ÌÈÍÈÉ ÁÈÇÍÅÑ
ОНЛАЙН ДАСГАЛЖУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

МОНГОЛЧУУД БИДЭНД ЯАГААД
БИЗНЕС ХИЙЖ СУРАХ ЧУХАЛ ВЭ?
БИ БОДЛОО ХУВААЛЦЪЯ
Та Монголын амьдралын бэрхшээлүүдийг хараад санаа зовдог уу? Би ч бас.
Ялангуяа гадаадад байдаг Монгол хүн болгоны зүрх шархалсан том сэдэв бол
эцсийн эцэст эргээд л эх орондоо хэрэгтэй юм хийчих юмсан гэж л санаа
зовдог юм билээ.
Би бизнес ойлгодог мэддэг мундаг байгаагүй л дээ. 2015 онд “Их
Британий Хамгийн Их Итгэл Хүлээсэн Бизнес Удирдагч” шагнал авах чинээний
алсын хараатай бизнесийн ментор болж чадна гэж төсөөлж байгаагүй. Хэрэв
2002 онд хэн нэгэн үзмэрч миний ирээдүйг ингэж хэлсэн бол би “Муусайн
худалчууд, луйварчид” гээд л уурлаад хаалга савах байсан байх.
Аргагүй шүү дээ, манай аав багш хүн, ард түмний хүүхдийн төлөө насаараа
хөдөлмөрлөж байгаад л залуу насаа өнгөрүүлсөн ядарсан багш. Ээж бизнес
гэхээрээ лангуу түрээсэлж гахай зөөхөөс илүү юу ч мэдэхгүй, хийсэн бизнес
болгон нь дандаа л өрнөөс өрний хооронд. Байнгын л мөнгөний асуудал.
Өдөр шөнөгүй ажиллаад байгаа атлаа байр тог, хоолныхоо мөнгийг төлж
дийлэхгүй ийм бизнес гэж юу байдаг юм бэ!
Ийм аав ээж ийм байхад би яаж бизнес хийж сурах юм бэ? Надад бизнесийн
ямар ч мэдлэг туршлага байхгүй. Хэн ч намайг хөтлөөд бизнес зааж өгөхгүй.
Бизнесийн Удирдлагад сураад бизнес хийгээд чадсан хүн хаана ч байхгүй,
байдаг бол Монгол өчнөөн бизнесүүд амжилттай байх байсан.

Яг энэ чигээрээ яваад байвал миний ирээдүй юу болох билээ гэж бодохоос
би айдаг байсан. Чаддаг бол өөрийн гэсэн бизнестэй хангалттай
орлоготой ирээдүйдээ санаа зовохгүй мөнгөтэй амьдрах юмсан гэж
үнэхээр хүсдэг байсан. Бизнестэй хүмүүс цаанаасаа бурханаас заяагаад
төрдөг юм шиг, мөнгөтэй байж л бизнес хийх ёстой, танилтай байж л
бизнесийн амжилт гаргах ёстой ч юм шиг.
Яг иймэрхүү бүрхэг харанхуй гайхширч явах өдрүүдийн нэгэнд нь миний
аав зуурдаар орхин одов. Аав маань насаараа үнэнч шударга
хөдөлмөрлөсөн. Гэхдээ амьдрал нь мөнгөнд санаа зовж явсаар л, ийм
богинохон ингээд л хурдан явчих юм бол харамсалтай биз дээ? Аав шигээ
насаараа хөдөлмөрлөчихөөд олигтой хийсэн бахархсан юмгүйгээр, тэр бүү
хэл илүүчлээд хадгалсан, өөртэй зориулсан юмгүйгээр амьдрахгүй байхыг
би битүүхэндээ хүссэн, бас аав шигээ олон сайн хүмүүсийг би олон олноор
нь мэднэ.
Энэ бодол намайг Бэрхшээлээ шийдэх Боломжийн эрэлд гаргасан. Энэ аян
маань намайг Англи улсад ирээд 15 жилийг яг энэ зорилгодоо зориулаад
суралцах, хөдөлмөрлөх, асар их өөрчлөлттэй, адал явдалтай учруулсан. Би
ганзага дүүрэн олзтой. Ямар сайндаа л би өнөөдөр урьд өмнө зүүдэлж ч
байгаагүй, зүрхэлж бодож ч байгаагүй гайхамшигтай амжилтуудыг олж
мэдэрч чадсан.
Таны сайн мэддэг, номнуудыг нь шимтэн уншдаг дэлхийд шилдэг
бизнесийн манлайлагч Ричард Брансон, Роберт Киёосаки, Доналд Трамп,
Т Харв Экэр, Рожер Хамилтон, Тони Роббинс гээд олон алдартай саятан
тэрбумтан менторуудтай нүүр уулзаж, тэднээс суралцах завшаан тохиосон.
Шилдгүүдээс суралцсанаа би өөрийн бизнестээ, хөрөнгө оруулалтандаа
ашигласаар өдий хүрчээ. Өнгөрсөн 15 жил суралцсан мэдсэн амжилтын
нууц маань хязгааргүй их.

Анх би мөнгө олохын тулд хөрөнгө оруулалтаар амжилтаа эхлүүлсэн.
Бизнес, хөрөнгө оруулалт гэдэг юмыг хэн ч хийж чаддаг юм байна гэдгийг
би өөрөө эхлээд мэдэрсэн. Сайн дасгалжуулагч менторын ачаар ямар ч
хүн бизнес хийж сурдаг гэдгийг ч нүдээрээ харсан. Тэр бүү хэл насаараа
бизнесийн асуудалтай байсан ээж маань ч хүртэл хэдхэн сарын дотор
надтай ажиллаад бизнесийн амжилттай онгодтой чадварлаг хүн гэдгээ
баталж харуулж чадсан. Нулимс асгармаар бахархалтай амжилттай өдрүүд
надад олон тохиосон.
Яриад Байвал би энэ сэдвээр яриад л байж чадна. Хамгийн гол нь байнаа,
одоо таны талаар ярилцая. Би “Миний Бизнес” хөтөлбөртөө энэ 15 жилд
суралцсан бизнесийн хамгийн шилдэг дасгалжуулагч менторуудаасаа
суралцсан, өөрийн амжилтынхаа нууцыг бүгдийг нь багцлаад бэлдчихсэн
байгаа. Үүндээ л би их учир утга өгөөд тантай одоо холбогдож байгаа юм.
Таныг цоо шинээр бизнесийн аялалд гарч байгаа ч бай, аль хэдийнэ хийж
эхлүүлсэн бизнестээ шинэ амьсгал чиглэл оруулж байсан ч ялгаагүй, би
таны энэ мөрөөдлийг бодитоор олж харахад туслах болно.
Монголын ирээдүйг бизнесүүд л аварна гэж би итгэдэг. Улс төрч биш,
дахиад нэг Чингис хаан шиг дайчин хаан, ганц удирдагч ч биш. Жирийн
нэгэн ард иргэд бид өөрсдөө эх орондоо болохгүй байгаа бэрхшээлийг
шийдэх зориг ухамсар суусан үеэс л Монголчуудын амьдрал ядуурлаасаа
гараад, амьдралын чанар чансаа сайжирна гэж би боддог. Монголчуудад
заагаад хэлээд өгчихдөг хүн л байвал бид чинь дайчин улс шүү дээ.
Та ч бас тэгж боддог уу? Тэгвэл би таныг хүссэн бизнесээ бүтээх мэдлэг
чадвараа олж авах энэ гайхалтай аянд гарахыг урьж байна.
Одоо би танд хөтөлбөрийнхөө талаар товчхон танилцуулъя.

