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 Төмөрбаатар овогтой Гантуяа
Миний түүх

 1999 онд Сэлэнгэ аймаг Мандал сумын 1 дүгээр сургуулийг төгссөн. 
2003 онд нягтлан бодогч, санхүүгийн шинжээч мэргэжлээр бакалаврын зэргээ
хамгаалж, төгссөн. 
2012 онд Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийг англи хэлний орчуулагч мэргэжлээр
төгссөн. 
2013 онд АНУ-ын Кентаки мужид Campbellsville их сургуулийн англи хэлний
бэлтгэлийг дүүргэсэн. (ESL)
2014 онд АНУ-ын California University Management and Science их сургуулийн англи
хэлний бэлтгэлд дүүргэсэн. 
2016 онд АНУ-ын California University Management and Science их сургуулийг
Бизнесийн Удирдлагын Магистрын зэргийг "Бизнес Менежмент"-ийн чиглэлээр
төгссөн. 
2018 онд АНУ-д мэргэжил дээшлүүлэх "Visionary Business School" Entrepreneur
сургалтанд хамрагдсан. 
2020 онд "School of Positive Transformation" онлайн сургуульд суралцан "Mindfulness
and Meditation Teacher" болсон. 
2021 GenuisU "Боловсролын шинэчлэл" олон улсын хөтөлбөр
Жил бүр Америк, Канадын ентерпренёруудын сургалт хөтөлбөрт хамрагдаж
мэргэжил туршлагаа дээшлүүлдэг. 
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Өөрийн бизнесийн туршлага
 

Монголдоо бизнес болон англи хэлний мэргэжил эзэмшиж, мэргэжлээрээ
бизнесийн салбарт 10 гаруй жил борлуулалт маркетингийн ажилласан. 
2017 онд өөрийн онлайн бизнесийг нээж залуучууддаа зориулсан "Америкт суралцах
миний төлөвлөгөө" онлайн хөтөлбөрийг боловсруулж үүний үр дүнд 300 гаруй
хүмүүс АНУ-д өөрөө болон гэр бүлийн гишүүдийн хамтаар сурч амьдарч, аялсан
байна. 
2018 онд "Америкт сурч амьдрах боломжууд" номоо бичиж, олны хүртээл болгосон.
2018 онд ахлах болон дунд ангийн сурагчдад зориулсан АНУ-д тэтгэлэгтэй суралцах
бэлтгэл "PEACE" онлайн хөтөлбөрийг санаачлан хэрэгжүүлсээр байна.
2017 онд mon-usa.com сургалтын платформыг бүтээсэн.
2019 онд ЕБС-ийн сурагчдад зориулсан "All Star" онлайн англи хэлний клубыг 2
охины хамт үйл ажиллагааг нь эхлүүлсэн. 
2020 онд "Амьдралын Менежмент" дижитал зорилгын дэвтрийг бүтээсэн. 
2020 онд "Бизнес менежмент, Дижитал маркетинг менежмент" онлайн хөтөлбөрийг
гаргасан. 
2021 онд "Бизнес менежмент, Дижитал маркетинг менежмент" онлайн хөтөлбөрийн
оролцогчдын хамт онлайн эвент сургалтуудыг зохион байгуулсан.
2022 англи хэлний ABC дэвтрийг зохион хэвлүүлж, АНУ болон Монголд худалдаалж
байна.
2022 Digital Creator онлайн бизнесийн хөтөлбөрөө гаргасан.
1 тэрбумын үнэлгээтэй бизнесийг модулийг эрхлэн явуулж байна. 
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 Хөтөлбөр
яагаад хийгдэх
болсон бэ?

