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Thông điệp
từ 

CEO
...

“VPNC thấu hiểu niềm đam mê và khát khao tự khẳng định của giới trẻ bằng việc học tập tại 
một cơ sở giáo dục thuộc các quốc gia phát triể để học hỏi kiến thức và kĩ năng, chuẩn bị cho 
một tương lai nghề nghiệp tốt nhất”

Qua những năm tháng hoạt động, đội ngũ lãnh đạo và nhân viên của VNPC tự tin khẳng định 
mình là những chuyên gia giáo dục kinh nghiệm, những nhà lãnh đạo tận tâm và những người 
bạn đáng tin cậy với tất cả phụ huynh và học sinh tại Việt Nam.

VNPC
INTRODUCTION

TO
Trần Thị Thu Hằng
Giám đốc điều hành
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Giới thiệu VNPC
Được sáng lập và điều hành bởi những cựu du học sinh:



Thông điệp
từ 

CEO
...

“VPNC thấu hiểu niềm đam mê và khát khao tự khẳng định của giới trẻ bằng việc học tập tại 
một cơ sở giáo dục thuộc các quốc gia phát triể để học hỏi kiến thức và kĩ năng, chuẩn bị cho 
một tương lai nghề nghiệp tốt nhất”

Qua những năm tháng hoạt động, đội ngũ lãnh đạo và nhân viên của VNPC tự tin khẳng định 
mình là những chuyên gia giáo dục kinh nghiệm, những nhà lãnh đạo tận tâm và những người 
bạn đáng tin cậy với tất cả phụ huynh và học sinh tại Việt Nam.

VNPC
INTRODUCTION

TO
Trần Thị Thu Hằng
Giám đốc điều hành

01

VNPC
Overseas Study & More

Giới thiệu VNPC
Được sáng lập và điều hành bởi những cựu du học sinh:



Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và mạng lưới đối tác rộng khắp trải dài trên 
toàn thế giới, VNPC hiểu rõ khát vọng học hỏi của học sinh, sinh viên tại Việt Nam và nhận thức được 
tầm quan trọng của một người bạn - một người đồng hành và dẫn đường đầy kinh nghiệm trong quá 
trình du học. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn tất cả hoc sinh, sinh viên tại Việt Nam hài lòng khi sử dụng 
dịch vụ tại VNPC, với những cam kết về chất lượng và dịch vụ hàng đầu.

SỨ MỆNH - TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn

MISSION

VISION

CORE VALUE

VNPC trở thành văn phòng tư vấn du học uy tín hàng đầu Việt Nam.

VNPC mở rộng  mạng lưới đối tác giáo dục trên khắp thế giới.

                                VNPC trở thành thương hiệu mang tầm quốc tế với các đối tác 

                                nước ngoài. 

Sứ mệnh

+

+

Giá trị cốt lõi:+

Với học sinh, sinh viên:
- Hỗ trợ học sinh, sinh viên Việt Nam nhanh chóng tiếp cận và hội nhập 
với nền văn minh thế giới thông qua con đường giáo dục, học tập và 
chia sẻ kiến thức.
- Luôn tạo ra giá trị lớn nhất cho các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam.
- VNPC giúp bạn định hướng lộ trình học tập một cách đầy đủ, rõ 
ràng.
- Không chỉ tư vấn du học mà còn tư vấn định hướng cho tương lai.
- Luôn hỗ trợ và đồng hành cùng các bạn học sinh, sinh viên trên con 
đường học tập và làm việc ở nước ngoài.

Đối với các đối tác:
- Đảm bảo chất lượng học sinh sinh viên phù hợp 
với yêu cầu các các tiêu chí giáo dục quốc tế nói 
chung, tiêu chí giáo dục của từng trường đối tác 
nói riêng
- Đảm bảo mang lại giá trị lớn nhất cho các đối tác 
của VNPC.

Đối với nhân viên:

Chuyên nghiệp:  

- Tạo ra môi trường làm việc năng động, thoải mái 
về vật chất và tinh thần nhằm khuyến khích nhân 
viên tạo ra những giá trị mới cho khách hàng
- Tạo cơ hội phát triển bản thân tốt nhất cho mỗi 
nhân viên. 

Với kinh nghiệm lâu năm, chúng tôi đảm bảo 
mang lại cho khách hàng dịch vụ và giải pháp 
nhanh chóng, hợp lý và hiệu quả nhất.

