
Báo cáo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, cập nhật thông tin về Đổi 
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Tổng Quan Báo Cáo

Báo cáo Toàn cảnh đối mới sáng tạo mở tại Việt Nam là báo cáo đầu tiên và đáng tin cậy nhất, cập nhật các thông 

tin về Đổi mới sáng tạo mở cho các Doanh nghiệp, Công ty khởi nghiệp, Tập đoàn lớn và Nhà đầu tư ở Việt Nam 

và toàn cầu.

Đổi mới sáng tạo đang là

yếu tố tác động mạnh mẽ

lên mọi ngành nghề kinh tế

trong thời đại 4.0. Báo cáo

này giúp bạn nắm bắt các

xu hướng đổi mới một cách

kịp thời nhất, từ đó hiểu

được điều gì đang xảy ra

và sẽ xảy ra trên thị trường.

Xu hướng Đổi mới sáng 

tạo 2021 tại Việt Nam và 

Toàn cầu

Tổng quan về Hệ sinh thái 

khởi nghiệp ở Việt Nam

Cung cấp cái nhìn tổng

quan, độc lập về hệ sinh

thái khởi nghiệp. Đem đến

cái nhìn khách quan về

thách thức và cơ hồi cho

các công ty khởi nghiệp.

Điểm mặt và đánh giá tính 

đổi mới sáng tạo của một 

vài Công ty khởi nghiệp 

đáng chú ý ở các ngành 

Cung cấp bản đồ khởi

nghiệp của 10 ngành đặc

trưng, từ đó nêu ra các giải

pháp sáng tạo nổi bật giúp

các doanh nghiệp có thêm

nhiều ý tưởng về đổi mới và

chuyển đổi kỹ thuật số.
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Lý Do Ra Đời Của Báo Cáo

4

Hơn một thập kỷ vừa qua, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt 

Nam đã phát triển vô cùng năng động. Song hành cùng 

sự ra đời của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nền kinh tế 

Việt Nam ngày càng ổn định và phát triển.

TUY NHIÊN:

● CHƯA có nguồn chính thức và đáng tin cậy để 

cung cấp thông tin toàn diện về hệ sinh thái khởi 

nghiệp tại Việt Nam.

● CHƯA có hệ thống phân loại các ngành cho hệ 

sinh thái khởi nghiệp Việt Nam. 

● CHƯA có cơ sở dữ liệu tập trung để các nhà đầu 

tư và công ty khởi nghiệp tìm kiếm đối tác tiềm 

năng.

● CHƯA có báo cáo cập nhật và phân tích đầy đủ 

xu hướng đổi mới của thị trường (Việt Nam & 

Toàn cầu) cũng như nêu bật nhu cầu về Đổi mới 

sáng tạo của các Doanh nghiệp lớn hiện nay.

Việt Nam nằm trong Top 3 hệ sinh thái khởi nghiệp hoạt động 

tích cực nhất ASEAN

138,100
Số doanh nghiệp MỚI được 

thành lập vào năm 2019*

>3000
Số công ty khởi nghiệp (ước 

tính) trong 2017**

Tình hình đầu tư vào các công ty khởi nghiệp ở Việt Nam

Số thương 

vụ

Giá trị (triệu 

USD)



Báo Cáo Này Dành Cho…

● Cập nhật các xu hướng

đổi mới sáng tạo trên

thị trường;

● Nắm bắt được những

thách thức và cơ hội khi

quyết định đổi mới sáng

tạo.

● Giới thiệu sản phẩm /

dịch vụ đến các đối tác

/ nhà đầu tư tiềm năng.

● Cập nhật xu hướng

đổi mới sáng tạo trên

thị trường;

● Tìm kiếm, ứng dụng

các giải pháp sáng tạo

đổi mới để giải quyết

vấn đề doanh nghiệp.

● Cập nhật những xu

hướng đổi mới sáng

tạo trên thị trường.

● Tìm kiếm những

công ty khởi nghiệp

tiềm năng trên thị

trường.

01 02 03

DOANH NHÂN/ CÔNG TY 

KHỞI NGHIỆP/ SÁNG TẠO
TẬP ĐOÀN/ DOANH 

NGHIỆP
NHÀ ĐẦU TƯ
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● Cập nhật những xu

hướng đổi mới sáng

tạo trên thị trường.

