
Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP

CiC 2017

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ                        ĐƠN VỊ TỔ CHỨC              ĐƠN VỊ TÀI TRỢ CHÍNH

CÁC ĐƠN VỊ HỖ TRỢ CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG

Tìm kiếm và ươm mầm ý tưởng khởi 
nghiệp công nghệ tiềm năng, góp phần 
xây dựng thế hệ doanh nhân khởi nghiệp 
trẻ năng �ộng và tử tế. 

Mục �ích

Đối tượng
. Nhóm sinh viên/ cựu sinh viên trong và ngoài khối ĐH quốc gia TP. HCM đã có sẵn ý 
tưởng/dự án khởi nghiệp, sẵn sàng trải nghiệm và tham gia học hỏi, trau dồi kinh nghiệm 

. Số lượng thành viên một nhóm: 3-6 người.

Thời gian
. 16/01 - 27/03. Bao gồm:
  - Sơ loại: 16/01 - 10/03
  - Bán kết: 11/03 - 20/03
  - Chung kết và Trao giải: 21/03 - 27/03

+ Lĩnh vực
. Thương mại điện tử
. Nền kinh tế chia sẻ
. Khởi nghiệp fintech
. Khởi nghiệp edutech

. IoT

. Trí thông minh nhân tạo

. Ảo hóa- Áp hóa

. Du lịch

. Các dự án cộng đồng tạo giá trị
  cho xã hội
. Người tàn tật
. Các sản phẩm dịch vụ cho thị trường
  nước ngoài khách nước ngoài

01 giải nhất
30.000.000 VNĐ và khóa học iStartX mùa 6 trị giá 10.000$
trong 6 tháng

02 giải nhì
20.000.000 VNĐ và khóa học iStartX mùa 6 trị giá 10.000$
trong 6 tháng

03 giải ba
10.000.000 VNĐ và khóa học iStartX mùa 6 trị giá 5.000$
trong 3 tháng

05 giải khuyến khích
5.000.000 VNĐ và khóa học iStarX mùa 5 trị giá 5.000$
trong 3 tháng

01 giải cộng �ồng
5.000.000 VNĐ

Giải thưởng

5 suất thăm quan

Đại học Harvard

trị giá 5000 USD/giải

(chi phí lưu trú, thăm quan và �i lại)

Liên hệ

Ban Tổ chức CiC 2017
Ms. Thanh
Di �ộng: 0934 082 303
Mail: thanh.nguyen@vnu-itp.edu.vn

Đại học Hardvard  (Hoa Kỳ)

f Creative idea Contest - CiC

ITP - Khu Công nghệ Phần mềm
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Đăng ký tại:
bit.ly/DangKyCiC2017
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