Tận Tâm:  
chúng tôi quan tâm và sát sao đến yêu cầu cụ thể 
của từng cá nhân, đặt lợi ích khách hàng lên hàng 
đầu bởi thành công của khách hàng là mục tiêu 
của chúng tôi.

Minh bạch:  
chúng tôi chiếm được cảm tình và gây dựng uy 
tín với khách hàng, đối tác bởi quy trình làm việc 
minh bạch với thái độ tôn trọng.

Khẩu hiệu hành động “ Your success is our goal ” 
“ Thành công của bạn là mục tiêu của chúng tôi ”
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BAN LÃNH ĐẠO

Với mục tiêu xây dựng một môi trường làm việc năng động cả về thể chất và tinh thần 
cho tập thể cán bộ công nhân viên, chúng tôi luôn đề cao và mở rông các cơ hội phát 
triển cho tất cả cá nhân. VNPC vẫn luôn xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, 
hiệu quả và đầy thách thức với nhiều cơ hội học tập và thăng tiến. Hơn nữa, đội ngũ 
nhân viên của VNPC là những cá nhân chuyên nghiệp, đoàn kết, thân thiện, hướng 
ngoại và làm việc với mục tiêu chung: sự phát triển của công ty.

Ông Phạm Anh Tuấn
    (Mr. Tony Pham) 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Bà Trần Thị Thu Hằng 
    (Ms. Hannah Tran) 

Giám đốc điều hành  

Ông Trần Việt Hùng 
    (Mr. Henry Tran)

Giám đốc Sales & Marketing 

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc
   (Ms. Jessica Nguyen)

Giám đốc phát triển Kinh doanh, 
Giám đốc Trung tâm tiếng Anh

Bà Trần Thị Thanh Huyền 
           (Ms. Sally Tran)

Giám đốc tuyển sinh

VNPC
Overseas Study & More
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NHÂN VIÊN CỦA CHÚNG TÔI

Với mục tiêu xây dựng một môi trường làm việc 
năng động cả về thể chất và tinh thần cho tập thể 
cán bộ công nhân viên, chúng tôi luôn đề cao và 
mở rông các cơ hội phát triển cho tất cả cá nhân. 
VNPC vẫn luôn xây dựng một môi trường làm việc 
thân thiện, hiệu quả và đầy thách thức với nhiều cơ 
hội học tập và thăng tiến. Hơn nữa, đội ngũ nhân 
viên của VNPC là những cá nhân chuyên nghiệp, 
đoàn kết, thân thiện, hướng ngoại và làm việc với 
mục tiêu chung: sự phát triển của công ty.
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GIỚI THIỆU VỀ VNPC

Một đơn vị đáng tin cậy và đầy kinh nghiệm:

VNPC đã tư vấn cho hàng ngàn học sinh, giúp các em thành công có được Visa du học – tấm 
vé để hiện thực hóa ước mơ . Rất nhiều học sinh đến với VNPC đã xuất sắc đạt mức học 
bổng lên tới 100% học phí nhờ có sự giúp đỡ tận tình của đội ngũ VNPC.

VNPC là đơn vị đại diện tuyển sinh của hàng trăm cơ sở giáo dục Đại học và Cao đẳng tại 
hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, đặc biệt là các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Úc, New 
Zealand, Canada, Tây Ban Nha, Ireland, Hà Lan, Thụy Sỹ, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Trung Quốc và nhiều quốc gia khác.

Với 2 cơ sở đặt tại 2 thành phố lớn nhất Việt Nam là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, 1 cơ 
sở đặt tại thành phố Sydney, Úc, công ty tư vấn du học chuyên nghiệp VNPC cam kết sẽ biến 
sự phát triển của công ty thành động lực để mở rộng cánh cửa du học cho nhiều học sinh hơn 
nữa, giúp các em tiếp cận với những nền giáo dục trong mơ tại các quốc gia phát triển.

VNPC luôn là đối tác thân thiết của 
các cơ sở giáo dục các cấp trên toàn 
thế giới và lấy đó làm cơ sở để tổ 
chức các buổi chia sẻ, phỏng vấn 
học bổng và triển lãm giáo dục miễn 
phí cho tất cả học sinh, sinh viên tại 
Việt Nam. Đây là cơ hội tuyệt vời cho 
những du học sinh tương lai và bố 
mẹ các em tiếp xúc với đại diện 
trường – những người sẽ cung cấp 
các thông tin khách quan, chính xác 
và cập nhật nhất về chương trình 
học, cơ hội việc làm, môi trường sinh 
hoạt,… khi du học. 

