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RESPECTVN/Giới thiệu
Respect Vietnam là một công ty tư vấn chuyên
môn có uy tín tại Việt Nam và đang dần trở thành
lựa chọn hàng đầu trong khu vực.
Trong vòng năm năm qua, RespectVN đã đã thực
hiện thành công nhiều dự án đánh giá, tái cơ cấu
và phát triển tổ chức, tư vấn chính sách chiến lược,
tái cơ cấu, xây dựng quy trình và nâng cao năng
lực chuyên môn đội ngũ cho nhiều tổ chức, tập
đoàn trong và ngoài nước.
Bốn lĩnh vực chính của Respect Vietnam là Phát
triển giải pháp, Tư vấn Chiến lược và Đào
tạo kiểu mới nhằm hỗ trợ các nỗ lực mang tính đột
phá và bắt kịp với xu hướng mới.
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Phát triển giải pháp
RespectVN đầu tư phát triển các
giải pháp ứng dụng tư duy & ứng
dụng công nghệ nhằm phục vụ tốt
nhất quá trình phát triển bền vững
của doanh nghiệp tổ chức

RESPECTVN
/Sứ mệnh

Tư vấn chiến lược
RespectVN đảm bảo các lãnh đạo
cao nhất xác định rõ mục tiêu chiến
lược & gen/văn hóa đặc trưng của tổ
chức để cùng về đích trong thời gian
ngắn nhất

Respect Vietnam có sứ mệnh thúc
đẩy và hỗ trợ các tổ chức & doanh
nghiệp có tầm nhìn dài hạn và đặt
con người vào vị trí trung tâm.

Đào tạo kiểu mới

Respect Vietnam chú trọng đầu tư
vào ba lĩnh vực tư vấn sau để hiện
thực hóa sứ mệnh này:

RespectVN thay đổi tư duy về đào tạo
và nâng cao năng lực bằng phương
pháp mới và kết quả ROI chính xác nhất
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TƯ VẤN LÀ ĐỒNG HÀNH

để cùng phát triển đột phá
Hơn năm năm qua Respect Vietnam kiên định chọn con
đường khó là liên tục đồng hành cùng tổ chức doanh nghiệp.
Một trong những thách thức lớn nhất là làm cho lãnh đạo cao
cấp chấp nhận các "điểm đau" của tổ chức. Đồng thời ra
quyết định cuối cùng để đầu tư vào các giải pháp mới nhằm
chữa bệnh dứt điểm chứ không chỉ "giảm đau".
Có những thời điểm hết sức khó khăn, Respect Vietnam vẫn
kiên trì đồng hành cùng nhân sự cấp dưới cho đến khi thuyết
phục lãnh đạo cấp trên thành công. Kết quả tốt đẹp nhất là
được nhìn thấy toàn bộ tổ chức cùng đi về một hướng.
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RESPECTVN/Quá trình phát triển
Hơn năm năm qua, Respect Vietnam đã phát triển được nhiều giải pháp đột phá

2014-2016

2016-2018

Mô hình giải quyết xung đột
tại nơi làm việc

2018-2019

Giải pháp bán công nghệ về
quản lý thông tin tổ chức

Mô hình thay thế phương pháp
khảo sát, điều tra thông thường
bằng phương pháp phân tích số
liệu xung đột & giải quyết xung
đột để xác định rủi ro tổ chức

Giải pháp bán công nghệ về
cải thiện ADN tổ chức

Giải pháp được giải thưởng
quốc tế giúp tổ chức giảm
60% chi phí quản lý thông tin
thường xuyên & 40% thời gian
ra quyết định

Gói giải pháp quản lý thông tin
& cải thiện gen/văn hóa tổ chức
nhằm tăng cường hiệu suất làm
việc & quản lý rủi ro tại nơi làm
việc
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20% KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG

các giải pháp bán công nghệ của RespectVN

70% KHÁCH HÀNG CHỌN LỰA

RESPECTVN/
KHÁCH HÀNG

các tư vấn chiến lược về phát triển tổ
chức, quản trị nhân sự và quản lý chất lượng

Khách hàng của RespectVN là
các lãnh đạo tổ chức & doanh
nghiệp có tầm nhìn chiến
lược, đặt khách hàng, nhân
sự, đối tác vào vị trí trung
tâm. Chính vì thế họ có tư duy
đột phá, quyết tâm đổi mới và
ứng dụng phương pháp, công
nghệ mới vào quản trị hệ thống

90% KHÁCH HÀNG KẾ THỪA
các nội dung đào tạo & truyền thông nội bộ do
RespectVN thiết kế dựa trên gen tổ chức
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Cải thiện nhanh hơn
Tỉ suất hoàn vốn cao hơn
Thu hút nhiều nhân tài hơn
Áp dụng công nghệ tốt hơn
Tổ chức phát triển toàn diện hơn
KẾT QUẢ HỢP TÁC 2014-2019
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RESPECTVN/
ĐỐI TÁC
Khách hàng đối tác của
RespectVN trong thời gian
qua bao gồm các tổ chức
& doanh nghiệp hoạt động tại
Việt Nam và quốc tế
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ĐỐI THỦ 1

ĐỐI THỦ 2

• Tư vấn chiến lược
• Khách hàng khó
chủ động triển khai
sau khi tư vấn rời đi

• Đào tạo nhân sự
• Không thể hoặc
khó tính tỉ lệ hoàn
vốn - ROI

LỢI THẾ
CẠNH TRANH
So với các đối thủ cạnh tranh
trong và ngoài nước, Respect
VN cung cấp giải pháp tích
hợp bán công nghệ giúp tổ
chức chủ động cải thiện liên
tục chiến lược phù hợp với
nguồn lực thực tế

YOUR
LOGO

ĐỐI THỦ 3
• Tư vấn quy trình
• Chưa có giải pháp
tích hợp, khó đơn giản
hóa và chi phí cao

• Tích hợp chủ động
• Bán công nghệ
• Đo lường được
• Đơn giản chi phí thấp
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ĐỘI NGŨ CỐ VẤN
Đội ngũ cố vấn và tư vấn của RespectVN là các chuyên gia hàng
đầu Việt Nam và quốc tế về quản lý chiến lược, phát triển tổ chức

Vũ Mỹ Lan

Đặng Thị Hải Hà

Richard Fincher

Chuyên gia đầu ngành
về quản trị doanh
nghiệp và tái cấu trúc

Chuyên gia quốc tế về
các giải pháp ứng dụng
bán công nghệ

Chuyên gia quốc tế về
các giải pháp bền vững
tại nơi làm việc

Cố vấn cao cấp

Cố vấn cao cấp
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Cố vấn cao cấp

PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP

tư vấn

Hoàn tất công nghệ quản trị tổ chức

2019

2020

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC

Trở thành lựa chọn tầm khu vực
2021

TRIỂN VỌNG
TƯƠNG LAI
Triển vọng tương lai gần
của các hoạt động trụ cột
tại RespectVN trong
nước và quốc tế

ĐÀO TẠO KIỂU MỚI

Trở thành nền tảng e-learning dẫn đầu
2022

HỒ SƠ

tư vấn

2019

THANK YOU
www.respectvn.com
www.weatwork.co

/RespectVN

RespectVN

(+84)888061222

info@respectvn.com

