của mỗi người.

cuộc sống (sự thay đổi trong suy

 Bạn muốn kết quả đời mình thế

nghĩ, cảm nhận và hành động).

Thiết kế
chương trình phù hợp

Tổ chức
huấn luyện

3.Chúng ta cần thay đổi những gì?

báo những vấn đề mà họ có thể
gặp phải trong giai đoạn thay đổi.
 Tăng cường sức mạnh tinh thần
để vượt qua những trở ngại gặp
phải khi thay đổi, xây dựng một hệ
thống niềm tin nâng cao tinh thần
và làm việc với một kế hoạch
hành động đi theo một Sứ mệnh
và mục tiêu rõ ràng.
 Hiểu được giá trị của việc làm việc

 Những gì bạn vẫn độc thoại tác

theo nhóm trong cuộc sống cá

Báo cáo sau huấn luyện
và
Đề xuất áp dụng

Giám sát
thực hiện

nào?

 Hiểu các kế hoạch thay đổi và dự

nhân và tổ chức.
 Có một tinh thần vững vàng và

làm việc có hiệu quả.

động rất lớn tới sức mạnh năng
lượng của bạn.
 Thay đổi suy nghĩ, cảm nhận và

hành động để có kết quả mong
muốn trong đời.
4.Phát huy sức mạnh vượt trội của cá
nhân và tổ chức.
 Nguyên nhân lớn nhất ngăn cản
chúng ta tiến lên phía trước.
 Phát huy sức mạnh của mỗi cá
nhân và tổ chức.
5.Thử thách: Chân trần vượt thủy
tinh.

Thông tin khóa học:
Thời gian huấn luyện: 2 ngày
Địa điểm huấn luyện: theo yêu cầu khách hàng (Khách sạn, Resort, Văn
phòng công ty)
Đối tượng tham dự: khoá học phù hợp với mọi người
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