● Tìm hiểu về nhu cầu

thực tế về các hoạt

động đổi mới sáng

tạo trên thị trường
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CÁC TỔ CHỨC CHÍNH 

PHỦ, NHÀ KHOA 

HỌC,VIỆN NGHIÊN CỨU,  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
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Báo cáo này không chỉ để bạn đọc

Mà còn là để suy nghĩ…

…và nắm bắt các cơ hội hợp tác, đón đầu các xu 

hướng đổi mới sáng tạo.
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Báo cáo này không chỉ để bạn đọc

Mà còn là để bạn suy nghĩ…

…và nắm bắt các cơ hội hợp tác, đón đầu các xu 

hướng đổi mới sáng tạo.
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Nội dung báo cáo được hỗ trợ bởi

100+ chuyên gia trong 10 ngành

1.500+ công ty khởi nghiệp trên khắp cả nước, trải dài trên cả 10 lĩnh vực

CHUYÊN GIA

CÔNG TY KHỞI NGHIỆP

500+ doanh nghiệp lớn/các nhà đầu tư/cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo trải dài trên cả 10 

lĩnh vực đến từ khắp mọi nơi trên thế giới

DOANH NGHIỆP LỚN/CÁC NHÀ ĐẦU TƯ/CỘNG ĐỒNG KHỞI 

NGHIỆP SÁNG TẠO
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Triển vọng Đổi 

mới sáng tạo 

2021 – Việt Nam & 

Toàn cầu
1

• Triển vọng đổi mới sáng tạo 

2021 – Sơ lược tổng quan

• Bối cảnh Đổi mới sáng tạo: 

Cơ cấu địa lý, Cơ cấu 

ngành, Cơ cấu hoạt động 

đầu tư 

• Các công ty khởi nghiệp  “kỳ 

lân” của năm

• Triển vọng và các xu hướng  

Đối mới sáng tạo tại Việt 

Nam

Toàn cảnh hệ sinh 

thái Khởi nghiệp và 

tình hình Đầu tư tại 

Việt Nam
2

Bối cảnh Hệ sinh thái Khởi nghiệp:

• Các thành phố xúc tiến Đổi mới 

mạnh mẽ;

• Các hoạt động thúc đẩy khởi 

nghiệp nổi bật ( bao gồm các 

chương trình hỗ trợ của Chính phủ 

và cả khu vực tư nhân);

• Các nhân tố chính hỗ trợ phát triển 

Hệ sinh thái khởi nghiệp (VC, Các 

vườn ươm, Các tổ chức tăng tốc 

khởi nghiệp)

Tình hình đầu tư:

• Tổng giá trị đầu tư và số thương vụ 

tại Việt Nam (theo loại hình)

• Các thương vụ đầu tư đáng chú ý

Báo Cáo Này Sẽ Bao Gồm…

3

Các lĩnh vực (*) nổi bật:

• Xu hướng đổi mới chính trong 

ngành

• Bản đồ giải pháp đổi mới từ 

các công ty khởi nghiệp 

• Top công nghệ hàng đầu được 

lựa chọn bởi chúng tôi

• Các công ty khởi nghiệp nổi 

bật trong ngành

(*) Ví dụ 10 ngành: FMCG, Bán lẻ, 

Giáo dục, Chăm sóc sức khỏe, 

Martech & Salestech, Logistics & 

Chuỗi cung ứng, Bền vững, Nông 

nghiệp, Du lịch và Lữ hành. Có thể 

thay đổi theo nội dung phát triển thực 

tế cho đa dạng hơn. 

Khảo sát các 

công ty khởi 

nghiệp
4

• Một số thách thức nổi bật 

hiện tại từ góc độ Start-up 

(phát triển sản phẩm, tiếp 

cận thị trường, mở rộng thị 

trường…)

• Hình thức hỗ trợ được ưu 

thích của chính phủ 

(chương trình đào tạo, mở 

rộng thị trường…)

Xu hướng đổi mới 

sáng tạo & Các công 

ty khởi nghiệp nổi bật
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Đi Qua Bản Đồ Khởi Nghiệp Của 10 Nhóm Ngành Kinh Tế Nổi Bật

MANUFACTURING
BÁN LẺ 

(RETAIL)

GIÁO DỤC 

(EDUCATION)

CHĂM SÓC 

SỨC KHỎE 

(HEALTHCARE)

MARTECH & 

SALESTECH

FINTECH
PHÁT TRIỂN BỀN 

VỮNG 

(SUSTAINABILITY)

LOGISTICS & 

CHUỖI CUNG 

ỨNG

NÔNG NGHIỆP 

(AGRICULTURE)

