
Chúng tôi đang tìm kiếm:  

“ĐỐI TÁC THÔNG MINH,  
           DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG” 
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NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU 



Tầm nhìn vượt biên giới 

“Sensecom chào mừng bạn tham gia Cộng đồng và Mạng lưới 
toàn cầu trong những năm tới” 

Chương trình Sensecom đã vượt biên giới tung ra thị trường nước 
ngoài để phục vụ không những cho người Việt đang sinh sống ở 
nước ngoài mà người dân ở những quốc gia khác cũng có thể học 
tập Sensecom. Các cư dân địa phương đã nhận được dịch vụ giáo 
dục chuyên nghiệp, chương trình giáo dục chất lượng Sensecom.  

Tại Cambodia, các trung tâm đào tạo Sensecom mọc ra hàng năm, 
nhưng trên hết chương trình Sensecom đã được sử dụng chính thức 
để đào tạo môn toán và ngôn ngữ trong 2 hệ thống trường mầm non 
và tiểu học quốc tế ICE và IIS School. 

5 năm tới, Sensecom sẽ bao phủ thị trường Đông Nam Á. 10 năm 
tới, Sensecom sẽ có mặt hầu hết ở Châu Á & Châu Âu. 
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Mạng lưới Sensecom hiện tại 

www.sensecom.edu.vn          
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Tại sao nên chọn sensecom? 

1. Cùng xây dựng một ngôi nhà chung. 

 

“Giá trị của Chúng tôi dựa trên sự Thành công của Các bạn” 

 

Sensecom hoạt động dựa trên nỗ lực gắn kết với các đối tác 
được nhượng quyền, với niềm tin cốt lõi mỗi đối tác là một trụ 
cột của căn nhà chung Sensecom. 

Sensecom chào đón những người có khát vọng, đam mê giáo 
dục. Sensecom giúp bạn sở hữu cơ sở giáo dục chất lượng, 
nhân bản và thành công về tài chính. 
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Tại sao nên chọn sensecom? 

2. Chúng tôi có kinh nghiệm thực tế. 

 
Đội ngũ quản lý có kinh nghiệm vận hành và đào tạo, có đủ 
chức năng về Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm hàng năm. 
CEO & Founder Sensecom có nhiều năm học tập và nghiên 
cứu tại Châu Âu; là chuyên gia đào tạo, tư vấn vận hành một 
cơ sở giáo dục mới bền vững. 
Chúng tôi có gần 10 năm kinh nghiệm trong nước và quốc tế 
về tư vấn nhượng quyền trung tâm đào tạo, trường mầm non, 
tiểu học chuẩn quốc tế.  
Chúng tôi đã giúp hàng chục cơ sở giáo dục hoạch định chiến 
lược kinh doanh, quản lý dòng tiền, quản lý nhân sự, phát triển 
cơ sở con hợp lý tại những khu vực năng động nhất. 
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Chứng nhận, giải thưởng 

Thương hiệu Sensecom được Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam 

cấp phép và bảo hộ. 

Your Success, Our Value 
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Chọn tâm thế là người đi đầu 
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Chương trình thực tế: Chương trình học là kết quả nghiên 
cứu theo hướng ứng dụng, phá bỏ cách học truyền thống. Sở 
hữu bộ giáo trình và phương pháp độc quyền 

Luôn đổi mới & sáng tạo: Học viện Senkids là cơ quan 
đầu não nghiên cứu chương trình Sensecom, có đội ngũ 
kinh nghiệm xây dựng chương trình & phương pháp giảng 
dạy.  

Hệ thống văn bản & quản lý hoàn chỉnh: Sở hữu hệ thống 
quản lý đầy đủ (cả phần mềm & phần cứng) dành cho các 
chức danh làm việc từ lãnh đạo đến nhân viên 

Hỗ trợ đào tạo, tư vấn thường xuyên: Được cầm tay chỉ 
việc bởi các chuyên gia cũng là nhà sáng lập chương trình. 
Đội ngũ nhân sự sẽ được cũng cấp tư duy làm việc mới, đủ 
kiến thức, kĩ năng dạy học trong môi trường hiện đại. 

