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Tiền thân là dự án “SOGroup – Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực” được thành lập vào năm
2014, nhưng sau đó dự án tạm đóng lại vì nhiều lý do. Trong 05, người sáng lập dự án anh Nguyễn Bão Quốc
đã tổ chức hàng trăm chương trình đào tạo cho doanh nghiệp, cho sinh viên, cho cộng đồng để giúp mọi
người cùng phát triển. Và tới tháng 10 năm 2019, BQ Training chính thức được ra đời mang theo bao ước
mơ hoài bão.
Sau gần 2 năm hoạt động, đến nay BQ Training đã trở thành thương hiệu được nhiều khách hàng biết đến
với các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng, phát triển bản thân và các chương trình tư vấn xây
dựng chiến lược và xây dựng hệ thống quản trị cho doanh nghiệp.
Với phương châm “Follow Your Step” BQ Training luôn đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ,
doanh nghiệp khởi nghiệp trong vai trò là người tư vấn và đào tạo cho cấp quản lý, lãnh đạo nâng cao năng
lực quản lý, quản trị và lãnh đạo doanh nghiệp.
Trong hành trình phát triển của mình, BQ Training tôn trọng các giá trị vì cộng đồng, chính vì vậy mỗi bước
đi của chúng tôi luôn gắn yếu tố cộng đồng trong đó.
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SOGroup – Trung tâm đào tạo và phát
triển nguồn nhân lực: Dự án ra đời với
mục đích kết nối: Nhà trường – sinh
viên – doanh nghiệp tạo thành vòng
tròn kết nối khép kín để nâng cao năng
lực nguồn lao động, đáp ứng cho sự
phát triển của miền trung.

2014
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Thương hiệu BQ Training chính thức ra đời, có gần
20 chương trình được tổ chức cho cộng đồng
doanh nghiệp Quảng Nam, Đà Nẵng: Khởi nghiệp
từ ý tưởng đến thực thi, xây dựng hệ thống bán
hàng và marketing cho doanh nghiệp vừa và nhỏ,
nghệ thuật quản lý nhân sự cho doanh nghiệp khởi
nghiệp, Hội thảo “chèo lái doanh nghiệp Vượt qua
khủng hoảng”, ....

2015

Hơn 70 chương trình chia sẻ cho doanh
nghiệp, sinh viên, cộng đồng được tổ chức với
các chuyên đề: Bạn là CEO cuộc đời bạn, làm
chủ mục tiêu định hướng cuộc đời, bí quyết
chinh phục nhà tuyển dụng, kỹ năng thuyết
trình, kỹ năng MC, kỹ năng Networking,...

2019

2021

Chúng tôi đang cố gắng từng ngày để
hoàn thiện và sáng tạo hơn nữa trong các
sản phẩm của mình, cách thức đưa sản
phẩm đến gần với với quý khách hàng để
một tương lai không xa, BQ Training sẽ có
cơ hội đồng hành cùng quý khách hàng
để chinh phục ước mơ của các bạn.
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Trở thành doanh nghiệp được yêu mến nhiều nhất ở Việt
Nam trong việc cung cấp giải pháp tư vấn, các sản phẩm
đào tạo kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phát triển bản thân.
BQ Training hướng tới một doanh nghiệp cộng đồng với
một ước mơ sẽ được đồng hành với tất cả các doanh
nghiệp Startup, SMEs, mSMEs trong suốt hành trình phát
triển của các bạn.
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BQ Training đem đến cho cộng đồng doanh nghiệp những
khóa học thực sự chất lượng về nghệ thuật quản lý, lãnh đạo,
những khóa học phát triển kỹ năng. Đặc biệt, chúng tôi cung
cấp những khóa tư vấn chuyên sâu về kinh doanh,
marketing, quản lý con người, bán hàng, xây dựng hệ thống
quản trị để giúp doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp
SMEs, mSMEs nâng cao năng lực cạnh tranh trên thương
trường.
Tại BQ Training, chúng tôi luôn tôn trọng sự khác biệt và
sáng tạo, chúng tôi luôn tạo ra môi trường làm việc thân
thiện, chuyên nghiệp và là nơi các thành viên gia đình BQ
Training cống hiến hết sức mình vì sự phát triển của chính
bản thân mỗi người
BQ Training luôn giữ đúng cam kết với các cộng sự, cổ đông
của chúng tôi, chúng tôi luôn nổ lực hết mình để đem lại các
quyền lợi tốt nhất
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NĂNG
ĐỘNG

SÁNG
TẠO

TẬN
TÂM

YÊU
THƯƠNG

ĐỒNG
HÀNH
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NĂNG
ĐỘNG

Chúng tôi mong muốn xây dựng một cộng đồng sống tích cực, tất cả chỉ được tạo ra
khi bạn sở hữu một tinh thần lạc quan, những hành động tích cực và những thói
quen tốt

TẬN
TÂM

Chúng tôi luôn cố gắng hết sức trong công việc, nghiên cứu, trong việc tạo ra các sản
phẩm, đội ngũ của BQ Training cũng dốc hết sức mình để đồng hành cùng khách
hàng, chúng tôi coi thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi.

