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     Sau nhiều năm nghiên cứu, Viện Phát triển Giáo dục Việt Nam (VIED) hoàn thiện và triển khai mô hình
giáo dục nghệ thuật chất lượng quốc Tế với thương hiệu TED SAIGON. Với nhiều thành tích nổi trội tại các
cuộc thi Piano, âm nhạc, nghệ thuật quốc Tế được tổ chức tại Mỹ, Hàn Quốc, Hongkong, Indonesia,
Singapore, Vietnam… TED SAIGON đã khẳng định uy tín trong giáo dục nghệ thuật tại Việt Nam và thế giới.

      Trong xu hướng phát triển, kiến tạo hệ sinh thái giáo dục toàn diện, khoa học và hiện đại; việc nhân
rộng mô hình đào tạo nghệ thuật của TED SAIGON tại Việt Nam và thế giới là sứ mệnh của Viện Phát triển
giáo dục Việt Nam (VIED). Để đáp ứng nhu cầu quá lớn hiện nay, chúng tôi rất cần sự ủng hộ, hợp sức của
các tổ chức nghiên cứu, các nhà đầu tư giáo dục, các nhà khoa học, các nhà sư phạm, các nghệ sĩ tâm
huyết để sớm nâng tầm thẩm mỹ, thưởng thức nghệ thuật và phát triển tài năng nghệ thuật cho thế hệ trẻ
Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.’’

Chủ tịch, Viện trưởng
Nhà âm nhạc học, GS.TS Nguyễn Thanh Hà

Lời ngỏ







 
VIED là một tổ chức Giáo dục & Khoa học trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật
Việt Nam, được thành lập năm 2008 dưới sự lãnh đạo của GS.TS Đinh Quang Báo theo quyết
định của Bộ Khoa học & Công nghệ, con dấu pháp lý do Tổng cục cảnh sát Việt Nam cấp năm
2008.

Từ năm 2016, để tiếp tục phát triển VIED trong giai đoạn đổi mới, PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà
được bổ nhiệm làm Chủ tịch, Viện trưởng  Viện Phát triển Giáo dục Việt Nam.

Trung tâm Phát triển tài năng nghệ thuật Sài gòn (TED SAIGON) trực thuộc
Viện Phát triển Giáo dục Việt Nam (VIED)

Về VIED



Trở thành biểu tượng và niềm tin 
hàng đầu Việt Nam về Giáo dục & đào tạo

nghệ thuật chất lượng Quốc tế

 Phát hiện, định hướng, đào tạo và tôn vinh    
tài năng nghệ thuật
 Hiện thực hóa vai trò của giáo dục nghệ
thuật trong giáo dục toàn diện từ kiến
thức, sức khỏe, tố chất, thẩm mỹ, kỹ năng,
nhân cách cho đến hành vi
 Chắp cánh cho tài năng nghệ thuật Việt
Nam bay cao, bay xa, vươn tầm thế giới

1.

2.

3.

Hoạt động biểu diễn rèn luyện bản lĩnh 
 Tham gia tranh tài vươn tầm thế giới
 Học bổng nghệ thuật nuôi dưỡng tài năng
 Hoạt động xã hội gắn kết yêu thương
 Hợp tác Quốc tế khẳng định thương hiệu
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2012 2013 2014 2015 2016

TED SAIGON ra đời

TED SAIGON hợp tác với “Hiệp hội các trường
Âm nhạc Hoàng Gia” tại Anh Quốc  (ABRSM)
TED SAIGON là đơn vị nghệ thuật đầu tiên đại
diện Việt Nam tham dự “Liên hoan nghệ thuật
Châu Á lần thứ 11” tại Singapore (AAF) giành 4
HCV & 6 HCB

TED SAIGON thành lập cơ sở 02
TED SAIGON thành lập cơ sở 03
TED SAIGON tham dự “Liên hoan nghệ thuật
Châu Á lần thứ 12” tại Singapore (AAF - Asia
Arts Festival 12th) giành 5 HCV & 5 HCB.

TED SAIGON thành lập cơ sở 04
TED SAIGON tham dự “Liên hoan nghệ
thuật Châu Á lần thứ 13” tại Hong
Kong - AAF giành 6 HCV & 8 HCB.

TED SAIGON tham dự “Liên hoan
nghệ thuật Châu Á lần thứ 14” tại
Singapore (AAF) giành 14 HCV,
16 HCB & 5 HCĐ.



