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Nghiệm MDRT 

GIỚI THIỆU VỀ MDRT 
Được thành lập năm 1927, Bàn Tròn Triệu Đô (Million Dollar Round Table hay MDRT), 
Hiệp Hội Hàng Đầu Các Chuyên Gia Tài Chính®, là một hiệp hội độc lập, toàn cầu của 
hơn 62.000 chuyên gia hàng đầu thế giới về dịch vụ bảo hiểm và tài chính từ hơn 500 
công ty trên 69 quốc gia. Các thành viên MDRT chứng tỏ kiến thức chuyên môn xuất sắc, 
tư cách đạo đức chặt chẽ và dịch vụ khách hàng vượt trội. Tư cách thành viên MDRT 
được công nhận trên toàn thế giới như là một tiêu chuẩn của sự xuất sắc trong lĩnh vực 
bảo hiểm nhân thọ và kinh doanh dịch vụ tài chính.

GIỚI THIỆU VỀ BĂNG CỐC
Băng Cốc, được biết đến như là Thành Phố Thiên Thần của Thái lan, là một thủ đô hiện 
đại có lịch sử hấp dẫn và văn hóa độc đáo. Đây là một đô thị lớn của châu Á cổ điển với 
các ngôi chùa đạo Phật, động vật hoang dã đẹp kỳ lạ và những con người thân thiện, 
hình ảnh thu nhỏ của danh tiếng “mảnh đất của những nụ cười” của Thái Lan. Tự hào 
với sự nhào trộn chiết trung của văn hóa truyền thống và hiện đại, Băng Cốc là nền tảng 
của Hội Nghị Toàn Cầu và Trải Nghiệm MDRT 2018.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA
Hội Nghị Toàn Cầu và Trải Nghiệm MDRT chào đón mọi thành viên MDRT cũng như 
những ai không phải là thành viên MDRT ít nhất 18 tuổi tính đến ngày 8 tháng 2 năm 
2018. Các hoạt động dành riêng cho thành viên MDRT 2017 và 2018 được chấp thuận 
trước ngày 8 tháng 2 năm 2018. Những người đi cùng như các quan chức, quản lý, vợ/
chồng và thành viên gia đình cũng có thể tham dự hội nghị nếu đăng ký. Chỉ những 
người có phù hiệu đăng ký mới được phép tham dự tất cả các sự kiện của Hội Nghị 
Toàn Cầu và Trải Nghiệm MDRT.

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!



l xuất sắc   l tốt  
l trung bình   l dưới mức trung bình

Ấ N  T Ư Ợ N G  C H U N G  C ỦA 
N G Ư Ờ I  T H A M  D Ự  V Ề  T R Ả I 

N G H I Ệ M  M D R T  2 016  
Ở  H Ồ N G  KÔ N G

Lợi Ích của việc Tham Dự
Với nội dung được xây dựng bởi các 
thành viên MDRT từ khắp nơi trên thế 
giới, hội nghị này được tùy biến để giúp 
bạn phát triển hoạt động kinh doanh 
của mình theo cách MDRT. Bạn sẽ 
nhận được các ý tưởng và cảm hứng 
từ các bài thuyết trình Diễn Đàn Chính, 
học được các thực hành tốt nhất từ 
các Phiên Trọng Tâm và trải nghiệm 
ConneXion Zone® sáng tạo của MDRT. 
Hội Nghị Toàn Cầu và Trải Nghiệm 
MDRT là một diễn đàn không thể bỏ lỡ 
của các chuyên gia tài chính tốt nhất 
trong khu vực, với kiến thức và lòng 
nhiệt huyết từ các quốc gia trên khắp thế 
giới.

