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Giới thiệu HATCH! FAIR the Fifth 

HATCH! FAIR, triển lãm và hội nghị khởi nghiệp thường niên mang tầm quốc tế 

trở lại trong năm thứ Năm, với tên gọi chính thức “HATCH! FAIR the Fifth”, 

đánh dấu mốc 5 năm nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái Khởi 

nghiệp tại Việt Nam và khu vực. 

Chủ đề chính tại HATCH! FAIR the Fifth năm 2017 là “See the Unseen”. Tại 

mỗi thành phố, các doanh nghiệp, đối tác và tổ chức xây dựng cộng đồng khởi 

nghiệp sẽ chia sẻ những câu chuyện chưa kể và những bài học kinh nghiệm trong 

quá trình 5 năm phát triển cùng với hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam. 

Tại thủ đô Hà Nội, hội nghị khởi nghiệp HATCH! FAIR the Fifth được tổ chức 

ngày 23 tháng 09. Đặc biệt, nội dung buổi sáng của chương trình là diễn đàn 

Social Good Summit 2017 khởi xướng bởi UNDP, qua đó, tạo nên không gian 

đối thoại đa chiều giữa các nhà lập pháp, doanh nghiệp xã hội, lãnh đạo từ Liên 

hợp quốc và các đối tác phát triển về các cơ hội và thách thức trong thúc đẩy vai 

trò của mỗi doanh nghiệp đối với phát triển bền vững. 

Tại Đà Nẵng, hội nghị khởi nghiệp HATCH! FAIR the Fifth được đồng tổ chức 

bởi Đại sứ quán Úc tại Việt Nam vào ngày 07 tháng 10. Sự kiện có sự tham gia 

của những doanh nhân, nhà sáng lập các đơn vị và tổ chức xã hội hàng đầu trao 

đổi các hoạt động mang tính xã hội và bền vững, cũng như thảo luận những 

hướng đi tiềm năng giúp thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp tại Đà Nẵng. 

Tại HCMC, HATCH! FAIR the Fifth bao gồm Hội nghị và Triển lãm khởi 
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nghiệp, diễn tra trong hai ngày 27 và 28 tháng 10, dưới sự chỉ đạo và trực thuộc 

khuôn khổ “Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

năm 2017” (WHISE 2017) do UBND Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đại 

sứ quán Phần Lan tại Việt Nam tổ chức. Hội nghị khởi nghiệp tại đây quy tụ các 

đơn vị và tổ chức trong nước và quốc tế, với sự tham gia của các doanh nhân, nhà 

khởi nghiệp, nhà đầu tư, cố vấn và đơn vị xây dựng cộng đồng tham gia hệ sinh 

thái khởi nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, triển lãm khởi nghiệp sẽ trưng bày sản 

phẩm và dịch vụ của 200 doanh nghiệp khởi nghiệp mong muốn phát triển kinh 

doanh, và tìm kiếm đối tác lâu dài. 

Tại mỗi sự kiện ở ba thành phố, vòng bán kết năm cuộc thi mang tầm quốc tế 

thuộc HATCH! Competition Series cũng diễn ra đồng thời. Chuỗi cuộc thi được 

đồng tổ chức bởi các đối tác, bao gồm Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại 

Việt Nam (UNDP Việt Nam), Seedstars World (Thuỵ Sĩ), Slush (Phần Lan), Đại 

học Dayton (Hoa Kì), cùng với các đối tác hàng đầu tại Việt Nam và đơn vị tổ 

chức sự kiện, HATCH! VENTURES. 

30 công ty tiềm năng nhất sẽ được chọn vào vòng chung kết tổ chức tại sự kiện 

HATCH! FAIR the Fifth tại TP. Hồ Chí Minh, tại đó, các đội sẽ tranh tài để có 

thể nhận được giải thưởng bao gồm tiền mặt, vốn đầu tư phi cổ phần cùng với các 

chuyến tham gia sự kiện khởi nghiệp Quốc tế. Trong suốt 5 năm hoạt động, cùng 

với các đối tác, HATCH! đã đồng tổ chức số lượng lớn các cuộc thi khởi nghiệp 

mang tầm quốc tế, thu hút rất nhiều các đơn vị khởi nghiệp tiềm năng. Tại mỗi 

cuộc thi, HATCH và đối tác tập trung tìm kiếm sự đổi mới sáng tạo trong sản 

phẩm/dịch vụ, được phát triển bởi một đội ngũ mạnh mang đến không chỉ tác 

động về mặt kinh tế mà còn cả khía cạnh xã hội. Thông qua những hợp tác chiến 

lược với các đối tác trong nước và quốc tế, các cuộc thi và hoạt động xấy dựng 

cộng đồng từ HATCH! có thể góp phần nâng cao chất lượng các công ty, cũng 
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như mở ra những cơ hội phát triển kinh doanh quốc tế cho các đơn vị khởi nghiệp 

giai đoạn đang phát triển, qua đó quảng bá hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam và 

thu hút thêm nhiều nguồn đầu tư cho các doanh nghiệp trong nước. 

 

HATCH! FAIR the Fifth và các con số 

 

HATCH! VENTURES Việt Nam 

HATCH! được thành lập từ năm 2012, với sứ mệnh chính là hỗ trợ các đoen vị 

khởi nghiệp và thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam. Đến nay, 

HATCH! trở thành một trong những tên tuổi nổi bật trong lĩnh vực khởi nghiệp 

tại Việt Nam với nhiều chương trình mang tầm quốc vế với sự tham gia của hàng 

trăm doanh nghiệp khởi nghiệp. Từ năm 2017, HATCH! tập trung phát triển các 

hoạt động trong ba lĩnh vực: Xây dựng Hệ sinh thái Khởi nghiệp (với HATCH! 

FAIR và chuỗi cuộc thi HATCH! Competition Series), Chương trình Tăng tốc/ 

Ươm mầm khởi nghiệp (hợp tác với đối tác UNDP Việt Nam, IPP Việt Nam và 

đầu tư trong và ngoài nước) và Không gian làm việc chung. 

 