Miễn phí tham gia các 
workshops, cơ hội phỏng 
vấn học bổng và triển lãm 
giáo dục quốc tế:

Điều quan trọng nhất đối với một du 
học sinh là lộ trình học phù hợp về 
trường học và bậc học tương xứng với 
khả năng học thuật và tài chính. Với 
mối liên hệ mạnh mẽ và đội ngũ chuyên 
gia giáo dục dày dặn kinh nghiệm, 
VNPC luôn hướng tới những giải pháp 
giáo dục sáng tạo và mới lạ cho từng 
học sinh, sinh viên đến với chúng tôi. 
VNPC tự hào là một trong những đơn vị 
có khả năng xây dựng những lộ trình 
học tập hợp lý với chi phí tối thiểu và 
hiệu quả tối đa cho mọi khách hàng lựa 
chọn VNPC. 

Xây dựng những lộ trình giáo 
dục tốt nhất:
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VNPC CÓ THỂ ĐEM 
LẠI CHO BẠN

01. 05. TƯ VẤN VÀ HƯỚNG DẪN XIN VISA
Tư vấn và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ xin Visa cho học sinh và 
gia đình: Visa du học, Visa du lịch, Visa thăm thân hoặc gia hạn 
Visa sau tốt nghiệp,… 

ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TẠI CÁC QUỐC GIA
PHÁT TRIỂN
Mỹ, Anh, Úc, New Zealand, Canada, Tây Ban Nha, Ireland, Hà Lan, Thụy 
Sỹ, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác.

02. TƯ VẤN DU HỌC
Tư vấn, cung cấp mẫu tài liệu và hồ sơ để đăng ký Thư mời học, hướng 
dẫn hoàn thiện hồ sơ xin Visa du học và hồ sơ tài chính.

03. LUYỆN PHỎNG VẤN VÀ TỔ CHỨC THI THỬ
GIÚP SINH VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG DU HỌC

Giới thiệu và giúp học sinh đạt học bổng mơ ước qua các buổi luyện 
tập và thi thử để đạt các mức học bổng 25%, 50%, 100%.

04. HỖ TRỢ TÀI CHÍNH
Kết hợp với các ngân hàng và tổ chức giúp sinh viên có được các cơ hội 
hỗ trợ tài chính cần thiết. 
Hỗ trợ chuyển tiền và hướng dẫn các thủ tục tài chính cho du học sinh. 

06.
TỔ CHỨC DU HỌC HÈ, TRAO ĐỔI VĂN HÓA VÀ CÁC 
CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC NGẮN HẠN KHÁC
VNPC tổ chức các khóa du học hè, du học ngắn hạn có lương/ không lương và 
các hình thức khác với mục đích mang tới một cái nhìn mới lạ hơn cho học sinh, 
giúp các em trải nghiệm việc sống, học tập và làm việc ở các môi trường quốc tế

07.
GIÚP ĐỠ HỌC SINH TRONG MỌI THỜI ĐIỂM

Tổ chức các hội thảo và sự kiện chia sẻ thông tin
Đặt vé máy bay và làm thẻ du học sinh
Mua bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cho du học sinh
Hỗ trợ tìm nhà ở
Giới thiệu việc làm bán thời gian
Giới thiệu cơ hội thức tập có lương/ không lương
Giới thiệu việc làm sau Đại học

08.
ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ
Trung tâm đào tạo Ngoại ngữ Max-Learn được phát triển từ hệ thống Học 
viện Tiếng Anh VNPC. Với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, Max Learn giúp 
sinh viên đạt điểm cao trong các bài thi Ngoại Ngữ Quốc Tế (IELTS, TOEFL, 
TOIEC, SPANISH, and JAPANESE (NAT)…) trong khoảng thời gian tối thiểu.
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CHÚNG TÔI
       CÓ GÌ 

VNPC có 2 trụ sở ở thành phố Hà 
Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

