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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

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”.

Mục tiêu thứ 3: Sức khỏe tốt và sự Hạnh
phúc,
Mục tiêu thứ 4: Giáo dục có chất lượng,
Mục tiêu thứ 5: Hướng tới sự bình đẳng
giới,
Mục tiêu thứ 13: Hành động vì môi
trường, khí hậu.

Trách nhiệm hoạt động kinh doanh 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 (LHQ).

Những mục tiêu phát triển (cam kết dựa
trên danh sách những mục tiêu phát triển
của LHQ) đến năm  2030:

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.

Tầm Nhìn

Trách Nhiệm với Xã Hội

Giá Trị Cốt Lõi



Cam kết 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 sự thân thiện, trong sự hòa
hợp với hành tinh của chúng ta với tất cả
những thực thể sống, tồn tại trong đó.

CẢM XÚC TÍCH CỰC ĐIỀU KHIỂN CON NGƯỜI
CON NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH THÀNH QUẢ



CHÚNG TÔI GIÚP BẠN NHƯ THẾ NÀO TRONG VIỆC TẠO NÊN NHỮNG THÀNH QUẢ 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 lợi, 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 một thành quả công việc
vượt trội bền vững, để lãnh đạo hiệu
quả với sự thịnh vượng tối ưu.

Trí Thông Minh Cảm Xúc
Sức Mạnh trong Làm Việc Nhóm
Phát huy Tư Duy Phát Triển cho Thành
Công
Gắn Kết Tích Cực với Công Việc
Quản Lý Sự 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.



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 nhận hạnh phúc

Đạt được sự nhanh nhạy hơn
trong công việc và cuộc sống.

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:

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 gắn kết với công
việc 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:

Đào Tạo, Huấn Luyện

Chẩn đoán: chúng tôi giúp
khách hàng của chúng tôi hiểu
hoàn cảnh hiện tại qua việc thảo
luận với nhóm nhân viên chủ
chốt, thường đi kèm với một
khảo sát chẩn đoán.

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.

Lập kế hoạch hành 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 nên một nơi làm việc
hạnh phúc, lành mạnh.



Chúng tôi điều hành 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 cho các hoạt động bên ngoài theo mức
năng lượng và sự gắn kết của bạn trong công việc. 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, gắn kết về cảm xúc, sự tỉnh thức, tĩnh tại trong tâm trí hay sự giao tiếp nhóm, cộng với những
hoạt động mang tính văn hóa địa phương.

Diễn Thuyết, Hội Thảo, Sự Kiện

NHỮNG HỘI NGHỊ - SỰ KIỆN

Tổng giám đốc và nhà sáng lập của chúng tôi, Cô My Holland, một diễn giả
của Tedx, đã diễn thuyết nhiều nơi trên thế giới, tại các hội nghị quốc tế
cũng như tại rất nhiều những 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 cô My với kỹ năng và chuyên môn của mình đã thuyết giảng
trên cơ sở hỗ trợ không tính phí.

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 thông minh 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



Sự chuyển mình mạnh mẽ cho những nhà lãnh đạo

Kỹ năng mềm cho người Châu Á

ĐÁNH GIÁ, TRẮC NGHIỆM VỀ TÂM LÝ

Trí thông minh về cảm xúc
Điểm mạnh trong tính cách
Sự bền bỉ trong tâm lý, tinh
thần
Tính cách
Sự kiên cường, bền bỉ
Lãnh đạo kiểu mới
Tâm lý học tích cực

Nơi làm việc an toàn về tâm lý
Kiệt sức trong công việc
Gắn kết hoàn toàn trong công
việc
Sự tự chủ
Sự tích cực
Đa dạng trong văn hóa
Tư duy

HUẤN LUYỆN ĐIỀU HÀNH

Tâm lý học ở cấp độ tổ chức 

6 - 10 buổi 
Đào tạo trực tiếp
Trực tuyến
Báo cáo
Chỉ số chính/quan trọng trong
hiệu suất công việc (KPI)

