
Hội Nghị Toàn Cầu và Trải Nghiệm MDRT cung cấp một trải nghiệm học tập có một không hai, cơ hội để chia sẻ 
các ý tưởng với mọi người từ khắp nơi trên thế giới, và cơ hội để học tập những chiến lược mới để đạt thành 
công lớn hơn. Dựa trên mô hình Hội Nghị Thường Niên chỉ dành cho các thành viên của MDRT, Hội Nghị Toàn Cầu 
và Trải Nghiệm MDRT đưa ra các kỹ thuật bán hàng và quản lý thực hành giúp những người tham dự phục vụ tốt 
hơn khách hàng của mình và những người không phải là thành viên đủ tiêu chuẩn để trở thành MDRT. Hãy tận 
hưởng không khí náo nhiệt và năng lượng tiềm tàng độc đáo của MDRT!

DAVID AVRIN Là một trong những diễn giả 
về xây dựng nhãn hiệu doanh nghiệp được 

tìm kiếm nhất trên thế giới hiện nay, Avrin, 
chủ tịch của The Visibility Coach, đã chia sẻ 
những bài thuyết trình thú vị, thẳng thắn, 
vui nhộn và đáng nhớ với các khán giả nhiệt 

tình khắp Bắc Mỹ và trên thế giới. Avrin đã 
chỉ cho các chuyên gia thấy làm thế nào để 

phát hiện, xây dựng và thúc đẩy các lợi thế cạnh 
tranh hấp dẫn.  

Ông cũng là tác giả của ba cuốn sách, bao gồm cuốn sách nổi 
tiếng “It’s Not Who You Know, It’s Who Knows You!” (Vấn Đề 
Không Phải Là Bạn Biết Ai, Vấn Đề Là Ai Biết Bạn!). Cuốn sách 
mới của ông, “Visibility Marketing — The No-Holds-Barred Truth 
About What it Takes to Grab Attention, Build Your Brand and Win 
New Business,” (Marketing Tầm Nhìn — Chân Lý Hiển Nhiên Về 
Việc Cần Làm Thế Nào Để Dành Được Sự Chú Ý, Xây Dựng Nhãn 
Hiệu Của Bạn và Dành Được Công Việc Kinh Doanh Mới) đã được 
phát hành trên toàn thế giới vào tháng 7 năm 2016.

VINH GIANG Giang là doanh nhân đầu tiên và tiên phong. Khi còn ở tuổi 20, anh đã khởi sự một doanh nghiệp trực tuyến cùng 
với hai người bạn. Nền tảng trực tuyến của họ, Encyclopedia of Magic (Bách Khoa Toàn Thư Ảo Thuật), hiện dạy ảo thuật cho 

gần 50.000 học viên trên khắp thế giới. Vì ý tưởng kinh doanh sáng tạo và thành công này, Giang và các bạn của mình đã 
được tặng thưởng danh hiệu Doanh Nhân Trẻ của Năm. Giang tin rằng sức mạnh của những chiến thắng của bạn trong kinh 
doanh được dựa trên những người làm việc cho bạn, và đó là lý do tại sao, vấn đề rất quan trọng là bạn phải kết nối với và 
tạo cảm hứng cho những người của bạn.

Trong những bài thuyết trình của mình, anh đã chứng tỏ chúng ta thường bị ảo tưởng đánh lừa như thế nào và bằng những 
trò lừa đảo đánh lừa bản thân mình. Giang sẽ mở mang đầu óc cho bạn đến những khả năng mới, trong khi anh ta đưa bạn 

trên một chuyến đi không thể nào quên vào tâm lý con người, kinh doanh và nghệ thuật ảo thuật tuyệt vời.

JOHN F. NICHOLS, MSM, CLU Nichols, một thành 
viên MDRT 16 năm với 2 danh hiệu Court of 

the Table và 9 danh hiệu Top of the Table là 
một nhà tư vấn về các quyền lợi bảo hiểm 
khuyết tật được công nhận trong cả nước. 
Thông qua cách kể chuyện của ông ta, bạn 

sẽ học được cách sống một cuộc sống với các 
mối quan hệ được tiếp sức từ bên trong. Bằng 

việc thực hiện sáu bước của Nichol, bạn có thể 
chọn một cuộc sống tinh thần, thể chất và tâm linh 

mà bạn muốn bây giờ và mãi mãi. Bài thuyết trình rất giàu năng 
lượng này sẽ cuốn hút lòng say mê của bạn, mở trí tuệ cho bạn và 
chạm vào tâm hồn của bạn, trong khi tạo cảm hứng cho bạn thực 
sự để đạt được những giấc mơ và mục tiêu của mình.  

Nichols làm chủ tịch Hiệp Hội Quốc Gia Các Nhà Tư Vấn Bảo Hiểm 
và Tái Chính (NAIFA) các năm 2013-2014 và tham gia hội đồng quản 
trị của NAIFA từ 2007 đến 2011. Năm 2007, ông đã được NAIFA-
Chicago tặng thưởng danh hiệu Kỹ Năng Lãnh Đạo trong Cuộc 
Sống. Ông đã chia sẻ câu chuyện phục hồi của cá nhân mình trên 
Diễn Đàn Chính tại Hội Nghị Thường Niên MDRT 2017.