VNPC có một văn phòng đại diện 
tại thành phố Sydney, Úc

VNPC có trung tâm đào tạo Ngoại ngữ 
Max Learn chuyên luyện thi các chứng 
chỉ quốc tế IELTS, TOEIC, Japanese, 
Spanish…

VNPC có đôi ngũ nhân viên đông 
đảo và đầy kinh nghiệm
VNPC là một trong số ít các trung 
tâm tư vấn du hoc đạt được rất 
nhiều các thành tưu và giải thưởng 
của các cơ sở giáo dục: THPT, 
Cao Đẳng, Đại học, các tổ chức 
giáo dục…

12 13
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14 15

SƠ LƯỢC VỀ 
MỘT SỐ THÀNH TỰU CỦA VNPC

Công ty tư vấn chuyên nghiệp Việt Nam VNPC - người bạn �ồng hành �áng tin 
cậy của sinh viên trên toàn thế giới.
Trong suốt thời gian hoạt �ộng, VNPC �ã �ạt �ược nhiều giải thưởng từ Đại sứ 
quán, Lãnh sự quán, các trường Đại học, Cao �ẳng và Học viện trên toàn thế 
giới. Các khách hàng �ến với VNPC �ều �ánh giá cao về chất lượng dịch vụ của 
chúng tôi

Đơn vị tuyển 
sinh tốt nhất của 
Tập đoàn giáo 
dục Navitas Úc 

2012 - 2013

Đơn vị tuyển 
sinh tốt nhất của 
Tập đoàn giáo 
dục Navitas Mỹ 

2012 - 2013

Đơn vị tuyển 
sinh tốt nhất của 
Tập đoàn giáo 
dục Mega Úc 
2013 - 2014

Đơn vị tuyển sinh 
tốt nhất của 

trường THPT 
quốc tế UMC 

Canada 

Đơn vị tuyển 
sinh tốt nhất 
của Học viện 

HTMi – Thụy Sỹ 

Silver Partner – 
Đối tác bạc của 
Hội Đồng Anh 3 

năm liên tiếp 

Đơn vị tuyển sinh 
tốt nhất của 

trường THPT 
quốc tế UIS 

Canada

Đơn vị tuyển sinh tốt 
nhất của Centennial 

College Canada 

Đơn vị tuyển sinh 
tốt nhất của 

Okanagan College 
Canada 

Đơn vị tuyển sinh 
tốt nhất của Học 

viện Kaplan 
Singapore 

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

2012 - 2013 2012 - 2013 2013 - 2014 2015/2016/2017 2015/2016/2017 2015/2016/2017 2018 201820182015 - 2016
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INTRODUCTION TO
OVERSEAS STUDY COUNTRIES

Du học Úc: 

    “ Sự lựa ọn hoàn hảo”
01

Du học Canada 

“ Ini dd”02

Du học New Zealand 

 “  Sự lựa ọn hợp lý”
03

Du học Mỹ (USA) 

          “Ghi điểm đỉ cao”04

Môi trường sống an toàn thân thiện
Xã hội đa văn hóa, không phân biệt chủng tộc – 
Cơ hội định cư cao
Cơ hội vừa học vừa làm, thực tập hưởng
 lương cao
Nền giáo dục chất lượng bằng cấp được công 
nhận trên toàn thế giới

Canada là đất nước nổi tiếng với các chương 
trình vừa học vừa làm
Là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới 
về phát triển khoa học, công nghệ và có nền 
công nghiệp hiện đại
Mức sống cao nhưng giá cả sinh hoạt thấp, 
chất lượng giáo dục tốt nhất thế giới
Được ở lại 3 năm để làm việc sau chương trình 
học, cơ hội định cư cao

Highly educational qualification with low cost
A peaceful and hospitable country with
developed economy
Degrees are recognized all over the world 
(Having chance to work and settle in English 
speaking countries like Australia, America, 
Canada...)

