VIF 2022 - VUI, CHƠI, HỌC HỎI, KẾT NỐI
VIETNAM INSURANCE FORUM - VIF 2022 là ngày hội của Đại lý bảo hiểm toàn quốc, sự kiện được khởi xướng bởi
EASY FINTEACH, được ủng hộ và chung tay của những người thật sự tâm huyết với nghề bảo hiểm đến từ nhiều tổ
chức khác nhau. Chúng tôi muốn "Cùng bạn xây dựng nên môi trường bảo hiểm chuẩn mực, nhân văn bằng tình yêu
đích thực”.
3 HOẠT ĐỘNG CHÍNH TẠI VIF 2022
1. Ngày hội chính VIF diễn ra vào ngày 08.12.2022 tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội. Ngày hội sẽ có sự tham
gia của các Lãnh đạo cấp cao các công ty bảo hiểm, chuyên gia, diễn giả nổi tiếng về nghị lực sống, truyền thông, nói
trước công chúng, tài chính, luật bảo hiểm, đại lý bảo hiểm đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp đến vui, chơi, học hỏi,
kết nối cùng hơn 1000 ĐLBH và bạn bè họ trên toàn quốc.
2. “Cùng VIF sáng tạo” – Lầy Lội Nhận Quà Vượt Trội là hoạt động cộng đồng để hướng đến ngày hội chính VIF
08.12.2022 để Đại lý bảo hiểm và bất cứ ai có thể cùng nhau Vui, Chơi, Nhận hàng loạt quà tặng vô cùng giá trị và ý
nghĩa từ BTC. Bạn tham khảo tại: https://easyfinteach.com/cung-vif-sang-tao
3. Sau Ngày hội chính VIF, chúng mình sẽ có một loạt các workshop chia sẻ kiến thức, rèn luyện kỹ năng từ những
người có chuyên môn cao giúp anh chị tốt hơn mỗi ngày, khai mở những cách làm nghề mới phù hợp hơn, hiệu quả
hơn, nương theo xu thế, làm chủ xu hướng.

5 CÂU HỎI LỚN ĐƯỢC THẢO LUẬN TẠI VIF
Lúc mới vào Việt Nam người ta
bán bảo hiểm bằng mối quan hệ,
tiếp theo là làm Tư vấn tài chính,
vậy xu hướng hiện tại là gì?

Giải pháp cốt lõi để xóa bỏ kỳ
thị của người dân về nghề
bảo hiểm là gì?

01

Phẩm chất người trong "thời
đại máy" giúp gì cho nghề tư
vấn tài chính?

03

05

02

04

Cần trang bị những kỹ năng
gì để làm chủ xu hướng hiện
tại?

Làm thế nào để sử dụng bảo
hiểm như một "công cụ làm
giàu"?

>> MUA VÉ NGAY

9 LỢI ÍCH KHI THAM GIA VIF 2022
1.

Được khai mở những cách làm nghề mới phù hợp hơn, hiệu quả hơn,
nương theo xu thế, làm chủ xu hướng từ những lãnh đạo cấp cao tại
các công ty bảo hiểm.

2.

Được chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm từ những người có chuyên môn
cao, đã thành công với nghề bảo hiểm.

3.

Trải nghiệm 1 ngày "sống" trọn vẹn với tình yêu nghề bảo hiểm đích
thực cùng những đồng nghiệp tích cực.

4.

Được tiếp lửa từ những Diễn giả truyền cảm hứng hàng đầu Việt Nam.

5.

Được đào tạo trực tiếp "Tư duy giao tiếp" từ MC hàng đầu VTV.

6.

Được "check in" trong một sự kiện đẳng cấp của ngành bảo hiểm tăng uy tín trong mắt bạn bè, người thân.

7.

Là cơ hội giúp khách hàng hiểu hơn về bảo hiểm từ những chuyên gia
tài chính trung lập.

Ảnh minh họa

8.

Là cơ hội để giao lưu cùng Diễn giả, ban tổ chức, khách mời VVIP.

9.

Được nhận nhiều phần quà lưu niệm có ý nghĩa.

4 KHÁC BIỆT TẠI VIF 2022 SO VỚI CÁC SỰ KIỆN BẢO HIỂM KHÁC

VIF 2022 là sự kiện được tổ chức bởi
1 đơn vị trung lập (không phải công ty
bảo hiểm)

VIF 2022 có sự tham gia của 2 diễn
giả là nhà truyền cảm hứng, MC, 1
nghệ sĩ nổi tiếng

VIF 2022

VIF 2022 có sự tham gia của lãnh
đạo, đại lý đến từ nhiều Cty bảo hiểm
khác nhau

VIF 2022 là một ngày hội để đại lý bảo
hiểm toàn quốc "vui, chơi, học hỏi và
kết nối".