MONICA BATSUKH
ТОВЧ ЗАМНАЛ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1976 онд УБ хотод төрсөн.
1984-1994 онд УБ хотын 84-р сургуульд суралцаж төгссөн
1994-1995 онд Төмөр Замын Их Сургуульд суралцсан.
1995-1996 онд МУИС-ын Хятад хэлэнд суралцсан.
1996-2000 онд Бээжингийн Зам Харилцаа Холбооны Их Сургуульд “Олон улсын тээвэр
зохион байгуулалтийн инженер” мэргэжлээр суралцаж төгссөн.
2000-2003 онд байгуулагуудад гэрээт мэргэжилтнээр ажилласан.
2003 онд Англи улс руу явсан. Өнөөг хүртэл Лондон хотноо ажиллаж амьдарч байна.
2008 онд “Баян аав Ядуу аав” номын зохиолч Роберт Т Киёосакигийн
дасгалжуулалтын хөтөлбөрт ажилласан.
2007-2009 онд Master NLP буюу Сэтгэхүйн Хэлзүйн Програмчлалын Мастер эрх авсан.
2009-2011 онд Амьдралын Дасгалжуулагчийн Академид, Амьдралын Дасгалжуулагч
мэргэжлийн эзэмшиж, чадваржсан. Мэргэшсэн Дасгалжуулагч эрхээ авсан.
2011 онд “Бэрхшээл ба Боломж” номоо монгол хэл дээр хэвлүүлж гаргасан.
2012 оноос Entrepreneur Business Academy бизнес ментор хөтөлбөрт ажилласан.
Энтерпрайз ментор эрхээ авч бизнесийн хөтөлбөрүүд дээр ажилласан.
2013 онд “Бэрхшээл ба Боломж” podcast цувралууд 3хан сард 20000 удаа татагдсан.
2013 онд “Бэрхшээл ба Боломж” аудио номоо уншиж гаргасан.
2013 онд Мөнгө ба Миний Үнэ Цэнэ номоо хэвлэж гаргасан.
2014 онд Мөнгө ба Миний Үнэ Цэнэ аудио номоо уншиж гаргасан.
2014 оноос Онлайн уулзалтын видеонууд 100000 дээш тоогоор олны хүртээл болсон.
2015 онд “Entrepreneur Mastermind” хөтөлбөрт Scholarship эрхээр шагнуулсан. Serial
Entrepreneur Ричард Брансон-ы Necker Island-аас ментор хөтөлбөрийн дэмжлэг
зөвлөгөө авч ажиллаж байна.
2015 онд “Их Британы Хамгийн Их Итгэл Хүлээсэн Бизнес Удирдагч” шагналын эзэн
болж шалгарсан.
2015 онд Их Британы “Start Up Battle” уралдаанд TOP 10 шалгарсан.
2016 онд “International Coach of The Year 2016” Finalist шагналыг хүртсэн.
2017 онд “Мөнгөний Сэтгэлгээ 1.0”, “Гэр Бүлийн Динамик 1.0”, “Миний Бизнес” онлайн
дасгалжуулалтын хөтөлбөрүүдээ гаргасан.
2018 онд Дасгалжуулалтын Академи ТББ маань үүсгэн байгуулагдсан.

МИНИЙ БИЗНЕС
ЭНД ДАРЖ ОНЛАЙН ДАСГАЛЖУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРТ
БҮРТГҮҮЛЭХ ВЭБ ХУУДСАНД ЗОЧИЛНО УУ
“Миний Бизнес” бол жилд 60 хоног буюу 2 сарын хугацаанд эрчимтэй
суралцаж, 5 жилийн туршид бизнесийнхээ хөгжлийн туршид хэрэгцээтэй
дэмжлэгийг үзүүлэхэд зориулсан хөтөлбөр.
Монголд урьд нь хэн ч хийж байгаагүй цоо шинэ хэлбэрээр
бэлтгэгдсэн дасгалжуулалтын хөтөлбөр юм.
Дасгалжуулалтын хөтөлбөрийн онцлог нь аль ч Бизнесийн удирдлагын
баклавр, магистр, докторын сургалтанд суралцаад ч олж авч чадахааргүй
бодит амьдралд бизнест биеэр суралцдаг, сурснаа биет үйлдэл
хийж бизнесийнхээ зорилгыг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр гэсэн үг.
Та хөтөлбөртөө онлайнаар оролцоно. Та хэзээ завтай
үедээ, хаа тухтай газраасаа, технологийн дэвшилтэт
хэлбэрийг ашиглан, орон зайны давуу сэтгэлгээг дэлхийн
нөгөө өнцөгт ашиглаж буй үнэ цэнэтэй мэдлэг туршлагаас цаг алдалгүй
суралцан ажиллах гайхалтай боломжийг ашиглана.

Энд дарж онлайн хөтөлбөрийнхөө хуудас руу
зочилно уу.

ХӨТӨЛБӨР ХЭЗЭЭ ХААНА ЯАЖ БОЛОХ ВЭ?

ХЭЗЭЭ БҮРТГЭХ?

ХЭЗЭЭ ЭХЛЭХ?

ЯМАР ҮНЭТЭЙ?

08.15-наас 08.31-нийг дуустал
бүртгэлээ хийнэ

09 сарын 01-нд оролцогчиддоо
урилгаа явуулна.

Таны хөрөнгө оруулалт нь
5 сая ₮ буюу 2150 ам доллар

ХЭР УДААН
ҮРГЭЛЖЛЭХ?

09 сараас 11 сар хүртэл 2 сар
маш эрчимтэй суралцана.
(Бонус бэлэг дахиад 4 жил
суралцах эрх олгох тул жил бүр 9
сард 2 сар эрчимтэй суралцана)

ХААНА ЯВАГДАХ?

Онлайнаар бүх хичээлээ үзэж
онлайн уулзалтандаа оролцоно. Та
аль ч улсаас оролцож болно.