Hệ thống giáo dục xuất sắc, hệ thống Đại học 
được công nhận là tốt nhất thế giới
Đất nước phát triển nhất hiện nay trên toàn 
thế giới về tất cả mọi mặt
Kinh tế, giáo dục, Công nghệ, kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Mỹ là đất nước đa văn hóa, đa dân tộc
Đứng hàng đầu trong kỹ thuật và Kỹ thuật 
giảng dạy

STUDY countries Overseas
INTRODUCTION TO

VNPC
Overseas Study & More
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Du học Anh (UK)  “  Tấm vé ông hà                hạng ất ”
05

Du học Thụy Sỹ : 

  “Môi trường âu Âu ”
06

Du học Síp: 

  “Chìa khóa à công”
07

Du học Tây Ban Nha:

 “ Sự lựa ọn đúng đắn”
08

Tấm vé du học hạng nhất, chất lượng nhất
Chất lượng giáo dục được công nhận trên 
toàn thế giới với các trường đại học nổi tiếng 
như: Đại học Oxford, Đại học Cambridge
Chương trình học với thời gian ngắn hơn so 
với các nước khác: 3 năm (cử nhân), 1 năm 
(thạc sĩ)
Thủ tục dễ dàng, Visa thuận lợi.

Dẫn đầu thế giới về đào tạo ngành “hot” như: 
Du lịch – Khách sạn và Tài chính – Ngân hàng
Luôn có chương trình thực tập hưởng lương 
rất cao cho sinh vieneh (>50 triệu đồng/ tháng)
Là một trong những nước giàu có và yên bình 
nhất thế giới
Các dịch vụ hỗ trợ sinh viên rất tốt và chu đáo

Không có gánh nặng IELTS, vùng miền, 
độ tuổi.
Bằng cấp châu Âu siêu tiết kiệm chi phí.
Tỉ lệ Visa cao, xét duyệt hồ sơ nhanh chóng
Đảo quốc xinh đẹp, nhiều cơ hội việc làm

Nền giáo dục tiêu biểu của hệ thống giáo dục 
châu Âu
Chi phí sinh hoạt rẻ và cơ hội làm thêm hưởng 
lương cao.
Đất nước vô cùng xinh đẹp, nổi tiếng thế giới 
về văn hóa, du lịch, kiến trúc

Du học Singapore, Philippines, 
Trung Quốc:    “An op dr”

09

Du học Nhật Bản, Hàn Quốc : 

“Chương trì vừa học vừa làm”

Du học châu Âu (Đức, Áo, Pháp,…): 

  “Chân trời tri ức”

10

11

Du học Irealand : 

    “  Thà công vượt trội”
12

Bằng cấp quốc tế, chất lượng giáo dục cao
Tỉ lệ visa cao, thủ tục đơn giản, gọn nhẹ
Học phí thấp
Đất nước, con người văn minh, hiện đại 
với mức sống cao

Nền giáo dục uy tín, nổi trội tại châu Á
Chương trình học gọn nhẹ, đủ thời gian cho sinh 
viên vừa học vừa làm.
Cơ hội làm thêm lương cao (trung bình 30 – 40 
triệu VNĐ/ tháng)
Nhiều học bổng cho sinh viên quốc tế.

Các thành phố cổ kính, thấm đẫm văn hóa và 
lịch sử nền kinh tế phát triển và hệ thống giáo 
dục tuyệt vời
Cơ hội làm thêm lương cao.
Đi khắp châu Âu dễ dàng với Visa Schengen.

Bằng cấp chất lượng cao, được công nhận 
toàn cầu.
Chi phí học tập, sinh hoạt hợp lý so với các 
nước Châu Âu.
Nền kinh tế tri thức trẻ với nhiều ngành nghề 
hấp dẫn.
Cơ hội việc làm và định cư cao. 
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Học sinh chia sẻ ĐỐI TÁC CHIA SẺ

Cựu học sinh trường Trung học Quốc tế Newton ở Hà Nội.  
Lựa chọn trở thành sinh viên của trường César Ritz, Thụy 
Sĩ để khám phá cơ hội của mình tại ngành Du lịch khách 
sạn. Với những nỗ lực của mình cùng sự hướng dẫn tận 
tình của VNPC, Vũ đã xuất sắc đạt được học bổng mơ 
ước trị giá 1 tỷ đồng với chương trình du học Thụy Sỹ. 

“Chúc mừng bạn đã chuyển đến văn phòng mới 
và hỗ trợ được nhiều du học sinh hơn trong 

thời gian sắp tới. Tôi thực sự mong muốn được 
hợp tác cùng VNPC trong những năm tới.”

