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Ông Francis Hung, Tổng Giám đốc Fresh View, Diễn giả, Huấn luyện viên doanh nghiệp và Giảng viên tại Trường Kinh doanh BizUNi. Thứ năm buổi sáng và buổi chiều, ngày 24 tháng 5. - Dịch vụ khách hàng cao điểm. Sáng thứ Sáu, ngày 25 tháng 5. - Khởi nghiệp toàn cầu. Chiều thứ sáu, ngày 25 tháng 5. Địa điểm: SIHUB, 273 Điện Biên Phủ, số 3, TP.
Giới thiệu về Diễn giả Francis Hung: - Giám đốc điều hành Fresh View Training and Consulting - Nguyên Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị của Tập đoàn đa quốc gia Ascott International - Nguyên Giám đốc Kinh doanh Princess d'annam Resort and Spa (Pháp) - hai lần được công nhận vì những đóng góp ý tưởng sáng tạo cho doanh nghiệp - Iceberg -
Capitaland Group (Singapore). Diễn giả khách mời đến từ các công ty, tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế. - Giải thưởng Giám đốc bán hàng xuất sắc nhất năm của Marriott (Mỹ).  - Diễn giả Francis Hung trực tiếp đào tạo khoảng 1.000 công ty và tập đoàn, cũng như hàng chục triệu sinh viên nhà nước. Trong số này, 80% là các tập đoàn đa quốc gia
như Microsoft, Sony, Acer, Intel, Prudential, Manulife, Shinhanbank, Western Union, Rohto, Toyota, Lexus, Behn Meyer, Gedeon Richtor, Viettel, Vingroup.... - Đầu năm 2018, Diễn giả Francis Hung nhận được quy định về nhân tài từ chính phủ Hoa Kỳ là một trong những yếu tố đóng góp cho cộng đồng doanh nghiệp. Giá vé: - Vé cho mỗi hạng vé là 500K.
Vé có thể mua tại đây: - Miễn phí cho học sinh trường phổ thông BIzUni. Đăng ký tại đây: BizUni Francis Hung Business School Các ông chủ danh hiệu không thể thay thế Với tất cả những người làm việc trong ngành bán hàng từ nhân viên đến chuyên gia, từ giám đốc bán hàng đến các chuyên gia huấn luyện, cuốn sách này là dành cho bạn. Nhà phát
biểu Francis Hung (tên đầy đủ Wang Hu Hong) được chính phủ Hoa Kỳ công nhận là một tài năng trong ba lĩnh vực: Phát biểu, Chuyên gia đào tạo doanh nghiệp cao cấp và Tư vấn chiến lược kinh doanh. Hùng là người Việt Nam đầu tiên nhận được danh hiệu cao quý này. Cuốn sách không phải là Những bài học nhỏ về phát triển con người, cuộc sống
và triết lý kinh doanh, được lấy từ thực tiễn qua nhiều năm làm việc của ông. Không phải là bạn sẽ học hỏi từ các nhà văn cuốn sách thông thường, bạn sẽ học hỏi từ các diễn giả hàng đầu của bài phát biểu, ông trực tiếp đào tạo, đào tạo và tư vấn chiến lược kinh doanh của hơn 1000 công ty và tập đoàn trong và ngoài nước. Tiêu biểu trong số đó là các
tập đoàn lớn như Sony, Acer, Intel, Western Union, Mercedes Benz, Vingroup, British Council, Toyota... Tác giả bản quyền - Diễn giả Francis Hung. Bất kỳ bản sao hoặc báo giá nào mà không có sự đồng ý của tác giả là bất hợp pháp và vi phạm luật xuất bản Việt Nam, luật bản quyền quốc tế và Công ước Bern về quyền sở hữu trí tuệ. Trở thành một khách
hàng văn minh! Một người đàn ông 20 tuổi, dù anh ta là ai, thuộc về bất kỳ khu vực nào. Tác giả đưa ra những bài học, vấn đề, lời khuyên sau đó, họ rất sâu sắc. Giúp độc giả xác định các cơ hội và thách thức trong cuộc sống và kinh doanh. Với 121 bài học. Nhanh chóng sở hữu một cuốn sách cho bạn và bạn có thể chia sẻ thành công này với những
