


Cùng tận hưởng Ưu Đãi Đặc Biệt của tập đoàn 
En Pointe Management dành cho nhân viên và 
các công ty thành viên thuộc quản lý của tập đoàn. 
Chương trình bao gồm nhiều ưu đãi và phúc lợi 
dành cho nhân viên chính thức và gia đình của 
nhân viên. Nhân viên có nhu cầu đăng ký cho con 
học tại các công ty thành viên thuộc tập đoàn 
En Pointe Management, xin vui lòng liên hệ số 
hotline/email/fanpage. Chúng tôi rất hân hạnh khi 
trở thành lựa chọn hàng đầu của anh chị trong 
lĩnh vực giáo dục. 

EN POINTE MANAGEMENT

Nhân viên phải liên hệ trực tiếp qua số  Hotline hoặc email của các công ty thành viên để nhận 
hướng dẫn và tư vấn chi tiết.

Nhân viên đối tác phải xuất trình một trong ba phương hướng xác nhận sau đây (thẻ nhân viên 
chính thức, thư giới thiệu từ công ty anh chị trực thuộc, hoặc email xác nhận từ công ty). 

Nhân viên thực hiện thanh toán.

Giao dịch hoàn tất.

Công ty thành viên của En Pointe Management sẽ gửi thông tin xác nhận.

LƯU Ý

Tất cả ưu đãi giáo dục tại
các công ty thành viên của
En Pointe Management được 
đề cập ở bên dưới.

Địa điểm 
áp dụng1 Chỉ áp dụng cho 

nhân viên chính thức2
Ưu đãi áp dụng cho nhân viên 
chính thức của đối tác. Vui lòng 
liên hệ với Bộ phận Nhân sự 
của công ty để đăng ký và 
nhận hướng dẫn chi tiết.

Phương thức 
xác nhận3

Phải xuất trình một trong ba 
phương thức xác nhận sau đây 
(thẻ nhân viên chính thức, thư 
giới thiệu từ công ty anh/chị 
trực thuộc, hoặc email xác nhận 
từ công ty).

Mức
ưu đãi4

Mức ưu đãi sẽ áp dụng 
khác nhau cho các đối tượng 
trong gia đình của nhân viên. 
Anh chị vui lòng liên hệ trước 
qua số Hotline.

Không 
áp dụng5

Ưu đãi sẽ ngưng áp dụng trong 
trường hợp số lượng ưu đãi của 
đơn vị thành viên đó chạm mức 
tối đa đăng ký.

Hình thức 
thanh toán6

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc 
bằng thẻ tín dụng

Hiệu lực đến 31/12/2022



Tháp Canary, Đảo Kim Cương, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2.

+84901 180 078

Block C, Imperia An Phú, Phường An Phú, Quận 2.

0901 180 078

129/2 Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh.

0901 391 292

105C Lý Chiêu Hoàng, P.10, Quận 6.

0906 379 318

496/9, Dương Quảng Hàm, Phường 6, Quận Gò Vấp.

0896 163 000

4 Bis Phùng Khắc Khoan, Đa Kao, Quận 1

0703 118 128

Trường Mầm Non Thế Giới Mặt Trời - Little Em’s Pre-school 
tự hào là trường mầm non-Reggio Emilia Approach® chính thức 
đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hợp tác cùng Reggio Children, Ý. 
Với triết lý “đặt trẻ ở trung tâm” Little Em’s là một thế giới diệu kì 
dành cho con trẻ từ 18 tháng đến 6 tuổi học tập, vui chơi và 
phát triển để trẻ có thể trở thành phiên bản đẹp nhất của chính mình. 
Sự ra đời của Little Em's đánh dấu một cột mốc quan trọng trong 
hành trình xây dựng và phát triển hệ thống giáo dục tiên tiến từ 
mầm non đến lớp 12 mà tổ chức Embassy Education của chúng ta 
đang hướng tới.

Website: https://littleems.edu.vn/

Ưu đãi thành viên: 

Tặng 23.000.000 VND phí thủ tục hành chính và phí đăng ký.  

Giảm 25% học phí (áp dụng cho bé đầu tiên) 

Tặng hoa hồng từ 5.000.000 VND - 20.000.000 VND cho mỗi lần 
giới thiệu thành công

Học viện Âm nhạc & Trình diễn Nghệ Thuật Soul được thành lập 
bởi anh Thanh Bùi, nhà giáo dục tiên phong trong việc mang 
cơ hội cho trẻ em Việt Nam tiếp cận nền giáo dục toàn diện 
thông qua nghệ thuật và âm nhạc. Với vai trò là thành viên của 
Tổ chức Giáo dục Embassy Education, các chương trình học tập 
về âm nhạc của SOUL khơi dậy tiềm năng trí tuệ, tính sáng tạo và 
các kỹ năng tương tác xã hội cho trẻ nhỏ.  

