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The best part about brochures

is their weightlessness, because

they use only a single page.

A trifold becomes easier to carry 

around, making for a handy

and quick reference material—

especially for travel. Introduce the 

destination with a background

on its most notable points.

 

Experience a different kind

of rush while being immersed

in a different culture.

Our Popular
Adventures

Tầm nhìn của chúng tôi

Củng cố nền văn hóa hội nhập bằng cách 
kết nối những điểm mạnh tối ưu của lực 
lượng lao động và liên kết mục đích của 
người lao động với tổ chức. Người làm việc 
là những “con người”, không phải những 
“cỗ máy con người”  

Trách nhiệm của chúng tôi đối 
với xã hội

Trách nhiệm đối với xã hội và các dự án từ 
thiện của chúng tôi tập trung vào bốn 
trong số các mục tiêu bền vững của Liên 
Hợp Quốc
Những Mục tiêu phát triển đến năm  2030:
Mục tiêu thứ 3: Sức khỏe tốt và Hạnh phúc
Mục tiêu thứ 4: Giáo dục có chất lượng
Mục tiêu thứ 5: Hướng tới bình đẳng giới
Mục tiêu thứ 13: Hành động vì khí hậu
 
 

Giá trị cốt lõi của chúng tôi

Chúng tôi có niềm đam mê với sự hoàn thiện và niềm hạnh phúc của 
con người.
Chúng tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có tiềm năng tiềm ẩn chưa được 
khai thác để học tập và tự phát triển.
Chúng tôi dám thách thức khách hàng của mình để phấn đấu cho tiềm 
năng đó.
Chúng tôi tin rằng phúc lợi của chúng tôi có liên quan đến việc trao đi 
những điều tốt đẹp cho người khác.
Chúng tôi quan tâm đến tương lai của bạn và trái đất và chúng tôi cố 
gắng sống hòa hợp với hành tinh của chúng ta.
 
 
 
 



 

CẢM XÚC TÍCH CỰC ĐIỀU KHIỂN CON NGƯỜI
Con Người Quyết Định Thành Quả 

 

Cam kết của chúng tôi với bạn

Chúng tôi cam kết hỗ trợ vai trò tự lãnh 
đạo của bạn (Chúng tôi ở đây để giúp 
bạn tìm thấy bản ngã của chính mình, 
điều mà chỉ có bạn hiểu rõ) 
 
Chúng tôi cam kết cho sự thành công 
bền vững của bạn trong việc đạt đến 
những mục tiêu của bản thân bạn.
 
Chúng tôi cam kết luôn sát cánh bên 
cạnh bạn hơn là thực hiện những công 
việc thay cho bạn.
 
Chúng tôi sống với những giá trị cốt lõi 
của chúng tôi trong việc kinh doanh cũng 
như trong đời sống cá nhân.
 
Chúng tôi cam kết hỗ trợ những kiến 
thức, sự hiểu biết thấu đáo cho cộng 
đồng kinh doanh của chúng ta nơi mà 
tất cả mọi người có thể thành đạt trong 
chuẩn mực đạo đức với sự chính trực, 
lòng trắc ẩn và thân thiện, trong sự hòa 
hợp với hành tinh của chúng ta và tất cả 
những thực thể sống của nó. 
 



CHÚNG TÔI GIÚP BẠN NHƯ THẾ NÀO TRONG VIỆC TẠO NÊN NHỮNG THÀNH QUẢ CÔNG VIỆC BỀN VỮNG

Phát triển những kỹ năng mềm

Chúng tôi giúp bạn nhận ra những 
kiểu mẫu, những thói quen không 
mang lại lợi ích, không hiệu quả 
bên trong bạn, bên trong tổ chức 
của bạn và làm thế nào để tác động 
chúng theo hướng có hiệu quả. 
Những chương trình đào tạo của 
chúng tôi sẽ giúp bạn được trang bị 
tốt hơn về cảm xúc, tư duy phát 
triển và những kỹ năng về tâm lý học 
cần thiết cho thành quả công việc 
vượt trội bền vững, để lãnh đạo hiệu 
quả với sự thịnh vượng tối ưu.
 
