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THƯ NGỎ
Kính gửi Quý vị,

Đầu tư mạo hiểm (Venture Investment) vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
(Startup) không còn xa lạ với các nước phát triển như Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ,
Singapore… Tại Mỹ trung bình hàng năm thu hút được khoảng 60 tỷ Đô la từ khối tư
nhân để đầu tư cho Startup. Đó cũng chính là lý do Mỹ đã có những tên tuổi như
Facebook, Google, Apple….Bên cạnh sự thành công của Startup phải kể đến sự nổi
tiếng và giàu có của những nhà đầu tư Thiên thần. Đơn cử như PayPal là một startup
thành công, tiến hành IPO năm 2002 và được Ebay mua lại với giá 1.5 tỷ Đô la, thì
Amidis – nhà đầu tư Thiên thần của PayPal đồng thời là người sáng lập Plug and Play
– đã thu lại lợi nhuận hàng triệu Đô la, hơn gấp 30 lần so với vốn đầu tư ban đầu. Hoặc
như Ram Shriram đầu tư vào Google 200.000 Đô la và thu về 1.8 tỷ Đô la, gấp 9.000
lần số vốn ban đầu.

Tại Việt Nam, sau khi được Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) phê duyệt chủ
trương thương mại hóa công nghệ theo mô hình thung lũng Silicon (Mỹ), Tổ chức thúc
đẩy kinh doanh - Vietnam Silicon Valley Accelerator (VSVA) ra đời đã tiến hành thử
nghiệm mô hình đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu (very early stage) cho gần 40 Startup
được lựa chọn từ hơn 600 hồ sơ. Chỉ sau 3 năm, danh mục đầu tư của VSVA ngày
càng tăng và đa dạng các lĩnh vực với tỉ lệ thành công là 38% (trên thế giới khoảng
10%), và định giá thị trường (Market Value) tăng từ 4.5 đến 10 lần. Các startups từ
VSVA đã dành được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước cũng như thu hút các quỹ
đầu tư mạo hiểm tham gia đầu tư các vòng tiếp theo. Điển hình là Lozi đã nhận được
định giá lên tới 2 triệu Đô la Mỹ ngay sau khi kết thúc khóa huấn luyện tập trung
(Bootcamp) 4 tháng tại VSVA. Có được như vậy một phần là nhờ đội ngũ VSVA làm
việc rất chuyên nghiệp, với những cố vấn dạn dày kinh nghiệm luôn đồng hành dẫn dắt,
huấn luyện các Startup đi đến thành công. Và kết quả đó cũng khẳng định VSVA đã tìm
kiếm và quản lý rất hiệu quả các thương vụ đầu tư mạo hiểm ít rủi ro nhất cho các nhà
đầu tư.
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THƯ NGỎ
Chương trình “VSV Investor Bootcamp” sử dụng phương pháp giảng dạy kết hợp lý
thuyết với thực hành, các chuyên gia của VSVA sẽ chia sẻ những bí quyết tới các cá
nhân, tổ chức, doanh nghiệp, các doanh nhân đang có mong muốn chuyển đổi mô hình
kinh doanh và/hoặc tìm kiếm cơ hội tăng trưởng đột phá nhờ ứng dụng công nghệ hay
đầu tư vào các Startup.

VSVA trân trọng kính mời Quý vị tham gia chương trình để trở thành Chuyên gia trong
hệ sinh thái khởi nghiệp cùng VSV, đồng thời chính thức kết nối Quý vị vào mạng lưới
Cố vấn, Nhà đầu tư Thiên thần, Quỹ đầu tư Mạo hiểm và mở rộng các cơ hội hợp tác
để phát triển nhanh và bền vững hơn.

Trân trọng,
Vietnam Silicon Valley Accelerator
CEO
Trần Hoàng Thắng
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GIỚI THIỆU
•

Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam và toàn thể xã hội đã dành những sự
quan tâm đặc biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Startup). Nhiệm vụ
hàng đầu được đặt ra là phải xây dựng được hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
phù hợp nhất với startup tại Việt Nam.

