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Trời không tạo ra người đứng trên người
và cũng không tạo ra người đứng dưới
người. Tất cả do học mà ra. 

"Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất
học bất tri lý!”, tạm dịch là Ngọc không
mài dũa thì không sáng đẹp và có giá trị
được, con người không học thì không
hiểu đạo lý. Có lý thì đi khắp thiên hạ!

Học, học nữa, học mãi.

Khuyến học, Fukuzawa Yukichi

Tam tự kinh

Vladimir Lenin

Từ cổ chí kim, từ Đông sang
Tây, việc học hỏi luôn được đề
cao. Trong bối cảnh xã hội và
kinh doanh khốc liệt hiện nay
việc học hỏi càng trở nên quan
trọng để gia tăng năng lực
cạnh tranh.

CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU: 
VÌ SAO CHÚNG TÔI RA ĐỜI ?



CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU: 
VÌ SAO CHÚNG TÔI RA ĐỜI ?

Transform Your Life

Hoài bão của chúng tôi là
giúp khách hàng nâng cao
chất lượng kinh doanh thông
qua con đường tri thức.



Tiên phong - Khai mở - Cải tiến - Thấu hiểu - Tận tâm

Trở thành đơn vị đào tạo
doanh nghiệp tiên phong và
bài bản đầu tiên tại thị trường
Bình Dương, tập trung vào
khối doanh nghiệp startup,
vừa và nhỏ.
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Nâng cao chất lượng doanh
nghiệp SME thông qua việc
nâng cao kiến thức kỹ năng
trong các khoá học được thiết
kế bài bản, cá nhân hoá.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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Đào tạo bán hàng

Xây dựng quản lý đội nhóm

Đào tạo Marketing

Chiến lược kinh doanh 
(Sử dụng BMC)

Kỹ năng bán hàng 5.0 
Bán hàng bất động sản
Bán hàng ngành tiêu dùng FMCG

Đào tạo đội ngũ quản lý cấp trung
Quản lý nhân sự

Digital Marketing
Content Marketing
Inbound Marketing

Tái cấu trúc doanh nghiệp
Tư vấn khởi nghiệp tinh gọn

HOMENEXT ACADEMY LÀM GÌ?



CHÚNG TÔI CÓ THỂ

Đào tạo
doanh
nghiệp

Đào tạo
đội ngũ
quản lý 

cấp trung 

Huấn luyện
cá nhân 
1 kèm 1



Hình thành và phát triển tư duy, 
kế hoạch quản trị

Xây dựng mục tiêu và chiến lược 
kinh doanh

Khai phá những tiềm năng mới

Tạo dựng mạng lưới quan hệ 
kinh doanh

ĐIỂM KHÁC BIỆT

Dựa vào mục tiêu cụ thể
của những lĩnh vực khác
nhau, HomeNext Academy
sẽ đề ra các module đào tạo
bao gồm:



TẠI SAO NÊN CHỌN 
HOMENEXT ACADEMY ?
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Có phương pháp
thực tiễn kết

hợp học thuật

Đội ngũ giàu
kinh nghiệm và

tâm huyết

Chương trình
mang tính cá
nhân hóa cho
từng yêu cầu

Đồng hành, hỗ trợ
học viên sau khi

đào tạo

Chúng tôi hoạt động dựa
trên SỰ THẤU HIỂU để
mang đến những chương
trình đào tạo, những giải
pháp phù hợp nhất giúp
bạn hiểu rõ vấn đề từ gốc
rễ, từ đó định hình được
tư duy để áp dụng vào
thực tiễn.

TẠI SAO NÊN CHỌN
HOMENEXT ACADEMY ?



Kinh nghiệm thực tiễn 
Đội ngũ chuyên gia có nền tảng kiến thức vững chắc, kinh nghiệm thực tiễn nhiều
năm về tư vấn, đào tạo với đa dạng lĩnh vực.

Giải quyết đúng điểm yếu
Thiết kế chương trình đào tạo theo tình hình thực tế của doanh nghiệp, giúp doanh
nghiệp giải quyết được các vấn đề cấp bách.

Tiết kiệm chi phí
Giúp doanh nghiệp không còn mơ hồ lựa chọn những khóa đào tạo không cần thiết,
tiết kiệm chi phí nhưng vẫn mang đến hiệu quả.

Tạo sự đoàn kết
Việc đào tạo sẽ giúp nhân viên giữa các phòng ban có thể trao đổi và hiểu được
công việc của nhau, tạo nên sự gắn kết giữa các phòng ban và giúp công việc hoạt
động trôi chảy hơn.