DU LỊCH & LỮ 

HÀNH (TOURISM 

& TRAVEL)
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1.500++ công ty khởi nghiệp ở Việt Nam…
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Timeline

Tháng 8

Tháng 7

Tháng 
9

Tháng 
10&11

Tháng 
12

• Lập kế hoạch cho dự
án

• Lập kế hoạch tổng thể
cho nội dung báo cáo

• Tìm kiếm đối tác

• Tài trợ / Hợp tác và Ký kết
Thỏa thuận

• Tìm kiếm/ tuyển các công
ty khởi nghiệp

• Tiến hànhMarketing
• Hoàn thiện thiết kế và nội

dung cho phiên bản báo
cáo đầu tiên

Phát hành phiên bản đầu
tiên của báo cáo (2/9):
• Làm nổi bật các nhà tài

trợ, đối tác, chuyên gia
• Tổng quan về bối cảnh

khởi nghiệp Việt Nam
• Hoàn thiện Phạm vi,

thiết kế khảo sát khởi
nghiệp

• Thực hiện Khảo sát khởi
nghiệp dựa trên danh
sách công ty khởi nghiệp

• Hoàn thiện khung đánh
giá công ty khởi nghiệp

• Bắt đầu đánh giá
startups

• Nâng cao chất lượng nội
dung báo cáo

• Marketing

• Phát hành chính
thức (24/12) (Phiên
bản trực tuyến và
phiên bản in giấy)

• MKT & PR
• Xuất bản toàn cầu

dựa trên mạng lưới
quốc tế của BBU



01
Trở thành 1 phần của nguồn thông tin 

đáng TIN CẬY nhất, mang đến thông 

tin toàn diện về hệ sinh thái khởi 

nghiệp tại Việt Nam.

Động Lực Để Tài Trợ Báo Cáo
Đây là thời điểm để doanh nghiệp bạn xuất hiện trên hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm góp phần thúc đẩy sáng tạo đổi mới và nắm lấy

cơ hội đón đầu xu hướng đổi mới sáng tạo trong tương lai.

Được quảng cáo thông 

qua các hoạt động truyền 

thông của chương trình 02
Tiếp cận trực tiếp với các đối tác / 

nhà đầu tư có năng lực, quảng bá 

sản phẩm và / hoặc dịch vụ cho 

khách hàng mục tiêu.

03
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Chỉ số hiệu quả hoạt động Digital Marketing

10,000+
Người tiếp cận

400+
Lượt thích, Bình luận và Chia sẻ

600+
Lượt Click mỗi bài viết

Tương tác trên Facebook

20%
Tỷ lệ mở trung bình

6,000+
Cơ sở dữ liệu

10+
Emails/ Sự kiện

Email Marketing

Báo cáo Toàn cảnh Đổi mới mở tại Việt Nam sẽ được quảng bá bởi các đối tác truyền thông đáng tin cậy của chúng tôi như Thinkzone, 

5S media, BambuUP, v.v. Đây là cơ hội để thương hiệu của bạn xuất hiện trước hàng nghìn độc giả và người đăng ký trực tuyến trên 

khắp Việt Nam và toàn cầu.
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CÁC NHÀ TÀI TRỢ TRUYỀN THÔNG

CÙNG ĐỒNG HÀNH



Gói Tài Trợ

Đối với Công ty khởi nghiệp

Chúng tôi đang tìm kiếm các đối tác chiến lược. Báo cáo này có tác động to lớn đến 

cộng đồng của chúng ta và chúng tôi biết rằng quan hệ đối tác góp phần vô cùng 

quan trọng để tạo nên sự khác biệt.

Đây là cơ hội duy nhất để giúp bạn xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn trong cộng 

đồng này, giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của bạn trong quá trình đổi mới và gắn 

bó mật thiết với một trong những báo cáo có tác động nhất tại Việt Nam.

Đối với Doanh nghiệp, Quỹ đầu tư, Nhà đầu tư
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PREMIUM
SPONSOR
$5,000

STANDARD
SPONSOR
$2,000

SILVER
SPONSOR
$300

GOLD
SPONSOR
$500

BRONZE
SPONSOR
$150

MEDIA 

SPONSOR

$1,000



IT’S YOUR GAME !ĐỐI VỚI CÁC NHÀ TÀI 

TRỢ LÀ DOANH NGHIỆP, 

QUỸ ĐẦU TƯ, NHÀ ĐẦU 

TƯ 
Chúng tôi chỉ có một vài đối tác tin cậy, và đó là bạn.