ХӨТӨЛБӨР ЮУГААРАА ТАНД АШИГТАЙ ВЭ?

САЯТАН
МЕНТОРУУДЫН
АШИГЛАДАГ
ШИЛДЭГ
СТРАТЕГИУД

БИЗНЕСТ ХӨЛӨӨ
ОЛОХ ХҮРТЭЛ
ХАНГАЛТТАЙ
5 ЖИЛИЙН
ХУГАЦАА

100% НАЙДВАРТАЙ,
ЭРСДЭЛ БАЙХГҮЙ
ГАРАА ХӨДӨЛГӨСӨН
БҮХ ХҮН АМАА
ТОСДОНО

Энэ хөтөлбөрт дэлхийн саятан
тэрбумтан шилдэг ментор
бизнесменүүдийн хэрэглэдэг, олон
зуун мянган ам долларын
хөлстэйгөөр заадаг бүхнийг маш
цөөн тооны азтай хүмүүст заах
болно.

Сургалтын бүх материал гарын
авлага насан туршид тань хэрэгтэй.
Та нэг удаа үзээд шууд хэрэгжүүлж
чадахгүй байсан ч, жилээс жилд
дахин дахин үзэж гардан бодит
амьдралд тулгарч буй асуудал
бэрхшээлүүдийг шийдэхэд тусална.

Суралцсан бүхнээ үр дүн гарган
гаргатлаа үйлдэл хийхэд
хангалттай 5 жилийн хугацааг танд
бэлэглэж байна. 100% найдвартай.
Тө зөвхөн онол суралцах бус, таны
сэтгэлгээнд тулгарч буй бодит
бэрхшээлүүдийг даван гарч сурах
болно.

Танд бизнесийн мэдлэг огт байхгүй, бизнесийг ойлгодоггүй байсан ч бүх
зүйлийг танд ойлгомжтой байж өөрийн болгож эзэмштэл нь туслан
дэмжихээр хөтөлбөрөө бэлтгэсэн байгаа.
Таны бизнес цоо шинээр орчин үеийн технологи, дэлхийн зах зээлийн
нөөц бололцоог оруулах хэрэгтэй бол энэ хөтөлбөр тусална.
Эдийн засгийн хямралтай энэ үед Монголын зах зээлд хамгийн эрэлт
хэрэгцээтэй ҮНЭ ЦЭНЭ-тэй чухал бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний санааг
олохоос авахуулаад, Монголд онцгой содон Брэнд бүтээх, тэдгээрийг хэрхэн
зах зээлд хэрэгжүүлэх хэрэглэгчийн сэтгэлгээний философи ашиглаж
маркетинг хийж сурах болно.
Онлайнаар бизнес хийх сонирхолтой боломжуудыг суралцах болно.
Гайхалтай нь таны онлайн бизнес өдөр шөнөгүй, 7 хоногийн 24 цагийн
туршид автоматаар таны төлөө ажиллах ид шидийг нь та нэг л өдөр харах
болно. Онлайн бизнесүүд бол дэлхийг цаг наргүй өөрчилж буй машин л
гэсэн үг. Гайхалтай!

ХӨТӨЛБӨР ЮУГААРАА ОНЦЛОГ ВЭ?

ДОЛОО ХОНОГ
БҮРТ ШИНЭ
МОДУЛЬ
Таны сэтгэлгээг цоо шинээр
хөгжүүлж тэлэх гайхалтай чухал
сэдвүүдийг хөндөж ярилцах
болно. 8 модуль, маш энгийн
атлаа гайхалтай увдистай арга
стратегиуд танилцуулна.

ОНЛАЙН УУЛЗАЛТ
ЧӨЛӨӨТ
ЯРИЛЦЛАГУУД
Та дэлхийн хаанаас ч хамаагүй
онлайн уулзалтаар хувийн
амьдралынхаа ч, бизнесийн
чухал асуултдаа хариулт авах,
зөвлөгөө авах боломжтой.
Боломжгүй зүйл гэж байдаггүй.

БИЗНЕСИЙН
ЧУХАЛ АСУУЛТ
ХАРИУЛТУУД
Та дэлхийд алдартай
менторуудын мэдлэг туршлагыг
Монголын зах зээл дээр хэрхэн
нэвтрүүлэх талаар олон шинэ
санаа хэрэгжүүлэх асуулт
хариултуудыг хуваалцана.

ДИЖИТАЛ
MULTIMEDIA
ХЭЛБЭРЭЭР СУРНА

БАЙНГЫН
ТУСЛАМЖ
ДЭМЖЛЭГ

БАЯЛГИЙН СҮЛЖЭЭ
ENTREPRENEURS
ХАМТ ОЛОН

Хүний юм сурах арга барил янз
янз. Ном унших, бичих, зурах,
төсөөлөх, дүрслэх, сонсох, үзэх,
биеэр барьж, мэдэрч хийх гэх
мэт. Эдгээрийг бүгдийг нь
ашиглаж хурдан сурах болно.

Энэ хөтөлбөрт оролцсон хүмүүс
миний насан туршийн түнш
хамт олон гэж нэрлэж болно.
Бүх сургалтын материал бүтэн
жил нээлттэй байх болно.

Монголын зах зээлд цоо
шинээр сэтгэдэг хийж бүтээдэг,
Баян сэтгэлгээтэй Баялаийн
сүлжээ үүсгэх Entrepreneur хамт
олныг бий болгож хамтран
ажиллаж, суралцах болно.

“МИНИЙ БИЗНЕС” ХӨТӨЛБӨР ХЭНД ТОХИРОМЖТОЙ ВЭ?
•

Гарааны мөнгө их шаардахгүйгээр зөв бодлоготой бизнесээ эхлүүлэх хүмүүст зориулсан.

•

Ажлынхаа хажуугаар бизнесийн санаагаа хөгжүүлж, хөл дээр нь босгох зорилготой хүмүүст зориулагдсан.

•

Хувиараа юм хийдэг хүмүүст зориулсан.

•

Хүүхдээ хараад гэртээ суух хоорондоо бизнес эхлүүлэх хүсэлтэй хүмүүст зориулсан.

•

Сурахынхаа хажуугаар өөрийн гэсэн бизнесийн санааг хөгжүүлэх хүсэлтэй оюутнуудад зориулсан.

•

Санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэхийг хүсч буй алсын бодолтой олон янзын бизнестэй хүмүүст зориулсан.

•

Хийсэн бүтээсэн юмтай байж, амжилтанд хүрэхийг хүссэн хүмүүст зориулсан.

•

Нийгэмдээ тодорхой байр суурьтай, тогтсон орлоготой, сэтгэл хангалуун амьдрахыг хүсч буй хүмүүст зориулсан.