MICHAEL PARRISH DUDELL DuDell là một 
doanh nhân, diễn giả chính và là một tác giả 

của các cuốn sách bán chạy “Shark Tank 
Jump Start Your Business” (Bể Cá Mập Khởi 
Xướng Doanh Nghiệp Của Bạn) và “Shark 
Tank Secrets to Success” (Những Bí Mật 

dẫn đến Thành Công của Bể Cá Mập) — 
những cuốn sách kinh doanh chính thức từ 

chương trình thực tế rất được ưa chuộng của 
ABC. Ông được Amazon xếp hạng là một trong ba 

tác giả về kinh doanh được ưa chuộng nhất và được IBM vinh danh là 
"một trong những người phát ngôn thế hệ Y hàng đầu của cả nước". 
DuDell đã giảng ở những trường đại học nổi tiếng như là MIT và 
Columbia, và đã phối hợp với một số nhãn hàng ảnh hưởng nhất thế 
giới, bao gồm Kraft, Visa, L'Oreal và American Express.  

DuDell thực hiện các bài thuyết trình tương tác năng lực tiềm tàng 
được thiết kế để giúp các doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo xây dựng 
các tổ chức định hướng tương lai và kết nối với một thế hệ mới.  

DAVID HORSAGER, MA, CSP Horsager là CEO 
của Trust Edge Leadership Institute, là tác giả 

của cuốn sách bán chạy tầm cỡ quốc gia 
“The Trust Edge” (Lợi Thế Niềm Tin), Chỉ 
Báo Niềm Tin Doanh Nghiệp, và là giám đốc 
của một trong những nghiên cứu niềm tin 

đầu tiên của cả nước: Viễn Cảnh Niềm Tin. 
Công trình của ông đã được giới thiệu trong 

các ấn phẩm nổi tiếng như Fast Company, 
Forbes, the Huffington Post và the Wall Street 

Journal. Horsager đã có các bài thuyết trình làm thay đổi cuộc 
sống ở sáu lục địa, cho các khán giả bao gồm FedEx, Toyota, các 
chính phủ toàn cầu, the New York Yankees và Bộ An Ninh Nội Địa.

Diễn Giả Được Giới Thiệu
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USD 495 
29 tháng 6 – 31 tháng 10 năm 2017

USD 695 
1 tháng 11 năm 2017 – 31 tháng 1 năm 2018

USD 795 
1 tháng 2 – 10 tháng 2 năm 2018

THỨ NĂM, 8 THÁNG 2 NĂM 2018

9h00 – 17h30  Đăng Ký

13h00 – 16h00  Diễn Đàn Chính

16h30 – 17h30 Phiên Chỉ Dành Riêng cho các Thành  
 Viên MDRT

17h30 – 18h30 Tiệc Tiếp Đón Chỉ Dành Riêng cho các  
 Thành Viên MDRT

THỨ SÁU, 9 THÁNG 2 NĂM 2018

8h00 – 16h30  Đăng Ký

9h00 – 12h00  Diễn Đàn Chính

14h00 – 16h30 Các Phiên Trọng Tâm | ConneXion Zone

THỨ BẢY, 10 THÁNG 2 NĂM 2018

7h00 – 14h00  Đăng Ký

9h00 – 12h00  Diễn Đàn Chính

*Lịch trình có thể thay đổi.   
Truy cập mdrt.org/2018Experience để biết 
thông tin mới nhất.

CÂU HỎI    
Điện thoại:  +65 6411 6684
Email: mdrt-experience@mci-group.com

Số Đăng Ký Mua Đăng Ký Thưởng

100–199 5

200-299 10

300-399 15

400-499 20

500 hoặc nhiều hơn 25

Xin cảm ơn những Nhà Tài Trợ cho Hội Nghị Toàn Cầu và Trải Nghiệm MDRT 2018 của chúng tôi.

Bạn có thể Kỳ Vọng Điều Gì
Điểm Qua Chương Trình

Đăng Ký và Thời Hạn

DIAMOND SPONSORS PLATINUM SPONSOR SUPPORTED BY

DIỄN ĐÀN CHÍNH
Phiên lớn nơi tất cả những người tham dự tụ hội. Đừng 
bỏ lỡ chương trình này, chương trình giới thiệu những 
diễn giả thành viên cũng như không phải thành viên với 
các bài thuyết trình được chọn để tạo cảm hứng, động 
lực và đào tạo những người tham dự.

CÁC PHIÊN TRỌNG TÂM
Bạn có thể được hưởng lợi từ các phiên đào tạo này ở 
bất kỳ cấp độ nào trong sự nghiệp của bạn. Các Phiên 
Trọng Tâm cung cấp nội dung đào tạo và kỹ thuật mà 
bạn có thể thực hành ngay khi trở về nơi làm việc của 
mình.

CONNEXION ZONE®

Hãy sử dụng những phiên ngắn, tương tác này với các 
diễn giả để tăng cường các kỹ năng của bạn. Được cung 
cấp bằng nhiều thứ tiếng, những bài thuyết trình này sẽ 
mang lại cho bạn những thông tin liên quan trong một 
khoảng thời gian ngắn.  

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT CHỈ DÀNH RIÊNG CHO 
THÀNH VIÊN MDRT
Các thành viên MDRT sẽ có cơ hội để thưởng thức một 
bài thuyết trình đặc biệt về việc vượt lên trên cả điều 
kiện trở thành thành viên tiến đến mức thành công tiếp 
theo.

KHUYẾN KHÍCH ĐĂNG KÝ  
THEO CÔNG TY

Có thêm lợi ích dành cho các công ty đăng 
ký mua theo nhóm như sau:  