20182017 2019 2020 2021

TED SAIGON tham dự “Liên hoan Âm nhạc Quốc tế
Philadelphia” tại Hoa kỳ (PIMF) giành 1 HCV, 2 HCB & 4 HCĐ
TED SAIGON tham dự “Cuộc thi Piano Quốc tế mở rộng Batam”
tại Indonesia (Batam IOPC) giành 1 HCĐ & 4 giải khuyến khích
TED SAIGON tham dự “Liên hoan nghệ thuật Châu Á Thái Bình
Dương” tại Hong Kong (APAF) giành 7 HCV & 1 HCB
TED SAIGON tổ chức thành công buổi hòa nhạc “Shining Red
Concert” tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh 
TED SAIGON thành lập Hệ thống Piano Showroom
TED SAIGON thành lập Trung tâm Kỹ thuật & Bảo hành Piano

TED SAIGON tham dự “Liên hoan nghệ thuật Châu Á
Thái Bình Dương” tại Singapore (AAF) giành 1 giải
quán quân, 2 HCV & 15 HCB.
TED SAIGON tổ chức thành công buổi hòa nhạc
“Friendship Concer” giữa đoàn GS.Lee Trio thuộc    
 Đại học Lee, Hoa Kỳ và đội ngũ thầy & trò TED
SAIGON

TED SAIGON lần thứ hai tham dự “Liên hoan
Âm nhạc Quốc tế Philadelphia” tại Hoa kỳ
(PIMF) đạt thành tích xuất sắc: 07 học viên lọt
vào chung kết Piano Solo, 3 học viên lọt vào
chung kết Piano Concerto, trong đó 1 học viên
đạt TOP 3 thế giới.

TED SAIGON là đơn vị đầu tiên tổ chức
“Kayserburg Piano Got Talents” tại Việt Nam đạt
thành tích nổi bật: 01 giải quán quân, 03 giải
nhất, 05 giải nhì, 03 giải ba, 09 giải triển vọng và
các giải khác

TED SAIGON thành lập Chi nhánh
1 Hà Nội  đánh dấu bước ngoặt
phát triển về quy mô.



Phòng học cá nhân cách âm
Sân khấu biểu diễn
Khu vực trưng bày Piano
Không gian phòng chờ
Đàn Grand Piano biểu diễn tiêu chuẩn
Cơ sở an ninh

TED SAIGON
Chi Nhánh TP.Hồ Chí Minh
204 Phạm Thái Bường, Phường Tân Phong, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh 
0833 146 146 
info@tedsaigon.com































Chi phí & thủ tục
như thế nào?



Sử dụng thương hiệu TED SAIGON 
Sử dụng chương trình, giáo trình TED SAIGON 
Tham gia các hoạt động biểu diễn trong và ngoài nước của TED SAIGON
Được hỗ trợ truyền thông, quảng bá hình ảnh cơ sở tại các kẻnh truyền thông của TED SAIGON 
Hỗ trợ tuyển dụng & đào tạo nhân sự các phòng ban 
Được hỗ trợ tư vấn & thiết kế công năng mặt bằng



Grand piano: 2 cái
Upright: 6 cái
Nhạc cụ khác (guitar, violin,…): 

Giáo vụ (admin): 3 người 
Kế toán: 1 người 
Giám đốc: 1 người
Quản lý đào tạo (phó giám đốc):1 người 

Diện tích tối thiểu: 
1 tầng: từ 200m2/mặt sàn
Nhà cao tầng: mỗi tầng từ 100m2 * 3 tầng = 300m2
Nhạc cụ: 
Đàn mới, các thương hiệu: Châu Âu (Ritmuller, Kayserburg, Pleyel),
Châu Mỹ (Cunningham, 
Mason & Hamlin), Châu Á (Pearl River, Kawai, Yamaha)

Nhân viên: 

Grand piano: 4 cái
Upright: 12 cái
Nhạc cụ khác (guitar, violin,…): 

Giáo vụ (admin): 4 người 
Kế toán: 1 người 
Giám đốc: 1 người
Quản lý đào tạo (phó giám đốc):1 người
Kỹ thuật: 1 người

Diện tích tối thiểu: 
1 tầng: từ 350m2/mặt sàn
Nhà cao tầng: mỗi tầng từ 100m2 * 5 tầng = 500m2
Nhạc cụ: 
Đàn mới, các thương hiệu: Châu Âu (Ritmuller, Kayserburg, Pleyel),
Châu Mỹ (Cunningham, 
Mason & Hamlin), Châu Á (Pearl River, Kawai, Yamaha)

Nhân viên: 



Trung tâm thương mại/ngã tư, khu dân cư đông đúc
Có chỗ đậu xe hơi: 6 chiếc

 Những thương hiệu piano được TED SAIGON chính thức phân phối:
Kayserburg, Ritmuller, Pleyel, Pearl River,…
Những chứng chỉ âm nhạc quốc tế thuộc hệ thống TED SAIGON
chính thức giảng dạy 
Hình ảnh, hoạt động biểu diễn, triết lý đào tạo TED SAIGON,…

Bên ngoài: 
Logo TED SAIGON Art Education Center theo tiêu chuẩn và quy định của
TED SAIGON 
Bên trong:



Học phí: 4-6 triệu/học viên/tháng
Tài liệu học tập: giáo trình, nhật ký luyện tập,...
Luyện thi: chứng chỉ âm nhạc quốc tế ABRSM, AMEB;
các cuộc thi âm nhạc quốc tế; thi tuyển nhạc viện/học
viện âm nhạc 
Cho thuê phòng học: luyện tập theo giờ,...
Cho thuê sân khấu biểu diễn: thu âm ghi hình, tổ chức
sự kiện,...

Giới thiệu học viên/khách hàng mua/thuê piano
Tư vấn khách hàng mua/thuê piano




