
TRƯỜNG ĐÀO TẠO THẨM MỸ ANA
Hợp tác doanh nghiệp



Kính gửi quý doanh nghiệp,

Qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp cùng sự cải tiến không ngừng trong 
xây dựng một môi trường học tập hiện đại, năng động và hoàn thiện. ANA tự hào là 
địa chỉ hàng đầu về đào tạo các ngành nghề thẩm mỹ, cung ứng nguồn nhân lực 
chất lượng cao góp phần phát triển nền công nghiệp làm đẹp Việt Nam.
Sự uy tín là yếu tố sống còn trong ngành thẩm mỹ vì vậy chúng tôi đã kiến tạo và 
đang không ngừng bồi đắp. Uy tín mà ANA mang đến cho mỗi học viên và của mỗi 
học viên mang lại cho ANA tạo nên được sự cộng hưởng ấn tượng. Để làm được điều 
này chúng tôi luôn chú trọng vào công tác đào tạo nghề kết hợp nhuần nhuyễn với 
giáo dục con người, thường xuyên cập nhật để thỏa mãn nhu cầu của đối tác tuyển 
dụng.
Vững kỹ thuật, bền kỹ năng là tiêu chí đào tạo của chúng tôi. Vì vậy quý doanh 
nghiệp hoàn toàn yên tâm về tay nghề, tư duy và kỹ năng nghề nghiệp của học viên. 

Với thiện chí hợp tác cùng phát triển, tôi xin trân trọng gửi lời mời hợp tác đến quý 
đối tác để thực hiện các hoạt động tuyển dụng, quảng bá thương hiệu làm tăng giá 
trị của đôi bên. ANA rất tin tưởng vào sự cộng hưởng uy tín trong quá trình hợp tác 
lâu dài và thân tình giữa chúng tôi và quý đối tác.
Cuối cùng, tôi xin được gửi lời chúc sức khỏe và thành công.

Trân trọng

CEO

Lê Thụy Thanh Thủy



    TẦM NHÌN
Đơn vị đào tạo nghề thẩm mỹ số 1 Việt Nam. Phục vụ cho thị 
hiếu của thị trường lao động và nhu cầu tìm kiếm việc làm của 
mọi người đặc biệt là các bạn trẻ.

    SỨ MỆNH
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giải quyết việc làm 
bằng chính sự nỗ lực, cam kết kiến tạo và bồi đắp uy tín cộng 
hưởng trong ngành thẩm mỹ.



GIÁ TRỊ CỐT LÕI 
Để trở thành đơn vị đào tạo nghề thẩm mỹ số 1 Việt Nam,

ANA luôn hoạt động và phát triển dựa trên các tiêu chí sau đây:

Chuyên nghiệp
trong đào tạo

Uy tín đặt lên
hàng đầu 

Cam kết 
và đảm bảo

thực hiện

Chương trình đào tạo 
tại ANA được thiết kế 
và giảng dạy bởi các 
chuyên gia đầu 
ngành. Môi trường 
học tập thiết kế chuẩn 
spa thẩm mỹ, với các 
phòng học lý thuyết, 
thực hành riêng biệt 
trang bị máy móc kỹ 
thuật tiên tiến. Không 
chỉ đào tạo kỹ thuật 
nghề mà còn rèn 
luyện kỹ năng mềm 
cần thiết.

Bởi uy tín là yếu tố 
sống còn trong ngành 
dịch vụ thẩm mỹ, 
ANA cùng các học 
viên đang từng ngày 
kiến tạo và bồi đắp. 
Thông qua công tác 
siết chặt đầu ra, 
100% học viên khi ra 
trường vững tay nghề, 
có tư duy và thái độ 
làm việc tích cực.

Sở hữu mạng lưới liên 
kết đối tác rộng khắp 
chúng tôi tự tin cam 
kết việc làm cho học 
viên sau khi ra trường. 
Đội ngũ cán bộ sau 
đào tạo trách nhiệm, 
nghiêm túc trong việc 
lựa chọn đối tác tuyển 
dụng. Khi hợp tác 
cùng nhau chúng tôi 
luôn đảm bảo thực 
hiện mục tiêu như cam 
kết để giữ vững uy tín 
của các bên.



CÁC KHÓA HỌC CỦA CHÚNG TÔI

Kỹ thuật viên spa thẩm mỹ
Phun xăm thẩm mỹ
Chuyên viên tư vấn thẩm mỹ
Quản lý spa chuyên nghiệp
Trang điểm cô dâu
Trang điểm chuyên nghiệp



Chương trình đào tạo
KỸ THUẬT VIÊN SPA THẨM MỸ

Thời lượng đào tạo: 03 tháng
Nội dung đào tạo:
Hiểu về ngành thẩm mỹ
Lý thuyết về da
Chăm sóc da facial
Vi tảo tươi
Triệt lông
Massage body
Giảm béo
Tắm trắng
Điều trị mụn
Tư vấn bán hàng
Thi tốt nghiệp và xếp loại theo quy chế



