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GIỚI THIỆU VỀ 

CHÚNG TÔI
Thành lập từ 2013, với hơn 7 năm
kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng
dạy - đào tạo thẩm mỹ, HT
Academy đã chắp cánh ước mơ
cho hơn 1000 học viên muốn theo
đuổi ngành nghề Spa.

HT Academy luôn tự hào là trung
tâm đào tạo thẩm mỹ uy tín với
đội ngũ giáo viên tận tình, chuyên
nghiệp, luôn hỗ trợ hết mình cho
học viên, kể cả sau khi kết thúc
khoá học.

3



Đã và đang vươn mình trở thành trung tâm đào tạo làm đẹp

uy tín, là “thiên đường làm đẹp” cho chị em và cánh mày

râu. Trong tương lai, HT ACADEMY cũng là người tiên phong

và tạo ra các xu hướng thẩm mỹ của thời đại, đưa Việt Nam

trở thành “kinh đô làm đẹp” trên toàn thế giới.

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ  CỐT LÕI

Chúng tôi hiểu rằng, luôn luôn tiềm ẩn một vẻ đẹp bên trong

mỗi người. Và HT ACADEMY luôn sẵn sàng đồng hành cùng

bạn để đánh thức và kiến tạo vẻ đẹp ấy một cách hoàn mỹ

nhất.

Chúng tôi hiểu rằng sự tín nhiệm của khách hàng là tài sản

vô giá, có tính chất quyết định đến sự phát triển bền vững

của HT ACADEMY, và chúng tôi luôn nỗ lực để xứng đáng

với sự tin tưởng ấy bằng việc “Làm tốt từ những điều nhỏ

nhất để mang lại giá trị lớn nhất”
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12,OOO
ĐÀO TẠO HƠN

Học viên thành công tại

Thành phố Hồ Chí Minh

9OO
DIỄN RA HƠN

Khóa học thường niên tại

Thành phố Hồ Chí Minh

18O
TỔ CHỨC SỰ KIỆN HƠN

Buổi về chuyên đề cho tất cả mọi người 

đam mê ngành Spa Thẩm Mỹ

CHÚNG TÔI
LUÔN NỖ LỰC PHÁT TRIỂN
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CAM KẾT VIỆC LÀM SAU 

KHI TỐT NGHIỆP

80% Thực hành – 20% Lý

thuyết. Cầm tay chỉ việc học

viên trong khóa học. Bao ra

nghề.

TÍNH THỰC CHIẾN CAO

Sau tốt nghiệp nếu chưa đáp ứng

được tay nghề, học viên được kèm

lại MIỄN PHÍ 1 trong 1 tuần,

KHÔNG phát sinh chi phí

HỌC LẠI MIỄN PHÍ

Tất cả chi phí Giáo trình, Thực

hành, Thuốc bôi, Máy móc đều đã

bao gồm trong Học phí.

Học lại không phát sinh chi phí.

KHÔNG PHÁT SINH CHI PHÍ

100% học viên kết thúc khóa

học có thể làm việc tại các Spa

và tự mở Spa kinh doanh riêng

Được cấp Chứng Chỉ Sơ Cấp

Nghề Chính Quy

TẠI SAO
HT ACADEMY

LÀ SỰ LỰA CHỌN PHÙ HỢP
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8PHÒNG HỌC LÝ THUYẾT TIỆN NGHI



TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI CHUẨN 5 SAO 9



TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI CHUẨN 5 SAO 10



- CHÚNG TÔI TỰ HÀO -

LÀ ĐỐI TÁC CỦA
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TẠI HT ACADEMY

THẨM MỸ SPA

CÁC KHÓA HỌC

12



K H ÓA  H Ọ C

CHUYÊN VIÊN
CHĂM SÓC DA 
CHUYÊN NGHIỆP

Am hiểu về các kỹ thuật chăm sóc da mặt và
body, massage mặt – body – giảm béo, tắm
trắng – tẩy tế bào chết, wax lông – triệt lông.
Thực hành trên máy tại trung tâm. Sau khóa
học có thể đăng ký nhận bằng chứng chỉ. Có
thể tìm việc ở các spa, trung tâm thẩm mỹ trên
toàn quốc.