Монголдоо бизнесийн салбарт борлуулалт менежментийн чиглэлээр 10 жил
ажилласны дараа АНУ-д ирж бизнесийн удирдлагын магистрын зэргийг
хамгаалахаар 3 жил суралцах хугацаанд америкийн бизнесүүдийн нууцаас
суралцан, улмаар сургуулиа төгсөөд өөрийн мэдлэг, чадвар, туршлагаа эх орондоо
зориулахаар зориг шулуудан 7 жилийн өмнө өөрийн онлайн бизнесээ эхэлж
байлаа.Бизнесээ эрхэлж байх хугацаанд дижитал маркетингийн чиглэлээр онол
практикийн олон туршлагыг хуримтлуулах явцдаа дижитал ертөнцийн бизнес
эрхлэгчдэд асар олон саад бэрхшээл тулгарч буйг мэдэрсээр байна.
Нөгөө талаар орчин цагийн бизнест суралцаж чадвал ид шидийн гэмээр
гайхамшигтай олон боломжууд ч байгааг олж харж, түүнийг Монголынхоо бизнес
эрхлэгчид, ентерпрёнер залуучуудад туслах алсын харааг өвөртлөн "Дижитал
бүтээгч" бизнесийн онлайн хөтөлбөрөө боловсруулж, туурвихаар шийдсэн юм.
Энэхүү хөтөлбөр маань өөрийн брэндийг бүтээх хүсэлтэй, эсвэл одоо эрхлэж байгаа
бизнесийнхээ үнэ цэнийг өсгөх зорилготой бизнес эрхлэгчдийн ашиг орлогыг
нэмэгдүүлж, хамтдаа сурч хөгжиж, бүтээн байгуулж, эх орон, эх дэлхийдээ сайн
сайхан шинэчлэлт өөрчлөлтийг авчирсан хөтөлбөр байх болно гэдэгт итгэлтэй
байна.
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6 модуль хичээл
 

Модуль тус бүр
бизнесийн сэтгэлгээг

задалсан дасгал
ажлууд, гэрийн

даалгавруудтай. .

8 төрлийн
дижитал

бүтээгдэхүүн
хийж сурна.

Нийт 8 төрлийн
дижитал бүтээгдэхүүн
болох онлайн сургалт

хөтөлбөр боловсруулах
алхам, дижитал дасгал

ажлын дэвтэр,
тэмдэглэлийн дэвтэр,

ном, сошиал медиа
постны загварууд,

подкаст, санхүүгийн
хүснэгт, маягтуудыг

хийж сурна.

Контент стратеги

Маркетингийн шилдэг
контент стратегиудыг

ашиглан
борлуулалтыг

амжилттай хийх арга
техникууд

Сошиал медиа
маркетинг

Сошиал медиагаар
борлуулалт хийх
батлагдсан орчин

үеийн борлуулалтын
сувгуудыг судална.

Үүгээр дагагчдынхаа
тоог өсгөж,

дагагчдадаа худалдан
авагч болгон хувиргах
гайхамшигтай урлагт

суралцана. 

"Дижитал бүтээгч"  хөтөлбөрөөс юу
сурах вэ?



Хөтөлбөр хэнд зориулагдсан бэ? Хэрвээ та: 
✅ Сургалт хөтөлбөр хийдэг бол,
✅ Эрдэм мэдлэг туршлагаа ашиглан онлайн сургалт хөтөлбөр явуулах хүсэлтэй боловч хаанаас
эхлэхээ мэдэхгүй байгаа бол,
✅ Дижитал бүтээгдэхүүнүүд дэвтэр, гарын авлага, ном, сошиал медиа загварууд, хуанли,
хүснэгтүүд бүтээж, өөрийн брэндийн дижитал бүтээгдэхүүнүүдтэй болж нэмэлт орлого олох
хүсэлтэй бол,
✅ Шинээр бизнес эхлэх хүсэлтэй боловч хаанаас эхлэхээ мэдэхгүй байгаа бол,
✅ Коуч, ментор, зөвлөх, маркетер боловч хэрхэн яаж сошиал медиа маркетингийг амжилттай
хийхийг сурах хүсэлтэй бол
✅ Контент бүтээгч, маркетер хийж, олон компаниудаас ажлын санал хүлээн авах хүсэлтэй бол
✅ Бизнес тань шинэ соргог санаа хэрэгтэй боловч хэнтэй ярьж зөвлөхөө мэдэхгүй байгаа бол
✅ Хэний ч хараат бус санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэх зорилготой бол
✅ Дэлхий аль ч улсаас аль ч хотоос дижитал бизнесийг хийх мөрөөдөлтэй бол
✅ Аялж, амрангаа мөнгө олох хүсэлтэй бол
✅ Таныг унтаад сэрэхэд таны дансанд мөнгө орж ирсэн байхыг харах хүсэлтэй бол
“DIGITAL CREATOR” онлайн бизнесийн хөтөлбөр танд зориулагдсан болно.



