
KỲ TÀI 
CYBER AGENT

Trở thành Môi giới Công nghệ thu nhập không giới hạn dễ hơn bao giờ hết!



Khoá học giúp bạn trở thành Môi giới Bất �ộng sản Công nghệ
với thu nhập 9 chữ số dễ dàng

KỲ TÀI 
CYBER AGENT

Công nghệ tạo ra cơ hội cho hàng trăm nghìn nhân sự tham gia vào cùng một lúc nhiều ngành 
khác nhau và gia tăng thu nhập không giới hạn trong �ó có công việc Môi giới Bất �ộng sản bán 
chuyên tại Cen Group - Cyber Agent. Để giúp Cyber Agent có công cụ và nhanh chóng có những 
giao dịch, khoá học KỲ TÀI CYBER AGENT chính thức ra �ời. 



NỘI DUNG



TỔNG QUAN KHÓA HỌC 
KỲ TÀI CYBER AGENT



MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

Cung cấp công cụ giúp bạn trở thành
Môi giới Bất �ộng sản Online

Cung cấp kiến thức tổng quan 
về Nghề Môi giới Bất �ộng sản

Tạo sân chơi và mạng lưới kết nối các 
Anh tài Môi giới Bất �ộng sản trên khắp cả nước



KHOÁ HỌC NÀY 

Cá nhân từ ngành nghề khác muốn bắt �ầu công việc thứ 2 là Môi giới Bất �ộng sản 
nhưng chưa biết bắt �ầu từ �âu.

Cá nhân �ã có sẵn tệp khách hàng mua Bất �ộng sản nhưng không có sản phẩm 
và không biết tư vấn.

Những Môi giới Bất �ộng sản �ang trong “lối mòn”, muốn tìm hướng �i �ột phá trong nghề

Môi giới tự do mong muốn �ược hợp tác bán hàng cùng Cen Group �ể mở rộng danh mục sản phẩm

DÀNH CHO AI?



ĐƠN VỊ TỔ CHỨC KHOÁ HỌC

Với mục tiêu phát hiện và bồi dưỡng nhân tài ngành bất �ộng sản, 

Cen Academy hiện �ang triển khai các chương trình �ào tạo: 

   TRIỂN VỌNG SALES BẤT ĐỘNG SẢN (MÔI GIỚI BÁN CHUYÊN), 

   KỲ TÀI SALES BẤT ĐỘNG SẢN, 

   QUẢN LÝ SALES BẤT ĐỘNG SẢN....

Các khóa học về �ầu tư, kinh doanh Bất �ộng sản của Cen Academy

cung cấp không chỉ kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn mà còn kết nối 

cộng �ồng Môi giới và cơ hội �ầu tư bất �ộng sản tại Việt Nam và trên thế giới



PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

L I P E
Lecture InterAction Practice Exam test

Lecture - Lý thuyết: Các bài học lý thuyết �ược giảng viên giảng dạy online

Interation - Hỏi �áp các vấn �ề thông qua hệ thống Emai, các buổi toạ �àm, buổi �ào tạo online tương tác với giảng viên

Pratice - Luyện tập kiến thức với các bài Quiz trắc nghiệm ngắn �ể ôn tập/ kiểm tra lại phần kiến thức �ã học trong tuần

Exam test - Kiểm tra kiến thức �ể �ảm bảo mỗi học viên �ều nắm vững kiến thức và biết cách vận dụng vào thực tế



ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

KỲ TÀI 
CYBER AGENT

 Đào tạo chuyên sâu về các kiến thức, kỹ năng về Môi giới Bất �ộng sản

 14 ngày cầm tay chỉ việc bởi  những Trưởng phòng, Giám �ốc kinh doanh, Super Sales 

    thực chiến Bất �ộng sản tại Cen Group

 Kết hợp giữa Case Study  thực tế của giảng viên và  Case study của chính học viên

 Học bổng toàn phần trị giá 5.000.000 VNĐ từ Chủ tịch Anh Nguyễn Trung Vũ 

dành cho Cyber Agent Tại Cengroup

 Cung cấp công cụ “Một chạm” có ngay kho hàng BĐS khổng lồ trên khắp cả nước

 Thực hành giải quyết chính những vấn �ề mà học viên �ang mắc phải:

  Làm sao �ể có thu nhập trên 100tr/tháng từ công việc môi giới BĐS?

  Làm sao �ể tìm kiếm khách hàng?

  Làm sao �ể chốt thành công giao dịch BĐS?



