
 

Techstars Startup Weekend Danang 2019 chắc hẳn sẽ là sự kiện không thể bỏ qua với các bạn trẻ đam mê khởi 

nghiệp trong tháng 10 này. 

Nằm trong chuỗi sự kiện toàn cầu thuộc bản quyền Techstars, chương trình Huấn luyện Khởi nghiệp cuối tuần thường 

niên được tổ chức lần thứ 5 tại Đà Nẵng. Đến với sự kiện, bạn sẽ có cơ hội: 

• Được huấn luyện 1-1 bởi những mentor giàu kinh nghiệm và thành công trong lĩnh vực khởi nghiệp. 

• Được cất lên tiếng nói của bản thân, xây dựng ý tưởng và biến ý tưởng của bạn thành một sản phẩm thực 

tế. 

• Gặp gỡ những người có cùng ý tưởng và cùng họ biến ý tưởng của bạn trở thành hiện thực. 

• Va chạm với những ý tưởng khởi nghiệp hấp dẫn khác để học hỏi và rút được thêm nhiều kinh nghiệm hơn 

• Trình bày sản phẩm của bạn đến với những nhà đầu tư tiềm năng. 

Sự kiện Startup Weekend sẽ chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng 54 GIỜ. Liệu 54 giờ này có thể đem đến cho bạn những cơ 

hội khởi nghiệp tuyệt vời hay không? 

• Regular Ticket/ Vé thường: 450.000 VNĐ* 

• Ưu đãi đối tượng sinh viện: 250.000 VNĐ* (xuất trình thẻ sinh viên để được hưởng ưu đãi) 

• Ưu đãi nhóm: Gói 3 người: 600.000 VNĐ* 

*Vì được tài trợ nên giá vé đã bao gồm phí huấn luyện, áo đồng phục, 3 bữa chính, tea break và thức ăn nhẹ trong suốt 

54 giờ sự kiện 

Hạn đăng ký: 20/10/2019 

➢ BTC sẽ chọn lọc ra 60 đơn đăng ký phù hợp để trở thành thí sinh tham dự của Techstars Startup Weekend 
Danang 2019.  

Nhanh tay giữ chỗ ngay tại đây:  http://bit.ly/swdanang2019 

Địa điểm tổ chức: Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng 

                              Số 158A Lê Lợi, Hải Châu, Đà Nẵng. 

 

http://bit.ly/swdanang2019


       
 

                                                                                                                                             

        NGÀY 1: 25/10/2019          Gặp mặt, trình bày ý tưởng & hình thành nhóm 

17:00 Đón tiếp 

18:00           Networking, trà bánh  

19:30           Pitching ý tưởng 60s 

20:30           Bình chọn và hình thành nhóm 

21:15           Bắt đầu làm việc 

  
                                                                

        NGÀY 2: 26/10/2019           Học hỏi & Làm việc 

08:00           Mở cửa và bắt đầu làm việc 

10:00           Gặp huấn luyện viên 

12:00           Ăn trưa 

14:00           Gặp huấn luyện viên 

18:30           Ăn tối   

19:30           Tiếp tục hoàn thiện dự án 
 
 

        NGÀY 3: 27/10/2019          Trình bày ý tưởng 

08:00           Mở cửa và bắt đầu làm việc 

09:00           Gặp gỡ huấn luyện viên 

12:00           Ăn trưa 

14:00           Các huấn luyện viên đến và gặp các đội 

16:00           Chuẩn bị thuyết trình và kiểm tra kĩ thuật 

18:00           Chung kết 

21:00           Đánh giá và trao giải 

22:00           Kết thúc 
 

   NHÀ TÀI TRỢ                              ĐƠN VỊ TỔ CHỨC 
Muốn có thêm thông tin xin vui lòng liên lạc:                                                                       
nhan.pham@vnuk.edu.vn 
truongthucnhi@gmail.com   
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