•

Về phía Nhà nước, các cấp quản lý đang nỗ lực cải tiến hành lang pháp lý, xây dựng các
chính sách đầu tư mạo hiểm cũng như các chương trình hỗ trợ trực tiếp cho startup. Các
tổ chức ươm tạo doanh nghiệp được mở mới và chuyển dịch sang mô hình Tổ chức
Thúc đẩy kinh doanh. Doanh nghiệp và nhà đầu tư bắt đầu nhận định startup là một kênh
giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư và tạo lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, đa số các giải
pháp này vẫn ở trong giai đoạn lập kế hoạch và cần rất nhiều thời gian để ứng dụng do
những người có trách nhiệm đang gặp khó khăn trong việc xác định phải bắt đầu từ đâu,
triển khai những hoạt động ra sao và như thế nào.

•

Chương trình VSV Investor Bootcamp được thiết kế giúp người tham dự nắm vững bản
chất của các cấu phần quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp và hình thành các giải
pháp hữu hiệu cho công việc được giao.

.

VSV Investor Bootcamp được tổ chức thường niên từ 2014 với sự tham gia
của các quan chức cao cấp và nhà đầu tư chuyên nghiệp tại Việt Nam.

VSV Investor Bootcamp lần đầu tiên được tổ chức với hơn 300 nhà đầu tư cá
nhân tham dự. Ông Bora Kizil – nhà đầu tư thiên thần chuyên nghiệp tại Anh là
người chịu trách nhiệm giảng dạy chính.

VSV Investor Bootcamp năm 2015 được tổ chức với sự tham gia của các quan
chức cấp cao thuộc các Bộ ban ngành trong Chính phủ. Chương trình đã được
tổ chức chính tại Thung lũng Silicon, Hoa Kỳ.
VSV Investor Bootcamp năm 2016 được tổ chức với mục đích truyền đạt những
bài học điển hình nhất của Thung lũng Silicon về đầu tư mạo hiểm. VSV đã mời
các chuyên gia về đầu tư mạo hiểm tại Thung lũng Silicon (Threshold Ventures &
Explora International) về Việt Nam trực tiếp giảng dạy.
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NHỮNG NGƯỜI NÊN THAM GIA
Chương trình VSV Investor Bootcamp được thiết kế dành cho:
• Nhà xây dựng chính sách, người có trách nhiệm thực hiện các chương trình khởi
nghiệp trong tổ chức (cơ quan nhà nước, trường đại học, doanh nghiệp…).
• Các nhà đầu tư tiềm năng muốn mở rộng sang đầu tư Startup thu lợi nhuận, nhà đầu
tư chuyên nghiệp muốn tăng hiệu quả từ các khoản đầu tư của mình.
• Giám đốc các vườn ươm doanh nghiệp.
• Các chủ doanh nghiệp đang tìm kiếm lợi thế cạnh tranh.

Ngoài ra các kiến thức và kỹ năng về xây dựng tổ chức, thiết kế mô hình kinh doanh...
sẽ đem lại giá trị cho:
• Những cá nhân có nguyện vọng trở thành cố vấn chuyên nghiệp cho startup.
• Điều phối viên/quản lý chương trình huấn luyện khởi nghiệp đang tìm kiếm một chiến
lược, mô hình phát triển mới tạo đà tăng trưởng đột phá cho startup thuộc tổ chức
mình.
• Giám đốc/lãnh đạo các bộ phận của doanh nghiệp muốn tìm kiếm phương pháp xây
dựng cơ chế hoạt động giúp tăng năng suất, khả năng sáng tạo và tạo sự tự chủ cho
các thành viên trong nhóm.

Người tham dự có thể yêu cầu thêm các buổi làm việc cùng giảng viên để cùng xây
dựng mô hình kinh doanh, chiến lược và kế hoạch hành động cho tổ chức mình.