TẠI SAO NÊN CHỌN HOMENEXT ACADEMY ?
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Học trọn bộ từ kiến thức, kỹ năng đến cả tư duy
Không chỉ dừng tại việc truyền tải kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng mà mỗi khóa học
đều sẽ giúp học viên định hướng tư duy.

Phương pháp đào tạo đa chiều
Chương trình đào tạo chia ra 20% lý thuyết nền tảng và 80% thực hành, gồm các tình
huống thực tế, đồng thời Trainer sẽ luôn trao đổi và tương tác trực tiếp với học viên để
tìm ra hướng giải quyết cho những vấn đề thực tế mà học viên gặp phải.

Đánh giá năng lực sau khóa đào tạo
HomeNext Academy thiết kế các bài test chuyên sâu để kiểm tra những kiến thức của
học viên, xem quá trình tiếp thu có hiệu quả không. Từ đó, đưa ra những đánh giá và
định hướng cho học viên, đảm bảo chất lượng học viên sau đào tạo.



TẠI SAO NÊN CHỌN HOMENEXT ACADEMY ?

Cam kết hiệu quả
HomeNext Academy luôn nỗ lực mang đến những kết quả tốt nhất cho doanh
nghiệp, các dịch vụ luôn cam kết KPI cụ thể mang đến hiệu quả cao nhất.

Hỗ trợ xuyên suốt
HomeNext Academy hỗ trợ giải đáp các thắc mắc ngay từ khi bắt đầu đến sau khi kết
thúc khóa học.

Bảo mật thông tin
Đảm bảo mọi thông tin liên quan đến các vấn đề doanh nghiệp mắc phải và năng lực
của doanh nghiệp sẽ được bảo mật tuyệt đối.

Quà tặng
Doanh nghiệp sẽ nhận được trọn bộ tài liệu ebook FREE từ lĩnh vực đang đào tạo và
các lĩnh vực khác như bán hàng, marketing, quản lý – lãnh đạo, … nhằm giúp đội ngũ
nhân viên có kiến thức sâu rộng hơn, nâng cao tư duy và phục vụ cho công việc.



ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI 
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HomeNext Academy tự hào giới thiệu đội ngũ sáng lập giàu chuyên môn



TRAINER: DƯƠNG TỐNG – CEO

- Anh Dương Tống có hơn 14 năm kinh nghiệm và
trải qua nhiều vị trí: Sales Manager tại CBRE Việt
Nam, Agent Sales Manager tại Kusto Home và sau đó
là Senior Sales Manager tại Becamex Tokyu.

- Đây chính là tiền đề quan trọng giúp chặng đường
khởi nghiệp trở nên bài bản, có hệ thống và hiện nay
Anh đang điều hành, phát triển hai công ty về BĐS
và Thiết Kế & Thi Công Nội Thất.

- Ngoài ra, Anh cũng đã tái khẳng định kỹ năng sư
phạm bài bản của mình thông qua việc trở thành đối
tác chiến lược của khoa Kinh tế, trường ĐH Thủ Dầu
Một, đồng thời là giảng viên thỉnh giảng môn Quản
trị bán hàng thực hành của trường.

  Kinh nghiệm chuyên môn:
+ Trong lĩnh vực BĐS: 14 năm
+ Trong lĩnh vực bán hàng: 10 năm
+ Quản lý đội ngũ đa quốc gia: 5 năm
+ Khởi nghiệp và quản lý doanh nghiệp: 5 năm



 ANH VŨ ĐĂNG KHUÊ – CHAIRMAN
“Muốn khởi nghiệp
thành công phải có

ước mơ đủ lớn” - Khởi nghiệp bằng số vốn ít ỏi và chưa có nhiều kiến thức về
kinh doanh. Anh Vũ Đăng Khuê từ một người nông dân, một
anh du kích xã trở thành chủ tịch của 4 doanh nghiệp quy mô
sau hơn 15 năm khởi nghiệp tại Bình Dương.

- Bằng nỗ lực học tập và phấn đấu không ngừng nghỉ của
mình, anh Khuê là tấm gương sáng truyền cảm hứng cho thế
hệ trẻ, những người chưa xác định được hướng đi cho kế
hoạch khởi nghiệp của bản thân.