Quyền lợi nhà tài trợ
NHÀ TÀI TRỢ 

CAO CẤP

NHÀ TÀI TRỢ 

TIÊU CHUẨN

NHÀ TÀI TRỢ 

TRUYỀN THÔNG

Được đề cập trên các mạng xã hội & các tờ báo lớn nhỏ 

(Facebook, Linkedin, Trang web của chúng tôi và các tờ báo khác)
✓ ✓ ✓

Logo của bạn sẽ được thể hiện trong mọi ấn phẩm truyền thông 

của báo cáo

Logo (to bằng 

logo BambuUP) & 

có gắn Link

Logo (to bằng 

75% logo 

BambuUP) & có 

gắn Link

Logo (to bằng 75% 

logo BambuUP) & và 

có gắn Link

Được đề cập với tư cách là nhà tài trợ chính trong tất cả các thông 

cáo báo chí
✓

✓

(như nhà tài trợ 

truyền thông)

Có riêng các bài giới thiệu trong báo cáo
✓

(trên cả phiên bản 

trực tuyến và bản in)

✓
(trên phiên bản trực 

tuyến)

✓

Được tri ân và ghi nhận như là nhà tài trợ trong các bản tin điện tử 

của chúng tôi cả trước và sau khi phát hành báo cáo
✓ ✓
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IT’S YOUR PLAYGROUND !
Cơ hội để truyền thông giải pháp của quý doanh nghiệp đến các công ty lớn và những 

nhà đầu tư tiềm năng.

Quyền lợi nhà tài trợ
NHÀ TÀI TRỢ 

VÀNG

NHÀ TÀI 

TRỢ BẠC

NHÀ TÀI 

TRỢ ĐỒNG

Có bài viết giới thiệu trong mọi ấn phẩm truyền thông của báo 

cáo.
✓

Logo trong mọi ấn phẩm truyền thông của Báo cáo.
Logo có gắn 

Link
Logo Logo

Có các bài giới thiệu trong báo cáo (trên cả phiên bản trực 

tuyến và bản in)
1 trang ½ trang ¼ trang

ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY 

KHỞI NGHIỆP

17



VỀ NỀN TẢNG 

BAMBUUP

Đây là nơi Công ty khởi nghiệp/Nhà cung cấp giái pháp

đổi mới có thể quảng bá rộng rãi hình thức kinh

doanh của mình đến Doanh nghiệp lớn và Nhà đầu tư,

từ đó gây dựng những mối quan hệ kinh doanh mới và

tạo nền tảng để kêu gọi những hỗ trợ tài chính và phi tài

chính.

Đây là nơi Nhà tìm kiếm giải pháp đổi mới sáng tạo như

các Doanh nghiệp lớn có thể tìm kiếm những ý tưởng

sáng tạo, giải pháp mới, cũng như sáng kiến từ các

Công ty khởi nghiệp từ đó củng cố hoạt động kinh doanh

của mình và/ hoặc xác định và kích hoạt sự tăng trưởng

tự thân. Tương tự, đối với những Nhà tìm kiếm giải pháp

đổi mới như các Nhà đầu tư, đây là nguồn thông tin

đáng tin cậy được cập nhật thường xuyên về các

khoản đầu tư tiềm năng.

Cung cấp nguồn thông tin giá trị và Kết nối cộng đồng 

Đổi mới sáng tạo với cộng đồng Người tìm kiếm Đổi mới 

sáng tạo là điều mà BambuUp đang theo đuổi.

100% phí thành viên sẽ tái đầu tư để vào Nền tảng và

làm phong phú các nguồn lực hỗ trợ cho cộng đồng

Khởi nghiệp như các hoạt động đào tạo, huấn luyện,

trung tâm tri thức, v.v.
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BambuUP là Nền tảng đổi mới 

một cửa tạo điều kiện kết nối có 

ý nghĩa giữa các Nhà cung cấp 

& Người tìm kiếm giải pháp đổi 

mới sáng tạo, nuôi dưỡng một 

hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi 

mới hoàn chỉnh



Mạng lưới đối tác của chúng tôi

19

Đối tác

Nhà cung cấp giải 

pháp đổi mới sáng tạo

Doanh nghiệp lớn



Thông tin liên hệ

Mr. Tai Vo

E: tai.vo@bambuup.com

M: 0933900902

W: https://bambuup.com

20

mailto:quynh.nguyen@bambuup.com
http://bambuup.com