Thời gian học: 2 tháng

Vượt qua bài kiểm tra đánh giá chất lượng đào
tạo để nhận Chứng chỉ khóa học.
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K H ÓA  H Ọ C

CHUYÊN VIÊN
ĐIỀU TRỊ  DA
CHUYÊN NGHIỆP

Am hiểu toàn bộ các kỹ thuật điều trị các bệnh về
da (viêm nang lông, nám, các loại mụn, nâng cơ,
sẹo rỗ,..) được học và truyền nghề toàn bộ các kỹ
thuật ĐỘC QUYỀN của H&T Spa. Sau khóa học có
thể đăng ký nhận bằng chứng chỉ. Có thể tìm việc
ở các spa, trung tâm thẩm mỹ trên toàn quốc và
được tư vấn mở tiệm khi tham gia khóa học. Hỗ
trợ công nghệ về máy móc, sản phẩm, liệu trình.

Thời gian học: 3 tháng

Vượt qua bài kiểm tra đánh giá chất lượng đào
tạo để nhận Chứng chỉ khóa học.
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K H ÓA  H Ọ C

CHUYÊN VIÊN
THẨM MỸ
TỔNG HỢP A  - Z

Am hiểu toàn bộ các kỹ thuật chăm sóc da từ cơ bản đến
nâng cao, các kỹ thuật điều trị các bệnh lý về da (viêm
nang lông, nám, các loại mụn, nâng cơ, sẹo rỗ,..) được học
và truyền nghề toàn bộ các kỹ thuật ĐỘC QUYỀN của H&T
Spa Tổng hợp toàn bộ các kiến thức thẩm mỹ đủ để mở
tiệm TỰ KINH DOANH. Sau khóa học có thể đăng ký nhận
bằng chứng chỉ. Có thể tìm việc ở các spa, trung tâm thẩm
mỹ trên toàn quốc và được tư vấn mở tiệm khi tham gia
khóa học. Hỗ trợ công nghệ về máy móc, sản phẩm, liệu
trình.

Thời gian học: 5 tháng

Vượt qua bài kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo để
nhận Chứng chỉ khóa học.
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K H ÓA  H Ọ C

Thực hành về chuyên môn Phun xăm – Điêu khắc
mày – mí –môi, các kỹ thuật từ cơ bản đến nâng
cao.

Được thực hành trên người thật

Tặng kèm đồ nghề khi đăng ký khóa học

Thời gian học: 2 tháng

Vượt qua bài kiểm tra đánh giá chất lượng đào
tạo để nhận Chứng chỉ khóa học.

BÀN TAY VÀNG
PHUN XĂM – ĐIÊU KHẮC
MÀY – MÍ – MÔI 
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K H ÓA  H Ọ C

Đột phá doanh thu kinh doanh ngành Spa Thẩm
mỹ, tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm
năng kênh Online hơn 80 người dùng Internet.

Xây dựng hệ thống bán hàng tự động Online
4.O, giúp khách hàng tự tìm đến với bạn

Thời gian học: 8 buổi

Vượt qua bài kiểm tra đánh giá chất lượng đào
tạo để nhận Chứng chỉ khóa học.

ĐỘT PHÁ DOANH THU
NGÀNH THẨM MỸ 4.O
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KHÓA HỌC 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KHÓA HỌC 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KHÓA HỌC 
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THEO YÊU CẦU

ĐÀO TẠO

Bạn là chủ Spa – Thẩm mỹ viện, bạn muốn cập nhật thêm kiến

thức, bạn muốn training, đào tạo cho đội ngũ nhân viên của

mình một cách hiệu quả nhất …nhưng không sắp xếp được

thời gian hợp lý theo thời khóa biểu và phải đến trung tâm để

tham gia khóa học

Hiểu được vấn đề đó HT ACADEMY chúng tôi cung cấp giải

pháp đào tạo riêng cho Doanh nghiệp. Giảng viên sẽ đến trực

tiếp để training cho đội ngũ nhân viên của bạn theo chương

trình riêng phù hợp nhất.

