Lời đầu tiên, Đại diện Cafe and Learn(CFL), đồng thời là BTC của sự kiện “Phoenix Reborn” gửi lời chúc sức
khỏe, thành công đến Quý anh/chị Học viên, Quý Doanh nghiệp.
CFL là tổ chức được thành lập dưới sự cố vấn chuyên môn và bảo trợ bởi VMP Academy. CFL hoạt động với sứ
mệnh “kết nối, xây dựng và phát triển Cộng đồng HR, Training” tại Việt Nam.
CFL đã đạt được những thành công vượt mong đợi. CFL diễn ra thường niên mỗi tháng một lần xuyên suốt
trong 5 năm qua với số lượng hơn 5000 thành viên tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, hợp tác hơn 100 chuyên gia và
gần 300 chủ đề khác nhau liên quan đến việc gia tăng năng lực đội ngũ Quản lý Cấp trung.
Tiếp nối thành công đó, ngày 09/01/2021 đại diện BTC CFL trân trọng thông báo tổ chức sự kiện đặc biệt HR
& Training Bootcamp “KẺ TÁI SINH PHƯỢNG HOÀNG” với sự tham dự của hơn 100 Anh/Chị đến từ các Tập
Đoàn và Doanh Nghiệp, đặc biệt là học viên của VMP với tiêu chí “ KẾT NỐI – HỌC TẬP - CHIA SẺ - ỨNG DỤNG”.
Nhằm góp phần tổ chức chương trình một cách chuyên nghiệp, gia tăng giá trị giúp phát triển Cộng đồng
HR & Training tại Việt Nam, CFL mong muốn kêu gọi sự tài trợ và hỗ trợ từ Quý Doanh Nghiệp cũng như các
Anh/Chị học viên của VMP. Đây cũng là dịp để Quý Doanh nghiệp, học viên đồng hành cùng VMP trong công
tác quảng bá, gia tăng nhân hiệu và thương hiệu của mình.
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Kính gởi: Quý Doanh nghiệp và các Anh/Chị học viên VMP các khóa
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GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CAFÉ AND LEARN
1. Giá trị cốt lõi
Cafe and Learn cung cấp những chương trình, nội dung chuyên sâu cho các
nhà quản lý, nhân sự, giảng viên đào tạo nội bộ và tự do.
2. Sứ mệnh
Nâng cao giá trị của việc đào tạo, chia sẻ kiến thức, kỹ năng, bằng cách thay đổi
tư duy “đúng” và tối ưu năng lực của đội ngũ Quản lý.
3. Thành tựu

3000+

120+
người tham
dự offline

sự kiện diễn ra
thường niên
suốt 6 năm

5000+

thành viên
online
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Là nơi hội tụ các chuyên gia đào tạo hàng đầu, cập nhật
xu hướng quản trị nhân sự mới nhất. Đặc biệt, đây là nơi
chia sẻ kinh nghiệm và bài học thực tiễn dành cho các nhà
Quản lý, phụ trách nhân sự và đào tạo tại các doanh nghiệp

2. Nội dung chủ đạo
“Đây không chỉ là khóa học, đây là bức tranh mô phỏng toàn diện tất cả
giai đoạn của nhà quản trị sẽ trải qua cùng thế hệ nhân sự Z”.

hàng đầu. Sự kiện do Cafe and Learn tổ chức dưới sự cố vấn

Mỗi nhân sự tại doanh nghiệp đều trải qua 6 giai đoạn cơ bản gồm:

chuyên môn bởi VMP Academy.

“Recruiting - Training - Leading - Coaching - Engaging - Retaining”.
Với “yếu tố Z”, những người trẻ đầy nhiệt huyết, luôn sáng tạo, cập nhật

1. Mục đích

xu hướng mang đến sự khác biệt tại doanh nghiệp đòi hỏi nhà tuyển

- Cập nhật các xu hướng quản trị nhân sự thế hệ Z.

dụng, đào tạo, quản lý phải thích ứng linh hoạt.

- Tri ân học viên đến từ các khóa đào tạo do VMP tổ chức.

Tại HR & Training Bootcamp “Kẻ Tái Sinh Phượng Hoàng”, chúng ta

- Kết nối, giao lưu, quảng bá thương hiệu và nhân hiệu bởi
các chuyên gia nhân sự, đào tạo, quản lý tại doanh nghiệp.

04

sẽ cùng nhau giải quyết bài toán về nhân sự của thời đại liên tục biến
động và thay đổi này.

TIMELINE
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KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG
Đối tượng

Thông điệp

- Khách hàng, học viên VMP Academy.

Know The Z - Lead The Way

- Người đang hoạt động trong lĩnh vực HR - Training.

(Chỉ khi thấu hiểu thế hệ Z, chúng ta mới có thể đồng

- Quan tâm đến việc phát triển năng lực cho đội ngũ

hành và làm việc cùng những nhân sự thế hệ mới.)

Quản lý cấp trung.
Concept
Phượng hoàng lửa
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MỤC TIÊU TRUYỀN THÔNG

Tiếp cận

300,000
3,000
100

ĐỒNG HÀNH TRUYỀN THÔNG

người
tương tác trong
các kênh social
người tham dự
trực tiếp tại sự kiện
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QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ
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