
Học Viện Thẩm Mỹ Royal Nơi đào tạo các
chuyên gia làm đẹp

Dichvucong.mard.gov.vn xin giới thiệu cho các bạn địa chỉ đào tạo các khoá học làm đẹp
thẩm mỹ uy tín chất lượng.

Về Học Viện Thẩm Mỹ Royal
Thông tin doanh nghiệp

● Tên: CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ THẨM MỸ ROYAL – CHI NHÁNH CÔNG TY
TNHH VIỆN THẨM MỸ QUỐC TẾ ROYAL

● Mã số thuế: 0109387073-001
● Địa chỉ: 95 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam
● Người đại diện: Nguyễn Thị Thuận
● Email: lienhe.hocvienthammyroyal@gmail.com
● Hotline: 0982.659.228

Giấy phép đăng kí kinh doanh

https://dichvucong.mard.gov.vn/


Học Viện Thẩm Mỹ Royal (tên tiếng Anh: Royal Beauty Academy) được thành lập
ngày 04-05-2021 bởi bà Nguyễn Thị Thuận (Vicky Thuận) đến nay đã có 5 cơ sở
trên toàn quốc hơn nữa Học Viện Thẩm Mỹ Royal đã là địa chỉ đào tạo tin cậy
chuyên nghiệp trong ngành thẩm mỹ với đội ngũ giảng viên có trên 12 năm kinh

https://hocvienthammyroyal.edu.vn/giang-vien/vicky-thuan/


nghiệm đào tạo các khóa học liên quan đến thẩm mỹ làm đẹp được nhiều bạn trẻ
lựa chọn đăng kí theo học.

Tại sao nên chọn Học Viện Thẩm Mỹ Royal
● Giảng viên hướng dẫn kèm 1 -1
● 85% thực hành 15% lý thuyết
● Thực hành công nghệ hiện đại nhất hiện nay
● Cam kết hỗ trợ việc làm sau tốt nghiệp
● Hỗ trợ việc làm tốt thu nhập từ 8-20 triệu ngay sau tốt nghiệp
● Cấp miễn phí bằng chuẩn quốc gia khi tốt nghiệp
● Đội ngũ giảng viên 10-20 kinh nghiệm
● Hỗ trợ chỗ ở miễn phí
● Định hướng phát triển nghề nghiệp
● Cơ hội trở thành đối tác của Tập đoàn
● Hỗ trợ chuyển giao các công nghệ, sản phẩm tạo doanh thu cao nhất hiện

nay
● Hỗ trợ tư vấn setup Spa (nếu cần)
● Thời gian học linh hoạt, chủ động
● Được chia làm nhiều lần thanh toán hoặc trả góp (nếu khó khăn)
● Tuỳ chọn địa điểm học theo tỉnh thành gần nhất.

Tầm nhìn
Trở thành học viện thẩm mỹ số 1 trong lĩnh vực đào tạo nghề thẩm mỹ tại Việt Nam
& Đông Nam Á, giúp tạo công ăn việc làm cho các bạn trẻ. Đồng thời trở thành đơn
vị tiên phong trong việc dịch chuyển lãnh đạo giúp các chủ doanh nghiệp trong lĩnh
vực thẩm mỹ mang lại những trải nghiệm khách hàng tuyệt vời & những sản phẩm
hiệu quả tốt nhất đến tay khách hàng với chi phí hợp lý.

Sứ mệnh
Tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành thẩm mỹ, sự thành công của
khách hàng là niềm hạnh phúc & khẳng định sự trường tồn của chúng tôi.

Giá trị cốt lõi

Hiệu quả
Mọi việc chúng tôi làm đều hướng đến giúp cho khách hàng đạt được mục tiêu.
Chúng tôi cam kết đồng hành cùng khách hàng để đạt được kết quả cuối cùng.
Chúng tôi hiểu rằng; ‘Chất lượng tạo nên thương hiệu’, khi khách hàng thực sự hài



lòng vượt ngưỡng mong đợi, họ sẽ luôn đồng hành cùng chúng tôi & nói về chúng
tôi ở mọi nơi, đó là điều tạo nên sự bền vững trường tồn.