 
 

• Trí tuệ cảm xúc
• Sức Mạnh Làm Việc Nhóm
• Phát huy Tư Duy Phát Triển cho Thành Công  
• Cam Kết Tích Cực
• Quản trị Tập Trung và Năng Lượng
• Lãnh Đạo Với Sự Tự Trắc Ẩn
• Nơi Làm Việc An Toàn về Tâm Lý
• Sự Kiên Cường và Những Căng Thẳng
• Thành Kiến Vô Thức Và Tác Động Của Nó Lên 
    Các Quyết Định
• Văn Hóa Tích Cực Tại Nơi Làm Việc
• Sự Đa Dạng Trong Giao Thoa Văn Hóa và Sự 
    Trao Quyền
 
 



Chúng tôi cung cấp những gói dịch 
vụ để đáp ứng nhu cầu của bạn phụ 
thuộc vào khả năng thay đổi của 
bạn. Dù vậy những dịch vụ này 
không bị đóng khung, cố định
 
Chúng tôi giúp bạn và những tổ 
chức của bạn: 
• Phát triển tốt hơn kỹ năng lãnh 
đạo
• Trở thành tổ chức hướng đến 
nhiều giá trị hơn
•  Giúp bạn tự lãnh đạo tích cực
• Phát triển sự tự nhận thức
• Chân thật với mục đích của bạn 
và cảm thấy hạnh phúc
• Đạt được sự nhanh nhạy hơn 
trong công việc và cuộc sống.

Tư Vấn

Chúng tôi trở thành cộng sự với 
khách hàng của chúng tôi để tiến 
hành việc đào sâu vào các vấn đề 
tác động đến sự cam kết của người 
lao động và cùng nhau làm việc để 
phát triển những giải pháp bền 
vững. Một đánh giá tư vấn điển 
hình bao gồm những bước sau
• Sự chẩn đoán: chúng tôi giúp 
khách hàng của chúng tôi hiểu 
hoàn cảnh hiện tại qua thảo luận 
với nhóm chủ chốt, thường đi kèm 
với một khảo sát chẩn đoán.
• Sự phân tích: chúng tôi ghi chép, 
lập văn bản những kết quả của việc 
chẩn đoán trong một báo cáo và 
tiến hành phân tích rủi ro.
• Kế hoạch hoạt động: chúng tôi 
làm việc với khách hàng của chúng 
tôi để xác định những rủi ro, 
những điểm áp lực và cơ hội để 
xây dựng những nơi làm việc hạnh 
phúc, lành mạnh.
 
 
 

Đào Tạo, Huấn Luyện



Diễn Thuyết, Hội Thảo, Sự Kiện

NHỮNG HỘI NGHỊ - SỰ KIỆN
Tổng giám đốc và nhà sáng lập của chúng tôi My Holland diễn thuyết nhiều nơi 
trên thế giới. Cô ấy thuyết trình ở các hội nghị cũng như ở các sự kiện về mạng 
lưới kinh doanh. Chúng tôi cũng hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ, tổ chức từ 
thiện và các tổ chức phi lợi nhuận nơi mà My cung cấp những kỹ năng và 
chuyên môn của cô ấy trên cơ sở miễn phí về cơ bản.
 