•

Хувийн бизнестэй болмоор байгаа хүмүүст зориулагдсан.

•

Хувийн бизнесээ тогворжуулж онлайн, технологийн нөөц бололцоог ашиглан, дараагийн түвшинд хөгжүүлэхийг
хүсч байгаа хүмүүст зориулагдсан.

•

Бизнес эрхлэгчдийн нетворк орчин нөхцөл хайж байгаа хүмүүст зориулагдсан.

•

Хийж байгаа ажилдаа сэтгэл дундуур байгаа ч амьдралаа өөрчлөхийг зориглож цоо шинийг бүтээхээр
эрэлхийлж байгаа хүмүүст зориулсан.

•

Уран бүтээлч, зохиолч, сэтгүүлч, найруулагч, дуулдаг, бүжиглэдэг, дизайнер, багш, үсчин, мужаан, барилгачин, IT
инженер, гэх мэт ажил мэргэжилдээ дуртай түүгээрээ бизнес бүтээх хүсэлтэй хүмүүст зориулсан.

ОРОЛЦОГЧДЫН СЭТГЭГДЭЛ

Мөнхжаргал
Оюутан, Тайван улс

“Миний Бизнес” хөтөлбөрт оролцохоосоо өмнө бизнес хийдэг хүмүүсийн ард нь зааж зөвлөдөг,
спонсорлодог хөрөнгө оруулдаг ах дүү хамаатан садан байдаг байх, тийм болохоор тэд
өнөөдрийн энэ амжилтандаа хүрсэн байх, надад тийм боломж бололцоо байхгүй болохоор бараг
оролдоод ч хэрэггүй гэсэн бат итгэлтэй байдаг байсан. Мөн ямар нэгэн хийж эхлэхээр буруу
хийчихвэл яанаа, хүмүүс юу гэж хэлэх бол, ер нь бол юм болгон дээр хүн юу гээд хэлчих бол
гэдгээс айдаг байлаа.
Би өөртөө маш итгэлтэй болсон, өөрөөр хэлбэл сэтгэлгээ маань хамаагүй өөр түвшинд сэтгэж
бодож чаддаг болж байна, өөрөө өөртөө өгөөд байдаг байсан сэтгэлгээний блокуудаа арилгаж
чадсан. Ямар нэгэн зүйлээс айгаад сүрдээд өөрөө жижигрээд суух биш оролдоод хийгээд
суралцаад ирвэл, илүү нарийн жижиг жижиг хэсгүүдэд хуваагаад нягтлаад харвал бид өөрсдөө
учрыг нь олоод асуудлуудаа шийдээд явж болдог юм байна. Бизнес гэдгийг илүү өргөн утгаар
харж, өөртөө байгаа боломж бололцоогоо ашиглаж өөрийн болоод бусад хүмүүст хэрэгтэй
асуудлыг шийдэхэд бизнесийн нууц оршдог юм байна. Одоо нөгөө юун бизнесээс айж сүрдээд
байсан хүн өөрийн бизнес санаагаа олоод хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажилдаа ороод явж байна.
Хичээлийнхээ дагуу дасгал ажиллаад ирэхээр нэг л саарал ерөнхий байгаад байсан зүйл маань
маш гоё системд орж юу хийх вэ гэдэг маань тодорхой болоод ирж байна.

“Миний Бизнес” хөтөлбөрт орохоосоо өмнө би бизнес хийж чадах эсэхтээ эргэлзсэн өөртөө
итгэлгүй нэгэн байсан. Харин хөтөлбөр дуусахад миний анзаарсан юм бол өөртөө их итгэлтэй
болсон байсан. Бизнесээ амжилттай эхлүүлж чадсан. Боломж байгааг анзаарч харж эхэлж ,
урам зоригтой итгэлтэй болсон. Хүмүүсийн сэтгэлгээг өөрчилснөөр сургалтанд суусан хүмүүс
2-хон сарын дотор ямар гайхалтай өөрчлөгдөж амжилттай хүрч байгаа нь надад ид шид шиг
санагдсан. Миний сэтгэлгээ маш их өөрчлөгдсөн. Хүнтэй харилцах харилцаанд болон бизнесээ
хийх дээрээ маш олон амжилтууд гаргаж байгаа. Сэтгэл маш өндөр байгаа. Энэ сургалтанд
сууснаар өөрийгөө маш азтай нэгэнд тооцож байгаа. Өөрийгөө шинээр нээж олж харсан. надад
амжилтанд хүрэхэд маш олон боломжууд байгааг анзаарч харсандаа маш их баяртай байгаа.
Моника болон түүний багийнханд маш их талархаж байгаа. Би өөрчлөгдөөд ирэхээр нөхөрт
маань хүртэл эерэгээр нөлөөлж, бидний дунд амжилт боломжийн тухай яриа их өрнөдөг болсон.
Оролцож амжаагүй байгаа хүмүүст захиахад, “Эргэлзэх хэрэггүй ээ, энэ сургалтанд цаг
алдалгүй суугаарай” гэж хэлмээр байна.

А. Оюунзул
УБ, Монгол

ОРОЛЦОГЧДЫН СЭТГЭГДЭЛ

Н. Цэцэгханд
Барселон, Испани

So, I never thought of myself that I am a person that could achieve something like starting a micro
business. I always was thinking, those people are so different type of people than myself. As people who
graduated financial science or MBA. People like sportmen, who are very ambitious. Who am I? Just a
normal person who wants to enjoy my life. But working in a office 9:00-18:00 was never making me
happy, just seldom achieve some professional goals yes. By curiosity I joined this course and I am glad I
had that chance, that idea came to my mind in the last moment and applied to this course.
My life changed a lot since the halfway through this course. I understood that each person has own talent
and can use it to make a business. Authentic business. and also that there are so many business types
that can be connected to the person's lifestyle too. Before I was thinking only the beautiful cute girls do
that in Instagram. I also understood I have to step out of my confort zone and do the first step forward to
my dream, not waiting for someone powerful come to me and give me that dream. This course also
tought lot of techniques that we can use for building online business. What influenced me is to think
above the level of worker. Be caurageous to make first step. To create website. This is a great program
especially for Mongolian people who not only lack English language knowledge, but also and importantly
lack confidence in themselves and are so tied to steoretypes of the Mongolian society, Monica has a long
experience working with Mongolian people and helping them to change their mindset. I already told many
people about this program and that should get this course next year.

