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HỌC THẠC SỸ MARKETING, TẠI SAO?
Bạn có ước mơ trở thành một Marketer thành công?
Bạn cần cập nhật nền tảng kiến thức vững chắc cho công tác chiến lược và
hoạch định marketing
Bạn muốn hòa nhập vào mạng lưới các chiến lược gia và nhà quản trị
Marketing thành công

CFVG MMSS: NHỮNG ĐIỂM VƯỢT TRỘI
Bằng Thạc sỹ Marketing Bán hàng và Dịch vụ (MMSS)
do ESCP Europe và IAE, Paris Sorbonne
University đồng cấp
Hệ thống kiến thức sâu rộng về Marketing theo
chuẩn quốc tế
100% các khóa học được giảng dạy bởi các giáo sư
quốc tế chất lượng cao
Giờ chuyên đề chia sẻ thực tiễn và bối cảnh Việt Nam
với các chuyên gia và quản lý cao cấp tại Việt Nam
2 tuần thực tế tại các thương hiệu và doanh nghiệp
nổi tiếng tại Paris Pháp (các hoạt động hội thảo,
thăm quan, trải nghiệm và giao lưu)

HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG
Lệ phí tuyển sinh: 1.050.000 VND, không hoàn lại
Học phí: 206.100.000 VNĐ , Được trả thành 4 kỳ trong 2 năm
Các chương trình của CFVG đư ợc hỗ trợ một phần bởi Bộ Ngoại Giao Pháp.
Học phí không bao gồm chi phí chuyến thực tập bắt buộc 02 tuần tại Paris
Năm 2016, CFVG dành 3 suất học bổng 30% cho học viên suất sắc, trị
giá 61.380.000 VNĐ/ suất.
TỔNG QUỸ HỌC BỔNG dành cho MMSS: 184.140.000 VNĐ

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Điều kiện tuyển sinh:
Chương trình MMSS dành cho các ứng viên tốt nghiệp đại học với ít nhất 2 năm
kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing.
Hạn tuyển sinh 2016: 30.6.2016
KHAI GIẢNG khóa 11 ( 2016-2018): Tháng 10/2016 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
Tải tài liệu chương trình:
Giới thiệu Chương trình MMSS
Giới thiệu CFVG

Thông tin thêm tại: http://www.cfvg.org/programs-list/mmss/

