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Trainer: Mr.Nguyễn Bão Quốc
Founder & CEO BQ Training & Coaching
Phó chủ tịch JCI Da Nang 2020
Phó chủ tịch Thường trực Hội Khởi
nghiệp sáng tạo Tp. Tam Kỳ
Cố vấn khởi nghiệp chương trình
Co4Growth - Quỹ Startup Vietnam
Foundation (SVF)
Nguyên giám đốc chi nhánh miền
trung - C.ty CPTM PAN ( tập đoàn
The Pan Group)
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Trainer: Nguyễn Bão Quốc

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong bán hàng và
đào tạo đội ngũ bán hàng
8 năm kinh nghiệm trong quản lý và điều

Kinh nghiệm

hành doanh nghiệp.
Nguyên là giám đốc chi nhánh miền trung Công ty CPTM PAN (Đơn vị thành viên tập
đoàn The Pan Group)
Gần 7 năm kinh nghiệm trong vai trò nhà
đào

tạo,

diễn

thuyết,

diễn

giả,

MC,

Monderator cho các chương trình lớn
Hơn 3 năm trong vài trò Coaching,
Mentor cho các doanh nghiệp khởi
nghiệp, doanh nghiệp SMEs/m SMEs.

Tốt nghiệp Kỹ sư Cơ khí động lực
Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Trường doanh nhân Bizuni & Group
Quản trị và khởi nghiệp
Tốt nghiệp khóa "Train of Trainer" về Khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo do chương trình
đề án 844 - ISEV - Bộ Khoa học Công nghệ
cấp chứng nhận
Tốt nghiệp khóa "Cố vấn khởi nghiệp Đổi
mới sáng tạo tạo tác động xã hội" do Hiệp
hội cố vấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Quốc gia và báo diễn đàn doanh nghiệp cấp
chứng nhận

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Tốt nghiệp khóa Giám đốc Khởi nghiệp -

Hàng trăm chương trình đào tạo: Bán hàng, marketing, lãnh đạo,
quản lý doanh nghiệp, kỹ năng mềm...
Cố vấn khởi nghiệp của chương trình Co4Growth - Quỹ đầu
tư khởi nghiệp Việt Nam - SVF
Cố vấn khởi nghiệp của chương trình The Y Factor - JCI
Da Nang
Cố vấn chương trình Sông Hàn CEO Summit - JCI Da Nang
Sáng lập kênh youtube:
BQ Academy Channels - Học viện đào
tạo bán hàng và phát triển bản thân
Sáng lập chương trình "Talk CEO Startup"
Kênh truyền thông cho người khởi nghiệp

YOUTUBE: BQ ACADEMY CHANNEL

HÀNG TRĂM CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

WWW. BQTRAINING.EDU.VN

Liên hệ:
Phone: 0916 14 51 51
Email: baoquocxp@gmail.com
Web: bqtraining.edu.vn
Youtube: BQ Academy Channels
Facebook: nguyenbaoquoctrainer
Linkedin: nguyen-bao-quoc-88a36a168

Mr. Nguyễn Bão Quốc