Website: https://smpaa.edu.vn/

Ưu đãi thành viên: 

Tặng phí đánh giá trước khi đăng ký học 

Giảm 20% học phí trong suốt thời gian học cho nhân viên, 
chồng/ vợ và con của nhân viên (áp dụng cho môn học đăng ký 
đầu tiên)

Tặng 1.000.000đ học phí cho mỗi lượt giới thiệu thành công
(tối đa: 5 người). 

Wisdomland Education là hệ thống giáo dục mầm non tích hợp 
Hướng tiếp cận Reggio Emilia® được công nhận bởi Global Embassy, 
bao gồm Trường Mầm non Quốc tế Wisdomland Signature 
(chuẩn cao cấp) và Trường Mầm non Quốc tế Wisdomland (chuẩn 
trung cấp).

Website: https://www.wisdomlandpreschool.com/why-wisdomland/

Ưu đãi thành viên:

Giảm 25% tổng học phí.

Tặng phí hoa hồng 3.000.000 - 5.000.000 VND cho một lần giới thiệu 
phụ huynh đăng ký thành công.

Phụ huy có con học tại trường sẽ được hưởng chính sách ưu đãi của 
trường tương ứng khi giới thiệu thành công phụ huynh khác đăng ký 
ghi danh.

214 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

+8428 7101 7778

admissions@smpaa.edu.vn
21 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3.

+8428 7106 8268

admissions@littleems.edu.vn

https://goo.gl/maps/pAtcy9eMMMKxCNhF6

https://goo.gl/maps/vBT1MBuYCCCnGKu98

h t t p s : / / g o o . g l / m a p s / B d C M Y c u b A t P a 4 f M C 6

https://goo.gl/maps/1PJzaHaB1FmkV4AR7

https://goo.gl/maps/Ksn7ZuQ6wRHCBbLS9

https://goo.gl/maps/o6BH2SGXxtxdGjpk6

https://goo.gl/maps/RtvejHjkdEefbpzV7

https://goo.gl/maps/pwA1ed9qwGVThqQ4A



Học viện Nghệ thuật Thị giác Đương đại Việt Nam (VCVAA) 
là trường tiên phong dạy nghệ thuật cho trẻ em Việt Nam từ 
2-18 tuổi với các chương trình tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm 
Vẽ & Hội họa, Thiết kế Thời trang, Điêu khắc, Nhiếp ảnh và 
Nghệ thuật Kỹ thuật số. Các chương trình VCVAA phù hợp cho 
cả nhu cầu học tập và phát triển ngắn và dài hạn của học viên ở 
mọi trình độ, từ sơ cấp đến chuyên nghiệp. 

Website: https://www.vcvaa.edu.vn/

Ưu đãi thành viên:
Tặng học bổng 50% học phí cho chương trình 2 –15 tuổi 
Tặng học bổng 30% học phí cho chương trình 16-18 tuổi  
Giảm 50% phí tham dự các sự kiện tại VCVAA  
Nhân viên có trên 5 năm đóng góp được nhận học bổng 70% 
học phí chương trình học, chương trình trẻ em từ 2-15 tuổi  
Lợi ích khi tham gia 1 lớp nghệ thuật dành cho phụ huynh/ người 
giám hộ với mỗi trẻ.

Với mong muốn mang đến nền giáo dục toàn diện cho tất cả 
trẻ em Việt Nam, anh Thanh Bùi đã thành lập Trung tâm giáo dục 
Special Em’s. Trung tâm cung cấp chương trình can thiệp sớm 
cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt như trẻ mang hội chứng rối loạn 
phổ tự kỷ (ASDs F84.0 dựa trên Cẩm nang Chẩn đoán và Thống kê 
Bệnh Tâm thần – DSM-V, 2013), hoặc những trẻ bị nghi ngờ mắc 
hội chứng liên quan với một số dấu hiệu như gặp khó khăn trong 
việc biểu đạt cảm xúc, giao tiếp và tương tác xã hội, khả năng 
chơi và vận động cũng như có hành vi lặp đi lặp lại.

Website: https://specialems.edu.vn/en/

Ưu đãi thành viên: 

Giảm 20% chi phí dịch vụ và học phí cho 1 trẻ / 1 nhân viên. 

Học viện Thể thao Việt Nam (VIIS) là Học viện quốc tế đầu tiên 
tập trung vào Giáo dục Toàn diện cho trẻ em thông qua sức mạnh 
của Thể thao để rèn luyện nên những hình tượng thể thao tương lai. 
Chương trình giáo dục chuẩn quốc tế được thiết kế tại Việt Nam 
dành cho trẻ em từ 6 đến 18 tuổi, chúng tôi rất hào hứng chia sẻ 
sức mạnh của giáo dục thông qua các môn Thể thao: Bóng đá, 
Bóng bàn, Vovinam, Cầu lông và Bơi lội.