SÁNG
TẠO

Không ngừng đổi mới trong phương pháp làm việc, nghiên cứu, giảng dạy, kết nối với
khách hàng, đối tác, liên tục tạo ra những sản phẩm mới tốt hơn, phù hợp hơn, đáp
ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng

YÊU
THƯƠNG

Tại BQ Training, chúng tôi tôn trọng và yêu thương nhau như một gia đình, chúng
tôi yêu thương khách hàng như chính một thành viên của gia đình, chúng tôi trân
trọng giá trị đó

ĐỒNG
HÀNH

Chúng tôi muốn đi cùng bạn, giúp bạn thực hiện mục tiêu của mình và chúng tôi
xem trọng việc đó, nó là một phần không thể thiếu của tập thể BQ Training.
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“FOLLOW YOUR STEP”
CHÚNG TÔI CHỌN ĐI CÙNG BẠN, LẮNG
NGHE BẠN, VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN
TRÊN HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG DOANH
NGHIỆP. CHÚNG TÔI TÔN TRỌNG SỰ CHÂN
TÌNH VÀ TRUNG THỰC TRONG KINH
DOANH.

CORE
BUSINESS
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1

Tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh

5

Tư vấn xây dựng kênh phân phối (online + ofline)

2

Tư vấn xây dựng chiến lược bán hàng và marketing

6

Tư vấn xây dựng hồ sơ năng lực doanh nghiệp

3

Tư vấn xây dựng đội ngũ bán hàng

7

Tư vấn xây dựng bộ sales kits & sales tools

4

Tư vấn xây dựng mô hình kinh doanh và
lập kế hoạch kinh doanh

8

Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị cơ bản (hệ
thống quy trình, hệ thống chiến lược, văn hóa
doanh nghiệp, con người doanh nghiệp)
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1

Kỹ năng quản lý

4

Kỹ năng bán hàng và marketing

2

Kỹ năng phát triển bản thân

5

Kỹ năng lãnh đạo

6

Kỹ năng xây dựng
hệ thống quy trình doanh nghiệp

3

Kỹ năng xây dựng kênh phân phối
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Kỹ năng làm
việc nhóm
Kỹ năng tổ chức
cuộc họp

Kỹ năng
lập kế hoạch và
quản lý thời gian

Kỹ năng giao việc

Kỹ năng
thiết lập mục tiêu
Kỹ năng
làm việc trong
môi trường đa
văn hóa
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Kỹ năng nói chuyện
trước công chúng

Kỹ năng thuyết trình

Kỹ năng Networking

Tư duy phản biện
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1

Nghệ thuật bán hàng B2B chuyên nghiệp

5

Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

2

Kỹ năng thực hiện chiến dịch email marketing

6

Kỹ năng chốt sales

7

Kỹ năng đọc vị khách hàng- thấu hiểu
hành vi qua DISC

3

Kỹ năng viết thư chào hàng

4

Xây dựng quy trình sales và marketing
cho doanh nghiệp SMEs

8

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại (Telesales
– Telemarketing)
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Giúp bạn nắm bắt và cải thiện các kỹ năng bán hàng cần thiết để nâng cao doanh số, xây dựng các mối quan hệ
bền vững với khách hàng và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của công ty.

Cung cấp kiến thức cơ bản về hoạt động bán hàng của các
công ty phân phối
Huấn luyện kỹ năng bán hàng: tìm kiếm đại lý, tiếp xúc khách
hàng, giao tiếp, đàm phán thương lượng, ứng xử tâm lý
Làm chủ và nắm bắt kỹ thuật giao tiếp cho quy trình bán
hàng
Tiếp cận hiệu quả và gây dựng mối quan hệ thân thiết với
khách hàng tiềm năng
Giảm tỉ lệ từ chối và nâng cao tỉ lệ chốt hợp đồng khi kết
thúc bán hàng
Có tầm nhìn và định hướng rõ ràng trong lĩnh vực tư vấn bán
hàng

BQTRAINING.EDU.VN

COMPANY PROFILE

14

Sẽ giúp bạn có kế hoạch cụ thể để quản lý thời gian một cách khoa học nhất, tránh bị lãng phí thời gian
một cách vô bổ.

