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Tiếng Việt
Vietnam Silicon Valley Accelerator (VSVA) chính thức mở chương trình đầu tư vốn mồi cho
startup trong giai đoạn early stage.
Nộp hồ sơ tại đây: http://ba.siliconvalley.com.vn
--------------------------------------------------Giá trị VSVA đem tới cho startup:
• 20.000 USD đầu tư vốn mồi;
• Chương trình Huấn luyện 1-1 kéo dài 4 tháng;
• Không gian làm việc chung hiện đại, sáng tạo;
• Mạng lưới cố vấn cao cấp với hơn 60 chuyên gia trong và ngoài nước;
• Mạng lưới khách hàng và đối tác là các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế;
--------------------------------------------------VSVA đang tìm kiếm các startup đạt các tiêu chí sau:
• Có đội ngũ sáng lập viên tài năng và gắn kết;
• Sẵn sàng làm việc full time cho dự án;
• Có mô hình kinh doanh tiềm năng;
• Có sản phẩm thử nghiệm, sẵn sàng tung ra thị trường;
• Early stage startup thuộc tất cả các lĩnh vực công nghệ.
--------------------------------------------------Hạn nộp hồ sơ: Hết ngày 01/07/2018
Các thông tin chi tiết về chương trình vui lòng liên hệ trực tiếp:
• Hotline: (+84) 968 040688 (Mr. Huy Phạm) hoặc (+84) 163 947 2056 (Mr. Thắng)
• Email: huypn@vsv-accelerator.com
--------------------------------------------------Giới thiêu: Vietnam Silicon Valley Accelerator là tổ chức Thúc đẩy kinh doanh đầu tiên được
thành lập tại Việt Nam dựa trên những nghiên cứu quý báu từ Đề án Vietnam Silicon Valley
– Đề án đầu tiên của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ trực tiếp cho startup. Nhiều startup tốt
nghiệp từ chương trình đã gọi thành công vốn đầu tư vòng tiếp theo với định giá nhiều triệu
USD, có thể kể đến như TechElite, Lozi, SchoolBus, Ship60…

English
We are opening officially INVESTMENT PROGRAM for the early stage startup to Vietnam
Silicon Valley Accelerator program 2018 (VSVA).
Apply here: http://ba.siliconvalley.com.vn
--------------------------------------------------VSVA brings value to startup with:
• $ 20,000 in capital investment;
• 1-to-1 training program in 4 months;
• Modern and creative workspace;
• A network of more than 50 investor and VCs;
• A network of more than 60 national and international experts and big corperates;
--------------------------------------------------VSVA is looking for startups that meet the following criteria:
• Having a team of talented and cohesive co-founders;
• Willingness to work full time;
• Having potential business models;
• Having trial products ready to hit the market;
• Early stage startups belong to all areas of technology.
--------------------------------------------------Deadline for submission: End of July 1, 2018
For more information about the program, please contact us directly:
• Hotline: (+84) 968 040688 (Mr. Huy Pham) or (+84) 163 947 2056 (Mr. Thang)
• Email: huypn@vsv-accelerator.com
--------------------------------------------------Introduction: It was established in 2014 as the first accelerator in Vietnam and now still is
the leading and most actively early stage funding in Vietnam. We have invested in more than
50 startups and several of them successfully raised next round funding with a multi-million
dollars valuation. We are also the one of main advisory units for Vietnamese government
especially Ministry of Science & Technology in creating sustainable startup ecosystem for
Vietnam to achieve the goal of becoming high-tech country in Asia.

