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Một câu chuyện thành công




Marcella Williams khởi nghiệp vào năm 2015. “Tôi quyết định rằng
mình cần phải trở thành một tài xế lái xe tải – công việc mà tôi đã
đam mê từ lâu.”
Lời khuyên của Marcella Williams cho các chủ doanh nghiệp nhỏ là
“Hãy mơ thật lớn và luôn hướng đến tương lai. Tận dụng lợi ích từ
chương trình DreamBuilder làm vốn có sẵn. Vì những kiến thức
chuyên môn và kinh nghiệm mà chương trình đem lại là rất rõ ràng.
Tất cả đã giúp tôi đạt được các chứng nhận, thấy rõ thị trường
mục tiêu cho riêng mình và các cơ hội được nhận tài trợ.”

Đơn vị liên quan với DreamBuilder


Đơn vị sáng lập





Đối tác nghiên cứu Phát triển và Công nghệ




Tập đoàn Freeport-McMoRan
Trường Quản lý Toàn cầu Thunderbird
Công ty Giáo dục Điện tử Bluedrop Performance Learning

Các đối tác thực hiện






Các khu vực khai thác mỏ của Freeport-McMoran
Các tổ chức phi chính phủ
Các trường đại học
Các Đại sứ quán

Tổng quan chương trình DreamBuilder


Chương trình DreamBuilder:








Cung cấp chương trình đào tạo, cấp chứng chỉ trực tuyến và
miễn phí trong lĩnh vực kinh doanh
12-13 bài học căn bản để khởi nghiệp thành công
Có được Kế hoạch kinh doanh khi hoàn thành chương trình
Tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha

Quản lý tài chính cho giấc mơ của bạn





Khóa học trực tuyến và miễn phí về quản lý và sử dụng vốn
Mỗi khóa học cung cấp kiến thức về các loại vốn và danh mục
cho vay
Có được Kế hoạch sử dụng vốn khi hoàn thành chương trình
Hiện có tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha sắp ra mắt

Khái quát Chương trình Dreambuilder


Đối tượng mục tiêu




Phụ nữ muốn khởi nghiệp hoặc
phát triển kinh doanh

Đối tác mục tiêu




Cơ quan chính phủ và tổ chức
phi lợi nhuận phục vụ cộng
đồng khai thác mỏ ở FreeportMcMoRan và các khu vực khác
Các tổ chức cung cấp giáo dục,
đào tạo hoặc khởi nghiệp cho
phụ nữ

Lợi ích đối với Tổ chức Đối tác
- Giúp đáp ứng mục tiêu về phát triển kinh tế ở cấp địa
phương, vùng miền hoặc quốc gia
- Có thể sử dụng dữ liệu về tỷ lệ tham gia và hoàn thành

- Chuyên gia Thunderbird hỗ trợ và đào tạo cho đội ngũ
nhân viên của tổ chức
- Tham gia vào các sự kiện quan hệ công chúng liên quan
đến chương trình

Hợp phần của DreamBuilder


Khảo sát tiền kiểm và hậu kiểm



Khóa học tổ chức theo từng bước với lộ trình rõ ràng

Hợp phần của DreamBuilder


Nhân vật hư cấu, Alma




Hướng dẫn các học phần
Chia sẻ bài học kinh
nghiệm
Tạo động lực cho học viên

Hợp phần của DreamBuilder


Học phần hấp dẫn, gồm:





Chia sẻ từ các doanh nhân thành đạt
Trò chơi và bài tập tương tác
Các câu đố

Hợp phần của DreamBuilder


Chương trình Xây dựng Kế hoạch Kinh doanh




Ghi nhận thông tin của học viên trong khóa học
Xây dựng kế hoạch kinh doanh sau khi hoàn thành khóa học

DreamBuilder Tiếng Tây Ban Nha



Ra mắt tại Peru và Chile năm 2013, tại Hoa Kỳ năm 2014
Telenovela/Phim nhiều kỳ trên truyền hình


Bốn nhân vật nữ chính, các tập phim củng cố kiến thức cho bài
học

DreamBuilder Tiếng Anh



Ra mắt tại Hoa Kỳ năm
2015
Phim hoạt hình nhiều tập


Được Sara, một doanh
nhân nổi tiếng tại Hoa Kỳ
lồng tiếng
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