Би төрийн байгууллагад олон жил ажилласан, их завгүй, ажлынхаа ачаалалд дарагдаад хааяа
цаг наргүй ажилладаг байсан. Сүүлдээ юуны төлөө амьдраад байгаагаа мэдэхгүй байж байхдаа
“Миний Бизнес” хөтөлбөрт орж ирсэн. Тэр үед би өөртөө итгэлгүй, ямар ч бизнес хийх санаагаа
олоогүй орж ирсэн. Харин удахгүй онлайн уулзалтаар группээрээ яриад ирэхээр зөндөө олон
шинэ санаатай болоод бүх юм боломжтой юм шиг санагддаг болсон. Намайг хүмүүс их
өөрчлөгдсөнийг гайхаж байсан. Бизнесийн санаагаа олсон, яаж хийх аргаа ч ойлгож авсан.
Амьдралын түүх таалагдсан үүнд өөрийн дуртай зүйлээ олсон. Үүнийгээ бизнес санаагаа
дуртай зүйлтэйгээ холбож чадсан гэж дүгнэж байна. Дасгалууд, болон өөрийн бизнес санаагаа
олсон хүн тэр бизнес санаагаа хичээлтэйгээ холбоод хийгээд байх нь чухал үр дүнтэй байгааг
мэдэрсэн. Би энэ хөтөлбөрүүд үр дүнтэй үр өгөөжтэй гэдгийг мэдэрсэн энэ хөтөлбөртөө
орсондоо баярлаж явдаг. Бусад хүмүүст үүнийгээ хэлдэг санал болгодог. Хүмүүст захих юм
гэвэл, “Хугацаа алдалгүй үйлдэл хийгээрэй, ямар нэгэн зүйлийг хүлээж суух биш энэ
хөтөлбөрүүдэд л хамрагдаарай гэж үр дүнг мэдэрсэн хүний хувьд хэлж байнаа.”

Б. Байгалмаа
УБ, Монгол

•

Монгол хүний сэтгэхүй, бүтээлч чадварыг хөгжүүлэхэд зориулж байна.

•

Монголын нийгэмд тулгарч буй Бэрхшээлүүдийг шийдэх зөв бодлоготой
бизнесүүдийг бүтээхэд зориулж байна.

•

Монгол хүний чадвараар ҮНЭ ЦЭНЭ-тэй бараа бүтээгдэхүүн
боловсруулах, үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлж сурахад зориулж байна.

•

Монгол хүний сэтгэхүйн онцлогт тохирсон үр өгөөжтэй маркетингийн
арга барилыг ойлгож ашиглаж сургахад зорьж байна.

•

Монголын бүтээлч чадварлаг залуусын дэлхийн зах зээл дээр нэвтрэхэд
суурь нөөц бололцоо, сэтгэхүйн чадварыг хөгжүүлэхэд зорьж байна.

•

Санхүүгийн бие даасан чадвартай тогтмол орлоготой өөртөө итгэлтэй
удирдах чадварлаг залуусыг бий болгоход зорьж байна.

•

Мэдлэг боловсролыг бодит амьдрал руу ойртуулж мөнгөн орлого олох
чадварыг ахиулахын төлөө чиглэн ажиллаж байна.

•

Гарааны мөнгөгүйгээр эсвэл маш бага мөнгөөр бизнес эхлүүлэх
боломжуудыг түгээн нэвтрүүлж байна.

ЭНЭ ХӨТӨЛБӨРИЙН
ҮР ӨГӨӨЖ ЮУ ВЭ?

ХӨТӨЛБӨРИЙН АГУУЛГА
Танилцуулга. Сюрприз уулзалт
Сэтгэл доглом ярилцлага студи уулзалт
Модуль нэг. Миний Амьдрал Диамонд
Модуль хоёр. Миний Бизнесийн Загвар Модель
Модуль гурав. Миний Бизнесийн Зах Зээл
Модуль дөрөв. Миний Вэбсайт Онлайн Бизнес Машин
Модуль тав. Миний Бизнесийн Харилцаа
Модуль зургаа. Миний Бизнесийн Бүтээгдэхүүн
Moдуль долоо. Миний Бизнесийн Маркетинг
Модуль найм. Миний Бизнесийн Төлөвлөгөө
Төгсөлтийн баяр онлайн уулзалт
Сэтгэл доглом ярилцлага студи уулзалт
БОНУС. ТАНД ЗОРИУЛСАН ОНЦГОЙ БЭЛГҮҮД
“МИНИЙ БИЗНЕС” хөтөлбөртөө дахин оролцох эрх 4 жил

Үнэ 20 сая ₮

ХӨТӨЛБӨРӨӨ ЯАЖ ҮР
ӨГӨӨЖТЭЙ БОЛГОХ ВЭ?
СЭТГЭЖ ЧАДНА
ГЭДЭГТЭЭ ИТГЭ
Хөтөлбөрийн гол зорилго бол
та өөрөө сэтгэж, өөртөө найдаж
сурах явдал. Танд зөв замыг та
л олж харах ёстой. Таны
тархинд хангалттай бүх
мэдээлэл байгаа гэдэгт итгэ.

ЦАГТ НЬ
АМЖУУЛ
Цагт нь дасгалаа хий, асуултаа
явуул, өөртэйгөө тулж ажилла,
дасгалжуулалт модуль болгон
дээрээс сурснаа хэрэгжүүлэх
арга хай. Хүн болгон завгүй. Бүү
шалтаг тооч. Амжуулж сурсан
хүнд л амжилт ирнэ.

АНХААРЛАА
ТӨВЛӨРҮҮЛ
Олон юманд бүү санаагаа
зовоо. Бүү мэдэмхийр. Энэ л
амьдралын тань ирээдүйг
шийдэх юм шиг л амьсгаа
даран анхаарлаа төвлөрүүл.
Төвлөрсөн хүн сэтгэдэг.

ДАСГАЛАА
АЖИЛЛА
Хийгээгүй хүн хэлэх үггүй, бусдын
заасныг дагадаг. Дасгал таны
сэтгэлгээг тэлэх ёстой. Дасгалаа
үнэнчээр ажиллаад ирсэн хүн
байнга цоо шинэ асуулттай орж
ирдэг. Энэ бол сэтгэхүйн өсөлт.

ТЭМДЭГЛЭЛ
ХИЙ
Хүн бүхэн мартдаг. Оюун
ухаанаараа боловсруулж
тэмдэглэл хий. Амьдралдаа
анхаарах хэрэгжүүлэх
зүйлсээ, ойлгосноо өөрийн
үгээр, зургаар, амьдруулж
тэмдэглэ.

АЛХАМ
ХИЙ
Монголд ийм сэтгэлгээгээр
ажиллаж амьдардаг хүмүүс маш
цөөн. Тэр цөөнхийг та бид хамтдаа
бий болгох бөгөөд алсдаа
Entrepreneurs бүтээлч найзуудтай
хамтран сэтгэх боломжтой.

МОДУЛЬ НЭГ.
МОДУЛЬ НЭГ.

