
Hội quán dinh dưỡng MẦM SỐNG cùng với Cộng Đồng Vita Share  
phối hợp tổ chức khóa học cộng đồng 

 

DISC - THUẬT THẤU HIỂU LÒNG NGƯỜI 
 

Ngày tổ chức: Chủ nhật 12/8/2012   Thời gian: 14:00 – 18:00 

Địa điểm: Hội quán dinh dưỡng Mẫm Sống, 104 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình. 
(gần Sân bay Tân Sơn Nhất; có thể vào http://diadiem.com  để tìm đường đi nhanh nhất) 

 

II..  LLỜỜII  MMỞỞ  ĐĐẦẦUU  

 Bạn có nghĩ rằng hiểu được tính cách bản thân và nắm bắt được tâm lý của mình và người khác 

sẽ giúp bạn thành công hơn trong công việc và hạnh phúc hơn trong cuộc sống?  

 Bạn có muốn hiểu được tâm lý của người đối diện chỉ trong vòng 10 giây đầu tiên? 

 Và trên hết, bạn có mong muốn mình trở nên thành công và hạnh phúc? 

Chương trình DDIISSCC  --  TTHHUUẬẬTT  TTHHẤẤUU  HHIIỂỂUU  LLÒÒNNGG  NNGGƯƯỜỜII 

sẽ giải đáp cho các bạn tất cả những thắc mắc đó 

 Làm thế nào để nhận biết 4 loại tính cách và tâm lý tương ứng với 4 nhóm người? 

 Làm thế nào để biết được chính xác tâm lý của người đối diện chỉ trong vòng 10 giây đầu tiên? 

 Làm thế nào để có được sự thân thiện tự nhiên và tránh làm phật ý người khác? 

 Làm thế nào tạo dựng mối quan hệ thân thiết bền vững với từng kiểu người khác nhau? 

Chương trình này chỉ dành cho những ai thật sự mong muốn hiểu rõ tính cách cá 

nhân đồng thời sở hữu những kỹ năng nắm bắt tâm lý của người khác một 

cách chính xác trong giao tiếp. 

 

BIẾT NGƯỜI BIẾT TA, TRĂM TRẬN TRĂM THẮNG! 

 

IIII..  MMỤỤCC  TTIIÊÊUU  KKHHÓÓAA  HHỌỌCC  

 Giúp học viên có cái nhìn khoa học và hiểu rõ tính cách nổi trội, yếu điểm và điểm yếu của bản thân.  

 Giúp học viên hiểu rõ bản thân để phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu trong giao tiếp. 

 Giúp học viên phán đoán được cảm xúc và hành vi của người khác, đồng thời có được hành vi 

tương tác phù hợp với từng tình huống trong cuộc sống.  

 Những ứng dụng cụ thể của DISC trong các khía cạnh khác nhau. 

 Ứng dụng thấu hiểu đối tượng giao tiếp để đưa ra hành vi giao tiếp phù hợp, hiệu quả.  

 Cung cấp cho học viên thước đo có thể áp dụng trong quản lý và chăm sóc đối tượng giao tiếp trong 

và ngoài tổ chức.  



 Cung cấp cho các nhà lãnh đạo, đặc biệt là quản trị nhân sự, một công cụ để tuyển dụng nhân tài.  

 Giúp nhân viên marketing, bán hàng, và chăm sóc khách hàng tiên đoán được cảm xúc và hành 

động của khách hàng để lựa chọn phong cách giao tiếp phù hợp.  

IIIIII..  CCHHII  TTIIẾẾTT  KKHHÓÓAA  HHỌỌCC  

 Khái niệm về D-I-S-C.  

DISC là công cụ giúp BẠN đo lường chính xác 4 đặc điểm cơ bản của con người gồm:  

o Dominance: Tiên phong, bản lĩnh, lãnh đạo, độc đoán. 

o Inducement: Lạc quan, vui vẻ, hoà đồng, thân thiện. 

o Submission: Trầm tư, nội tâm, chậm chạp 

o Compliance: Ổn định, cẩn thận, chi ly, tính toán. 

 Khám phá bản thân thuộc nhóm nào qua các trò chơi trí tuệ và vận động.  

 Phân tích từng tính cách D - I – S – C với thế mạnh và thế yếu.  

 Sự tương tác và hoà hợp giữa các tính cách.  

 Ứng dụng thực tiễn của tính cách trong giao tiếp. 

IIVV..  PPHHƯƯƠƠNNGG  PPHHÁÁPP  HHỌỌCC::  

 Chơi các trò chơi trí tuệ vận động; 

 Tương tác; 

 Thảo luận nhóm; 

 Sử dụng hình ảnh, video clip. 

VV..  PPHHÍÍ  ĐĐÓÓNNGG  GGÓÓPP::    

1) MIỄN PHÍ đối với học viên đang là sinh viên, chỉ phải đóng 50,000 đồng/người để được phục 

vụ 1 ly shake dinh dưỡng; 

2) 150,000đ/người đối với học viên không phải sinh viên (bao gồm 1 ly shake).  

Đây là khóa học duy nhất với mức phí tượng trưng. Kể từ khóa học sau, mức phí sẽ là 

150,000đ/người dành cho sinh viên và 300,000đ/người dành cho người đã đi làm, không bao gồm ly 

shake; và toàn bộ phí đóng góp, sau khi trừ đi chi phí tổ chức, sẽ được đưa vào Cộng đồng Vita Share 

để tiếp tục tài trợ cho các chương trình nghiên cứu phục vụ cộng đồng. 

VVII..  DDIIỄỄNN  GGIIẢẢ::  

Tiến sĩ TRỊNH QUỐC TRỊ  

Chủ tịch cộng đồng Vita-Share, với gần 20 năm chia sẻ, giảng dạy, tư vấn về quản trị cao cấp, đo lường, 

triển khai ứng dụng văn hoá doanh nghiệp, xây dựng hệ thống, định hướng và phát triển nhân tài. 

VVIIII..  VVUUII  LLÒÒNNGG  LLIIÊÊNN  HHỆỆ  ĐĐỂỂ  ĐĐĂĂNNGG  KKÝÝ::  

11..  NNgguuyyễễnn  ĐĐặặnngg  LLạạcc  TThhưư  ĐĐiiệệnn  tthhooạạii::  00990022  668822  443388  ––  00993388  335577  556677  EEmmaaiill::  llaacctthhuu999999@@ggmmaaiill..ccoomm  

22..  TTrrưươơnngg  VVăănn  TTuuấấnn  ĐĐiiệệnn  tthhooạạii::  00990022  558866  113388  ––  00990099  223344  551177  EEmmaaiill::  ttuuaann11778888@@ggmmaaiill..ccoomm  

33..  DDưươơnngg  QQuuaanngg  TTrriiếếtt  ĐĐiiệệnn  tthhooạạii::  00991177  111122  883399  EEmmaaiill::  aannddyyttrriieett@@yyaahhoooo..ccoomm  

 


