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Slush GIA 2017 in Vietnam - From Mekong to the world  

Cơ hội cho các startups Việt vươn tầm thế giới 

 

Khởi nghiệp tại khu vực Mekong những năm gần đây đang bùng nổ với 

tiềm năng phát triển vô cùng lớn, đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh được biết đến 

như là hệ sinh thái khởi nghiệp đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam. Cùng trong nỗ 

lực đưa startups Việt vươn ra tầm thế giới, sáng ngày 28 tháng 10, cuộc thi thuyết 

trình “Slush GIA 2017 in Vietnam - From Mekong to the World” sẽ được tổ chức 

tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong chuỗi các hoạt động thuộc Tuần lễ 

Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp do Ủy ban nhân dân Thành phố và Đại sứ quán 

Phần Lan phối hợp tổ chức. Cuộc thi sẽ tìm ra những công ty có tiềm năng nhất 

để tham dự Chương trình Tăng tốc khởi nghiệp Slush GIA tại Helsinki, Phần Lan.  

Chương trình Tăng tốc khởi nghiệp Slush Global Impact Accelerator (GIA) 

được tạo ra dưới sự hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Phần Lan và các đối tác trên toàn 

thế giới với mục đích hỗ trợ các startups có khả năng giải quyết những vấn đề cấp 

bách trên phạm vi toàn cầu và giới thiệu những cơ hội kinh doanh tiềm năng ở 

các thị trường mới nổi. Slush GIA 2017 in Vietnam - From Mekong to the World 

không chỉ là cánh cửa đưa các startups Việt Nam ra tầm thế giới mà còn là cơ hội 

để các startups nhận được tư vấn từ các chuyên gia giúp hoàn thiện ý tưởng khởi 

nghiệp, mở rộng mạng lưới kinh doanh và nhận được tiền đầu tư trực tiếp lên tới 

hàng trăm nghìn đô la.  
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Tính đến thời điểm hiện tại, đã có gần 70 startups trong nước và quốc tế 

đăng ký tham dự với rất nhiều ý tưởng sáng tạo đạt các tiêu chí về phát triển bền 

vững và có ảnh hưởng tích cực tới xã hội. Qua các vòng sơ loại và bán kết đã diễn 

ra tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, tên tuổi của các startup tiềm 

năng nhất đang dần được lộ diện, trong số đó phải kể đến như Taskee với ứng 

dụng giúp tìm kiếm người giúp việc gia đình theo giờ nhanh chóng và tiện lợi chỉ 

với vài thao tác, hay Pakme với ứng dụng giúp giải quyết bài toán tìm chỗ đỗ xe 

trong thành phố... 15 đội xuất sắc nhất đã được lựa chọn và sẽ tham dự vòng 

chung kết, hứa hẹn vô cùng kịch tính. 

Startup nào sẽ giành chiến thắng và trở thành đại diện của Việt Nam tham 

dự Chương trình Tăng tốc khởi nghiệp tại Helsinki, Phần Lan? Hãy cùng chờ đón 

vòng chung kết diễn ra ngày 28 tháng 10 tới tại White Palace, 194 Hoàng Văn 

Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.  

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 

Đỗ Đình Nam 

Mobile: 0946420094 

Emai: nam@twenty.vn 

Webiste: http://slush.hatch.vn 
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