ÌÈÍÈÉ
ÀÌÜÄÐÀË
ÄÈÀÌÎÍÄ

МИНИЙ АМЬДРАЛ ДИАМОНД
Таны амьдралд юу тохиолдож, хаагуур юу туулж, юу сурч, юунд харамсаж,
юуны төлөө өдийг хүртэл явж ирсэнийг танаас өөр хэн ч мэдэхгүй.
Өнгөрсөн амьдралынхаа алдаанаасаа ирээдүйгээсээ айж бэрхшээж, тойрч
будилж амьдрахыг хүсэх нэг ч хүн байхгүй. Та амжилтаа баталгаажуулж
цаашид хөгжихийг та эрмэлзэж байгаа.
БЭРХШЭЭЛ айдас таныг бүрхээд байвал яах вэ? Энэ модуль таныг
өнгөрсөн амьдралын алдаа, харамслаас тань чөлөөлж, үнэний толинд
өөрийгөө олж харж цоо шинээр үнэ цэнэтэй Диамонд мэт гялалзан
амьдрах өөртөө итгэх итгэлээ олж авахад тань туслах болно.
Ингэснээр та суусан газраасаа шороо атгах мэт амьдралын агуу ухаанаас
суралцах хөтөлбөрийнхөө анхны гараагаа хийх болно. Энэ модуль бол
таны эрх чөлөөний босгоор алхахад тань урих болно.

“

ШҮҮМЖЛЭХ, УУРЛАЖ БУХИМДАХ, ДҮРГҮЙЦЭХ, ХАРАМСАХ НЬ ХҮНИЙ
БИЕ МАХБОДИД ХАМГИЙН ИХ ӨВЧИН ЗОВИУР АВЧИРДАГ
LOUISE HAY

МОДУЛЬ ХОЁР.
МОДУЛЬ ХОЁР.

ÌÈÍÈÉ
ÁÈÇÍÅÑÈÉÍ
ÇÀÃÂÀÐ
ÌÎÄÅËÜ

МИНИЙ БИЗНЕСИЙН ЗАГВАР МОДЕЛЬ
Энэ бол цоо шинэ бизнесийнхээ ирээдүйг сонгож амьдралынхаа дизайныг
бодитоор зураглаж бий болгох гайхалтай цаг. Энэ модуль дээр
амьдралаасаа урган гарсан үнэ цэнэтэй Диамондыг зөвхөн танд тохирсон
бизнесийн загвар модель болгож хувиргахад зориулагдсан.
Миний энд танд зориулж сонгосон Бизнесийн загвар бүтээх арга бол
өнөөдөр дэлхийн олон сая Entrepreneur-иудыг бизнесийнхээ бүрэн эзэн
байхад нь тусалж гайхалтай бүтээлч, ажил хэрэгч Бизнесийн эзэн болоход
тань нөлөөлнө.
Энэ модуль таны бүх бодол мөрөөдлийг цаасан дээр буулгаж өгнө.

“

БИЗНЕСИЙН ЗАГВАРАА НЭГ Л ОЙЛГООД АВЧИХВАЛ, НИЛЭЭН ОЛОН
ХУВИЛБАР БИЙ БОЛГОЖ ЭХЛЭХ БОЛНО.
ALEXANDER OSTERWALDER

МОДУЛЬ ГУРАВ.
МОДУЛЬ ГУРАВ.

МИНИЙ БИЗНЕСИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ
Зах зээлийн судалгаагаа хийгээгүй эсвэл хийсэн судалгаа нь үр дүн муутай
учраас бизнесүүд ашиггүй ажилладаг.

ÌÈÍÈÉ
ÁÈÇÍÅÑÈÉÍ
ÇÀÕ ÇÝÝË

Үйлчлүүлэгчийнхээ, хэрэглэгчийнхээ эрэлт хэрэгцээ сонирхлыг
бодолцохоосоо өмнө бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ танилцуулах нь
тухайн бүтээгдэхүүн борлогдохгүй маркетинг хийхэд үнэхээр хэцүү байх
аюултайгаас гадна, санхүүгийн асар олон сая төгрөгний гарз хохирлыг
авчирдаг.
Зах зээлийн судалгаа хийдэг төлбөртэй үйлчилгээнүүд ч жинхэнэ утгаараа
зах зээлийн судалгааг гаргаж ирэхдээ хэт ерөнхий, статистик үзүүлэлт төдий
гаргадаг учир, бизнесүүд түүнийг нь ашиглаж үр дүнтэй бизнесийн ашигтай
ажиллаж чаддаггүй. Энэ модуль таныг өөрийн бизнесийнхээ зах зээлийн
жинхэнэ байр суурийг таньж ашиг орлоготой эрэлт хэрэгцээг танихад асар
их түлхэц өгөх болно.

“

САНАМСАРГҮЙ ЯВДЛУУДЫГ ХҮЛЦЭН ТЭВЧИЖ АМЬДРАХ БИШ,
САНААТАЙГААР АМЬДРАЛАА ЗОХИО

МОДУЛЬ ДӨРӨВ.
МОДУЛЬ ДӨРӨВ.

ÌÈÍÈÉ
ÂÝÁÑÀÉÒ
ÎÍËÀÉÍ
ÁÈÇÍÅÑ
ÌÀØÈÍ

МИНИЙ ВЭБСАЙТ ОНЛАЙН БИЗНЕС МАШИН
Та ямар ч амжилттай том бизнестэй бай, онлайнаар бизнес хийхгүй бол удахгүй
зах зээлээ алдана. Онлайн бизнес машин таны хэрэглэгчийн сэтгэлгээ, эрэлт
хэрэгцээтэй зэрэгцэн алхаж, таны бизнесийн маркетингийн хэрэгсэл болохоос
гадна, борлуулалтын асар хүчтэй сувгийн нэг болоод байгаа.
Энэ модульд таныг вэбсайт яаж хийх талаар анхан шатны мэдлэггүй хүн ч
ойлгохоор амархан хурдан аргуудыг бие дааж хийж сурахад үе шаттайгаар зааж
өгнө. Вэбсайтаа сайн мэдэж ойлгодог байх нь танд хянах эрх мэдэл, мөнгө, цаг,
хөлс хүч хэмнэх болно. Вэб хөгжүүлэгч, бизнес эрхлэгчдийн хооронд гардаг
олон бэрхшээлийг та шийдэх чадвартай алсын хараатай удирдагч болох
гарааг эндээс эхлэх болно. Глобал зах зээлд outsourcing хийх гайхалтай нөөц
боломжуудыг олж нээж ашиглаж сурна.
Энэ модуль таныг компютер техникийн ажлаас айхгүй бүтээж сургах болно.
Энэ модуль дангаараа таны 5 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтыг хэмнэнэ.