- Nhận ra tầm quan trọng của việc quản lý thời gian
- Nhận ra các thói quen chần chừ và cách khắc phục
- Tránh được những căng thẳng, mệt mỏi trong cuộc sống
- Xác định được mục tiêu học tập và nghề nghiệp
- Biết tổ chức và phân công công việc trong nhóm
- Biết xác định thứ tự các công việc ưu tiên trong ngày
- Cân bằng công việc và cuộc sống, nâng cao chất lượng cuộc
sống bản thân
- Gặt hái thành công trong công việc và trải nghiệm cảm
xúc mãn nguyện, hạnh phúc
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Giúp học viên biết cách thiết lập đảm bảo các yếu tố khả thi (S.M.A.R.T) .
Đồng thời khóa học này sẽ cung cấp công cụ để có thể thiết lập và quản lý mục tiêu một cách hiệu quả.

- Hiểu, phân biệt và áp dụng được các khái niệm tầm nhìn, sứ
mệnh, mục tiêu chiến lược, mục tiêu hàng năm, mục tiêu quý,
tháng.
- Phân biệt được các loại mục tiêu khác nhau như mục tiêu phát
triển, mục tiêu sản xuất, mục tiêu tài chính, mục tiêu nhân sự.
- Hiểu và áp dụng được phương pháp thiết kế mục tiêu theo
SMARTER
- Xây dựng và thống nhất được giữa mục tiêu cá nhân và mục
tiêu công việc
- Hiểu và áp dụng được các công cụ quản lý mục tiêu và công
việc
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Giúp bạn xây dựng kênh phân phối phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và đi đúng hướng

- Nhận biết tầm quan trọng của Kênh phân phối.
- Hiểu rõ quy trình xây dựng hệ thống Kênh phân phối.
- Lựa chọn kênh phân phối và nhà phân phối phù hợp.
- Chiến thuật triển khai và phát triển kênh phân phối.
- Kỹ năng quản lý và giám sát Kênh phân phối.
- Nhận biết các điểm mạnh và điểm yếu của Kênh phân
phối công ty đang vận hành.
- Xây dựng chiến lược Kênh phân phối.

16
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Nếu như bạn chưa thực sự thấy tự tin về những thứ mình đang nắm giữ để có thể trở thành một người bán hàng
chuyên nghiệp, để đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng thì khóa học này sẽ là một phần trong hành
trình đến với thành công của bạn, nó trang bị cho bạn kỹ năng quan trọng nhất đó là “Bán Hàng”.
- Nắm bắt đầy đủ kiến thức, quy trình bán hàng chuyên nghiệp
- Nâng cao khả năng giao tiếp, bán hàng với khách hàng hiệu quả
- Xử lí từ chối khi mua hàng, lời phàn nàn của khách hàng và khách
hàng khó tính 1 cách khéo léo, hiệu quả
- Biết cách thuyết phục khách hàng dựa trên niềm tin có thực về
sản phẩm
- Bí quyết làm cho doanh số bán hàng tăng cao hơn gấp nhiều lần so
với hiện tại
- Làm cho mỗi người mua hàng tự giới thiệu sản phẩm đã mua đến
nhiều người khác nữa
- Khiến cho khách hàng hài lòng vì đã có được một món hàng vượt
sự mong đợi của họ

COMPANY PROFILE
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KHÓA 1

KHÓA 2

KHÓA 3

BẠN LÀ CEO
CỦA CUỘC ĐỜI BẠN

ĐỊNH VỊ MỤCTIÊU
ĐỊNH HƯỚNG
CUỘC ĐỜI

KHỞI NGHIỆP
"TỪ Ý TƯỞNG
TỚI THỰC THI"
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PODCAST: CÁC CHƯƠNG TRÌNH
KINH DOANH KHÓA HỌC ONLINE
KINH DOANH SÁCH VÀ CÁC SẢN
PHẨM GIÁO DỤC
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Giải pháp toàn diện: Chúng tôi có đội ngũ
chuyên gia rộng khắp các lĩnh vực, chúng tôi
đem lại cho doanh nghiệp góc nhìn tốt nhất,
toàn diện nhất

Khác biệt: giải pháp, dịch vụ của chúng tôi được
nghiên cứu sâu và phù hợp với những doanh
nghiệp khởi nghiệp, SMEs, mSMEs, những giải
pháp này được đúc kết dựa trên kinh nghiệm
thực chiến kết hợp với những nguyên lý đã được
nghiên cứu. Chúng tôi cung cấp cho bạn
Mindset, Skillset, toolset để giúp bạn đạt được
mục tiêu kinh doanh của mình.

