HỘI THẢO QUỐC TẾ
Đổi mới Kinh doanh - Lợi thế Cạnh tranh
trong Thách thức Toàn cầu hóa

TỔ CHỨC BỞI

Tổng quan Chương trình:

Mục tiêu của chương trình:

Giúp đại biểu để nhận ra mối liên hệ giữa đổi mới và tăng trưởng, tiếp

t Các doanh nghiệp cần phải đổi mới và thay đổi trong trường hợp nào?

sinh lực cho những ý tưởng trong công ty của họ và hướng tới việc đưa

t Các rào cản cho việc thay đổi này là gì, khi nào được phép thay đổi?

ra những cơ hội mới, những chiến thắng và thị trường mới.

t Các cá nhân đã đóng góp gì để thực hiện thay đổi?
t Giải quyết việc đối kháng hoặc miễn cưỡng như thế nào?

Các chuyên gia về học thuật và nghề nghiệp của chúng tôi sẽ trợ giúp

t Dẫn dắt thay đổi như thế nào?

những người tham gia hội thảo để phát triển các chiến lược đổi mới

t Ưu tiên những dự án đổi mới như thế nào?

kinh doanh tốt hơn để mang lại lợi ích cho các công ty.

t Đo lường hiệu quả của sự thay đổi như thế nào?

Những ai nên tham gia?

Nội dung chương trình hội thảo

Hội thảo chuyên nghiệp của chúng tôi phù hợp cho tất cả các loại hình

t Bản chất của sự đổi mới và thay đổi.

doanh nghiệp và kinh doanh:

t Phản đối thay đổi.

- Giám đốc kinh doanh, lãnh đạo hay quản lý.

t Dẫn dắt thay đổi.

- Chuyên gia kinh doanh (ví dụ như trong Marketing, Tài chính hoặc

t Quản lý ưu tiên cạnh tranh.

Quản lý Nhân sự...).

t Đổi mới trong thách thức toàn cầu hóa.

- Các tập đoàn kinh tế.

Chứng nhận
‘Giấy chứng nhận hoàn thành’ do trường Đại học Northampton cấp
cho những thành viên hoàn thành chương trình.

Lịch Dự kiến
12-19/12/2015
Ngày 1:
Ngày 2:
Ngày 3:

Ngày 4:

Khởi hành từ Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh
Đến sân bay Quốc tế London Heathrow
đón sân bay, làm thủ tục nhận phòng KS tại
Northampton, tự do
8.00
Ăn sáng
9.00 - 16.30 Seminar
18.30
Ăn tối, Tự do
8.00
9.00 - 16.30
18.30

Ngày 5:

8.00
9.00
17.00

Ăn sáng
Seminar
Lễ phát chứng chỉ
Ăn tối, Tự do
Ăn sáng
Trả phòng KS
Đi tham quan Coventry, Bicestor
Đến London, nhận phòng KS
Ăn tối, nghỉ ngơi

Ngày 6:

8.00:
9.00 - 19.00

Ăn sáng
Tham quan London, ăn trưa,
ăn tối.

Ngày 7:

8.00
9.00 - 19.00

Ăn sáng
Đại học Oxford, tham quan
London, ăn trưa, ăn tối.

Ngày 8:

6.30:
8.00:
11.15:

Ăn sáng, trả phòng
Xe đón ra sân bay
Trở về Việt Nam.

Các địa điểm tham quan
t Coventry Cathedral

t Oxford University - Botanic Garden

t Bicester Village

t

t Westminster Abbey

t Big Ben

t St. Paul’s Cathedral

t Trafalgar Square

t Buckingham Palace and Changing of the Guard

t Tower Bridge

t Household Cavalry Museum

t 10 downing Street

t Blenheim Palace (Park & Garden)

t Houses of Parliament

The Tower of London & Crown Jewels

