DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH
KHU VỰC TƯ NHÂN VIỆT NAM (IPSC)

Số hóa hoạt động
doanh nghiệp
Áp dụng các giải pháp số hóa phổ biến
để nâng cao hiệu quả hoạt động

DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC
CẠNH TRANH KHU VỰC TƯ NHÂN
VIỆT NAM (IPSC) 12/2020-12/2025

Dự án đồng hành cùng các doanh nghiệp nhỏ và
đang tăng trưởng Việt Nam nhằm thúc đẩy đổi mới
sáng tạo, tăng cơ hội kinh doanh và nâng cao
năng lực cạnh tranh trên thị trường khu vực và
thế giới.

TRONG NĂM 2022 DỰ ÁN SẼ CUNG CẤP NHỮNG GÓI HỖ TRỢ SAU:

Thích ứng &
Tăng trưởng

ipsc.vn

Mở rộng
thị trường

Nâng tầm
giá trị Việt

Số hóa hoạt
động Doanh
nghiệp

Tăng cường
năng lực tài chính

Kết nối mạng lưới
- Phát triển dịch vụ

Giá trị Việt Nam
- Vươn ra thế giới

Số hóa hoạt động doanh nghiệp
NỘI DUNG HỖ TRỢ

TIÊU CHÍ

Doanh nghiệp Việt Nam
không quá 500 lao động toàn thời gian

Đánh giá nhu cầu số hóa
Giới thiệu nền tảng SaaS
> Số hóa hệ thống marketing
& quản lý khách hàng
> Giao dịch trực tuyến
> Phối hợp công việc trực tuyến
> Số hóa quản trị nhân sự

Doanh thu tăng trưởng hai năm liên tiếp
trong giai đoạn 2017 – 2021

Ngành ưu tiên:
• Nông nghiệp
• Công nghiệp chế biến - chế tạo
• Công nghệ thông tin
• Logistics
• Du lịch/Sản phẩm hỗ trợ

Tích hợp và đồng bộ các
giải pháp số hóa hiện có

HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ
Đào tạo cơ bản và nâng cao

Thực hành theo nhóm
Tư vấn 1-1 về tích hợp
hệ thống

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

BƯỚC

1

BƯỚC

Đăng ký
gói hỗ trợ

2

BƯỚC

Khảo sát
sơ bộ

3

BƯỚC

Tham gia
gói hỗ trợ

4

Đánh giá
kết quả

Hội thảo với các nhà
cung cấp CNTT

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ
Chính sách giảm giá
/ miễn phí dùng thử
Chương trình thanh toán
trả góp

Đăng ký: ipsc.vn
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Đợt 1: 18/01 - 31/03/2022 Đợt 2: 01/05 - 30/06/2022 Đợt 3: 15/08 - 15/10/2022

Liên hệ dự án: Tầng 13, Tháp Hà Nội - Số 49, phố Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

info@ipsc.vn