Хөтөлбөр хэрхэн болох
вэ?

7 хоног бүр шинэ
модулиуд судлах

Сургалтын
платформоос
хичээлийн видеог
үзэх

Ганцаарчилсан
зөвлөгөө тусламж

7 хоног бүр шинэ модулиудын 
 хичээлийг судлаж,өөрийн
бизнесийн брэндийн  дасгалууд
болон worksheet ажиллана. 

Хичээлийн видео болон
гарын авлагуудыг зөвхөн
хөтөлбөрийн
ооолцогчдодоо зориулсан
онлайн сургалтын
платформоос судлана. 

2 долоо хоногт 1 удаа цаг
тохирон ментор,болон
бизнесийн зөвлөхтэйгөө
асуудал бэрхшээлээ
ярилцан,шийдлийг
олоход туслана.

Долоо хоног
тутамд онлайн
уулзалтанд
оролцох

Ментор зөвлөхүүдтэй
хамт долоо хоног тутамд
онлайн уулзалтандаа
оролцож, асуултууд асууж,
хариултуудыг авна.
Зөвлөгөө дэмжлэг авна. 



Таны брэндийн онцлог
харилцагч үйлчлүүлэгчээ

тодорхойлох нь
 Судлах

хичээлүүд
Модуль-1



Дижитал
бүтээгдэхүүнүүд

Дижитал дэвтэр бүтээж сурах

 Судлах
хичээлүүд
Модуль-2

 



Дижитал ном Судлах
хичээлүүд
Модуль-2



Онлайн сургалт
хөтөлбөрүүд

боловсруулж сурах

3,000,000

 Судлах 
хичээлүүд
Модуль-3



Маягт, загварууд хийж
сурах

 Судлах 
хичээлүүд
Модуль-4



Подкастууд Судлах 
хичээлүүд
Модуль-4



Санхүү тооцооллын
хүснэгтүүд

 Судлах 
хичээлүүд
Модуль-4



Контент боловсруулж
сурах

 Судлах 
хичээлүүд
Модуль-5



Сошиал медиа
маркетинг сургалт

 Судлах 
хичээлүүд
Модуль-6



"Digital Creator"
 онлайн

бизнесийн
хөтөлбөрийн

төлбөр:
2 сая төгрөг

 2 сарын хугацаанд суралцана.
Хичээлүүд видео 

хэлбэрээр 12 сар хадгалагдана. 
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Хөтөлбөрт хэрхэн оролцох вэ?
Хөтөлбөрт оролцох хүсэлтээ илгээнэ.

Энд дарж бүртгэлийн маягтыг бөглөнө үү. 

             Төлбөрийг Хаанбанк
 5044136127 Т.Болортуяа дансанд төлж,

 бүртгэлээ баталгаажуулна. 

Хөтөлбөрт оролцох
 урилгаа имэйлээр хүлээж авна. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBwvNmty5ro4rYsGs2_IDTLfQZLNxwSEm76SdtG1LcylbGgg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBwvNmty5ro4rYsGs2_IDTLfQZLNxwSEm76SdtG1LcylbGgg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOii8d3BycoJnV8mTHgKNLRY4-_S5iUoE_y_GKcQjWNwH-fA/viewform?usp=pp_url


Бидэнтэй
холбоо
барих:

Монгол дахь хөтөлбөрийн
менежер

Т.Болортуяа 
Холбогдох утас: 80063395

Имэйл:
info@mon-usa.com

facebook: Mon-Usa Education
facebook: Gantuya.T Digital Marketer
instagram: mon_usa_education
instagram: gantuya.t_digital_marketer
Youtube: Mon-Usa Education
e-mail:info@mon-usa.com
website: https://mon-usa.com/


