
Tại sao khóa học này lại dành cho các CEO thời đại toàn cầu hóa?
1. Các CEO nên là người trực tiếp trao đổi, thuyết phục đối tác nước ngoài.
2. Các CEO không thể dựa hoàn toàn vào thông dịch viên, những người vốn không 
     thể hiểu việc kinh doanh bằng chính CEO.
3. Các CEO cần một phương pháp học hiệu quả và đơn giản, cùng những giáo viên 
     tiếng Anh với kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm làm việc thực tế.

https://www.dcecvietnam.com     

GIÁO VIÊN CỦA CHÚNG TÔI BÀI HỌC CỦA CHÚNG TÔI

Là những người sở hữu tư duy
và kinh nghiệm làm việc trên
nhiều lãnh vực và lãnh thổ. Bạn
có thể học từ họ không chỉ
tiếng Anh, mà còn kiến thức, tác
phong, kỹ năng và kinh nghiệm
làm việc của doanh nhân quốc
tế.

Phương pháp hiệu quả, đơn
giản giúp thiết lập phản xạ
giao tiếp tiếng Anh Thương
mại một cách tự nhiên. Trải
nghiệm những bài học thiết
thực và tính ứng dụng cao.

GIAO TIẾP

ĐÀM PHÁN

QUYẾT ĐỊNH

Kết nối với đối tác

Điều chỉnh và giải quyết sự
khác biệt

Lựa chọn dựa trên thông tin
khách quan

PHÁT TRIỂN
MỞ RỘNG THỊ

TRƯỜNG

KHÓA HỌC TĂNG CƯỜNGKHÓA HỌC TĂNG CƯỜNGKHÓA HỌC TĂNG CƯỜNG   
TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI DÀNH CHO CÁC CEOTIẾNG ANH THƯƠNG MẠI DÀNH CHO CÁC CEOTIẾNG ANH THƯƠNG MẠI DÀNH CHO CÁC CEO

8 buổi học thú vị (mỗi buổi 55 phút). 1-kèm-1. Giáo trình theo chủ đề. Luyện tập với giáo viên.
Ứng dụng ngay với tình huống trong kinh doanh.
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DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
Với gần 20 năm kinh nghiệm làm việc với những doanh nghiệp lớn
của Nhật Bản, chúng tôi cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng cao
đáp ứng những khách hàng khó tính nhất.


