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Giao tiếp hiệu quả và Đối nhân xử
thế/Bí quyết thành công
Trực tiếp

Khóa học này sẽ giúp bạn nắm vững kỹ năng giao tiếp cần thiết để tăng cường
mối quan hệ giữa các cá nhân, phát triển tinh thần lãnh đạo, thấm nhuần sự tự
tin và lòng nhiệt tình taị nơi làm việc.

Bạn sẽ học được những gì
Học cách xây dựng niềm tin và động viên mọi người hành động. Học cách để
có một thái độ nhiệt tình, giao tiếp hợp lý, rõ ràng, súc tích, truyền năng lượng
và gắn kết với người nghe. Khám phá cách kiểm soát căng thẳng, giảm thiểu lo
lắng, khuyến khích tư duy tích cực và cam kết không ngừng hoàn thiện.

Tại sao bạn muốn học chương trình này
Bạn sẽ được trang bị tốt hơn để trở thành người giao tiếp truyền cảm hứng,
người có khả năng giải quyết vấn đề và lãnh đạo tập trung. Bạn sẽ học cách
giúp tăng cường mối quan hệ giữa các cá nhân, kiểm soát căng thẳng và xử lý
các tình huống thay đổi nhanh chóng trong môi trường làm việc. Bạn cũng sẽ
phát triển được tinh thần trách nhiệm với sự tự tin và lòng nhiệt tình.

Chương trình này giúp gì cho bạn
Bạn sẽ giải quyết những thách thức phức tạp, mở rộng khả năng linh hoạt và
vượt trội trong việc xây dựng sự hòa hợp của đội nhóm. Sử dụng các kỹ năng
mới để trở thành một người giao tiếp thuyết phục hơn, duy trì giá trị của bạn
trong công ty/tổ chức. Khi bạn trở thành người tạo ảnh hưởng thành công,
bạn sẽ thấy mình có khả năng truyền cảm hứng cho người khác chủ động và
đổi mới.