HỘI NGHỊ BÀN TRÒN GIỮA CẤP CAO VÀ CHUYÊN VIÊN
Chúng tôi cũng tổ chức những hội thảo chuyên đề về lãnh đạo đích thực hoặc 
những chủ đề mà bạn có thể quan tâm.
Chúng tôi là chuyên gia về lĩnh vực lãnh đạo với trí tuệ cảm xúc và sự đa dạng, 
tư duy phát triển cho tổ chức và văn hóa tích cực tại nơi làm việc
 
 
 
 

Chương Trình Kết Hợp Nghỉ Dưỡng Châu Á Thái Bình Dương

Chúng tôi điều khiển những hoạt động kết nối nhóm từ ½ ngày cho đến 2-3 ngày cuối tuần ở 
Việt nam và Úc. Chúng tôi cung cấp những buổi kết hợp nghỉ dưỡng cho lãnh đạo ở Hội An 
hoặc Đà Nẳng (Việt Nam) hoặc ở Bellingen, gần vịnh Coffs (Úc)
Chúng tôi có thể tổ chức tùy theo nhu cầu của bạn: từ sắp xếp chuyến bay, đến nơi nghỉ 
dưỡng cao cấp, về thực đơn các món ăn hay chỉ đơn giản là các buổi nghỉ dưỡng kết hợp các 
hoạt động để tăng cường sự tự nhận thức và vai trò lãnh đạo
Chúng tôi cũng có kinh nghiệm trong việc lên kế hoạch các hoạt động theo mức năng lượng và 
sự cam kết của bạn. Chúng tôi có thể thảo luận tập trung cho sự ưu tiên của tổ chức của bạn, 
chẳng hạn như: những điểm mạnh của nhóm, sự hạnh phúc trong công việc, cam kết về cảm 
xúc, về suy nghĩ và sự giao tiếp nhóm, cộng với những hoạt động văn hóa địa phương.
 



ĐỪNG CHỈ THAM KHẢO QUA LỜI CỦA CHÚNG TÔI



My là một giảng viên tài năng. Vào 
tháng 05, 2017 cô ấy đã tổ chức 
thành công một buổi huấn luyện 

trong khóa học của chương trình CRS 
của chúng tôi tại CCIFV. Cô ấy đã 

huấn luyện và thúc đẩy những người 
tham dự biết cách áp dụng phương 

pháp để hoạt động lành 
.....

My là một giảng viên truyền cảm 
hứng luôn thử thách bạn trong việc 
nhìn nhận vào những hoàn cảnh ở 
nhiều góc độ. Cô ấy đã giảng dạy ở 

Co Space 3 lần, mỗi lần là một góc độ 
khác nhau: Hạnh phúc trong công 

việc; những quí bà thành đạt – một 
chương hiện đại và Trí Tuệ Cảm Xúc 
trong môi trường làm việc. Mỗi lần, 

những người tham dự ....

Tôi có vinh dự được làm việc với 
My khi cô ấy giúp xem xét và kiềm 
chứng lại những đơn vị hoạt động 

cho tổ chức của chúng tôi tại 
TAFE. Bao gồm các vấn đề từ 

chứng chỉ đến bằng cấp trong kinh 
doanh, Trí Tuệ Cảm Xúc, Chiến 

lược, vấn đề về việc Lãnh đạo… Tôi 
rất cảm kích những đóng góp ...

My gần đây tiến hành một khảo 
sát về hạnh phúc cho tổ chức của 
chúng tôi và tôi phải nói rằng tôi 
rất ấn tượng bởi những sáng kiến 
mà My đưa ra. Cô ấy rất thực tế, 
rất hiểu biết và cung cấp những 

giải pháp chắc chắn đầy tính ứng 
dụng nhằm cải thiện đạo đức...

Clémence Aron / Corporate Social 
Responsibility Project Manager at 

CCIFV | CSR Consultant
Anne Greenfield

Nhà sáng lập CO-SPACE

Phillip Chambers / Educational 
Excellence Specialist at TAFE NSW

William (Guillaume) GAGUIN / 
General Manager VIC / SA / TAS 

at Polyglot Group
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Hãy bắt đầu một cuộc trò chuyện 
với chúng tôi

https://www.linkedin.com/in/myholland/
https://www.facebook.com/EQuestAsia/
https://mobile.twitter.com/EQuestAsia/
http://hotsta.net/equest_asia