người thân yêu của bạn Trần Trung Kiên - Tác giả - Cố vấn tác giả 10:59 BOOK - GIỚI THIỆU CÂU CHUYỆN KHÔNG NHỎ Không chỉ đưa ra những vấn đề cụ thể thông qua những câu chuyện cụ thể giúp độc giả xác định những vấn đề, cơ hội và thách thức trong cuộc sống và kinh doanh, từ đó định hướng và xác định con đường cho bản thân trong
tương lai; Cuốn sách Không có điều gì nhỏ cũng cung cấp lời khuyên và đào tạo về cách làm điều đó, giúp những người trẻ tuổi có một bước tiến bền vững hơn trong cuộc sống và sự nghiệp. Đơn giản, dễ hiểu, dễ hiểu với những câu chuyện chân thực, sinh động, Diễn giả Frances Hung đã mang đến cho độc giả một cuốn sách thú vị vượt ngoài mong đợi
cho tất cả những ai muốn thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống. Cầm cuốn sách này trong tay và mua nó như là một trong những món quà của bạn cho chính mình trên đường tìm và Có được những giấc mơ trong cuộc sống ... Giá: 350.000 VNĐ Hotline: 0901 31 21 18 Diễn giả Francis Hung (tên đầy đủ Wang Hu Hong) đã được chính
phủ Hoa Kỳ vinh danh là một tài năng trong 3 lĩnh vực: Phát biểu, Chuyên gia đào tạo kinh doanh cao cấp và Tư vấn chiến lược kinh doanh. Anh là người Việt Nam đầu tiên giành được danh hiệu này. Luật này được trao cho các cá nhân nhận được các giải thưởng lớn trên thế giới như: Giải Nobel, Giải Oscar, Giải Pulitzer, Huy chương Vàng Olympic hoặc
những người được chọn dựa trên khả năng thực sự của họ. Trước khi được công nhận là một tài năng tại Hoa Kỳ, Vương Hồ Hồng là một công ty khởi nghiệp thành công và có cách riêng của mình để giảm ý thức khởi nghiệp. Theo ông, khái niệm này cần phải được hiểu đầy đủ trong hai điều: 1) việc tạo ra một doanh nghiệp tự sở hữu; 2) Bắt đầu một sự
nghiệp tùy thuộc vào khả năng và ý định của bạn. Wang Hu-hoon đã đạt được cả hai. Tốt nghiệp ngành luật thương mại tại Đại học Wang Lang (Thành phố Hồ Chí Minh) với bằng cử nhân loại giỏi nhiều người nghĩ Vương Hồ Hồng sẽ trở thành một luật sư tài năng trong tương lai. Tuy nhiên, chàng trai trẻ đã quyết định chọn một nhân viên lễ tân khách sạn
để bắt đầu con đường sự nghiệp của mình.  Hôm nay là lễ tân, nhưng ngày mai tôi sẽ là giám đốc của khách sạnIndator yêu cầu các công nhân liên tục đứng trong khi làm nhiệm vụ. Điều này khiến người bệnh rất mệt mỏi và cáu kỉnh khi giải quyết vấn đề với khách hàng. Tôi chọn công việc này vì nó giúp rèn luyện sự kiên nhẫn, tỉ mỉ, kiểm soát cảm xúc và
bản thân, Hùng giải thích. Là một quản trị viên, vào cuối ca làm việc, thường thì các nhân viên sẽ mặc ca tiếp theo để giải quyết vấn đề như là kết quả của nhiều trường hợp trước đó. Nhưng hùng là khác nhau, ông ghi lại rằng có thể tạo ra vấn đề trong ca làm việc của mình và nói chuyện với nhân viên thay đổi trước khi trở về. Một ngày nọ, ông thậm chí
còn ở lại để hỗ trợ nhân viên ca làm việc tiếp theo cho đến khi mọi thứ đều theo thứ tự. Ngoài việc đảm bảo hoạt động trơn tru, tôi luôn hiểu được nguyên nhân nhỏ nhất có thể gây ra các vấn đề trong dịch vụ khách sạn, - hồ Hồng nói. Sự nhiệt tình này đã lọt vào mắt xanh của người quản lý khách sạn và sau 14 tháng làm việc, ông được bổ nhiệm vào vị