ĐÀO TẠO

Vai Trò Lãnh đạo
Trí thông minh về cảm xúc 

Tư duy
Hiểu biết về văn hóa 

Trao quyền cho phụ nữ 

Lãnh đạo tỉnh thức, tĩnh tại
Hiệu suất của não bộ
Giao tiếp

TIẾP TỤC THEO SÁT
ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG, ÔN TẬP

CHƯƠNG TRÌNH NGHỈ
DƯỠNG CHO CẤP LÃNH ĐẠO
KHAI THÁC NHẬN DIỆN LÃNH ĐẠO 

3-4 ngày nghỉ tách biệt với công việc
Cách biệt với những thiết bị kỹ thuật
Khám phá bản sắc lãnh đạo của
chúng tôi
Thách thức văn hóa và niềm tin của
chúng ta
Gắn kết sâu sắc nhóm làm viêc 
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CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN IECL,  ICF

DỰA TRÊN NHU CẦU ĐƯỢC XÁC ĐỊNH



ĐỪNG CHỈ THAM KHẢO QUA LỜI CỦA CHÚNG TÔI



My and Anthony both have fantastic facilitative and presentation styles. My is a dedicated and supportive coach that enables
leaders foster high EQ performing in teams, I appreciate you tailoring your presentation to our needs. The group work was
engaging. The course wa easy to understand for all the demographics. Her positive attitude and passion makes working with
her a pleasure. She operates with much empathy. I understand EQ is a whole life practice. The course reminds me to cultivate

mindfulness, concentration and insight for EQ. My and Anthony do an outstanding job of conveying the principles and
getting us to recognize the importance of EQ. Loved the content and delivery! Thank you a lot for your enthusiasm!

I joined a workshop about EQ & its link to Happiness by Ms My Holland in April this year. It was a very informative, interactive
and enjoyable workshop. I really like it and will definitely participate more in her program whenever possible. I'm currently

reading her book Happiness Is the Way too. Thank you Ms My!

Khanh Linh Nguyen / Executive Office Manager at the German Business Association in Vietnam

Hien Le / Senior Manager, Cap Gemini Vietnam| Ho Chi Minh City

Fusion Group leaders had the chance to experience a session with My, called “Authentic Leadership”. Inspirational moment
for all of us. Thanks My. I would recommend her without hesitation. Atilla

Atilla Erda / Chief Operating Officer at Fusion

My is an excellent speaker and an expert in the field of EQ. I have had the pleasure of attending two of her workshops
including one she ran for business leaders and members of the European Chamber of Commerce in Vietnam. My inspired the
audience and provoked lively discussion on the topic of engaging millenials in the workplace as well as creating positive
work environments. The second talk I have seen was equally impressive and addressed the the impact that gratitude and
positive mindset play on job performance. In both cases My's audiences came away energized and equipped with practical

insights. My brings a very powerful message to every event

We have had the opportuniy to have My sharing with our team at Colliers International on the importance of having good
communication practice at work for ultimate mental health. My was able to relate with her audience without being

condescending and was able to coax the team into sharing on a subject which may still be taboo in Asia. Being able to
discuss ad share in an open and safe environment. My facilitated a session which was the beginning to a healthier journey to

many. I am certain the team will take to heart some of the reminders on maintaining an effective lifestyle with a healthy
balanced diet and reflect often on our state of mind very useful in working toward better state of mind. Thank you again My

Joshua James / Executive Board Director EUROCHAM Vietnam

Winie Lam / COO at Colliers International Vietnam

I would like to express my appreciation for your inspiring presentation at Eurocham "Low engagement. Poor performance".
Your years of research, your deep of understanding of "The New Normal", and your ability to present the subject in such an
interesting way produced one of the most memorable time for my week. One last thing, I want you to know that what you

said had a significant impact on me and many of the participants. Thank you.

Phung Huu Khai / Representative SWISS Vietnam, Account Manager Lufthansa Group | Austrian Airlines, Lufthansa, SWISS



Hãy bắt đầu một cuộc trò
chuyện với chúng tôi
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Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam
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Văn phòng: (+84) 28 6287 5915 or 
(+84) 70 723 0748 (Vietnam)

(+63) 9327032178 (Philippines)

(+61) 413 474 177 (Australia)

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN CHO CHÚNG TÔI:
info@equestasia.com.au

TÌM HIỂU VỀ CHÚNG TÔI: 
www.equestasia.com.au

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

