HƯỚNG DẪN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

Tư Duy Triệu Phú – Millionaire Mind Intensive
Chương trình chuyên sâu 3 ngày trực tiếp với Đội nhóm
của T.Harv Eker tại Hà Nội

Vui lòng đọc kỹ những thông tin chi tiết dưới đây.
Hotline: 0966083920 / 0969956576/ 0981360929

DIỄN GIẢ

ROBERT RIOPEL
Xem them thông tin về diễn giả tại: babylons.com.vn/mmihn

ĐỊA ĐIỂM

Trung tâm tổ chức sự kiện Vạn Hoa Cầu Giấy
Số 20 ngõ 165 Cầu Giấy, Hà Nội

Thứ 6
THỜI GIAN Thứ 7
Chủ nhật

ĐĂNG KÝ

Ngày 28.09.2018 8h30 – 21h00
Ngày 29.09.2018 8h30 – 21h00
Ngày 30.09.2018 8h30 – 21h00

ĐĂNG KÝ Thứ 6 Ngày 28.09.2018 lúc 7h15 – 8h30
Tất cả quý khách đều cần PHẢI đăng ký. Đăng ký sẽ bắt đầu lúc
07h15 ngày thứ 6.
- Quý khách vui lòng ĐẾN SỚM để tránh quá đông vào phút cuối!
- Quý khách cần đưa code vé nhận được qua tin nhắn hoặc email và
hoàn tất phiếu checkin tại hội trường để nhận tài liệu và vòng tay
vào tham dự khóa học. Vui lòng xếp hàng để làm thủ tục đăng ký!
Lưu ý: Thời gian đăng ký sẽ kết thúc vào lúc 8h30 thứ 6 ngày
28.09.2018. Anh chị đến muộn sau giờ đăng ký sẽ vào hội trường
sau giờ nghỉ giải lao đầu tiên.

Phiếu checkin vào lớp học chỉ được chấp nhận khi xuất trình mã
code vé điện tử được gửi qua email hoặc tin nhắn điện thoại
Vòng đeo tay sẽ được cung cấp trong quá trình checkin, yêu cầu
học viên chủ động bảo quản trong suốt thời gian tham dự khóa học
VÉ VÀO
Vé VIP: vòng đỏ
CỬA/VÒNG Vé GOLD: vòng vàng
TAY
Vé GENERAL: vòng xanh
Vòng tay là loại không thấm nước và không bị rách.
Trường hợp vòng tay bị hư hỏng, Quý khách vui long mang vòng cũ
qua bàn checkin để được đổi lại vòng mới
Trường hợp bị mất vòng đeo tay, phí cấp lại là 500.000vnđ
LƯU Ý

NHỮNG
THỨ
CẦN MANG
THEO

Trong chương trình có giới thiệu các sản phẩm, khóa học của T.harv
Eker.
Tham khảo them tại đây: http://babylons.com.vn/quantum-leap
▪
▪
▪
▪
▪

1.000.000vnđ để làm bài tập trong chương trình
Giấy bút để ghi chép
Nước uống (cần được đóng chai kín)
Áo khoác dày ấm. Nhiệt độ trong phòng học có thể thay đổi
Card visit. Đây là cơ hội tốt để giao lưu quan hệ

TRANG
PHỤC

Trang phục thoải mái hoặc trang phục kinh doanh. Hãy mang theo 1
áo ấm, vì nhiệt độ trong phòng có thể thay đổi.

GHI ÂM/
QUAY
HÌNH

Không được phép quay hình/ ghi âm trong chƣơng trình.
Trong suốt thời gian học, quý khách KHÔNG được phép quay phim,
chụp ảnh, ghi âm.
Điều này cũng sẽ giúp quý khách tập trung và tham gia trải nghiệm
chương trình đạt hiệu quả cao nhất.

ĂN UỐNG

Không bao gồm trong khóa học. Sẽ có giờ nghỉ giải lao để quý
khách ăn trưa và ăn tối.
Quý khách có thể đặt mua đồ ăn/ đồ ăn nhẹ trong khách sạn hoặc
xung quanh khách sạn.

Quý khách KHÔNG được tự ý di chuyển các ghế ngồi đã được xếp
theo vị trí trong hội trường trong quá trình tham gia chương trình.
Sơ đồ hội trường

CHỖ NGỒI

PHIÊN
DỊCH

Sẽ có phiên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt trong chương trình để
hỗ trợ cho quý khách. Phí phiên dịch đã bao gồm trong tiền vé của
Quý khách

ĐI LẠI
- Bằng xe cá nhân: Vui lòng gửi, đỗ xe theo quy định của tòa nhà
*Chú ý: Tuyến đường Cầu Giấy sẽ cấm xe Taxi, grab trong khung
giờ: từ 6h00 sáng đến 21h00 tối. Anh/chị vui lòng chủ động di
chuyển bằng phương tiện cá nhân.
- Bằng Taxi:
Các hãng taxi từ sân bay:
HaNoi Tourist Taxi: 04.38.56.56.56
Airport: 04. 38 733 333
Các hãng taxi đi trong thành phố:
Mai linh: 04.38.222.666
Thăng Long: 04.39 71 71 71
Tây Hồ:04.38 45 45 45

BẢN ĐỒ

Quý khách có thể tham khảo các khách sạn thuận tiện và gần
nơi học sau đây:

Hanoi Sen Hotel

KHÁCH
SẠN

- Add: 118/26 Nguyễn Khánh
Toàn, Cầu Giấy
- Tel: 02437958832
- Giá phòng: Từ 900.000/1
đêm/2 người
- Khoảng cách đến nơi học:
1500m

Khách sạn Crown Plaza
- Add: 36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình,
Nam Từ Liêm
- Tel: 024 6270 6688
- Giá phòng: Từ 2.600.000
VNĐ/1 đêm/2 người

BABYLONS JSC
Tại Hà Nội
Tầng 4, tháp T1, tòa Time Towner, 35 Lê Văn Lương, quận Thanh
Xuân
Tel: (04) 6652 2750/ 0966083920/ 0969956576/ 0981360929
THÔNG TIN Fax: (04) 3556 0996
LIÊN HỆ
Email: son.nguyen@babylons.com.vn / thom.dao@babylons.com.vn
Tại TP Hồ Chí Minh
L1.03.01, Landmark 1, Vinhomes Central Park, 208 Nguyễn Hữu
Cảnh, quận Bình Thạnh
Tel: (08) 6258 5931
Fax: (08) 6258 5983
Email: info.hcm@babylons.com.vn
Website: www.babylons.com.vn

