
Cơ hội thảo luận 9 chủ đề trọng yếu
01. Thách thức cải tiến giá thành sản xuất (Costdown)
02. Gia tăng giá trị - Không gia tăng giá trị và Costdown
03. Tại sao các Chương trình Costdown sản xuất thất bại
04. Phân tích cơ cấu giá và đặc điểm giá thành
05. Sáng kiến và công cụ cải tiến các nhóm giá thành
06. Triển khai chức năng cải tiến giá thành sản xuất
07. Hoạch định Chương trình Costdown sản xuất
08. Quản lý thực thi Chương trình Costdown 2023
09. 10 quy tắc vàng trong Costdown

Địa điểm  
Tầng 3, Tòa nhà Ngọc Khánh, số 37, 
Đường Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội.

Chi phí
4.500.000 VNĐ/Người

Chương trình phù hợp với đối tượng 
Lãnh đạo doanh nghiệp, Giám đốc nhà máy, 
Quản lý cấp trung

Liên hệ đăng ký
Ms. Bùi Huệ
Phone:  0904 606 995
Mail   :  buihue@pnq.com.vn

Ms. Hà Thúy
Phone:  0936 356 646
Mail   :  hathuy@pnq.com.vn

HOẠCH ĐỊNH ĐỂ ĐỘT PHÁ CẢI TIẾN

 GIÁ THÀNH SẢN XUẤT

Chương trình đào tạo

Cơ hội cuối 
cùng cho kỳ 
lập kế hoạch 
2023

Ưu đãi Giảm 5% học phí cho nhóm đăng ký từ 3 người trở lên

Chương trình đào tạo
FOR

“Cải tiến lỗi hủy gia công ty 
3.5% xuống 1.5% đã giúp tăng 
15% lợi nhuận sản phẩm”

(Báo cáo Mạng lưới chuyển đổi Lean)

“Giảm thời gian tồn kho 
nguyên liệu từ 45 ngày xuống 
10 ngày giúp tăng 15% lợi 
nhuận sản phẩm”

(Báo cáo Mạng lưới chuyển đổi Lean)

“Cải tiến hiệu suất thiết bị từ 
68% lên 80% đã giúp tăng 
30% lợi nhuận sản phẩm” 

(Báo cáo Mạng lưới chuyển đổi Lean)

                                               
   Đối diện với viễn cảnh sụt giảm đơn hàng và lợi nhuận lao 
dốc, Cải tiến giá thành sản xuất sẽ là giải pháp trọng tâm để các 
doanh nghiệp sản xuất tồn tại và chuẩn bị phát triển trở lại.
    Kinh nghiệm từ Mạng lưới chuyển đổi Lean cho thấy các nỗ 
lực cải tiến giá thành sản xuất đã có thể giúp cải thiện lợi nhuận 
sản phẩm ở mức hơn 100% thông qua các giải pháp cải thiện 
hiệu suất thiết bị, nhân công và nguyên vật liệu.
    Chương trình đào tạo là cơ hội để đội ngũ lãnh đạo và quản 
lý doanh nghiệp tiếp cận một khuôn khổ tổng thể về quản lý 
giá thành sản xuất và cách thức xây dựng, vận hành một 
chương trình cải tiến sản xuất hiệu quả cho năm 2023
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