“

АМАЛСАН АМЛАЛТЫН ХЭМЖЭЭ АМЬДРАЛЫН ХЭМЖЭЭГ ТАНЬ
ТОДОРХОЙЛДОГ.
ROGER JAMES HAMILTON

МОДУЛЬ ТАВ.
МОДУЛЬ ТАВ.

ÌÈÍÈÉ
ÁÈÇÍÅÑÈÉÍ
ÕÀÐÈËÖÀÀ

МИНИЙ БИЗНЕСИЙН ХАРИЛЦАА
Монголчуудын маань хамгийн их гаргадаг алдаа бол харилцааны асуудал.
Гэр бүлийн хүмүүсийн хооронд ч, найз нөхдийн хооронд ч харилцааны
асуудлаас болж асар их будилаан зөрчилдөөн, хэрүүл маргаан гардаг.
Харамсалтай нь харилцааны аргаа олж авч суралцаагүй ийм бизнесийн
хүмүүс маань бизнес хийхээрээ улам том харилцааны шаардлага
сорилттой тулгардаг гэдгээ ч анзаардаггүй.
Та хэрэглэгч үйлчлүүлэгчтэйгээ хэрхэн харилцаж ойлголцож чадаж байна,
тэр бол танай брэндийн дуу хоолой, түүгээр дамжуулж таны үйлчлүүлэгч
хэрэглэгчид танай бизнес рүү ойртон ирэх эсвэл холдон зугтах сонголтоо
хийдэг. Тэгвэл ийм хүчтэй бизнесийн үйлчлүүлэгчтэйгээ харилцах
харилцааны аргачлалтыг бид энэ модуль дээр суралцах болно.

“

ТАНЫ БУСАДТАЙ ХАРИЛЦАХ ХАРИЛЦААНЫ ЧАДВАР ХУВИЙН Ч, БИЗНЕСИЙН
Ч АМЖИЛТЫН ТАНЬ 85%-ИЙГ ЭЗЭЛНЭ.
BRIAN TRACY

МОДУЛЬ ЗУРГАА.
МОДУЛЬ ЗУРГАА.

ÌÈÍÈÉ
ÁÈÇÍÅÑÈÉÍ
Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í

МИНИЙ БИЗНЕСИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН
Энэ модуль Монголын өнөөгийн нийгэмд хамгийн их дутагдаж эрэлт
хэрэгцээнд орж буй Зохион Бүтээх буюу Innovation хэмээх гайхалтай чухал
сэдвийг хөндөж суралцана. Зохион бүтээх авъяасгүй гэж боддог хүн ч
даруй ашиглаж болохуйц гайхалтай сонирхолтой аргуудыг ярилцана.
Энэ аргуудыг ашиглаад та зах зээлд эрэлт хэрэгцээтэй бүх төрлийн бараа
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний загварт тусгаж ашиглаж болно. Ганцхан долоо
хоногийн дараа л та өөрийгөө ямар их бүтээлч сэтгэлгээтэй, үнэ цэнэтэй
хүн болохоо таньж, эрч хүч мэдрэх болно.
Бизнесийн хамгийн үнэ цэнэтэй, өндөр орлого ашигтай, чанартай
бүтээгдэхүүнийг хийж сурахад би таныг дасгалжуулах болно.

“

ИННОВАЦИ БОЛ УДИРДАГЧДИЙГ ДАГАЛДАГЧААС ТУСГААРЛАЖ, ЯЛГАРУУЛЖ
ТОДРУУЛДАГ.
STEVE JOBS

МОДУЛЬ ДОЛОО.
МОДУЛЬ ДОЛОО.

ÌÈÍÈÉ
ÁÈÇÍÅÑÈÉÍ
ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ

МИНИЙ БИЗНЕСИЙН МАРКЕТИНГ
Бизнесийн хамгийн чухал элемент Маркетинг, Маркетинг, Маркетинг.
Сэтгэлд хоногших гайхалтай зохиомжоор хийсэн маркетинг хэний ч
сэтгэлийг гижигдэж өөрийн эрхгүй гэгэлзүүлж догдлуулдаг. Тэгвэл би таныг
үйлчлүүлэгчийнхээ сэтгэлд хоногших зохиомж, найруулга бичих нууцыг
энэ модуль дээрээ хуваалцана.
Хэзээ ч хуучрахгүй нөлөөтэй маркетинг хийх сэтгэлгээний нууцыг хэрхэн
зангидаж буулгах талаар харамгүй хуваалцаж таныг бизнестээ тохирох
арга барилаа олоход шаардлагатай аргуудыг зааж өгөх болно. Та нэг л
удаа эдгээр аргуудыг эзэмшчихэд бизнесийн 10 жилийн туршид ч таны
маркетинг хийх чадварууд улам хөгжсөөр байх болно.
Маркетингийн чадвар өсөх тусал, халаасанд тань мөнгө урсан орж
ирэхийг мэдрэх юутай гайхалтай гээч!

“

АГУУ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИД ДЭЛХИЙГ ӨӨРЧЛӨХ ГЭЖ БИЗНЕСЭЭ
ЭХЭЛДЭГ БОЛОХООС ХУРДХАН МӨНГӨ ХИЙХ ГЭЖ ЗОРЬДОГГҮЙ.
GUY KAWASAKI

МОДУЛЬ НАЙМ.
МОДУЛЬ НАЙМ.

ÌÈÍÈÉ
ÁÈÇÍÅÑÈÉÍ
ÒªËªÂËªÃªª

МИНИЙ БИЗНЕСИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Та ямар ч бизнес эрхэлсэн хамаагүй, бид бүгд өдөр тутмын бүх мэдээллээ
онлайнаар авч байна. Таны вэбсайт бол онлайн бизнес машин л гэсэн үг.
Онлайнаар хамгийн хүчтэй нөлөө бүхий бизнес машин бүтээхэд чухал
элементүүд, гайхалтай аргуудыг энэ модуль танд заана.
Энэ модульд таныг вэбсайт яаж хийх талаар анхан шатны мэдлэггүй хүн ч
ойлгохоор амархан хурдан аргуудыг бие дааж хийж сурахад үе шаттайгаар
зааж өгнө. Вэбсайтаа сайн мэдэж ойлгодог байх нь танд хянах эрх мэдэл,
мөнгө, цаг, хөлс хүч хэмнэх болно. Вэб хөгжүүлэгч, бизнес эрхлэгчдийн
хооронд гардаг олон бэрхшээлийг та шийдэх чадвартай алсын хараатай
удирдагч болох гарааг эндээс эхлэх болно. Глобал зах зээлд outsourcing
хийх гайхалтай нөөц боломжуудыг олж нээж ашиглаж сурна.
Энэ модуль таныг компютер техникийн ажлаас айхгүй бүтээж сургах болно

“

МЭДСЭНИЙГЭЭ ХЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ЧАДАЖ БАЙГАА ДЭЭРЭЭ АЖИГЛАЛТ ХИЙЖ,
МЭДЛЭГЭЭ БҮРЭН АШИГЛАЖ ТОГЛО
MARK ZUCKERBERG

ХӨТӨЛБӨРТ ЯАЖ БҮРТГҮҮЛЭХ ВЭ?

