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Bạn có biết Bạn là ai? 
Do you know who you are? 
 
Bạn đã có một chiến lược đúng cho cuộc sống cá nhân và sự nghiệp của mình? 
Do you have the right strategy for your private and professional life? 
 
Bạn có biết bộ não của bạn là nguồn gốc của các hành vi của bạn,  
những quyết định của bạn và cả những hành động của bạn? 
Do you know that your brain is the source of all your behaviors, decisions and actions? 
 
Bạn có biết về cấu trúc não bộ của mình? 
Do you know the profile structure of your brain? 
 
Bạn có muốn thành công trong công việc? 
Do you want to be successful in your career? 
 
Bạn có muốn hạnh phúc trong cuộc sống cá nhân? 
Do you want to be happy in your private life? 

Chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau đây… 
Let us think and answer these questions…  
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Bạn có muốn giao tiếp một cách dễ dàng với người khác? 
Do you want to communicate easily with different people? 
 
Bạn có muốn giải quyết những mâu thuẫn phát sinh với người khác? 
Do you want to resolve conflicts having with other people? 
 
Bạn có muốn biết nhiều hơn về kỹ năng lãnh đạo của mình? 
Would you like to know more about your leadership skills? 
 
Bạn có muốn biết về thế mạnh của mình? 
Would you like to know about your strengths? 
 
Bạn có biết rằng chỉ có văn hóa công ty và văn hóa quản lý  
của bạn đang quyết định thành công của công ty bạn? 
Do you know that only your corporate and management culture  
are determining  your company’s success? 

Chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau đây… 
Let us think and answer these questions…  
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 Khái niệm của HBDI™ / Concept of the HBDI™ 

 Công cụ não bộ vượt trội Herrmann (HBDI™) đo lường sở thích theo bốn kiểu 
suy nghĩ. 

 The Herrmann Brain Dominance Instrument™ (HBDI™) measures preferences in 
four styles of thinking.  

 
 Mỗi cá nhân có được cái nhìn sâu sắc và hiểu biết về cách suy nghĩ của họ ảnh 

hưởng đến giao tiếp, ra quyết định và các mối quan hệ. 
 Individuals gain insight and understanding of how their thinking preferences influence 

communication, decision-making, and relationships. 
 

 Công cụ não bộ vượt trội Herrmann (HBDI™) dựa trên cơ sở não bộ, giá trị 
khoa học và là một trong những hồ sơ dễ hình dung nhất trong các công cụ 
phân tích cấu trúc tính cách cá nhân trên thế giới, với tính hợp lý và khả năng 
hành động cao. 

 The Herrmann Brain Dominance Instrument™ (HBDI™) is brain based, scientifically 
valid and has one of the best profile visualizations among all personality structure 
analysis methods in the world, with a high face validity and actionability. 
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 Bối cảnh của HBDI™ / Background of the HBDI™ 

 Công nghệ Toàn Bộ Não HBDI™ đã được phát triển vào năm 1972 bởi 
Ned Herrmann, một nhà vật lý và cựu Giám đốc Phát triển của Công ty 
GE (nơi tài trợ cho nghiên cứu và phát triển). 

 HBDI™ / Whole Brain Technology™ was developed in 1972 by Ned 
Herrmann, a physicist and former Manager of Executive Development with 
GE Corporation (which funded the research and development).  

 
 Hơn 3,000,000 người trên thế giới đã được lập hồ sơ và hơn 50 luận 

án tiến sĩ khoa học đã tập trung vào HBDI™. 
 More than 3,000,000 people worldwide have been profiled, and over 50 

doctoral dissertations have scientifically focused on HBDI™.  
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•  Quản lý sự phát triển 
•  Phát triển kỹ năng lãnh đạo 
•  Sự phát triển của nhóm 
•  Ứng phó với các cuộc xung đột 
•  Thành công trong thế giới VUCA(*) 
•  Kiểm soát căng thẳng 
•  Tiếp thị thành công 
•  Xây dựng thương hiệu thành công 
•  Bán hàng thành công 
•  Đánh giá văn hóa doanh nghiệp 
•  Sáng tạo và cải tiến 
•  Phát triển chương trình đào tạo 
•  Đánh giá dạy và học 
•  Tái cấu trúc trong khủng hoảng 
•  Thành công trong việc Mua bán và     
   Sáp nhập (M&A) 

Để thực sự thành công, các hoạt 
động kinh doanh chính cũng phải 
được thực hiện toàn bộ như: 
 
•  Đội ngũ thành công 
•  Phát triển cá nhân 
•  Sự duy trì 
•  Giao tiếp 
•  Làm việc với những người khác 
•  Ứng phó với các cuộc xung đột 
•  Đào tạo và Huấn luyện 
•  Văn hóa doanh nghiệp 
•  Kỹ năng bán hàng & tiếp thị 
•  Giải quyết vấn đề 
•  Suy nghĩ chiến lược 
•  Thay đổi cách quản lý 

(*) VUCA - Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity 
      Biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ 

Những ứng dụng của HBDI™ / HBDI™ Applications 

Source: Herrmann International 
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Những ứng dụng của HBDI™ / HBDI™ Applications 

• Management Development 
• Leadership Development 
• Team Development  
• Dealing with Conflict  
• Success in VUCA* World 
• Stress Management 
• Marketing Success 
• Branding Success 
• Sales Success 
• Corporate Culture Assessment 
• Creativity and Innovation 
• Training Programs Development 
• Teaching and Learning Assessment 
• Restructuring in Crisis 
• Success in M&A 

To be truly successful, major business 
activities must also be whole brained 
such as: 
 

• Successful Teams 
• Personal Development 
• Retention 
• Communication 
• Working with Others 
• Dealing with Conflict 
• Training and Coaching 
• Corporate Culture  
• Selling & Marketing Skills 
• Problem Solving 
• Strategic Thinking 
• Change Management 

(*) VUCA - Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity 
Source: Herrmann International 
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Các thương hiệu dễ nhận biết nhất thế giới 
đã tin tưởng Herrmann. 

  
Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm cùng họ? 

Trong hơn 40 năm,  
97% các công ty trong danh sách Fortune 100 đã sử dụng  

HBDI™ và Whole Brain Technology™  
(Công nghệ toàn bộ não) để cải thiện  

đội nhóm, năng suất, đổi mới, tích hợp và  
đa dạng các thành viên trong nhóm (inclusion). 
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The World's most recognizable Brands  
trust Herrmann. 

  
Are you ready to join them? 

For over 40 years,  
97% of Fortune 100 companies have used  

HBDI™ and Whole Brain Technology™  
to improve  

teams, productivity, innovation, integration and inclusion. 
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Các đối tác quốc tế của Hermann /  
Some of Herrmann International References 
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Các đối tác quốc tế của Hermann /  
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Các đối tác quốc tế của Hermann /  
Some of Herrmann International References 
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Whole Brain Strategy Co., Ltd. 
 

Prof. Dr. Savas Tumis, CEO and Owner 
 

Mobile:  +84 39 382 4682 
 

E-mail: tumis@wholebrainstrategy.vn     
 

Liên lạc với Chúng tôi / Contact Us 
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Cảm ơn Quý vị đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi!  
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Thank you for your trust  
and choosing us! 
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