“Xin chúc mừng VNPC đã trở thành đơn vị đại 
diện tuyển sinh xuất sắc của Tập đoàn giáo dục 

Navitas. Chúng tôi đã chào đón rất nhiều học 
sinh của VNPC đến các chương trình trung học, 

dự bị đại học, cao đẳng của chúng tôi. Chúng 
tôi hy vọng chúng ta sẽ còn hợp tác và làm việc 

cùng nhau trong 15 năm sắp tới. ”

“Chúc mừng VNPC đã phát triển mạnh mẽ 
trong nhiều năm qua. Cảm ơn các bạn rất nhiều 
vì tất cả sự hỗ trợ của bạn dành cho các du học 

sinh rất tuyệt vời. Tôi chúc VNPC sẽ đạt được 
mọi điều tốt đẹp trong tương lai sắp tới. Chúng 

tôi hy vọng sẽ tiếp tục được hợp tác và làm 
việc cùng VNPC trong những năm tiếp theo.”

Bảo Anh là học sinh xuất sắc của Trường trung học Am-
sterdam Hà Nội với số điểm IELTS cao ngất ngưởng 8.0. 
Bảo Anh xuất sắc dành được học bổng 10.000 AUD từ 
Trường trung học Macquarie Grammar School Australia. 
Trong quá trình học tập tại trường Bảo Anh luôn ở vị trí 
TOP 4 xuất sắc nhất toàn trường.

Dưới sự hướng dẫn của VNPC, Huyền đã được nhận vào 
Đại học Umass Lowell và Đại học Houston ở Mỹ. với 
những nỗ lực trong học tập tại trường Huyền đã đạt được 
rất nhiều giải thưởng như Bauer College of business cho 
sinh viên xuất sắc của Đại học Houston University. Sau tốt 
nghiệp Huyền làm việc cho tập đoàn kiểm toán lớn nhất 
thế giới Ernst & Young

Cựu học sinh trung học Nguyễn Tất Thành tại Việt 
Nam, Nhi là người phá vỡ kỷ lục điểm số về Chức 
năng nâng cao, ở mức 99/100 tại Trường UIS, 
Canada. 

Hoàng Vũ: Ông Martin Wilson từ Đại học Canberra, 
Tập đoàn giáo dục Navitas Australia: 

 Cô Vickie từ Cao đẳng
St.Andrew, Cambridge Anh:

Ông David Readel từ Eynesbury College,
Tập đoàn giáo dục Navitas Australia:

Vũ Bảo Anh - IELTS 8.0: 

Trịnh Minh Huyền: 

Trần Phương Nhi: 
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MARKETING

ACTIVITIES 

Enrollment 01
Đây là một trong những kênh thông tin chính thống và quan trọng 
nhất của VNPC, địa chỉ vnpc.vn là nơi quý đối tác, quý phụ huynh 
và các bạn học sinh, sinh viên quan tâm đến du học và các dịch vụ 
VNPC cung cấp.
Hiện nay VNPC vẫn sử dụng công cụ SEO và Ads Word để có 
nhiều khách hàng và quý đối tác của VNPC có thể tiếp cận dễ 
dàng những thông tin mà VNPC đưa đến hơn. 
Ngoài việc kết nối với khách hàng và quý đối tác mới, Website của 
VNPC cũng là cầu nối cung cấp thông tin hữu ích đến những 
khách hàng cũ và các bạn cựu du học sinh. 

02
03
04

Là một trong những kênh cung cấp thông tin nhanh và quan 
trọng nhất của VNPC. Các bạn học sinh, sinh viên có thể tìm 
kiếm các thông tin hữu ích từ nhiều quốc gia trên kênh này.
Ngoài ra VNPC cũng phát triển mạnh mẽ công cụ Facebook 
Ads để có thể đưa thông tin các chương trình tuyển sinh tốt 
tiếp cận đến nhiều đối tượng khách hàng hơn.

Đây là một trong những công cụ VNPC giúp khách hàng cập 
nhật các chính sách, cơ hội học bổng và ưu đãi mới nhất cho 
các bạn học sinh, sinh viên quan tâm du học.

Đây là kênh chia sẻ trực tuyến của VNPC và những học 
sinh, sinh viên đã thành công trên con đường du học, học 
tập và làm việc tại nước ngoài. Đây cũng là một trong 
những kênh cung cấp lời khuyên hữu ích nhất cho những 
bạn đang chuẩn bị hành trang du học.
Với các đối tác tiềm năng, các bạn có thể xem quy mô và 
chi tiết của các sự kiện của VNPC để đưa ra những quyết 
định tối ưu cho các chiến dịch hợp tác phát triển tuyển 
sinh trong tương lai. 