Uy tín
Chỉ khi khách hàng thực sự tin tưởng vào sự rõ ràng, nhất quán giữa lời nói & thực
thi của Doanh nghiệp sẽ tạo nên sự thành công của chính Doanh nghiệp đó.

Đổi mới
Chúng ta đang sống trong bối cảnh xã hội thay đổi từng ngày, thấu hiểu điều đó
chúng tôi liên tục nâng chuẩn chất lượng đào tạo, dịch vụ, cập nhật tài liệu & công
nghệ mới nhất nhằm tạo ra kết quả tốt nhất.

Danh sách các khoá học đào tạo tại Royal
Hiện tại Royal đang đào tạo chủ yếu 4 khoá học dưới đây

● Khoá học Spa
● Khóa học phun xăm thẩm mỹ
● Khóa học Nail
● Khóa học gội đầu dưỡng sinh

Danh sách hệ thống cơ sở đào tạo
Hiện tại Học Viện Thẩm Mỹ Royal đã có 5 cơ sở đào tạo trên toàn quốc bao
gồm:

● Địa chỉ 1: 95 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội
● Địa chỉ 2: 93 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội
● Địa chỉ 3: 251 Hai Bà Trưng, Cát Dài, Hải Phòng
● Địa chỉ 4: 79 Trần Thị Nghỉ, P7, Q Gò Vấp, Hồ Chí Minh
● Địa chỉ 5: 286/3 Tô Hiến Thành, Q10, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ THẨM MỸ ROYAL – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆN
THẨM MỸ QUỐC TẾ ROYAL

● Trụ sở chính: 95 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
● Hotline: 0982.659.228
● Email: lienhe.hocvienthammyroyal@gmail.com
● Website: hocvienthammyroyal.edu.vn
● Thời gian làm việc: 8:00 am – 20:00 pm

Mạng xã hội:

https://hocvienthammyroyal.edu.vn/khoa-hoc/spa-chuyen-nghiep/
https://hocvienthammyroyal.edu.vn/khoa-hoc/phun-xam-tham-my/
https://hocvienthammyroyal.edu.vn/khoa-hoc/nail/
https://hocvienthammyroyal.edu.vn/khoa-hoc/goi-dau-duong-sinh/
https://hocvienthammyroyal.edu.vn/


● Facebook: https://www.facebook.com/TruongthammyRoyal.vn/
● Youtube: https://www.youtube.com/@hocvienthammyroyal7013/
● Instagram: https://www.instagram.com/hocvienthammyroyal/
● Tiktok: https://www.tiktok.com/@hocvienthammyroyal/
● Google My Business: https://hocvienthamyroyal.business.site/

Cơ quan nhà nước nói về Royal:

Binhphuoc.gov.vn: Học Viện Thẩm Mỹ Royal Đón Đầu Đào Tạo Ngành Làm Đẹp

Bộ Công Thương: Học viện Thẩm mỹ Royal uy tín trong lĩnh vực đào tạo thẩm mỹ

backan.gov.vn: Học Viện Thẩm Mỹ Royal Cơ Hội Cho Nghề Nghiệp Tương Lai

https://www.facebook.com/TruongthammyRoyal.vn/
https://www.youtube.com/@hocvienthammyroyal7013/
https://www.instagram.com/hocvienthammyroyal/
https://www.tiktok.com/@hocvienthammyroyal/
https://hocvienthamyroyal.business.site/
https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/uploads/App_File/Applicant/125935057/2023/02/10/royal.pdf
https://online.gov.vn/Uploads/TempUpload/2023/02/06/57604/hocvienroyal.pdf
https://dichvucong.backan.gov.vn/fileattach/dvc/DinhKemHoSo/2023-02/6gMkZYETMEOxGDEyroyal.pdf