Website: https://www.viis.com.vn/

Ưu đãi thành viên: 

Tặng 20% giá trị học phí  của các khóa học và sự kiện dành cho 
học sinh từ 6-18 tuổi.

Hệ thống Trường Mầm non Ngôi nhà Bé con - Em Maison là một 
trong những hệ thống trường mầm non đầu tiên chính thức triển khai 
chương trình học tích hợp chương trình mới nhất của Bộ GD&ĐT 
với Hướng tiếp cận Reggio Emilia® do Global Embassy sáng lập 
và nhượng quyền. 

Webiste: http://emmaison.edu.vn/cs1/ 

Ưu đãi thành viên:

Giảm 25% tổng học phí.

Tặng phí hoa hồng 3.000.000 - 5.000.000 VND cho một lần 
giới thiệu phụ huynh đăng ký thành công.

Phụ huy có con học tại trường sẽ được hưởng chính sách ưu đãi 
của trường tương ứng khi giới thiệu thành công phụ huynh khác 
đăng ký ghi danh.

21 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3.

+8428 7106 9268

info@specialems.edu.vn

Số 90, Đường 8, KDC Cityland Garden Hills,
Phường 5, Quận Gò Vấp. 

25 - 27 Đường số 1, KDC Cityland Center Hills
Phường 7, Gò Vấp.

0789745100

+8428 7106 9268     hello@vcvaa.edu.vn

218 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3. ( Opening soon )

+028 7108 4688      info@viis.com.vn

https://goo.gl/maps/dVG57sx4Lo65LqtS8
https://goo.gl/maps/dVG57sx4Lo65LqtS8
https://goo.gl/maps/Wc98bTpwUrXJCg887
https://goo.gl/maps/Wc98bTpwUrXJCg887

https://goo.gl/maps/pAtcy9eMMMKxCNhF6

https://goo.gl/maps/TA6hTWXzshbTcuVw8



Kindermusik là chương trình âm nhạc và vận động hàng đầu 
thế giới bao gồm các lớp học trực tuyến và lớp học tại trung tâm 
dành cho trẻ sơ sinh đến 7 tuổi. Chương trình Kindermusik 
sử dụng sức mạnh và niềm vui trong âm nhạc và vận động để 
xây dựng nền tảng vững chắc cho trẻ trong quá trình học tập 
suốt đời.  

Website: https://www.kindermusik.com.vn/ 

Ưu đãi thành viên:

Ưu đãi 50% gói học phí trực tiếp tại studio và 20% gói học phí 
trực tuyến online (áp dụng cho con của nhân viên chính thức) 

Ưu đãi 30% gói học phí trực tiếp tại studio và 10% gói học phí 
trực tuyến online (áp dụng cho em/cháu ruột). 

Voucher 1,000,000 VND khi đăng ký lần đầu cho lớp học
trực tiếp tại studio và Voucher 400,000 VND khi đăng ký lần đầu 
cho lớp học trực tuyến online (áp dụng cho bạn bè)

Ưu đãi 10% gói học phí trực tiếp tại studio hoặc gói học phí
trực tuyến online (Dành cho đối tác của En Pointe Management) 

Phương pháp kể chuyện cho trẻ em của Yoga Planet sử dụng sức 
mạnh của việc kể chuyện sáng tạo để khuyến khích và truyền cảm 
hứng cho trẻ em và phụ huynh để đưa Yoga trở thành một phần 
thiết yếu trong cuộc sống của học sinh. Từ đó, chúng tôi có thể 
phát triển một thế hệ tương lai khỏe mạnh, sáng tạo và gắn kết. 
Từng bước xây dựng nền tảng Yoga vững chắc cho trẻ trong một 
môi trường an toàn, vui vẻ và hỗ trợ - Nơi trẻ không tổn thương 
bản thân hoặc học các thói quen xấu. Chúng tôi cũng như các 
chuyên gia yoga trẻ em được chứng nhận Liên đoàn Yoga Alliance, 
sẵn sàng mở ra một thế giới chứa đựng những câu chuyện diệu kỳ 
và các hình thức Yoga tốt cho sức khỏe cho trẻ em.

Website: https://yogaplanet.edu.vn/

Ưu đãi thành viên:

Giảm giá 15% các khoá học tại Yoga Planet.

Unicorn Dance Academy là học viện giáo dục nghệ thuật 
cung cấp các khóa học nhảy múa dành cho trẻ từ 4-12 tuổi. 
Với mong muốn tạo môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp 
bằng phương pháp tạo các hoạt động vận động thể chất xen lẫn 
nuôi dưỡng cảm xúc, các khóa học của UDA luôn mang lại sự 
tự tin vào bản thân và kỹ năng giao tiếp xã hội cho trẻ. UDA tin rằng 
việc học nghệ thuật giúp các bé có thêm ngôn ngữ thứ hai để thể 
hiện cảm xúc bản thân thông qua sự chuyển động uyển chuyển 
của cơ thể.