Chương trình đào tạo
PHUN XĂM THẨM MỸ

Thời lượng đào tạo: 02 tháng
Nội dung đào tạo:

Định hình dáng chân mày
Hướng dẫn vẽ trên giấy A4

Hướng dẫn vẽ các dạng mày trên da giả
Hướng dẫn lắp máy

Hướng dẫn đi phun chân mày trên da giả
Thực hành vẽ trên người mẫu thật

Hướng dẫn phun mí mắt
Phun môi

Điêu khắc chân mày 3D, 6D
Phun tán bột chân mày

Điêu khắc chân mày nam
Công dụng các loại mực

Xóa sửa những cặp chân mày hư, môi hư
Phun môi pha lê, phun môi collagen

Phun môi xí muội
Xử lý các trường hợp môi hư chân mày hư

Thực hành trên mẫu thật



Chương trình đào tạo
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN THẨM MỸ

Thời lượng đào tạo: 01 tháng
Nội dung đào tạo:
1. Tư duy bán hàng 
2. Công cụ bán hàng 
3. Tâm lý khách hàng 
4. Tư vấn bán hàng 
5. Xử lý từ chối 
6. Người bán hàng kể chuyện 
7. Quy tắc cơ bản 
8. Phương pháp gia tặng doanh số 
9. Chăm sóc khách hàng 



- Học viên tham dự ít nhất 70% thời gian lên lớp 
lý thuyết, 80% giờ thực hành, điểm trung bình 
chung các điểm kiểm tra đạt từ 5.0 điểm trở lên  
mới được tham gia kiểm tra kết thúc môn học.

- Xét công nhận tốt nghiệp : Thực hiện theo 
thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao 
động – Thương binh và Xã hội quy định về đào 
tạo trình trình độ sơ cấp ngày 20/10/2015.

Điều kiện thi và 
xét công nhận tốt nghiệp



HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP TỪ ANA 
VÌ SAO HỌ TỰ HÀO 

LÀ NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CỦA NGÀNH THẨM MỸ

Xinh Đẹp

Giỏi Nghề

Tác Phong Chuyên Nghiệp

Thái Độ Và Tư Duy Tích Cực

Am HiểuNăng Động

Chăm Chỉ



CAM KẾT ĐÀO TẠO VÀ 
CHẤT LƯỢNG NHÂN SỰ LIÊN KẾT

Siết chặt đầu ra, đào tạo lại nếu chưa đạt chuẩn
Chương trình đào tạo thực tế
Cơ sở vật chất chuẩn spa thẩm mỹ
Giáo trình biên soạn chuyên nghiệp
Giảng dạy bởi bác sĩ, chuyên gia đầu ngành
95% thời lượng là thực hành và trên mẫu thật
Kết hợp giáo dục tư duy và kỹ năng mềm
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Ưu tiên đáp ứng nhanh và đủ

Tuyển dụng nhân sự cho spa và thẩm mỹ viện đã khó, giữ chân họ lại 
càng khó hơn. Thường xuyên thiếu hụt nhân sự làm giảm hiệu suất làm 
việc và kết quả kinh doanh. ANA đảm bảo nguồn cung nhân lực thường 
xuyên và kịp thời khi doanh nghiệp đối tác có nhu cầu.

Nâng cao uy tín và chất lượng

Trong kinh doanh dịch vụ làm đẹp, yếu tố con người là quan trọng nhất. 
Nhân viên đã qua đào tạo có tay nghề vững, tác phong làm việc chuyên 
nghiệp, thái độ ân cần với khách hàng giúp doanh nghiệp nâng cao uy 
tín và chất lượng dịch vụ.

Quảng bá hình ảnh thương hiệu

Trở thành đối tác của ANA, hình ảnh thương hiệu của quý doanh nghiệp 
sẽ có cơ hội xuất hiện trên các ấn phẩm truyền thông, social channels, 
website chính thức và bài viết giới thiệu trên website review địa điểm làm 
đẹp thuộc sở hữu của ANA. Ngoài ra còn các hoạt động hợp tác market-
ing như ngày hội việc làm, hội thảo, khuyến mãi,...

Tiết kiệm thời gian và chi phí

Rút gọn quy trình tuyển dụng và đào tạo. Quý doanh nghiệp sẽ tiết kiệm 
được một khoản chi phí và thời gian rất lớn. Với sự đồng bộ trong kiến 
thức của học viên ANA, doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn trong việc đào tạo 
lại theo quy trình riêng của mình.



100%
Vững tay nghề

100%
Thái độ tốt

300+
Đối tác

117+
Khóa đào tạo

2379+
Học viên



ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI



Bộ phận Quan hệ doanh nghiệp

Địa chỉ: Số 5, Trần Thị Nghỉ, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Số điện thoại: (+84) 916 185 300 - (+84) 902 964 185
Email: er@ana.edu.vn
Website: https://ana.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/anabeautyacademy/

THÔNG TIN LIÊN HỆ




