
Ba Vì, ngày 18 - 19/6/2022



Khái quát sự kiện

NeoManager Summit là sự kiện thường niên do Học viện Agile tổ chức dành cho

cộng đồng những nhà quản lý hiện đại. Đây là nơi những nhà quản lý, lãnh đạo

doanh nghiệp cùng giao lưu, học hỏi những tri thức mới góp phần đổi mới quản trị

tại chính doanh nghiệp của mình.

NeoManager Summit 2022 với chủ đề TRƯỞNG THÀNH TRONG BIẾN ĐỘNG sẽ quy

tụ khoảng 200 nhà quản lý, lãnh đạo từ hàng chục doanh nghiệp tiêu biểu trong

đổi mới quản trị. Chương trình tôn vinh quá trình trưởng thành về tri thức và kỹ

năng của nhà quản lý, đồng thời thảo luận những vấn đề nóng bỏng về đổi mới

quản trị trong bối cảnh kinh doanh nhiều biến động.



THÔNG TIN CHUNG

2 ngày 18, 19/6/2022

Tản Đà Resort, Ba Vì, Hà Nội

Hình thức: Camp - Retreat



150+ nhà quản lý

40+ doanh nghiệp

2 keynote
từ chuyên gia quản trị hàng đầu

10 tham luận
của các nhà quản trị tiêu biểu

+ Nhiều hoạt động giao lưu, kết nối khác



Lịch trình và nội dung
Thời gian Nội dung

Sáng thứ 7 Chào hỏi làm quen & Hội thảo 01

- Chào hỏi làm quen, giới thiệu về công ty, cá nhân, game warmup

- Keynote 01 từ khách mời

- 5 tham luận

Chiều thứ 7 Các hoạt động ngoài trời & Hội thảo 02

- Hoạt động phá băng đầu giờ kết hợp Agile Game

- Keynote 02 từ khách mời

- 5 tham luận

Tối thứ 7 Gala tôn vinh

- Tổng kết sự học của nhà quản lý

- Trao chứng chỉ tốt nghiệp, tôn vinh học viên xuất sắc

- Giao lưu, kết nối

Sáng chủ nhật Reflection

- Cafe sáng cùng chuyên gia

- Thảo luận mở rộng vấn đề

- Tổng kết những kết quả mang về



GÓI TÀI TRỢ DUY NHẤT

                      



QUYỀN LỢI
NHÀ TÀI TRỢ

5 vé mời tham gia dành cho quản lý lãnh đạo doanh nghiệp

5 suất học bổng Chương trình đào tạo quản lý NeoManager, mỗi suất trị giá 5,000,000đ

Logo lớn trên tất cả các ấn phẩm truyền thông của sự kiện, tiếp cận +400K quản lý và lãnh

đạo doanh nghiệp

Có 01 trang giới thiệu trong kỷ yếu sau sự kiện

Giới thiệu doanh nghiệp trực tiếp trong phần mở đầu hội thảo

Lời cảm ơn trực tiếp trên sân khấu hội nghị

Được nhắc đến là đơn vị đồng tổ chức trong bài viết trên các báo chính thống



Khái quát sự kiện Thankyou

Địa chỉ: Tâng 11 tòa nhà văn phòng MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Diễn, Nam Từ

Liêm, Hà Nội

Website: www.hocvienagile.com

Email: contact@hocvienagile.com

Phone: 0968-50-2469/ 0938-32-3886

Facebook: facebook.com/hocvienagile