Ưu đãi thành viên:

Giảm 30% học phí cho lần đăng ký đầu tiên
(Áp dụng cho lớp offline).

Giảm 15% học phí cho những lần đăng ký sau.

214 Pasteur, Phường 6, Quận 3.

Tầng 2, The Edu House, SH 04-05-06,
08 đường số 05 Sala, Quận 2.

+028 7102 8710

+073 710 2018

admissions@kindermusik.com.vn

1034 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Quận Tân Bình.

+ 09 1234 3241

Tida@scbcvietnam.com 21 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3.

+028 7109 8691

info@yogaplanet.edu.vn

https://goo.gl/maps/ye7L2u4AQkMzWfxL7

https://goo.gl/maps/uAnbpMz9M2qpups98
https://goo.gl/maps/jNEdQqVRfPCDk9j36
https://goo.gl/maps/jNEdQqVRfPCDk9j36

https://goo.gl/maps/pAtcy9eMMMKxCNhF6



Phương pháp A.C.T "A Conscious Thought" - "Suy nghĩ có chủ ý tạo nên" 
bởi đạo diễn Kathy Uyên là một phương pháp để giúp diễn viên, 
nghệ sĩ và bất cứ ai muốn học cách kiểm soát cảm xúc, hành động, 
lời nói, cử chỉ và giao tiếp bằng sức mạnh của suy nghĩ. Phương pháp 
A.C.T phân tích và làm rõ từng bước trong giao tiếp của con người 
và kiểm soát hành động qua việc theo dõi sự liên kết giữa cảm xúc, 
hành vi, giọng điệu, và lời nói với suy nghĩ nội tâm bên trong. Khi ta 
chấp nhận sự thật là suy nghĩ tạo nên cảm xúc, hành vi, lời nói và 
cử chỉ, chúng ta có thể chú ý tập trung vào việc thay đổi suy nghĩ 
nhằm tạo ra những cảm xúc, phản ứng và hành vi theo mong muốn 
của chính mình.  

Website: https://actacademy.edu.vn/en/

Ưu đãi thành viên:

Tặng 3.000.000 VNĐ học phí ( lớp 6-17 tuổi).

Giảm 5% học phí khi giới thiệu bạn bè ( lớp trẻ em và thiếu niên ).

Tặng 1.200.000 VND học phí ( lớp trên 18 tuổi).

Giảm 5% học phí khi giới thiệu bạn bè ( lớp học sinh trên 18 tuổi).

LYRICIST Dance Company được ông Alexander Tú sáng lập 
nhằm mang đến những chương trình giáo dục sáng tạo độc đáo 
và nuôi dưỡng những tài năng nhảy, múa trẻ cho nền nghệ thuật 
biểu diễn của Việt Nam. Chương trình đào tạo khiêu vũ hướng dẫn 
học viên phát triển tư duy sáng tạo, nâng cao sức khỏe thể chất và 
tính kỷ luật cá nhân.

Website: https://thelyricist.vn/

Ưu đãi thành viên:

Giảm 40% khi đăng ký chương trình Industry Program.

Giảm 20% học phí cho mỗi lần giới thiệu bạn bè.

Nhân viên có thể đăng ký nhóm cá nhân.

Colab Việt Nam tạo cầu nối với các tổ chức và tập đoàn trong 
ngành công nghiệp sáng tạo tại Việt Nam và quốc tế để tạo ra 
một hệ sinh thái nơi thế hệ tài năng và chuyên ngành có thể 
tiếp cận cơ hội và hợp tác với nhau. 

Ưu đãi thành viên:

Giảm 30% giá vé cho các chương trình  (workshop, masterclass, 
và training)

Nhân viên có trên 5 năm đóng góp được giảm giá 50% 
trong các chương trình (số lượng có hạn).  

*Lợi ích sẽ có những thay đổi tuỳ vào thời điểm sử dụng

214 Pasteur, Phường 6, Quận 3.

+84 28 7109 9013

Đăng ký trực tiếp qua Fanpage

15 Trần Cao Vân Phường Đa Kao, Quận 1.

hello@colabvietnam.com
(Vui lòng đăng ký sự kiện và khóa học qua fanpage)

218 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

+084 28710 2882

enroll@academy.edu.vn

https://goo.gl/maps/STAnWfmra7YhXnYV7

https://goo.gl/maps/uAnbpMz9M2qpups98

https://goo.gl/maps/uAnbpMz9M2qpups98

https://www.facebook.com/thelyricist.vn

https://www.facebook.com/colabvn