COMPANY PROFILE
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Đồng hành: Chúng tôi biết bạn có thể học bất
cứ điều gì ở bất cứ đâu, nhưng bạn sẽ mất năng
lượng và phương hướng ở những tuần sau đó, và
nếu được chọn, BQ Training sẽ đồng hành cùng
bạn, giúp bạn đến khi nó trở thành một thói
quen tích cực của bạn.
Hiểu: Hơn ai hết chúng tôi hiểu một điều rằng,
bạn chỉ thích kinh doanh với những người bạn
biết, bạn hiểu và bạn tin cậy. Và chúng tôi Hiểu
rõ điều đó, trước khi đồng hành cùng bạn,
chúng ta sẽ cho nhau khoảng thời gian “3-5
buổi coaching free” để Hiểu nhau hơn. Chúng
tôi quan niệm, trong kinh doanh, chỉ khi hiểu
và tin cậy thì chúng ta mới cùng nhau đi xa.
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Và hàng trăm doanh nghiệp khác...!
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BQ TRAINING & CONSULTING SOLUTIONS CO.LTD
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Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 3/2020

FOUNDER & CEO
NGUYỄN BÃO QUỐC

Tổng thành viên: 04
Tổng thành viên dự kiến phát triển: 07

PHÒNG
SALES & MARKETING

Nhân viên
kinh doanh

Nhân viên
Marketing

PHÒNG HCNSKẾ TOÁN

PHÒNG ĐÀO TẠO

Chuyên gia
R&D

Chuyên gia
đào tạo

Chuyên gia tư vấn

BQTRAINING.EDU.VN

VĂN HÓA CỦA BQ TRAINING
Tại BQ Training chúng tôi tôn
trọng sự trung thực, với chúng
tôi sự tin yêu của khách hàng
chính là thước đo cho sự thành
công của chúng tôi.
Chúng tôi luôn hướng đến kết quả
và luôn tìm giải pháp trong mọi
tình huống.
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Người sáng lập/founder: Nguyễn Bão Quốc – Tốt nghiệp Kỹ sư Cơ Khí
động lực – ĐH Bách Khoa Đà Nẵng.
- 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng B2B, bán hàng dự án,
đào tạo và quản lý đội ngũ bán hàng
-7 năm kinh nghiệm trong vai trò quản lý và điều hành doanh nghiệp
(Nguyên là giám đốc chi nhánh Đà Nẵng, quản lý kinh doanh khu vực
miền trung của công ty CPTM PAN, đơn vị thành viên tập đoàn The Pan
Group)
- 6 năm kinh nghiệm với gần 100 chương trình chia sẻ về các lĩnh vực:
Kinh doanh, làm chủ tư duy, kỹ năng thuyết trình,...cho doanh nghiệp,
sinh viên các trường đại học
- Cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tác động xã hội
- Thành viên của nhiều cộng đồng uy tín và giữ nhiều vai trò khác
nhau:
- Phó chủ tịch phụ trách đối ngoại của Liên Đoàn Lãnh Đạo và Doanh
nhân trẻ thế giới - JCI Da Nang 2020
- Phó chủ tịch thường trực Hội Khởi nghiệp sáng tạo Tp. Tam Kỳ,
Quảng Nam 2021-2025
- Mentor dự án Sông Hàn CEO Summit, The Y Factor, Co4Growth

BQTRAINING.EDU.VN
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Chúng tôi may mắn có đội ngũ chuyên
gia đồng hành cùng doanh nghiệp, các
đối tác uy tín về: Chuyển đổi số,
truyền thông và media, tư vấn thiết kế
nhận diện thương hiệu, tư vấn chiến
lược kinh doanh

BQTRAINING.EDU.VN

100% nhân sự BQ Training tốt nghiệp Đại học
100% chuyên gia, cộng sự đều có kinh nghiệm
nhiều năm trong lĩnh vực chuyên môn
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Công ty TNHH Tư vấn giải pháp và Đào tạo BQ
Add: 38 Hoàng Hữu Nam, Tp. Tam Kỳ, Quảng
Nam
Website: www.bqtraining.edu.vn
Fanpage: facebook/hocviendaotaothucchien
Youtube: BQ Academy Channel
Email: contact.bqtraining@gmail.com
Thông tin liên hệ diễn giả: Nguyễn Bão Quốc
Mobile: 0916145151
Email: baoquocxp@gmail.com
Facebook: nguyenbaoquoctrainer
Linkedin: nguyen-bao-quoc-88a36a168
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