Trong các chương trình VSV Investor Bootcamp từng được tổ chức,
những người tham gia chương trình là giám đốc hoặc quản lý của
các doanh nghiệp lợi nhuận và phi lợi nhuận, giám đốc các vườn
ươm, các tổ chức chính phủ, trường đại học và nhà đầu tư.
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KẾT QUẢ MONG ĐỢI
Chương trình được chia thành 3 mảng lớn bao gồm: tổng quan về hệ sinh thái khởi
nghiệp, thiết kế doanh nghiệp có tiềm năng phát triển cấp số nhân, và cách đánh giá và
quản lý một khoản đầu tư tiềm năng.
Sau chương trình, người tham dự sẽ mở rộng được mạng lưới quan hệ với các thành
phần quan trọng nhất trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Với những kiến
thức và kỹ năng thu được, người tham dự có thể thực hiện được các nhiệm vụ của
mình:
• Nhà xây dựng chính sách có khả năng xây dựng các hành lang pháp lý, chương trình
hỗ trợ sát với các đặc tính của startup và các cấu phần khác trong hệ sinh thái khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo.
• Những cá nhân, tổ chức, trường đại học có nhiệm vụ triển khai các chương trình
khởi nghiệp trong tổ chức có thể thiết kế được các chương trình tinh gọn giúp startup
xây dựng một chiến lược, mô hình phát triển mới tạo đà tăng trưởng đột phá.
• Ban quản lý vườn ươm có thể tự thiết kế mô hình Tổ chức Thúc đẩy doanh nghiệp
phù hợp với nguồn lực sẵn có, xây dựng được mạng lưới nhà đầu tư và cố vấn cho
startup thuộc tổ chức của mình.
• Nhà đầu tư, cố vấn có thể đánh giá tiềm năng của một khoản đầu tư và ra quyết định
tối ưu khi đầu tư startup.
• Quý vị chính thức được kết nối vào mạng lưới Cố vấn, Nhà đầu tư Thiên thần, Quỹ
đầu tư Mạo hiểm, Hiệp hội Đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước và mở rộng các cơ
hội hợp tác để phát triển nhanh và bền vững hơn.

Chương trình VSV Investor Bootcamp được kết hợp giữa các bài giảng cùng các
buổi thảo luận nhóm giữa người học và giảng viên để đảm bảo các kiến thức của
chương trình được áp dụng cũng như tuỳ chỉnh phù hợp riêng cho mỗi doanh
nghiệp và nhà đầu tư.
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CHƯƠNG TRÌNH
NỘI DUNG I: HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP
•

Sự khác biệt của startup so với các loại hình doanh nghiệp khác.

•

Đầu tư mạo hiểm và nhà đầu tư thiên thần.

•

Cố vấn khởi nghiệp và phong cách huấn luyện startup trong Tổ chức Thúc đẩy
kinh doanh.

•

Mối tương quan giữa các cấu phần trong Hệ sinh thái khởi nghiệp.

Học phần I tập trung vào kiến thức về hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm cung cấp các kiến
thức nền tảng về hệ sinh thái khởi nghiệp.

NỘI DUNG II: ĐỔI MỚI SÁNG TẠO & MÔ HÌNH KINH DOANH
•

Xác định rõ ràng vị trí của công ty trên thị trường.

•

Xác định rõ khách hàng, thị trường mục tiêu để tối đa hóa tiềm năng phát triển.

•

Cải thiện kỹ năng lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp.

•

Xây dựng mô hình kinh doanh để tối đa hóa doanh thu.

Học phần II tập trung vào kiến thức và kỹ năng xây dựng mô hình kinh doanh được thiết kế
cho tốc độ tăng trưởng nhanh. Người tham gia sẽ học và thảo luận về cách xác định và kiểm
chứng thị trường mục tiêu, cách xây dựng công cụ khai thác thị trường, cách xây dựng và
lãnh đạo bộ máy khi mở rộng và tăng trưởng cùng các phương pháp huy động vốn.

NỘI DUNG III: ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ CƠ HỘI ĐẦU TƯ
•

Cách đánh giá một cơ hội đầu tư tiềm năng.

•

Quản lý danh mục đầu tư dựa trên chỉ tiêu đánh giá hiệu quả và các con số.