>> TÔI MUỐN ĐẶT VÉ

VIF 2022 DÀNH CHO AI?

Đại lý bảo hiểm & khách hàng

Quản lý các cấp & đội ngũ
>> TÔI MUỐN ĐẶT VÉ

DIỄN GIẢ CHÍNH

Diễn Giả: Nguyễn Sơn Lâm
●
●
●
●

Diễn giả hàng đầu về nghị lực sống, anh được mệnh
danh là Nick Vujicic Việt Nam.
Người đầu tiên chinh phục đỉnh Fansipan bằng nạng
gỗ.
Chủ tịch HĐQT CTCP đào tạo và truyền thông Tỏa
Sáng.
Chủ đề chia sẻ: Đánh Thức Con Người Phi Thường
Trong Bạn

MC Trần Ngọc
●
●

●
●

Biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam.
Người dẫn chương trình "Ô cửa bí mật", "Hãy chọn
giá đúng", "Rung chuông vàng", dẫn điểm cầu
chung kết Olympia từ năm thứ 13 đến nay, "Bữa
trưa vui vẻ", "Vui khỏe có ích"...
Dẫn đầu hạng mục Biên tập viên dẫn chương trình
ấn tượng tại VTV Awards 2022.
Chủ đề chia sẻ: Tư Duy Giao Tiếp

BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT VẼ TRANH CÁT ĐỘNG

Nghệ sĩ, họa sĩ Trí Đức
●
●

●

●

Nghệ sĩ, Họa sĩ Trí Đức

Một trong những nghệ sĩ tranh cát hàng đầu Việt Nam.
Ông thường được mời tham gia nhiều sự kiện quan trọng
của quốc gia, quốc tế tại nhiều nơi trên thế giới như Mỹ,
Canada, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn quốc… và để lại ấn tượng
sâu sắc trong lòng khán giả.
Những tác phẩm tranh cát của ông được nhiều người biết
đến như: Nhật Ký Của Mẹ, Huyền sử Lạc Hồng, Tôi yêu Việt
Nam…
Chủ đề biểu diễn tại VIF: “Vì yêu mà đến” do Phạm Thúy
biên kịch

KHÁCH MỜI PHIÊN THẢO LUẬN

Mr. Lê Minh,

Thầy Ngô Hà Minh,

Tác giả sách bảo

Nhà sáng lập Cộng

hiểm thực chiến bán

Đồng Bảo Vệ Quyền

chạy nhất Việt Nam

Lợi Khách Hàng

Mr. Nguyễn Bá Phước,
Nhà sáng lập Học
Viện Tài Chính Ứng
Dụng EASY
FINTEACH

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI CHÍNH 08.12
Đón khách

8h - 9h

Ổn định vị
trí

9h - 9h15’

Quản trị rủi ro tài
chính cá nhân Mr. Phước

Toạ đàm: “Con đường mới Để thay đổi định kiến về
nghề bảo hiểm” - Mr. Minh,
Mr. Phước, Tg Lê Minh

09h30’ - 09h40’

09h40 - 10h15’

Thưởng thức nghệ thuật tranh
cát: “Vì yêu mà đến" - Nghệ sĩ,
hoạ sĩ Trí Đức

9h15’ - 09h30’

10h15’ - 10h30’ 10h30-10h45’ 10h45-11h30
Tiệc trà

Hoạt náo

11h45 - 12h15’
Anh Sơn Lâm:
Đánh thức con
người phi thường
trong bạn

MC Trần Ngọc:
Tư duy giao tiếp

12h15’-12h30’
Bế mạc - Trao
quà

11h30-11h45’
Game: Trắc nghiệm kiến
thức tài chính

12h30-15h
Ăn trưa

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 8h đến 13h ngày 08/12/2022.
Địa điểm: Trung tâm hội nghị Quốc gia - Mỹ Đình,
Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Quy mô dự kiến: 100 Oﬄine, 1000 trực tiếp qua
ZOOM.

>> TÔI MUỐN ĐẶT VÉ

CÁC LOẠI VÉ

ĐĂNG KÝ THEO NHÓM:
1. Vé ZOOM:
Từ 3 vé: Giảm 50%, còn 100k/ 1 vé
2. Vé Standard:
Từ 3 vé: Giảm 33%, còn 400k/ 1 vé
3. Vé VIP: Từ 3 vé: Giảm 15%/ còn 1020k/ 1
vé

>> MUA VÉ NGAY

VÌ SAO BẠN NHẬN LỜI THAM GIA BAN TỔ CHỨC VIF 2022?

