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Chủ đề:
Quản trị Thời gian – Chìa khóa thành công

Lời mở đầu
"Chúng ta không bao giờ có đủ thời gian để làm mọi việc mình muốn,
nhưng chúng ta luôn có đủ thời gian để làm những việc quan trọng nhất”
_Brain Tracy_
Quản trị thời gian hiệu quả là một kỹ năng đặc biệt cần có ở giới trẻ trong thời đại mới.
Với tư duy, trí tuệ của một doanh nhân và khả năng của một diễn giả có sức ảnh hưởng, CEO
Dương Xuân Phi với hành trình “tăng tốc trải nghiệm – rút ngắn thời gian” của mình mong
muốn tạo động lực từ những câu chuyện thực giúp các bạn sinh viên hiểu sâu sắc và bản chất nhất
về tầm quan trọng của Thời gian, từ đó truyền cảm hứng đến từng hành động cụ thể giúp các bạn
cải thiện hiệu suất học tập và làm việc mỗi ngày.
Uto Academy (thuộc Uto Group: Uto Tech JSC, Utopia Eco Lodge) hân hạnh gửi lời mời kết nối
đến quý Nhà trường nhằm cùng phối hợp tổ chức Khóa học miễn phí mang tên “Quản trị thời gian
– Chìa khóa thành công”.

NỘI DUNG TỔNG QUAN KHÓA HỌC
Chủ đề
QUẢN TRỊ THỜI GIAN – CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG
Nội dung
👉 Tầm quan trọng của việc quản trị thời gian
👉 Những nguyên lý, nguyên tắc quản trị thời gian
👉 Phát hiện và xử lý "kẻ đánh cắp thời gian" của bạn
👉 Các công cụ tối ưu cho việc quản trị thời gian
Hình thức, quy mô tổ chức
👉 Meeting qua Google Meet
👉 Tối đa 500 người tham gia trên 1 khóa học
Thời gian
👉 Dự kiến tổ chức: 28.04.2021 lúc 19h00 (hoặc tùy chọn)
👉 Thời lượng chương trình: 2.5 tiếng
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Lí lịch

Sinh ra tại Nam Định
Sống tại Nha Trang
Từng học tại Học viện Hàng không Việt Nam
Làm việc tại Lào Cai, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng
Facebook có 63.613 người theo dõi
Chức vụ

Founder/CEO tại Utopia Eco Lodge
Founder tại Phuot Xuyen Viet
Founder/CEO tại JGooooo.com
Founder/CEO tại Uto Tech JSC
Founder tại Uto Academy
Founder/CEO tại Utopia Travel

DIỄN GIẢ DƯƠNG XUÂN PHI
“Người giàu có nhất là người có nhiều trải nghiệm nhất trong cuộc đời này" - Dương Xuân Phi

FOUNDER DỰ ÁN
ĐẠP XE XUYÊN VIỆT
Năm 2014, bắt đầu chỉ với 1 triệu
trong tay, anh đạp xe hết 63 tỉnh
thành truyền cảm hứng đến rất nhiều
người tại nơi anh đến, gửi đi hơn 200
bức thư tay trong dự án Thư tay
Xuyên Việt, thực hiện phim ngắn “Đi
& sống” và dự án truyền cảm hứng
mang tên “Tôi có một ước mơ”.

FOUNDER/CEO
RESORT UTOPIA ECO LODGE
Năm 2016 anh bắt tay xây dựng
Utopia Eco Lodge - resort hoang
sơ và đẹp nhất vùng Tây Bắc. Là
một sản phẩm diệu kỳ, nơi đưa
chúng ta rời xa những hối hả thực
tại và bắt đầu những trải nghiệm
mới, cảm nhận từng khung cảnh
thiên nhiên và tái tạo những nguồn
năng lượng tích cực mới.

FOUNDER/CEO
UTO TECH JSC
Năm 2020 anh sáng lập Công ty Cổ
phần Uto Technology. Là một
người lãnh đạo tài năng, tâm huyết,
kiên định với lý tưởng “Make great
big things to change the world", sẵn
sàng theo đuổi đến cùng và không
ngại ngần lan tỏa cảm hứng, bí
quyết thành công đến tất cả các
thành viên Uto Tech

DIỄN GIẢ DƯƠNG XUÂN PHI
Tăng tốc trải nghiệm lên thì trẻ tuổi vẫn có thể suy nghĩ chín chắn” - Dương Xuân Phi

”

"Hai mươi năm nữa, bạn sẽ hối tiếc vì
những thứ mình không làm hơn là điều
đã làm. Vì vậy, hãy tháo dây, cho thuyền
ra khỏi bến cảng an toàn, căng buồm đón
gió, tìm tòi, ước mơ và khám phá"
- Mark Twain

DƯƠNG XUÂN PHI
“Thời gian là thứ duy nhất công bằng với tất cả mọi người…”
“Chúng ta đang mất 80% thời gian mỗi ngày để làm những công việc không quan trọng…”
“Đừng tiết kiệm tiền, hãy tiết kiệm thời gian vì thời gian chính là đầu vào cho mọi sự chuyển hoá giá trị…”
“Tài sản lớn nhất của cuộc đời không phải là tiền bạc, mà là sức khỏe, trí tuệ và mối quan hệ, hãy dành thời gian chuyển
hóa thành những thứ đó…”
“Đừng lãng phí 1/3 năm cuộc đời chỉ để ngủ. Chỉ cần ngủ 3 giờ vẫn đạt được chất lượng giấc ngủ tương đương với 8 giờ
nếu bạn hiểu về nguyên lý cấu tạo giấc ngủ…”

DIỄN GIẢ DƯƠNG XUÂN PHI
“Một kẻ Dại Khờ luôn theo đuổi ước mơ tới cùng và mong muốn truyền cảm hứng sống cho tất cả mọi người”

👉 Diễn giả chia sẻ hành trình, truyền cảm hứng tại các sự kiện dành cho các bạn sinh viên…
👉 Diễn giả đào tạo chiến lược, phát triển tư duy, kỹ năng kinh doanh, tư vấn khởi nghiệp…

DIỄN GIẢ DƯƠNG XUÂN PHI
Những trang báo về nhân vật
-

Báo Tuổi Trẻ
Báo Dân trí
Báo Afamily
Báo Tuổi trẻ +
Báo Đời sống pháp luật
Báo Cafebiz
Báo Shoha

-

Báo Cafef
Báo Kênh 14
Báo Nhà đầu tư
Báo Công an nhân dân
Báo Lao động
Diễn Đàn của các nhà Quản trị
Báo Tuổi Trẻ News

KHÓA HỌC “QUẢN TRỊ THỜI GIAN”
Khóa học được tổ chức vào thứ 6 hằng tuần
Số lượng đã đăng ký tham gia: 800 học viên

Khóa học ngày 25/03 - 03/04

Khóa học ngày 08/04

Khóa học ngày 15/04

KHÓA HỌC “QUẢN TRỊ THỜI GIAN”

FEEDBACK
KHÓA HỌC

THANK YOU
Website: https://utotech.vn/
Fanpage: www.facebook.com/diengiaduongxuanphi
Email: uto_academy@utotech.vn
Phone: 02363681368
Liên hệ hợp tác
Ms Hiển 0934909887
Email: hien.ntm@utotech.vn