•

Quản lý quá trình đầu tư và thoái vốn hiệu quả.

Học phần III tập trung vào các kỹ năng đánh giá khả năng thành công của các cơ hội đầu
tư. Người tham gia sẽ học và thảo luận về các yếu tố ảnh hưởng đến tiềm năng của các
khoản đầu tư, các cách thức và phương pháp duy trì sự tự chủ và sáng tạo trong công việc,
kỹ năng cân bằng giữa các yếu tố thị trường khách quan và khả năng nội tại của công ty để
đưa ra quyết định đầu tư hợp lý cùng các kiến thức cần biết để thoái vốn thành công.
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GIẢNG VIÊN
Nội dung chương trình được đúc kết từ những kinh nghiệm, nghiên cứu rút ra sau gần 5
năm hoạt động của Đề án Vietnam Silicon Valley (VSV) – Đề án đầu tiên theo mô hình PPP
của Bộ Khoa học và Công nghệ có tác động trực tiếp tới hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo Việt Nam và là lõi hạt nhân của Đề án 844/QĐ-TTg được Thủ tướng chỉnh phủ phê
duyệt ngày 18/05/2016 - Đề án cấp quốc gia đầu tiên về hỗ trợ khởi nghiệp.
Xuyên suốt chương trình, Chủ nhiệm Đề án VSV – Ths. Thạch Lê Anh là người trực tiếp
chia sẻ các kinh nghiệm, kiến thức cho người tham dự. Ngoài ra, bà sẽ lựa chọn các cố vấn,
chuyên gia trong và ngoài nước trong mạng lưới của VSV để hỗ trợ truyền đạt kiến thức và
kinh nghiệm một cách đa dạng và hiệu quả nhất.

Ths. Thạch Lê Anh là một nữ doanh nhân, nhà đầu tư thiên
thần và chuyên gia giàu kinh nghiệm về lĩnh vực khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo. Bà được vinh danh là người tiên phong
trong nghiên cứu và vận hành mô hình Tổ chức Thúc đẩy
doanh nghiệp – Business Accelerator tại Việt Nam. Bà là
người đã thiết kế tổng thể, chi tiết toàn bộ Đề án Vietnam
Silicon Valley và nhân tố chính quyết định thành công của Đề
án trong suốt gần 5 năm qua. Bà cũng là người có đóng góp
lớn trong việc hoạch định chiến lược của Đề án 844/QĐ-TTg
được Thủ tướng chỉnh phủ phê duyệt ngày 18/05/2016 – Đề
án cấp quốc gia đầu tiên về hỗ trợ khởi nghiệp và được chỉ
định là một thành viên trong Ban Điều hành đề án.
Là một nữ doanh nhân thành công với hơn 20 năm kinh nghiệm trên thương trường, bà có
kinh nghiệm cố vấn trong các lĩnh vực: xây dựng doanh nghiệp, nghiên cứu phát triển thị
trường, thương mại hóa công nghệ cũng như kỹ năng lãnh đạo. Những startup dưới sự cố
vấn của bà đã xây dựng được mô hình kinh doanh bền vững và được công nhận thông qua
việc gọi thành công vốn đầu tư mạo hiểm với định giá hàng triệu đô la Mỹ. Những startup
tiêu biểu được bà cố vấn bao gồm: Lozi, TechElite, Schoolbus, Ship60…
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01. Hàn Ngọc Tuấn Linh
Tổng giám đốc ATV-Vietnam
4 năm kinh nghiệm đầu tư vào startup với hơn 40 startup đã được đầu
tư

02. Warren Cammack
Giám đốc đổi mới của Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB)
Giám đốc chương trình Trao đổi nhân lực của Commonwealth Bank của
Úc. Warren có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực kỹ
thuật số, trong đó có 11 năm hoạt động trong dịch vụ tài chính. Ông cũng
là người dẫn đầu nhóm các nhà quản lý cấp cao của CBA được cử đến
VIB.

