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KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA TƯ VẤN
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO & KHỞI NGHIỆP

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ToT1 sử dụng Chương trình Đào tạo khung về
Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp do IPP2
thiết kế, nhằm cung cấp các khái niệm chính,
các công cụ và kỹ thuật về khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo thúc đẩy phát triển các doanh
nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tăng
trưởng nhanh.

Trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng về đổi
mới sáng tạo và khởi nghiệp ở trình độ quốc tế
để đủ năng lực thực hành huấn luyện, tư vấn cho
doanh nghiệp khởi nghiệp và tham mưu xây dựng
chính sách về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Thời gian: từ tháng 6/2015 đến tháng 1/2016

Chương trình đào tạo linh loạt, có thể được
phát triển và ứng dụng trong nhiều bối cảnh,
phục vụ các nhu cầu khác nhau. Nội dung
đào tạo gồm:

02 tháng đào tạo
chuyên sâu toàn thời gian
với các giảng viên quốc tế

Quản lý đổi mới sáng tạo
Phát triển ý tưởng
Nghiên cứu thị trường
Thử nghiệm thị trường
Nghiên cứu sản phẩm
Thử nghiệm sản phẩm
Bán hàng cho doanh nghiệp
Bán hàng phức hợp
Mở rộng & phát triển doanh nghiệp
Kêu gọi đầu tư & các vấn đề pháp lý
Doanh nghiệp tinh gọn
Các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

06 tháng thực hành
cố vấn kinh doanh với
các dự án khởi nghiệp
04 giảng viên đến từ châu Âu và Mỹ cùng với một
nhóm trợ giảng trong nước đã tham gia đào tạo
và hỗ trợ thực hành cho các học viên. Ngoài ra,
các học viên còn được tham dự các buổi chia sẻ
kinh nghiệm hàng tuần với khách mời trong nước
và quốc tế là các doanh nhân thành đạt, các nhà
đầu tư thiên thần, nhà đầu tư mạo hiểm và các
chuyên gia tư vấn khởi nghiệp.

DANH SÁCH CHUYÊN GIA
TỐT NGHIỆP TOT1
1. Nguyễn Giao Hòa - Giảng viên Đại học Hoa Sen
2. Nguyễn Tiến Trung - Chủ tịch HĐQT
Công ty CP Kankyo Việt Nam

3. Trương Thanh Hùng - Phó Giám đốc
Trung tâm Sản xuất & Tiêu thụ bền vững

4. Ngô Thọ Hùng -Trưởng Bộ môn
Môi trường và Phát triển, Học viện Công nghệ Châu Á
5. Nguyễn Ngọc Dũng - Phó Giám đốc
Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ,
Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh
6. Phan Đình Tuấn Anh - Sáng lập Angel 4 Us

7. Tô Khanh Phong - Giám đốc công ty Bizdeals
8. Trần Vũ Bình - Trưởng phòng Quản trị Thông tin
Đại học Hoa Sen

9. Nguyễn Đặng Tuấn Minh - Sáng lập KisStartup
10. Phan Hoàng Lan - Cục Phát triển thị trường và
doanh nghiệp KH&CN - Bộ Khoa học & Công nghệ

11. Nguyễn Hoàng Giang - Bộ Khoa học & Công nghệ
12. Phạm Dũng Nam - Bộ Khoa học & Công nghệ

