
Một chiến lược hiệu quả kèm theo việc thực hiện xuất sắc là sự đảm bảo tốt nhất cho 
thành công của mọi tổ chức. Để làm được điều này thì vai trò của các nhà quản lý cấp 
cao và cấp trung trong việc xây dựng và triển khai chiến lược là vô cùng quan trọng.
Khóa đào tạo này nhằm giúp cho các nhà quản lý có thể định hình và nâng cao kỹ 
năng xây dựng và triển khai chiến lược với những công cụ hiện đại thông qua các 
tình huống trong thực tiễn.

Miwako OIKAWA
Chuyên gia Nhật Bản

Chuyên gia tư vấn, chẩn đoán 
doanh nghiệp vừa và nhỏ của 

công ty Unico International, 
Nhật Bản

Nhiều năm kinh nghiệm xây 
dựng kế hoạch kinh doanh, 

phát triển/hỗ trợ xúc tiến các 
chương trình/dự án bán lẻ cho 
các nhà bán buôn dược phẩm 

lớn tại Nhật Bản.

Cán bộ kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trợ lý của cán bộ quản lý chủ 
chốt và  cán bộ quản lý cấp trung có quan tâm đến việc xây dựng chiến lược.

NGÀY 22

1. Kiến thức cơ bản về chiến lược kinh doanh
1-1 Chiến lược là gì?
1-2 Cơ cấu phân cấp của chiến lược
1-3 Năm yếu tố của chiến lược
1-4 Các loại hình chiến lược chủ yếu
1-5 Tiến trình lập chiến lược kinh doanh

Giới thiệu tình huống:
Tập trung chủ yếu vào trường 
hợp điển hình là các doanh 
nghiệp Nhật Bản.

2. Chiến lược khác biệt hóa 
2-1 Tính duy nhất của chiến lược
2-2 Ba xu hướng của sự khác biệt hóa

Nghiên cứu tình huống (thảo 
luận nhóm)
Nguyên nhân khác biệt hóa

NGÀY 23
2. Chiến lược khác biệt hóa (tiếp theo)

2-3 Tạo sức hấp dẫn trên thị trường
2-4 Quản lý thiết kế

Nghiên cứu tình huống (thảo 
luận nhóm)
Cấu trúc thương hiệu

3. Chiến lược Đại dương xanh (Smart-lean)
3-1 Tạo ra và nắm bắt khách hàng mục tiêu 
mới
3-2 Đổi mới giá trị

Nghiên cứu tình huống (thảo 
luận nhóm)
Đổi mới giá trị

NGÀY 24
4. Triển khai từ chiến lược đến chiến thuật 

4-1 Danh mục sản phẩm, lĩnh vực đầu tư
4-2 Lợi nhuận hỗn hợp
4-3 Xây dựng chiến lược giá

Giới thiệu trường hợp điển 
hình từ doanh nghiệp Nhật 
Bản. 

5. Tổng kết Xác nhận lại chiến lược, chiến 
thuật của mình

PHÒNG ĐA NĂNG, TÒA NHÀ VJCC
SỐ 15, ĐƯỜNG D5, VĂN THÁNH BẮC, P.25,
Q. BÌNH THẠNH, TP.HCM

22, 23 & 24/11/2011 ( 6 buổi)
Sáng: 8:30~11:30
Chiều: 13:30~16:30

1,900,000 VNĐ (bao gồm tài 
liệu, ăn nhẹ giữa buổi)

Tel:  (08) 3512 2151
Fax:  (08) 3512 2150
Email:  bc@vjcchcmc.org.vn
Ms. Thao, Ms. Uyen, Ms. Ha

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 
THÔNG QUA CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN

BC 17 -11:

Giới thiệu khóa học kinh doanh :

WWW.VJCCHCMC.ORG.VN

mục tiêu khóa học

nội dung

địa điểm

thời gian

học phí

liên hệ

đối tượng



Để đăng ký, xin Quí vị vui lòng:

1. Điền đầy đủ thông tin vào phiếu và fax đến VJCC (giữ chỗ tạm thời)
2. Hoàn thành thủ tục đóng học phí trực tiếp tại VJCC hoặc chuyển khoản (đăng ký chính thức).       
3. Thông tin Tài Khoản:

• Tên TK: Trung Tâm Hợp Tác Nguồn Nhân Lực Việt Nam - Nhật Bản HCM.
• Số tài khoản:  018.100.0140854
• Ngân Hàng: Vietcombank Binh Thanh

Chi tiết xin liên hệ C. Hà / C. Thảo / C.Uyên
 Tel : 08-3512-2151     - Fax : 08-3512-2150
 Mail : bc@vjcchcmc.org.vn   -   bc@vjcchcm.org.vn
 Số 15 đường D5, Văn Thánh Bắc, P.25, Bình Thạnh, TP. HCM.

Lưu ý:
VJCC nằm trong khuôn viên trường ĐH Ngoại Thương

 
                                 

  
    

FAX: (08) 3512 2150

WWW.VJCCHCMC.ORG.VN

phiếu đăng ký

thông tin liên hệ

BC 16-11 QUẢN LÝ RỦI RO VỀ THUẾ, CẬP NHẬT CÁC THAY ĐỔI VỀ THUẾ
 GẦN NHẤT & HIỆP ĐỊNH THUẾ

Thời gian Nguyên ngày 10&11/11/2011 (8:30-11:30; 13:30-16:30)
Học phí 1.200.000 VND/người
Tên công ty
Địa chỉ
Ngành nghề SXKD
Tel/Fax/E-mail
Người liên hệ
Học viên tham dự/
Chức vụ

1.
2.
3.

BC 17-11 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 
THÔNG QUA CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN

Thời gian Nguyên ngày 22, 23, & 24/11/2011 (8:30-11:30; 13:30-16:30)
Học phí 1.900.000 VND/người
Tên công ty
Địa chỉ
Ngành nghề SXKD
Tel/Fax/E-mail
Người liên hệ
Học viên tham dự/
Chức vụ

1.
2.
3.