YouTube VNPC 

Email Marketing

Fanpage VNPC

Website của VNPC 

HOẠT ĐỘNG TUYỂN SINH CỦA VNPC

22 23

VNPC sử dụng nhiều kênh khác nhau để giới thiệu các chương trình du học, 
học bổng du học tới các bạn học sinh, sinh viên có nhu cầu du học và học tập 
tại nước ngoài 
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VNPC cũng là cầu nối cung cấp thông tin hữu ích đến những 
khách hàng cũ và các bạn cựu du học sinh. 
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Là một trong những kênh cung cấp thông tin nhanh và quan 
trọng nhất của VNPC. Các bạn học sinh, sinh viên có thể tìm 
kiếm các thông tin hữu ích từ nhiều quốc gia trên kênh này.
Ngoài ra VNPC cũng phát triển mạnh mẽ công cụ Facebook 
Ads để có thể đưa thông tin các chương trình tuyển sinh tốt 
tiếp cận đến nhiều đối tượng khách hàng hơn.

Đây là một trong những công cụ VNPC giúp khách hàng cập 
nhật các chính sách, cơ hội học bổng và ưu đãi mới nhất cho 
các bạn học sinh, sinh viên quan tâm du học.

Đây là kênh chia sẻ trực tuyến của VNPC và những học 
sinh, sinh viên đã thành công trên con đường du học, học 
tập và làm việc tại nước ngoài. Đây cũng là một trong 
những kênh cung cấp lời khuyên hữu ích nhất cho những 
bạn đang chuẩn bị hành trang du học.
Với các đối tác tiềm năng, các bạn có thể xem quy mô và 
chi tiết của các sự kiện của VNPC để đưa ra những quyết 
định tối ưu cho các chiến dịch hợp tác phát triển tuyển 
sinh trong tương lai. 

YouTube VNPC 

Email Marketing

Fanpage VNPC

Website của VNPC 

HOẠT ĐỘNG TUYỂN SINH CỦA VNPC
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VNPC sử dụng nhiều kênh khác nhau để giới thiệu các chương trình du học, 
học bổng du học tới các bạn học sinh, sinh viên có nhu cầu du học và học tập 
tại nước ngoài 



CÁC SỰ KIỆN TUYỂN SINH
TRỰC TIẾP CỦA VNPC

Triển lãm giáo dục Toàn cầu 03/2019:

- Triển lãm giáo dục Mùa thu 07/2019:

Hội thảo tư vấn du học và gặp gỡ đại diện trường quốc tế
 tại các trường THPT:
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0914 34 37 38 - 0918 34 37 38 hn@vnpc.vn - hcm@vnpc.vnwww.vnpc.vn

VĂN PHÒNG TƯ VẤN 
DU HỌC VNPC

VNPC
Overseas Study & More Speak with the world

VNPC
Overseas Study & More

VĂN PHÒNG TƯ VẤN DU HỌC VNPC

Văn Phòng Hà Nội:

Văn Phòng Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà HKT, Số 85, Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline:  091 434 3738 / 098 203 9968 - Điện thoại: (024) 3537 6996 - Email: hn@vnpc.vn 

Địa chỉ:   Số 6, Đường Lam Sơn, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Hotline: 091 834 3738   090 917 6793 - Điện thoại: (028) 3820 7474 - Email: hcm@vnpc.vn 

Website: vnpc.vn

Website: maxlearn.edu.vn
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ MAXLEARN

Hà Nội: Tầng 5 tòa nhà HKT, Số 85, Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hồ Chí Minh:  Số 6, Đường Lam Sơn, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Hotline: 096 409 4499 / 091 434 3669 - Điện thoại: (024) 3688 3688  - Email: info@ml.edu.vn

Văn Phòng Phú Quốc:
Địa chỉ: Tổ 7, Khu số 7, Thị Trấn Dương Đông, Phú Quốc

Hotline: 091 944 3311 - Email: pq@vnpc.vn 

Văn Phòng Australia:
Add: 148 Homer Street, Earlwood, NSW 2206, Australia

Hotline: (+61) 4 2449 6689 - Email: sydney@vnpc.vn


