
 

 

 
 

Thư số 3: Gửi LPVN Team 

28/07/2021 

“Khi Elon Musk ra mắt “Tesla Model S”, ngay lập tức trở thành chiếc xe được đánh 
giá cao nhất, được vinh danh là “Ô tô xu hướng” của năm, đạt xếp hạng “Báo cáo 

người tiêu dùng” cao hơn bất kỳ chiếc xe nào khác của tổ chức thử nghiệm.  

Để làm được điều này, bạn phải tin rằng bạn có thể xác định sản phẩm và thị trường 

phù hợp với sản phẩm của bạn (product/ market fit) trước khi ra mắt, và đầu tư số 
vốn đáng kể chỉ dựa trên sự tự tin đó.  

Elon Musk đã đặt cược tài sản của mình, cùng hàng trăm triệu USD của các Nhà 
đầu tư và Chính phủ, rằng Tesla có thể chế tạo một chiếc xe tốt hơn bất kỳ đối thủ 

cạnh tranh có thâm niên hàng thế kỷ.  

Số lượng Doanh Nhân có khả năng và sẵn sàng đặt cược mạnh mẽ như vậy rất ít. 
Số người có thể làm như thế mà thành công còn hiếm hơn, và số người có thể làm 

điều đó thành công nhiều lần còn hiếm thấy hơn nữa”. 

(Trích cuốn sách Blitzscalling - Tăng trưởng thần tốc, Tác giả Reid Hoffman và 

Chris Yeh, NXB Random House LCC, USA, 2018). 

Dear LPVN Team, 

Hơn 7 năm qua, LPVN đã đặt cược mạnh mẽ toàn bộ nguồn lực vào Chương trình 
nghiên cứu phát triển sản phẩm Trầm Hương Việt Nam LPVN, với tâm nguyện 
Phụng sự Trầm Hương Linh thiêng. Bằng ý chí, khát vọng và năng lực sáng tạo 
đột phá, LPVN có niềm tin tuyệt đối Đấng Linh Thiêng sẽ phù hộ, dẫn dắt LPVN 
đạt được thành công lớn và bền vững. 

Trầm Hương Việt Nam LPVN cùng Mô hình kinh doanh toàn cầu: “Trầm Hương 
Việt Nam LPVN - Tốt cho Sức khỏe tinh thần”, sẽ không chỉ là “Tesla Model S” của 
ngành Trầm Hương thế giới, ngành đồ uống quốc tế, mà còn tạo ra giá trị bao trùm 
là góp phần cứu rỗi Sức khỏe tinh thần của nhân loại - lĩnh vực sức khỏe vô cùng 
rộng lớn và ngày càng thiết yếu, được WHO coi như một quyền cơ bản của con 
người. 

Cảm ơn các bạn! 

NLP - Chủ tịch LPVN 

 