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

8h00 – 16h30  Đăng Ký

9h00 – 12h00  Diễn Đàn Chính

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

7h00 – 14h00  Đăng Ký

9h00 – 12h00  Diễn Đàn Chính

TỐT

XUẤT SẮC 

TRUNG BÌNH

THỨ NĂM, 
NGÀY 8 THÁNG 2 NĂM 2018

THỨ SÁU, 
NGÀY 9 THÁNG 2 NĂM 2018 
 
 
 
 
THỨ BẢY, 
NGÀY 10 THÁNG 2 NĂM 2018

DƯỚI MỨC 
TRUNG BÌNH

Điểm Qua Chương Trình

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

http://www.imdrt.org/2018experience/2018/index.html


Các diễn giả

D A V I D  A V R I N ,  C S P  Là một trong những diễn giả về xây dựng 
nhãn hiệu doanh nghiệp được tìm kiếm nhất trên thế giới hiện nay, Avrin 
đã chia sẻ những bài thuyết trình thú vị, thẳng thắn, vui nhộn và đáng nhớ 
của mình trên khắp thế giới. Là chủ tịch của The Visibility Coach, Avrin chỉ 
cho các chuyên gia thấy làm thế nào để phát hiện các lợi thế cạnh tranh 
của mình và xây dựng các thông điệp xây dựng thương hiệu. 

M I C H A E L  P A R R I S H  D U D E L L  Là một doanh nhân và là tác giả 
của các cuốn sách kinh doanh chính thức từ chương trình thực tế rất được 
ưa chuộng của ABC, “Shark Tank.” Dudell đã được IBM vinh danh là “một 
trong những người phát ngôn thế hệ Y hàng đầu của cả nước.” Các bài 
thuyết trình của ông được thiết kế để giúp những người tham dự xây dựng 
các tổ chức định hướng tương lai và kết nối với thế hệ mới. 

K R I S H  D H A N A M  Là một huấn luyện viên điều hành và chuyên gia 
nổi tiếng về sự phát triển của các chuyên gia bán hàng, Dhanam tập trung 
vào cách đạt được kết quả hoạt động tốt nhất trong công việc cũng như 
cuộc sống của bạn. Được xây dựng dựa trên tập hợp lâu dài các giá trị, 
những bài học này sẽ giúp các chuyên gia trẻ và các chủ doanh nghiệp 
nhân hiện nay xác định được phương pháp dẫn đến thành công của mình.

S C O T T  B U R R O W S  Burrows hiểu được làm thế nào để vượt qua 
được các thách thức và thích ứng với những thay đổi bất ngờ trong cuộc 
sống của bạn. Là một diễn giả luôn tạo động lực được công nhận trong cả 
nước, ông nhấn mạnh đến việc xoay chuyển thất bại thành sự trở lại và 
mở rộng giới hạn của những điều có thể. Thông điệp của ông sẽ làm thay 
đổi cách bạn nhìn những thách thức trong ngành, thị trường chứng khoán 
luôn dao động và các mục tiêu bán hàng.

V I N H  G I A N G  Là một doanh nhân và là người tiên phong, Giang 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 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 
và chúng gắn bó với nhau như thế nào.

T O M  H E G N A ,  C L U ,  C h F C  Là tác giả, diễn giả và nhà kinh tế, 
Hegna đã là diễn giả Diễn Đàn Chính tại các Hội Nghị Thường Niên MDRT. 
Nổi lên qua các vị trí từ nhà tư vấn cho dến giám đốc điều hành cao cấp tại 
một công ty Fortune 10, ông chia sẻ sự hiểu biết của mình về cách tuổi thọ 
kéo dài sễ tác động đến lập kế hoạch hưu trí như thế nào và vai trò mà bảo 
hiểm nhân thọ cần phải đảm đương.



D R .  J A M E S  M A A S  Là một chuyên gia hàng đầu về giấc ngủ và hiệu 
suất, Maas biết giấc ngủ là cần thiết đối với những người làm việc hiệu suất 
cao. Ông đã giúp các nhà điều hành hàng đầu và các vận động viên Olympic 
cải thiện hiệu suất của mình thông qua những thay đổi về giấc ngủ và thói 
quen dinh dưỡng. Học các kỹ thuật để cải thiện giấc ngủ của bạn để có hiệu 
suất tốt hơn và cuộc sống dài hơn.