Bạn đã sẵn sàng cùng HT ACADEMY bùng nổ? 
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QUY TRÌNH LÀM VIỆC

Bước 1: 

• Liên hệ Người
Phụ trách tại
Spa, lấy thông
tin cần thiết

Bước 2:

• Thiết kế lại Nội
dung giảng dạy
dành riêng cho
doanh nghiệp

Bước 3:

• Gửi cho Doanh
nghiệp Xem Xét
– Thống Nhất và
Tiến Hành
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KHÓA HỌC CẤP TỐC

MỘT THẦY KÈM MỘT TRÒ

Bạn là chủ Spa – Thẩm mỹ viện, lao động phổ thông, mẹ bỉm

sữa, sinh viên, bạn đã và đang có ý định tự kinh doanh ngành

Spa Thẩm mỹ? Bạn muốn đăng ký khóa học tại HT ACADEMY

nhưng quá bận rộn với công việc, gia đình và không thể sắp

xếp được thời gian để tham gia đầy đủ các buổi học thường

niên?

Khóa học 1 Kèm 1 của HT ACADEMY sẽ giúp bạn giải quyết

được bài toán trên, bạn sẽ chủ động được thời gian và địa điểm

hợp lý để tham gia buổi học dưới sự chỉ dẫn tận tình của giảng

viên chúng tôi.
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TẠI H&T SPA

ĐIỀU TRỊ & CHĂM SÓC DA 

CÔNG NGHỆ CAO

DỊCH VỤ
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Trị mụn công nghệ cao

Triệt lông Diode Laser bảo hành vĩnh

viễn

Lăn kim trị sẹo, trị sẹo bằng công nghệ

Laser CO2 Fractional

Tắm trắng phi thuyền Công Nghệ Nano

White 6D

Chăm sóc và thư giãn da mặt từ cơ bản

đến chuyên sâu

Làm hồng trẻ hoá vùng kín, nhũ hoa

Nâng cơ trẻ hoá da, xoá nhăn toàn

diện...Công nghệ Ultheraphy Extra

Điều trị sẹo thâm chân, tay, lưng và các

vùng khác trên cơ thể

Phun xăm, điêu khắc thẩm mỹ Nano
ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO
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ĐỘC QUYỀN DÒNG THƯƠNG HIỆU MỸ PHẨM PHÁP
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TẠI HT ACADEMY

THẨM MỸ NGÀNH BEAUTY

SỰ KIỆN
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÁC SỰ KIỆN CỦA CHÚNG TÔI
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VỀ HT ACADEMY

HỌC VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP

PHẢN HỒI
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“Từ bỏ con đường đại học 4

năm đằng đẵng để theo học spa

4 tháng ra nghề. Nhờ chị Thi hỗ

trợ mà spa của mình trên đất

người vẫn hoạt động rất tốt.

Cảm ơn trung tâm rất nhiều.”
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Mr. Đức Khải
Quản lý TMV Xuân Hồng

“Con trai mà theo ngành spa thì

bị lời ra tiếng vào nhưng mình

đam mê làm đẹp, sau khi hoàn

thành khoá học ở đây mình đã

xin vào làm quản lý 1 viện thẩm

mỹ khá lớn. Vẫn rất tự hào vì

quyết định năm xưa của bản

thân.”
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Cảm ơn bạn đã quan tâm đến HT ACADEMY

Để được tư vấn chu đáo hơn, xin vui lòng liên hệ ngay:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỀ SPA THẨM MỸ

Mã số thuế: 0315759337-001– Ngày phát hành: 08/08/2019

• 114 Lê Thị Hồng Gấm P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.

Địa chỉ:

• Hotline: 0708 94 7879 – 0932 94 7879
• Email: spaht.181.14@gmail.com
• Website: academy.htspa.com.vn
• Fanpage:https://www.facebook.com/HTSpaSaiGon/

Thông tin liên hệ:
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