Giang Hồng Ngọc,
Giám đốc khu vực,
COT Chubb life

Lê Thị Kim Ngân,
MDRT Prudential
Luật sư tập sự

Phạm Thuý,
MDRT Prudential,
Blogger

Tạ Hồng,
Trưởng phòng
FWD, Hot Tiktoker

Đinh Giang Đông,
Tư vấn tài chính
Manulife, MBA

Là một cơ hội để tôi
có thể chia sẻ cách
làm bảo hiểm riêng
của mình đến nhiều
tư vấn tài chính công
ty bạn.

Tôi muốn đóng góp
sự hiểu biết về luật
pháp của mình để
giúp nghề bảo hiểm
được xem trọng hơn.

Tôi muốn cùng VIF
lan tỏa nhiều thông
điệp giá trị, thực tế
thông qua sở trường
viết lách của mình.

Tôi nghĩ đây là một cơ
hội để được kết nối với
những đại lý bảo hiểm
thật sự yêu nghề trên
toàn quốc.

Tôi muốn góp chút
công sức để nâng
cao vị thế nghề làm
thêm thật sự thú vị
này.

VÌ SAO BẠN NHẬN LỜI THAM GIA BAN TỔ CHỨC VIF 2022?

Nguyễn Oanh, Tư vấn Lê Vũ Hải Yến, Tư vấn Nguyễn Hồng Tân,
tài chính Manulife
tài chính Dai-Chi life
Tư vấn tài chính
Chubb life
Được đóng góp vào
sự phát triển của
ngành là niềm hạnh
phúc của bất kỳ
ĐLBH nào.

Một cánh én không
làm nên mùa xuân,
nhưng mình tin nhiều
cánh én thì được.

Tôi tin VIF và bạn sẽ
là tạo dấu ấn để mọi
người dần thay đổi
định kiến về nghề
bảo hiểm.

Lê Diễm Hà,
Tư vấn tài chính
Cathay life

Nguyễn Nguyệt Hằng,
Tư vấn tài chính
Prudential

Giúp VIF thành công
cũng chính là giúp
mình được nâng tầm
vị thế.

Làm việc trong một
cộng đồng tích cực
là điều tôi luôn mong
muốn.

VÌ SAO BẠN NHẬN LỜI THAM GIA BAN TỔ CHỨC VIF 2022?

Trương Thị Nga,
Tư vấn tài chính
Manulife
Là một cơ hội để tôi được
làm việc với những bạn bè
khác biệt.

Hoàng Phương Thanh,
Tư vấn tài chính
Manulife
Tôi muốn góp tiếng nói của
mình để cùng VIF lan tỏa cách
làm bảo hiểm hợp thời.

Nguyễn Thị Thu
Triền, Tư vấn tài
chính FWD
Cùng góp một tay cho
ngành bảo hiểm tươi sáng
hơn.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
1. Thời gian dự hội nghị chính thức là lúc nào?
Hội nghị chính thức diễn ra lúc 8h30 ngày 08.12.2022. Bạn nên đến sớm để
Check in, ngoài ra BTC đã chuẩn bị rất nhiều vị trí cho bạn chụp ảnh, check in, kết nối
những mối quan hệ chất lượng.
2. Hạng vé ZOOM, Standard, VIP khác nhau ở điểm nào?
2 điểm khác biệt chính là vé VIP: Bạn sẽ dùng Bữa trưa thân mật cùng Diễn giả,
Họa sĩ, Ban Tổ chức và khách VIP, VVIP khác. Thêm vào đó, bạn cũng được ngồi ở khu
vực khách VIP (gần sân khấu chính), và nhận được 1 Voucher trị giá 1,2 triệu từ HỌC
VIỆN TÀI CHÍNH ỨNG DỤNG EASY FINTEACH. Voucher này dùng để đăng ký các khóa
học tại EASY FINTEACH trước 20.12.2022.
Vé ZOOM bạn sẽ xem trực tiếp trên ZOOM với công nghệ truyền hình trực tiếp
(như VTV đang làm), bạn có thể xem bất kỳ nơi đâu.
3. Tôi thấy nhiều người đăng bài dự thi chương trình CÙNG VIF SÁNG TẠO, họ làm vậy
để làm gì?
Trước ngày hội chính 08.12.2022 bạn có thể tham gia chương trình “Cùng VIF
sáng tạo” để vui, chơi, học hỏi, kết nối với bạn bè trên mạng xã hội và các VIFer khác.
Đây cũng là cơ hội để bạn “làm những điều chưa dám làm trước kia”. Ngoài ra, bạn
cũng có cơ hội nhận hàng loạt quà tặng vô cùng giá trị và ý nghĩa từ BTC. Bạn tham
khảo thể lệ và danh sách quà tặng tại: https://easyfinteach.com/cung-vif-sang-tao