Mô hình xây dựng chuẩn và có tiềm năng lợi nhuận lâu 

dài: Đầu tư mô hình Sensecom sẽ không có sự cạnh tranh 
lớn từ thị trường. Nhờ đó khả năng hoàn vốn sẽ nhanh và lợi 
nhuận cao.  
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Chúng tôi chuẩn bị cho bạn những gì? 



Nhượng 
quyền 1 cơ 

sở 

Cơ hội sở hữu 1 
trung tâm 

Sensecom (1 vị 
trí cụ thể) 

 

 

Nhượng 
quyền 1 vùng 

lãnh thổ 

Hoạt động & khai 
thác trong 1 vùng 
lãnh thổ (thành 
phố, tỉnh, quốc 

gia)  

Nhượng 
quyền nâng 

cao 

Hoạt động và 
khai thác trong 1 
quốc gia & được 
nhượng quyền F2 
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3 cách để nhượng quyền Sensecom 
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“  
  
Ban đầu tôi muốn mua một chương trình của Singgapore hoặc của Mỹ. Gần đến ngày 
quyết định thì một nhân viên của tôi giới thiệu chương trình toán tư duy Sensecom. Tôi 
thực sự rất ngạc nhiên vì Sensecom mới chính là chương trình tôi đang tìm vì nó phù 
hợp với học sinh của chúng tôi. Cuộc thương thảo diễn ra nhanh chóng. Tôi đánh giá 
cao thái đội làm việc chuyên nghiệp khoa học của Mr. Nhật và quan trọng là tôi rất hài 
lòng về chương trình Sensecom. Đó là một chương trình cực kì thú vị, nó sát thực nhất 
với trình độ từng lứa tuổi từ mầm non đến tiểu học. Bản thân tôi xem đây là một điều 
may mắn cho cả hai ICE và Sensecom. Tôi dự rằng không bao lâu nữa Sensecom sẽ nở 
rộ tại thị trường giáo dục Cambodia” 
                               Ông Rocky Chang, Hiệu trưởng Hệ thống trường quốc tế ICE 

 
 

“Tôi tin vào sức mạnh của chương trình Sensecom. Cách làm của họ tựa như cách làm 
của bầy kiến tha mồi, cách bầy ong xây tổ. Kiến vác mồi gấp 3 lần thân thể và thành 
luỹ ong xây có phải là kiến trúc hoàn hảo không? Nói như vậy để khẳng định rằng đội 
ngũ Sensecom cần cù, đam mê, nghiêm túc như thế nào. Đó là cách làm của một 
thương hiệu lớn, và tôi muốn mình là một trong số họ  ."  

Chị Ánh, Giám đốc Hệ thống trung tâm Sensecom tại Hồ Chí Minh 
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Đối tác nói về Sensecom 
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https://baotinhay.com/sensecom-phuong-phap-cho-tre-hoc-trong-hanh-

phuc/ 
 

https://www.tin247.com/xua_t_kha_u_chuong_tri_nh_toa_n_sesencom

_theo_da_u_chan_nguo_i_sa_ng_la_p-11-24348914.html 
 

https://phunuonline.net/tin-tuc/sensecom-nhung-buoc-di-vung-chai.html 

 

https://baotinhay.com/sensecom-huong-den-trai-tim-nguoi-hoc/ 

 
https://www.youtube.com/results?search_query=sensecomeducation 

 

 

Chúng tôi Trên báo mạng 
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14 Thay đổi nền giáo dục nước nhà cùng chúng tôi. 

Hệ thống Trung tâm đào tạo 
 

www.sensecom.edu.vn 

www.sensecom.vn 

Học Viện Nghiên cứu 
 

www.senkids.edu.vn 



 

 

 

 

 

 

 

 

0976 688988 

sensecomedu@gmail.com 

www.sensecom.edu.vn 

www.sensecom.vn 
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Xin cảm ơn 
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