Professional 
Advisory Council

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHUYÊN MÔN

   
      Giảng viên 

chuyên môn 
Giám �ốc kinh doanh,

Trưởng phòng, Super Sales 
thực chiến trong Bất �ộng 

sản tại Cen Group

60

Anh Nguyễn Trung Vũ
Chủ tịch HĐQT Cen Group

Anh Nguyễn Văn Hòa
Giám �ốc Cyber Agent
Kinh nghiệm 5 năm trong việc 
�ào tạo hỗ trợ trong lĩnh vực BĐS

Anh Đoàn Văn Lưu
TPKD Cen Land
Kinh nghiệm sales BĐS và TPKD trên 7 năm.
Chuyên phát triển �ội nhóm 
bán các dòng BĐS: 
chung cư, nghỉ dưỡng, thấp tầng

Anh Ngô Bá Hoan
TPKD Cen Land
Kinh nghiệm 5 năm BĐS thực chiến.
Chuyên �ào tạo về MKT thực chiến trong BĐS

Anh Lê Văn Linh
TPKD Cen Land
Kinh nghiệm BĐS trên 7 năm.
Chuyên quản lý �ội nhóm, 
�ào tạo bán hàng tại các tập �oàn: 
Đất Xanh Miền Bắc, Cen Group

Anh Phạm Thanh Hưng 
Phó Chủ tịch HĐQT Cen Group

Chị Nguyễn Phùng Minh Hằng
TGĐ Cenhomes.vn

TGĐ học viện Cen Academy

Anh  Lâm Văn Huỳnh
Phó Tổng giám �ốc Cen Land



LỢI ÍCH KHI THAM GIA KỲ TÀI CYBER AGENT

KIẾN THỨC
Được trang bị kiến thức
 tổng quan, bài bản về 

Nghề Môi giới: 
Pháp lý, sản phẩm, 

tư vấn bán hàng

KỸ NĂNG
Được �ào tạo kỹ năng thực chiến 

về Bất �ộng sản �ể kết nối
khách hàng, nhanh chóng, 

chuyên nghiệp,  uy tín và hiệu quả:
Kỹ năng phân tích sản phẩm.

Kỹ năng tìm kiếm khách hàng .
Kỹ năng tư vấn, chốt khách

CHỨNG CHỈ
Được cấp bởi Học viện �ào tạo 

Bất �ộng sản Cen Academy

KẾT NỐI
Gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với 100+ 

Super Sales trong lĩnh vực bất 
�ộng sản

GIẢI THƯỞNG LÊN TỚI 100 TRIỆU ĐỒNG
Học bổng khoá học G.R.E.E & MiniMBA

Global
Real Estate Executives
Programs

Mini

MBA
in Real Estate



CÁC BUỔI OFFLINE CHIA SẺ KINH NGHIỆM GIỮA TOÀN BỘ HỌC VIÊN VÀ GIẢNG VIÊN

KẾT HỢP GIỮA LÝ THUYẾT VÀ TÌNH  HUỐNG THỰC TIỄN ĐẾN TỪ CẢ BAN TỔ  CHỨC VÀ HỌC VIÊN

100% Online qua nền tảng Zoom
Học viên chỉ cần ngồi tại nhà, cơ quan hoặc 
quán café internet và có thiết bị có kết nối 
mạng internet �ể �ăng nhập lớp học theo lịch 
�ược cung cấp

HÌNH THỨC HỌC



MODULE 1: Hành trang nghề Môi giới 4.0
  Tiêu chuẩn Môi giới BĐS trong kỷ nguyên 4.0
  Tiềm năng phát triển của nghề Môi giới tại Việt Nam.
  Hành trang chuẩn bị khi bắt �ầu nghề Môi giới

MODULE 2: Hướng dẫn công cụ “Một chạm”, 1000+ sản phẩm trong tay
Ứng dụng nền tảng Công nghệ Cenhomes.vn xem toàn bộ dự án, 
booking, �ặt cọc, thanh toán,… chỉ với những click chuột

MODULE 3: Tuyệt kỹ bán hàng – Bán mọi thứ thật dễ dàng
  Quy trình bán hàng bài bản, chuyên nghiệp.
  Thực hành bán 01 sản phẩm Bất �ộng sản

MODULE 4: Kỹ năng �ể trở thành Môi giới Bất �ộng sản triệu �ô
  Đọc, hiểu & phân tích dự án như Best seller.
  Tối ưu tìm kiếm khách hàng.
  Tuyệt �ỉnh chốt khách, kể cả khách hàng khó tính nhất

HỌC LIỆU KHÓA HỌC



LỊCH TRÌNH KHOÁ HỌC 

KHAI GIẢNG  15h00 - 16h30, ngày 29/12/2021

MODULE 01 19h30 – 22h00, ngày 04/01/2022

MODULE 02 19h30 – 22h00, ngày 05/01/2022

MODULE 03 19h30 – 22h00, ngày 06/01/2022

MODULE 04 Buổi 1: 19h30 – 22h00, ngày 11/01/2022
Buổi 2: 19h30 – 22h00, ngày 13/01/2022



THANK YOU!

KỲ TÀI 
CYBER AGENT

Trở thành Môi giới Công nghệ thu nhập không giới hạn dễ hơn bao giờ hết!