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
4. Tôi thấy hội nghị kết thúc khoảng 13 giờ, tôi có thể ăn trưa ở đâu?
TTHN Quốc Gia quản lý khá chặt chẽ, trung tâm có quy định không cho
mang thức ăn bên ngoài vào. Buổi trưa bạn có thể di chuyển ra bên ngoài
hoặc đăng ký vé VIP để dự Buổi trưa thân mật cùng Diễn giả, BTC ngoài ra
bạn còn được nhận Voucher lên đến 1,2 triệu từ HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ỨNG
DỤNG EASY FINTEACH. Voucher này dùng để đăng ký các khóa học tại EASY
FINTEACH trước 20.12.2022 và được ngồi cùng những VIP khác.
5. Tôi thanh toán bằng cách nào? Có dùng thẻ tín dụng được không?
Để tiện quản lý do số khách mời lớn, VIF chỉ nhận thanh toán thông qua
chuyển khoản.
Bạn vui lòng chuyển khoản về:
●
●
●

Nguyễn Lê Bá Phước, Số tài khoản: 19033347648031
Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch
Nội dung thanh toán: VIF – Hạng vé – Số điện thoại/ Email đăng ký –
Tên của bạn (Ví dụ: VIF – VVIP – 0984411122 – Nguyen Ba Phuoc)

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
6. Tôi ở tỉnh khác thì có đi dự được không? Tôi có thể xem online không?
Ban tổ chức có tổ chức livestream trên ZOOM, nhưng để được thưởng
thức trọn vẹn không ký lễ hội, bạn hãy bay đến Hà Nội dự hội nghị trực tiếp, kết
hợp du lịch, cùng thưởng thức cái lạnh ngày đông. Hiện tại có nhiều nhóm bạn
từ các tỉnh thành đã lên kế hoạch đi hội như vậy.
7. Có khách sạn nào ở gần nơi tổ chức sự kiện không?
Xung quanh Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia có nhiều khách sạn 4,5 sao giá
khá hợp lý. Bạn có thể booking trên Agoda, booking.com đều được.
8. Tôi cần chuẩn bị gì trước khi đến sự kiện?
Tháng 12 Hà Nội đã vào đông do đó bạn cần chuẩn bị áo ấm, bút, sổ ghi
chép, ăn mặc đẹp để chụp ảnh lưu niệm cùng Diễn giả, Ban tổ chức, và những
tư vấn tài chính công ty bạn.
9. Tôi muốn rủ toàn công ty đi thì BTC có chính sách ưu đãi nào không?
Bạn có thể sử dụng chính sách Mua vé theo nhóm để nhận ưu đãi: Vé
ZOOM: Từ 3 vé: Giảm 50%, còn 100k/ 1 vé, Vé Standard: Từ 3 vé: Giảm 33%, còn 400k/ 1 vé,
Vé VIP: Từ 3 vé: Giảm 15%/ còn 1020k/ 1 vé.

MUA VÉ & THÔNG TIN BỘ PHẬN HỖ TRỢ

❏

Mua vé hội nghị: TẠI ĐÂY

❏

Cần tư vấn thêm: https://m.me/EasyFinteach?ref=vif

❏

Fanpage bộ phận tư vấn: EASY FINTEACH

❏

Hotline: 0984411122
>> MUA VÉ NGAY

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
EASY FINTEACH được thành lập vào năm 2018 với Sứ mệnh Khai phóng tư duy tài chính trẻ em Việt. Từ đó, kiến tạo
nên một thế hệ trẻ có Tư duy tài chính thịnh vượng, sống một Cuộc đời tự do và thúc đẩy Tiến bộ xã hội.

TẦM NHÌN
Bằng Đam mê, Tâm huyết và Nỗ lực, EASY FINTEACH sẽ thiết lập một chuẩn mực Giáo dục Tài chính mới, cam kết
tạo ra và duy trì các điều kiện để tất cả giảng viên, học viên đều có trải nghiệm học tập độc đáo, duy nhất và tạo ra
kết quả thực tế. Từ đó, chính họ sẽ trở thành những đại sứ lan tỏa tư duy tài chính thịnh vượng khắp Việt Nam và
toàn cầu.
Với khát vọng: Mỗi trẻ em Việt Nam đều được rèn luyện trí thông minh tài chính (FQ) từ nhỏ, EASY FINTEACH đặt
mục tiêu đến năm 2030, sẽ có ít nhất 10 triệu trẻ em Việt Nam được Khai phóng Tư duy Tài chính và đặt những bước
chân đầu tiên đến với các nước trong khu vực.

PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
BIG DREAM. SMALL ACTION - ƯỚC MƠ LỚN. HÀNH ĐỘNG NHỎ
>> TÌM HIỂU THÊM VỀ EASY FINTEACH

HẸN GẶP LẠI BẠN TẠI HỘI NGHỊ!