Các diễn giả mới sẽ được bổ sung. Để biết thông tin về diễn giả mới 
được cập nhật, truy cập mdrt.org/2018experience.

D A V I D  H O R S A G E R ,  M A ,  C S P  Sự tin tưởng là cách tốt nhất để 
tăng cường ảnh hưởng, tác động và kết quả kinh doanh. Horsager, tác giả 
một cuốn sách bán chạy và là giám đốc một trong những nghiên cứu về sự 
tin cậy mới nhất của Mỹ, sẽ chia sẻ cách xây dựng văn hóa tin cậy cho một 
cơ sở mạnh hơn và một tập thể cam kết hơn. 

J O H N  F .  N I C H O L S ,  M S M ,  C L U  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. 
Thông qua cách kể chuyện của mình, Nichols dạy cách sống một cuộc sống 
với các mối quan hệ được tiếp sức từ bên trong. Hãy có cảm hứng để đạt 
được những giấc mơ của bạn. 

Các phiên 
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. 

Các diễn giả

Quyền Lợi Đặc Biệt của Thành Viên MDRT

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT CHỈ DÀNH RIÊNG CHO THÀNH VIÊN MDRT
Các thành viên MDRT sẽ có cơ hội để nghe một bài thuyết trình tập trung vào việc tăng cường các kỹ năng.

TIẾP ĐÓN THÀNH VIÊN MDRT
Sau chương trình dành riêng cho thành viên MDRT, các thành viên cũng sẽ được mời tham dự một 
buổi tiếp đón đặc biệt bao gồm cả ẩm thực để kết nối lại với những bạn bè cũ và gặp những người 
bạn mới.

http://www.imdrt.org/2018experience/2018/index.html


495 USD     
29 tháng 6 năm 2017 – 31 tháng 10 năm 2017

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

795 USD     
1 tháng 2 – 10 tháng 2 năm 2018

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

Số Đăng Ký  
Mua

Đăng Ký  
Thường

100–199 5

200–299 10
300–399 15
400–499 20

500 hoặc nhiều hơn 25

KHUYẾN KHÍCH ĐĂNG  
K Ý THEO CÔNG T Y

Có thêm lợi ích dành cho các  
công ty đăng ký mua theo  

nhóm như sau: 

Để đăng ký tham gia hội nghị, truy 
cập mdrt.org/2018experience.

DỊCH VỤ THÔNG DỊCH ĐỒNG BỘ 
Cần đăng ký trước
Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của Hội Nghị 
Toàn Cầu và Trải Nghiệm MDRT 2018. Thông dịch 
đồng bộ các phiên Diễn Đàn Chính, các cuộc hội 
thảo và chương trình dành riêng cho các thành viên 
sẽ được cung cấp khi ít nhất 100 đại biểu đăng ký 
yêu cầu thông dịch một ngôn ngữ phổ biến. Các lựa 
chọn ngôn ngữ bao gồm: Bahasa Indonesia, Tiếng 
Quảng Đông, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Quan 
Thoại, Tiếng Thái, Tiếng Việt.

YÊU CẦU THÔNG DỊCH
Yêu cầu thông dịch và thanh toán cần được thực 
hiện  tại thời điểm đăng ký vào hoặc trước ngày 31 
tháng 10 năm 2017. Phí dịch vụ thông dịch là 25 USD. 
MDRT không thể đảm bảo cung cấp các radio thông 
dịch cho các đại biểu không yêu cầu thông dịch đồng 
bộ trước ngày 31 tháng 10 năm 2017, sau ngày này 
radio thông dịch sẽ chỉ được cung cấp dựa trên khả 
năng cung cấp.

CHỖ Ở
Một danh sách đầy đủ các khách sạn được ưa 
chuộng có sẵn tại mdrt.org/2018experience.