03. Francis Nguyễn Tuấn Anh
Phụ trách Lập Trình Trải nghiệm của Microsoft
Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý & phát triển phần mềm
tại Mỹ và Việt Nam
Sáng lập Microsoft Health Innovation Lab (HIL)

04. Long Nguyễn
Chuyên gia giải pháp Azure của Microsoft Việt Nam.

05. Đỗ Quốc Hiệp
CEO Data First
Từng giữ chức phó tổng giám đốc IDG Ventures Việt Nam
Sáng lập DataFirst - công ty công nghệ chuyên phân tích dữ liệu hỗ
trợ kinh doanh

06. Eddie Thai
Venture Partner của quỹ 500 Startups
500 Startups có trụ sở tại thung lũng Silicon và là một trong những quỹ
đầu tư mạo hiểm lớn nhất thế giới cho startup trong giai đoạn vốn mồi.
Eddie được nhận giải Forbes Vietnam's 30 Under 30 năm 2015
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08. Gibs Song
Tổng giám đốc K-Medical Holdings
Là một nhà đầu tư đến từ Thung Lũng Silicon, chuyên đầu tư cho các
startup giai đoạn early-stage tại Mỹ và Hà Quốc

08. Anna Rehermann
Sáng lập và là giám đốc điều hành Growth Hacking Asia
Anna là một chuyên gia về Digital Maketing, phân tích dữ liệu và lập
chiến lược phát triển startup. Chị đã từng đảm nhận vị trí quản lí phát
triển chiến lược tại Rocket Internet và Team Europe Ventures.

09. Lan Trần
Quản lý mảng gọi vốn của Vietnam Silicon Valley Accelerator
Luật sư Lan đã có gần 20 năm hoạt động quản lý và tư vấn đa ngành nghề tại
các công ty lớn và từng làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam.
Luật sư Lan hiện đang phụ trách mảng gọi vốn đầu tư mạo hiểm cho các
doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của VSV Accelerator.

10. Nguyễn Hữu Tuấn
Luật sư của Baker McKenzie Vietnam (BMVN)
Anh Hưu Tuấn là chuyên gia về sở hữu trí tuệ tại BMVN. Trước đó
anh Tuấn đã có kinh nghiệm làm việc tại công ty đa quốc gia hàng đầu
tại Việt Nam, Malaysia và Singpore.

11. Huy Phùng
Sáng lập và giám đốc điều hành Ship60
Ship60 là dịch vu giao hàng tức thì giúp giảm thời gian giao hàng
xuống chỉ còn 60 phút tập trung vào các ngành hàng thực phẩm, hải
sản, rau sạch…Được sự công nhận của cộng đồng, Ship60 đã nhận
được rất nhiều giải thưởng như “Nhân Tài Đất Việt”, “Techfest”, “Lotte
Startup Award”.
12. Thạch Lê
Sáng lập và giám đốc điều hành hệ thống Kebab Torki
Kebab Torki là hệ thống nhượng quyền thương hiệu cho các cá nhân,
tổ chức có nhu cầu kinh doanh bánh mì Kebab.Kebab Torki hiện sở
hữu 29 cửa hàng nhượng quyền trên khắp các tỉnh Miền Nam.
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ĐĂNG KÝ THAM GIA

22 triệu VND/người*
Để đăng ký online vui lòng truy cập:
https://goo.gl/forms/JnJq0AWsKoJXZMSC2
CHƯƠNG TRÌNH BẮT ĐẦU TỪ 30/10/2017 ĐẾN HẾT 03/11/2017
TỔ CHỨC TẠI TẦNG 6, 41 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P. AN HOÀ,
Q. NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ
CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ SẼ ĐƯỢC NHẬN:

5 NGÀY THAM GIA VSV INVESTOR BOOTCAMP

CHỨNG NHẬN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VSV INVESTOR BOOTCAMP
BỘ MẪU GIÁO CỤ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

* Nếu trong cùng một tổ chức thì từ người thứ 2 phụ thu 5 triệu đồng/người.

http://investorbootcamp.siliconvalley.com.vn/
Liên hệ:

Trần Đạo Hạnh – 0987 402 585

hanh.tran@atv-vietnam.com
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