1. БҮРТГЭЛЭЭ
БӨГЛӨЖ ИЛГЭЭХ

2. ТӨЛБӨРӨӨ ТӨЛЖ
БАТАЛГААЖУУЛАХ

3. ИМЭЙЛЭЭРЭЭ
УРИЛГАА ХҮЛЭЭН
АВАХ

http://www.monicabatsukh.com/
my-business/reg вэб хуудас руу
зочилж хөтөлбөрийнхөө
бүртгэлийн хүснэгтийг
тодорхой ойлгомжтой бичиж
бөглөөд илгээгээрэй.

Та хөтөлбөрийнхөө хуудсан дахь
ТӨЛБӨРӨӨ ТӨЛӨХ товчлуурыг
дарж Монгол төгрөгний дансаар,
Credit card, Paypal төлбөрийн
хэрэгслүүдийн алингаар нь ч
сонголт хийгээд төлж болно.
Лавлах дугаар: 99156053

Таны төлбөр орж ирсэн нь
баталгаажсан бол та хөтөлбөртөө
бүртгэгдлээ гэсэн үг. 09 сарын 01ний өдөр бид бүртгэлээ хаах
бөгөөд, бүртгүүлсэн бүх
оролцогчид урилгаа имэйлээр
хүлээн авна.

ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ АСУУЛТУУД
• Төлбөрийг хувааж төлж болох уу?
• Төлбөр бүх хүмүүст ижил 5сая ₮ буюу $2150бэлнээр урьдчилан төлөхөөр
нөхцөлтэй. Хувааж төлөх боломжгүй. Өөрийн санхүүгийн нөөц бололцоонд
тулгуурлаад зохицуулаад оролцоорой.
•
•

Таны сургалтууд гоё ч төлбөр харьцангуй үнэтэй юм. Хямдруулах уу?
Сургалт болгон өөрийн гэсэн онцлогтой, нөөц бололцоондоо тулгуурлаж алсын
бодлоготой явагддаг. Хямд үнэ өртгөөр хийхэд чанарыг нь бууруулах аюул бий.
Бидний зүгээс хийвэл хийсэн шиг, чанартай хөтөлбөр дасгалжуулалтыг гаргахыг
л зорьдог. Энэ бол бидний өөрсдийн бодлого. Бид ийм хөтөлбөрүүдийнхээ ачаар
Монголд байгаа олон мянган төлбөрийн чадваргүй, санхүүгийн хүнд нөхцөлд
байгаа хүмүүст зориулж “30 хоногт амьдралаа өөрчилье” гэх мэт аян бусад үнэгүй
зөвлөмжүүдийг санхүүгийн асуудалгүйгээр зохицуулах боломжийг олгодог юм.

•
•

Мөнгөний Сэтгэлгээ, Миний Бизнес хөтөлбөрүүдийн аль нь дээр вэ?
Хөтөлбөрүүдийн тус бүртээ өөр өөр зорилготой, нэг хүний өөр өөр амьдралын
хэрэгцээг хангахад зориулж ялгаатай бэлтгэгддэг. Өөр үнэ цэнэ хэрэгцээг тань
хангана. Миний Бизнес хөтөлбөрт оролцсон оролцогчиддоо ирэх хавар нь
болдог Мөнгөний Сэтгэлгээ хөтөлбөрт оролцоход нь 500 000 ₮-ний хөнгөлөлтийг
олгодог. Тиймээс та энэ боломжийг ашиглаад аль алинд нь оролцоорой.

•
•

Төлбөрөө яаж хийх вэ?
Та манай хөтөлбөрийн вэбсайтны ТӨЛБӨРӨӨ ТӨЛӨХ товчлуурыг дарахад таны
төлбөрийн сонголтууд гарч ирнэ. Үүнд доорх 4 аргуудаас сонгож төлж болно.
1. Монгол дахь дансанд төлөх (₮-ний дансны дугаар танд өгнө )
2. Англи дахь дансаар төлөх (£-ний дансны дугаар танд өгнө)
3. $ (USD) эсвэл £ (GBP) валютаар төлөх (Paypal-аар кредит картаараа онлайн
төлөх)
4. Хаан Банкны данс руу шууд төлөх (онлайнаар төлөх)

ХӨТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ АСУУЛТУУД
•
•

Модулиудын онлайн уулзалтууд хэдэн цаг үргэлжлэх вэ?
Онлайн уулзалтууд Ням гаригт 18 цагт (УБ цагаар) эхлээд ойролцоогоор 6 цаг
орчим үргэлжилнэ. Оролцогчдынхоо асуултанд хариулт өгч, чөлөөт ярилцлага
өрнүүлдэг. Манай оролцогчид энэ завшааныг ашиглаж бие биенээсээ суралцах,
хувийн туршлагаасаа хуваалцаж ярилцдаг тул энэ ярилцлагууд их сонирхолтой
болдог агаад, онлайн уулзалтын цаг маш хурдан болж өнгөрдөг.

•
•

Гадаадаас оролцох тохиолдолд яаж оролцох вэ?
Бид онлайн уулзалтынхаа цагийг УБ цагаар тааруулж танилцуулдаг. Та өөрийн
амьдардаг улс хотын цагийн хуваарийг www.worldtimebuddy.com сайт ашиглан
олж зөв цагаараа тооцоолж орж ирээрэй. Азийн цагаар орой, Европын цагаар
өдөр, АНУ бол мужаасаа шалтгаалж өглөөний цагаар таардаг.

•

Онлайн уулзалтандаа оролцож амжихгүй эсвэл хоцрохоор болчихвол яах
вэ?
Мэдээж хоцрохгүй таслахгүй байвал та хамгийн их үр өгөөжтэй суралцана. Бид
асар богино хугацаанд их юм сурахад тань зориулж багцалсан тул, нэг удаа
оролцоогүй хоцроход гүйцэж амжихгүй байх талууд бий. Зайлшгүй тохиолдолд
онлайн уулзалтын видео бичлэгийг давтан үзэх боломжтойгоор вэбсайт дээрээ
байрлуулах болно. Тиймээс та модулиудаа хэдэн ч удаа давтан үзэж болно.
Хөтөлбөрийн эрчимтэй 2 сар дууссаны дараа та ирэх оны 06 сарын 01 хүртэл бие
даан үзэж ажиллах боломжтой. Харин 06 сарын 01-нээс дараа жилийнхээ
оролцогчдод бэлтгэл болгож бид сайт дахь хичээлээ түр хаадаг.

•
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