HOÀN TIỀN VÀ CHUYỂN NHƯỢNG
Không cho phép hoàn tiền đăng ký. Nếu không thể 
tham dự, bạn có thể chuyển đăng ký của mình cho 
một đại biểu khác muộn nhất là ngày 5 tháng 12 ăm 
2017. Không được thay đổi tên sau ngày 5 tháng 12 
năm 2017. Số tiền chưa dùng sẽ không được chuyển 
cho một sự kiện MDRT khác. 

ĐĂNG K Ý THEO NHÓM
Để đăng ký theo nhóm 20 người hoặc nhiều hơn, vui 
lòng liên hệ với Ban Thư Ký Hội Nghị Toàn Cầu và Trải 
Nghiệm MDRT 2018 theo thông tin liệt kê dưới đây. Để 
nhận được Giá Đăng Ký Sớm, các nhóm cần thanh 
toán cho toàn bộ nhóm muộn nhất là ngày kết thúc 
đăng ký sớm 31 tháng 10. Không cho phép hoàn tiền. 
Sẽ không được thay đổi tên sau ngày 5 tháng 12 năm 
2017. Số tiền chưa dùng sẽ không được chuyển cho 
một sự kiện MDRT khác. 

2018 Hội Nghị Toàn Cầu và Trải Nghiệm MDRT  
c/o MCI Group Asia Pacific Pte Ltd 
20 Bendemeer Road 
#04–02 BS Bendemeer Centre 
Singapore 339914 
Fax: +65 6496 5599 
Trực tuyến: mdrt.org/2018experience 
Điện thoại: +65 6411 6684 
Email: mdrt-experience@mci-group.com

TỪ CHỐI THỊ THỰC
Những thành viên bị từ chối thị thực vào Băng Cốc 
chỉ có quyền nhận bồi hoàn toàn bộ phí đăng ký hội 
nghị nếu cung cấp hồ sơ chính thức về việc từ chối 
thị thực của họ cho MDRT tại mdrt-experience@
mci-group.com muộn nhất là ngày 8 tháng 2 năm 
2018. MDRT không thể xử lý bồi hoàn cho các trường 
hợp từ chối thị thực nhận được sau ngày 8 tháng 2 
năm 2018. 

Các đăng ký sẽ được xử lý trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.  
Hãy đăng ký sớm vì có thể là Hội Nghị Toàn Cầu và Trải Nghiệm MDRT 2018 sẽ 
hết chỗ bất cứ lúc nào trước khi hội nghị khai mạc.

Phí Đăng Ký và Thời Hạn

http://www.imdrt.org/2018experience/2018/index.html
http://www.imdrt.org/2018experience/2018/index.html
http://www.imdrt.org/2018experience/2018/index.html
mailto:mdrt-experience@mci-group.com
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mailto:mdrt-experience@mci-group.com


TR ANG PHỤC 
Những người tham dự nên mặc quần áo đi làm 
thoải mái đến các phiên và sự kiện. Ca vát và 
quần áo tương tự không cần thiết, nhưng bạn 
có thể tự do lựa chọn quần áo mà mình cảm 
thấy thoải mái.

HOẠT ĐỘNG
Bằng việc tham gia hội nghị này, bạn xác nhận 
rằng việc tham gia hội nghị và vào tất cả các 
hoạt động liên quan là tự nguyện và không bắt 
buộc, và bạn tự chịu rủi ro về việc tham gia vào 
bất kỳ sự kiện nào trong các sự kiện này. Bạn 
đồng ý không buộc MDRT phải chịu trách nhiệm 
về bất kỳ yêu cầu bồi thường, chi phí hoặc khoản 
chi tiêu nào phát sinh từ bất kỳ tổn thương nào 
do tham gia hội nghị.

THỎA THUẬN SỬ DỤNG THÔNG TIN 
ĐĂNG K Ý
Các cá nhân đăng ký Hội Nghị Toàn Cầu và 
Trải Nghiệm MDRT 2018 cho phép MDRT và 
đơn vị cung cấp chỗ ở của MDRT và các đơn vị 
được chỉ định khác có trong đăng ký của mình 
để đảm bảo việc cung cấp chỗ ở và hoàn thành 
việc đăng ký. Nếu các cá nhân đặt chỗ ở trực 
tiếp với bất kỳ khách sạn chính thức và/hoặc 
khách sạn phi chính thức nào, họ cho phép 
khách sạn và MDRT, đơn vị cung cấp chỗ ở của 
MDRT và các đơn vị được chỉ định khác truy 
cập vào thông tin có trong đăng ký của họ. 

