SURF Pitching Competition 2019 – Cuc thi thuyt trình v khi nghip ln nht min Trung ã tr li trong nm nay. SURF
Pitching Competition là ni các d án khi nghip có th kt ni và tìm kim c nhng c hi u t, c hi hp tác kinh doanh và
nhân s tài nng cho các d án tham gia cuc thi.
Cuc thi SURF Pitching Competition 2019 thuc khuôn kh SURF 2019 – Ngay hi Khi nghiêp va Sang tao, quy t
các d án khi nghip, các nhà u t, doanh nhân, i tác và các t chc h tr khi nghip trong và ngoài nc. i tng tham d là
các doanh nghip khi nghip không quá nm nm k t khi thành lp doanh nghip; các d án khi nghip, các ý tng và gii
pháp kinh doanh ã có sn phm mu. Không gii hn v trí a lý các i d thi.
n vi cuc thi nm nay, SURF Pitching Competition 2019 quy t nhng d án khi nghip n t nhiu lnh vc khác nhau t công
ngh thông tin, blockchain, du lch hay ch phm sinh hc,… c ánh giá có u t và quy mô cht lng hn hn so vi nhng nm
trc. Trong s ó phi k n các d án khi nghip ã c tung ra th trng và em li doanh thu cho công ty.

Trong vòng bán kt, mi i thi có 10 phút trình bày v d án, trong ó 5 phút thuyt trình v ý tng, sn phm, 5 phút tr li các
câu hi c t ra t ban giám kho. 06 i có màn th hin vt tri hn s lt vào vòng chung kt SURF Pitching Competition
2019.
Danh sách các i thi bc tip vào vòng bán kt SURF Pitching 2019:
1. Agridential.vn – Gii pháp truy xut ngun gc sn phm trên nn tng công ngh Blockchain.
2. Botstar – Công c t ng hóa hi thoi và i din cho doanh nghip tng tác vi khách hàng tim nng hoc khách hàng
hin ti.
3. Cashbag – ng dng hoàn tin mua sm cho mi giao dch ca ngi tiêu dùng trên các trang thng mi in t.
4. Gii pháp iu khin máy tính t xa Elinkgate – Nn tng công ngh thông tin mt chm, iu khin máy tính / server t
xa cp bios giúp IT và chuyên gia có th truy xut bt c ni âu s dng Internet.
5. Mng xã hi du lch Liberzy.com – Mng xã hi du lch có các công c chuyên bit dành cho du khách. Liberzy
cung cp các tính nng cho du khách áp ng c 3 giai on trc, trong và sau chuyn i.
6. Messnow – Chatbox cho doanh nghip – Chatbox t ng cho doanh nghip i vi dch v chm sóc khách hàng
7. MultiGlass – Thit b giao tip thông minh bao gm 3 nn tng công ngh chính: công ngh không dây (Wireless
technology), công ngh nhn din mng mt (Iris recognition) và trí tu nhân to AI.
8. VNLP – X lý ngôn ng t nhiên cho ting Vit
9. Mt ong làm t lá – Cung cp cho th trng sn phm mt ong sch t lá, kim nh theo tiêu chun xut khu và phát trin
ngh nuôi ong ly mt các huyn min núi tnh Qung Ngãi, góp phn bo v môi trng sinh thái và xóa ói gim nghèo
cho ngi dân ni ây.
10. Easy Salon – Gii pháp dành riêng cho các salon/spa tích hp nhiu chc nng nh bán hàng, chm sóc khách
hàng, tính lng/ tính hoa hng cho nhân viên.
11. M phm thiên nhiên Hoa Mn Vy – M phm thiên nhiên t rác thi nh bã cà phê, v bi vi thông ip vn hóa, môi
trng và nhân vn.
12. VTJ – Vic làm giáo viên ting Anh – Ni gii quyt vn tuyn dng giáo viên nc ngoài cho trng hc, trung tâm anh
ng. Ni dành cho ngi nc ngoài tìm kim môi trng công vic yêu thích.
13. IamHCMC – ng dng hng dn v im n hin i và áng tin dành cho khách du lch và ngi dân a phng.

14. Advosights – H thng thang o mc nh hng và s lan ta thông tin ca ngi dùng trên mng xã hi.
15. Rentonride – ng dng cho thuê xe máy bng cách to ra “ch” thng mi in t giúp kt ni gia ngi cho thuê Vit Nam
và khách du lch phng Tây.
16. ng dng công ngh thc t o xây dng h thng hun luyn hi sc tim, phi – Sn phm ng dng ca hê thng là s kt
hp gia vic mô phng thc t o 3D da trên các cm bin trên mô hình theo thi gian thc giúp ngi s dng tng cng s
tng tác và cm nhn s thay i t nhng tác ng ó.
17. Bitlearn – ào to trc tuyn dành cho doanh nghip.
18. Tradeline Vit Nam – Kt ni doanh nghip và doanh nghip, doanh nghip và ngi tiêu dùng. Cho phép tt c ngi
dùng có nhu cu xây nhà, sa cha thi công các i d án. Lp bn tính d toán, tin , gi ý mua thông minh.
19. Grubity Kitchen – Mt không gian tri nghim m thc mà t ó tr em tr nên am hiu v các món n khác nhau, nu n
khéo léo và tích ly kinh nghim.
20. Snap.vn – Nn tng ca ngành chp nh, lit kê toàn b các các studio các tnh thành, cung cp ánh giá so sánh v
các nhip nh gia nhm kt ni ngi dùng và nhip nh gia, to ra trang thng mi in t và cung cp các gói chp hình cho
khách hàng doanh nghip.
Vi s tham gia cua thanh phân ban giam khao co uy tin trong công ông khi nghiêp tai a Nng va trên thê gii. Ông
Alan El Kadhi, chuyên gia ca Úc vê khi nghiêp va ông Trn Trí Dng – chuyên gia ca Swiss EP, la hai trong sô
nhng giam khao cua vong thi Ban kêt. Vòng thi Chung kt vinh d vi s gop mt cua ông Peter Vesterbacka, t phú
công ngh, Founder ca SLUSH – s kiên khi nghiêp va công nghê hang âu thê gii, va bà Jan Lederman – chuyên
gia v u t mo him.
Tham gia cuc thi, i chin thng có c hi nhn c gii thng bao gm 50.000.000 VND tin mt, 60.000.000 VND Co-working
Space Credit ti các site ca DNES (cho ti a 5 ngi trong vòng 1 nm, tính t ngày 1/11/2019 n ngày 1/11/2020) và
115.000.000 VND (5.000 USD) Amazon Web Service Credit. Gii Nhì vi 30.000.000 VND, gii Ba 15.000.000 VND
cùng các gii thng khác t nhà tài tr. Giai Nhi vi 30.000.000 VND, giai Ba 15.000.000 VND cung cac giai thng khac
t nha tai tr. Và c hôi c ào to 3 ngày t các chuyên gia khi nghip vi hot ng Bootcamp dành cho tât ca cac startup vt
qua vong ban kêt.
Vi s thành công ca SURF t nhng mua trc nói chung, và SURF Pitching Competition nói riêng, ây s là c hi him có
duy nht trong nm các Startup a nhng gì tt nht ca mình n các nhà u t và các khách hàng tim nng.
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