trí này và 10 tháng sau ở vị trí kinh doanh. Đối với ban giám hiệu, thăng tiến quá nhanh, nhưng theo ông Hùng, thành công lớn nhất của ông lúc đó là một bước qua cái bóng của giáo dục đại học. Hồ Hồng cho biết, khi lựa chọn một quản trị viên sau khi nhận bằng cử nhân, gia đình anh đã bị sốc và gây áp lực rất nhiều cho anh. Đồng thời, anh và bạn gái
chia tay vì bố mẹ của cô gái nghĩ rằng quản trị viên khách sạn không có tương lai. Trước khi chia tay, ông nói, Hôm nay là một buổi tiếp tân, và ngày mai tôi sẽ là giám đốc của khách sạn. Với kinh nghiệm là giám đốc bán hàng và tiếp thị cấp cao cho các tập đoàn đa quốc gia, và lợi thế là người Việt Nam, Francis Hùng có niềm đam mê cống hiến cho cộng
đồng doanh nghiệp. Như vậy, Francis Hung được các tập đoàn quốc tế công nhận là chuyên gia đào tạo tốt nhất trong khu vực. Với tài năng sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh lưu loát, ông là một trong những chuyên gia hiếm hoi có thể đào tạo song ngữ cho các tập đoàn trong nước và quốc tế. Không chỉ trong những năm tiếp theo, Vương Hồ Hồng đã trải
qua một vị trí quản lý tại các tập đoàn hàng đầu thế giới: Marriott International (Mỹ), Princess D'Annam (Pháp) và Ascott International (Singapore), M.I đã được trao giải Giám đốc bán hàng tốt nhất của năm năm 2004 và hai lần được trao giải thưởng bởi Iceberg And Real Estate Group (Singapore) cho những ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh liên doanh.
Ông hiện là huấn luyện viên bán hàng, quản lý, lãnh đạo và tư vấn chiến lược kinh doanh trong các nhà hàng, khách sạn và bất động sản. Các chủ đề của loa Fracis Hung đã tạo ra rất nhiều sự chú ý trong những năm gần đây: bán hàng như chuyên gia, kỹ năng làm giàu, thẩm định, để khách hàng quay trở lại, Xây dựng mạng lưới, quản lý thời gian, bán
hàng hàng đầu,... Hiện nay, trong bối cảnh quan hệ Việt - Mỹ ngày càng phát triển tích cực, giao lưu giữa các doanh nghiệp hai nước sẽ diễn ra vào buổi sáng. Điều này đòi hỏi những người hiểu văn hóa ứng xử của Việt Nam cũng như triết lý kinh doanh của Hoa Kỳ để kết nối hợp tác giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp và giữa các nhà lãnh đạo doanh
nghiệp và Lao động. Tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau sẽ giúp tránh những hiểu lầm có thể gây lãng phí tài nguyên cho cả hai bên. Francis Hùng là một trong số ít các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp tại Việt Nam có thể đáp ứng các yêu cầu trên. Việc Chính phủ Hoa Kỳ công nhận tài năng phát biểu, đào tạo và tư vấn kinh doanh của Francis Hoon được
kỳ vọng sẽ có tác động tích cực đến thế hệ trẻ Việt Nam trên con đường khởi nghiệp và tự khẳng định bản thân trong quá trình hội nhập kinh tế của đất nước. Sự thành công của Francis Hoon là minh chứng cho khả năng và trí tuệ của người Dân Việt Nam với thế giới. Tổng kết vietnam.vnanet.vn nguoinoitieng.tv88 khán giả xem
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