THỎA THUẬN SỬ DỤNG HÌNH ẢNH
Việc đăng ký và tham dự hoặc tham gia vào các 
hội nghị hay các hoạt động khác của MDRT cấu 
thành sự đồng ý bởi người đăng ký cho phép 
MDRT hay những ai được MDRT cấp phép sử 
dụng và phân phối (hiện tại cũng như tương lai) 
hình ảnh và âm thanh của người đăng ký hay 
tham dự trong các ảnh, băng video, bản sao 
điện tử và bản ghi audio của các sự kiện hay 
hoạt động này. 

QUỸ MDRT
Quỹ MDRT là một tổ chức từ thiện của Bàn Tròn 
Triệu Đô. Từ năm 1959, thông qua các khoản tài 
trợ phóng khoáng từ các thành viên MDRT và 
đối tác ngành, Quỹ MDRT đã trao hơn 30 triệu 
USD dưới dạng trợ cấp do thành viên MDRT 
ủng hộ để cấp vốn cho các tổ chức từ thiện/tổ 
chức phi chính phủ ở châu Á và trên toàn thế 
giới. Hãy ghé thăm quầy của Quỹ tại hội nghị để 
tìm hiểu về cách chúng ta có thể báo đáp. 

CỬA HÀNG MDRT
Trang web thương mại điện tử năng động của 
MDRT là nơi chứa Cửa Hàng MDRT. Những 
người tham dự sẽ có cơ hội mua các tài nguyên 
MDRT, bao gồm các cuốn sách của các diễn giả 
tại hội nghị. Hãy đến thăm cửa hàng trực tuyến 
tại địa chỉ mdrtstore.org để biết chi tiết. 

TÌNH NGUYỆN VIÊN PGA
Hãy tăng cường trải nghiệm hội nghị của bạn, 
kết nối mạng với các đồng nghiệp và làm bạn 
với những người bạn mới bằng cách trở thành 
một tình nguyện viên Dàn Xếp Chương Trình 
Chung (PGA). Các tình nguyện viên PGA chào 
đón những đồng nghiệp tham dự, kiểm tra phù 
hiệu và hướng dẫn cho những người tham dự 
và hỗ trợ trong các vai trò quan trọng khác trong 
quá trình Hội Nghị Trải Nghiệm. Hội Nghị Toàn 
Cầu và Trải Nghiệm MDRT không giống các hội 
nghị khác — là một phần không thể thiếu được 
của nó! Hãy tìm hiểu thêm và đăng ký khi bạn 
đăng ký tham dự hội nghị. (Bạn phải đăng ký 
tham dự Hội Nghị Toàn Cầu và Trải Nghiệm 
MDRT 2018 để có thể làm tình nguyện viên 
PGA.)

Tất cả các tình nguyện viên phải tham dự Phiên 
Định Hướng PGA vào 8 a.m. ngày 8 tháng 2. 
Trong phiên định hướng này, bạn sẽ nhận được 
các chi tiết quan trọng liên quan đến nhiệm vụ 
của bạn. Vui lòng lên kế hoạch đến Băng Cốc 
đúng hạn để dự phiên định hướng. 

CÁC NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG CÁC NHÀ TÀI TRỢ BẠCH KIM ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA

Thông Tin Chung

Các nhà tài trợ tính đến 1 tháng 5 năm 2017

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

http://www.mdrtstore.org


Million Dollar Round Table    325 West Touhy Avenue    Park Ridge, IL 60068 USA
Điện thoại: +1 847.692.6378    Fax: +1 847.518.8921

mdrt.org/2018experience

http://www.imdrt.org/2018experience/2018/index.html