 Kinh nghiệm chuyên môn:
+ Lãnh đạo quản lý trong cơ quan nhà nước: 15 năm 
+ Marketing, kinh doanh bán hàng thực chiến: 10 năm 
+ Điều hành bộ máy quản lý vận hành nhà chung cư: 8 năm
+ Quản lý và điều hành doanh nghiệp: 5 năm



 Kinh nghiệm chuyên môn:
+ Trong lĩnh vực Marketing: 5 năm
+ Trong lĩnh vực đào tạo: 2 năm
+ Quản lý đội ngũ: 3 năm

 ANH QUỐC NGUYỄN – CMO

- Anh Quốc Nguyễn có hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành
Marketing. Bằng sự nhạy bén, sáng tạo và khả năng tự học,
anh đã trở thành một Marketer luôn đón đầu những xu hướng
mới nhất của ngành.

- Đào tạo cho hơn 2000 nhân viên ngành Bất động sản về cách
triển khai, lên ý tưởng cho nội dung Content Marketing.

- Xây dựng và quản lý hơn 7 website cho các doanh nghiệp
SMEs.

- Với vị trí CMO của công ty Nội thất On Home Asia, anh Quốc
Nguyễn đã mang đến hơn 3000 traffic mỗi ngày, hơn 10 khách
hàng tiềm năng mỗi tuần. 

- Thành thạo các công cụ Marketing như CRM, Martech stack,
SEO, Content Marketing, Social Media, Advertising, Email
Marketing … 



NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA 
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Đào tạo: Kỹ năng bán hàng

Đơn vị: Công ty Cổ phần Gỗ An Cường

Trainer: Dương Tống

Hình thức: Online qua Zoom

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
DOANH NGHIỆP



Đào tạo: Kỹ năng bán hàng đỉnh cao

Đơn vị: Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương Biwase

Trainer: Dương Tống

Hình thức: Offline tại Chi nhánh Cấp Nước Thủ Dầu Một

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP



Đào tạo: Kỹ năng bán hàng

Đơn vị: Công ty TNHH ĐT XD PT BĐS Rồng Vàng 

Trainer: Dương Tống

Hình thức: Offline tại Công ty TNHH ĐT XD PT BĐS Rồng Vàng

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP



Đào tạo: Trải nghiệm khách hàng

Đơn vị: Công ty CP Kiến Trúc Xây Dựng Đất Thủ

Trainer: Dương Tống

Hình thức: Offline tại Công ty CP Kiến Trúc Xây Dựng Đất Thủ

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP



WORKSHOP

Với triết lý hướng đến tri

thức cho thế hệ kế thừa

trở nên văn minh, chuyên

nghiệp hơn, bên cạnh dịch

vụ đào tạo, chúng tôi còn

mang đến chuỗi series

gồm các buổi workshop

hoàn toàn MIỄN PHÍ dành

cho các bạn.



WORKSHOP



WORKSHOP



Leader Seat 

Những cuộc trò chuyện về
nghệ thuật lãnh đạo, kiến
thức, giá trị và những
thông điệp cuộc sống đến
từ người lãnh đạo. 
Talkshow này dành cho
những người luôn khát
khao tri thức và những
nhà lãnh đạo tương lai.

TALKSHOW



TALKSHOW

Marketing on Highway 
Những góc nhìn mới của những
người làm Marketing trong thời
đại công nghệ và chuyển đổi số.



HỖ TRỢ TOÀN DIỆN
CHO DOANH NGHIỆP
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HỖ TRỢ TOÀN DIỆN 
CHO DOANH NGHIỆP

Chúng tôi luôn tận tâm hỗ trợ khách hàng trong suốt
quá trình đào tạo. Từ lúc bắt đầu nghiên cứu, phân
tích tình hình doanh nghiệp cho đến khâu lên kế
hoạch thiết kế chương trình đào tạo, sau đó đến khâu
đánh giá quá trình tiến bộ của học viên.

Hỗ trợ toàn diện qua group zalo trong vòng 2 tháng
để giải đáp các thắc mắc về nội dung khóa học, hay
các vấn đề thực tế mà học viên gặp phải khi làm việc.

Ngoài ra còn hỗ trợ chia sẻ các kiến thức ngoài phạm
vi buổi học từ bán hàng, marketing, công nghệ, cuộc
sống,... nhằm giúp học viên có kiến thức sâu rộng hơn.



ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG



ĐỐI TÁC



KHÁCH HÀNG



KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ
CHÚNG TÔI



Dương Tống là cố vấn chiến lược cho Tập đoàn Bgroup của tôi về chiến
lược kinh doanh, marketing và văn hoá doanh nghiệp. Tôi thấy rằng anh
có kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực như sales, marketing và quản trị
Doanh nghiệp. Khả năng diễn đạt rõ ràng, mạch lạc trong việc đào tạo
đã giúp cho nhân sự của chúng tôi tiếp thu và thực hiện một cách hiệu
quả. Về tính cách, tôi cũng cho rằng Dương Tống là một nhà đào tạo
mẫu mực, vừa có kỹ năng, vừa có phẩm chất phù hợp.

Anh Vũ Đăng Khuê
Chủ tịch HĐQT

Anh Lê Ngọc Minh
Tổng giám đốc

Tôi có đặt hàng Dương Tống một khoá đào tạo về Digital Marketing trong vòng
3 tháng. Những kiến thức đa dạng, vừa mang tính học thuật, vừa mang tính
thực tiễn, được rút tỉa trong chính hành trình xây dựng chiến lược marketing
cho doanh nghiệp của anh đã giúp cho đội ngũ của tôi hưởng lợi khá nhiều.
Điều khiến tôi hài lòng và tâm đắc nhất, không chỉ là kỹ năng đào tạo bài bản,
mà chính là việc anh luôn cố gắng truyền tải những gì mang tính gốc rể, nhân
văn và đậm chất triết học của con người vào chiến lược marketing. Có lẽ cũng
chính điều này cũng đã giúp anh thành công trong việc xây dựng và phát triển
marekting thành công cho chính doanh nghiệp của mình.



Anh Dương Tống từng đào tạo cho công ty tôi 2 ngày về bán hàng bất
động sản cao cấp. Với kinh nghiệm tích luỹ nhiều năm qua các tập
đoàn bất động sản của nước ngoài và với kỹ năng storytelling (kể
chuyện) bài bản, hài hước, anh thực sự đã giúp đội ngũ của tôi nâng
tầm kỹ năng và tầm vóc. Một trong những ấn tượng của tôi, chính là
khả năng diễn giải những khái niệm, công thức học thuật một cách
gần gũi và dễ hiểu nhất. Và, những gì anh training mang tính ứng
dụng rất cao, đội ngũ của tôi có thể áp dụng và nâng hiệu suất công
việc một cách dễ dàng.Anh Thế Anh

Giám đốc

Anh Sáng Trần
CEO

Dương Tống có kiến thức sâu và rộng trong lĩnh vực marketing, trải nghiệm
khách hàng, chiến lược nhân sự, chiến lược phát triển doanh nghiệp bền
vững. Với Đất thủ có nhiều chương trình Dương Tống tham gia cố vấn, đào
tạo mang lại cho chúng tôi rất nhiều giá trị thực tế, thực chiến áp dụng cho
doanh nghiệp ngay.



 
Anh Dương Tống giữ vai trò điều phối đào tạo trong chapter mà
chúng tôi sinh hoạt chung. Những bài đào tạo của anh vào các buổi
họp hằng tuần rất thú vị và bổ ích. Đó là những kiến thức và quan sát
khá mới mẻ. Các đồng đội, là các chủ doanh nghiệp trong chapter
chúng tôi có được những gợi mở mới mẻ và sáng tạo về cách quản lý,
vận hành, hoặc marketing. Được biết, anh cũng có tham gia vào các
khoá đào tạo thiết kế riêng cho các doanh nghiệp khác. Tôi tin rằng
với kỹ năng và tâm thái cho đi của mình, anh sẽ còn giúp đỡ được
nhiều doanh nghiệp hơn nữa, nhiều người hơn nữa.Anh Phan Văn Lâm

Chủ tịch NK2

Chị Đỗ Thị Ngô Điền
Tổng giám đốc

Dương Tống vừa có kiến thức tổng quan, vừa có kiến thức chi tiết, đi kèm với
đó là khả năng sử dụng ngôn từ mềm mại và dễ hiểu. Và đặc biệt là, anh có
kỹ năng sư phạm thiên phú cộng với kinh nghiệm làm quản lý và vận hành
doanh nghiệp nhiều năm giúp cho anh có thể truyền đạt và giảng dạy một
cách hiệu quả. Đặc biệt, anh có khả năng sử dụng ngôn từ mang tính cá
nhân hoá cao, tức là mỗi đối tượng khác nhau, anh diễn đạt một cách khác
nhau. Đội ngũ của tôi học được rất nhiều từ anh, và áp dụng vào công việc
hằng ngày một cách nhẹ nhàng và hiệu quả.
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