
VƯỜN SINH THÁI KHỞI NGHIỆP

Thấu hiểu khó khăn và thách thức đối với các startup trong giai đoạn

khởi sự kinh doanh, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Tài chính

Dragon Holdings đã cho ra đời dịch vụ “Vườn sinh thái khởi nghiệp”

với mong muốn xây dựng một môi trường thuận lợi để thúc đẩy các

doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển.
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D Ị C H  V Ụ  D À N H  R I Ê N G  C H O  D O A N H  
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Cung cấp không gian làm việc

Đào tạo nguồn nhân lực

Tư vấn sản phẩm

Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý

Huy động vốn và tài trợ vốn khởi nghiệp



VƯỜN SINH THÁI 

KHỞI NGHIỆP

1 . Cung cấ p không g ian làm v iệc

Không chỉ dừng lại là một không gian làm việc chung,

chúng tôi còn mong muốn xây dựng và phát triển một cộng

đồng khởi nghiệp tràn đầy đam mê và nhiệt huyết. Tại đây

các thành viên sẽ có cơ hội được giao lưu, học hỏi, và quan

trọng nhất là cùng truyền cảm hứng.

Như bạn đã biết , người chủ doanh nghiệp startup mang

trong mình rất nhiều trách nghiệm: tiếp thị, bán hàng, kế

toán, thiết kế sản phẩm dịch vụ khách hàng và nhiều hơn

nữa. Lợi thế lớn mà không gian làm việc chung mang lại đó

chính là sự chia sẻ giữa các thành viên. Các thành viên Vườn

sinh thái khởi nghiệp sở hữu một loạt kỹ năng, kinh nghiệm

và họ luôn sẵn sàng trao đổi giúp đỡ mỗi khi bạn gặp phải

bất cứ rào cản nào trong công việc.

2 . Đà o tạ o ng uồ n nhân lực

Thành viên Vườn sinh thái khởi nghiệp được tiếp cận các

khóa đào tạo về nghiệp vụ và phát triển nguồn nhân lực

thông qua Viện đào tạo ứng dụng Dragon Holdings BF với

các chương trình đào tạo nghiệp vụ đa dạng, thiết kế phù

hợp với kinh nghiệm, cấp độ trên cơ sở nghiên cứu các hãng

tư vấn hàng đầu như Mckinsey và BCG. Không những vậy,

các buổi hội thảo (talkshow) dành riêng cho thành viên

mang đến cho các startup những thông tin bổ ích về các lĩnh

vực như tài chính, kế toán, pháp lý, nguồn vốn

3 . Tham gia vào mạ ng lưới và th ị

t rường quố c tế

Khi tham gia gia vào hệ thống Vườn sinh thái khởi nghiệp

của Dragon Holdings, các thành viên có cơ hội quảng bá

sản phẩm và mô hình kinh doanh của mình cho các thị

trường quốc tế mà hiện tại Dragon Holdings đang tham gia

hoạt động như Cộng hòa Séc, Myanma, Thái Lan... và được

giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các doanh nghiệp trong

chuỗi các doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam và các

quốc gia Châu Á, Thái Bình Dương...

4 . Tư v ấ n quả n tr ị doanh ng hiệp

Thấu hiểu tâm trạng khó khăn, rối bời của các startup trong

quản lý và định hướng doanh nghiệp trong tương lai.

Dragon Holdings cùng đội ngũ chuyên gia có nhiều năm

công tác tại các định chế tài chính trong nước và quốc tế

sẵn sàng chung sức cùng doanh nghiệp trên cơ sở tư vấn

các vấn đề về quản trị doanh nghiệp, tầm nhìn chiến lược

kinh doanh, thiết kế cấu trúc và tái cấu trúc doanh nghiệp,

lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, phân bổ nguồn

vốn…

5 . H ỗ trợ pháp lý

Mọi khúc mắc mà Startup có thể gặp phải về vấn đề pháp

lý như tính hợp pháp trong điều kiện và ngành nghề kinh

doanh, thủ tục đăng ký kinh doanh, xác định tỷ lệ vốn, phân

chia cổ phần, tranh chấp, thủ tục khai báo thuế… sẽ không

còn là gánh nặng khi đến với Vườn sinh thái khởi nghiệp.

Các chuyên gia cố vấn tại Dragon Holdings không những

chuyên môn sâu mà còn có nhiều kinh nghiệm thực tế cùng

góc nhìn sắc sảo, sẵn sàng tham gia thảo luận, đề xuất cho

doanh nghiệp những giải pháp sắc bén, khả thi nhất.

6 . Huy động v ố n và tà i t rợ v ố n khởi

ng hiệp

Là thành viên Vườn sinh thái khởi nghiệp của Dragon

Holdings, các Startup có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn từ

các tổ chức tài chính, các quỹ đầu tư và các công ty đầu tư

mạo hiểm trong nước và quốc tế là đối tác của Dragon

Holdings. Không những vậy, Dragon Holding cũng trực

tiếp tham gia tài trợ vốn cho các doanh nghiệp theo từng

giai đoạn trong chu kỳ gọi vốn, từ vòng phát sinh ý tưởng,

khởi động, leo dốc cho đến thoái vốn.
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 Được đăng ký Trụ sở kinh doanh tại Văn
phòng của Dragon Holdings

Không gian làm việc chung rộng rãi, năng động

 Thời gian làm việc từ 9h-17h30 từ thứ 2 đến
thứ 6

Các tiện ích miễn phí đi kèm như máy in, fax,
hộp thư công ty, wifi ...

Miễn phí đồ uống: cà phê, nước lọc…

 Sử dụng phòng họp 4 lần mỗi tháng tối đa 3
tiếng (đăng ký trước)

 Tham gia các buổi hội thảo (talkshow) về các
lĩnh vực tài chính, kế toán, pháp lý, nguồn vốn...
do Dragon Holdings tổ chức

Được tư vấn phương án quản trị doanh nghiệp

Được hỗ trợ các vấn đề về pháp lý

Cơ hội tiếp cận và huy động vốn với nhà đầu tư
là các đối tác của Dragon Holdings

Cơ hội được giới thiệu tham gia vào mạng lưới
và thị trường quốc tế

 Được đăng ký Văn phòng giao dịch tại Dragon
Holding

Không gian làm việc chung rộng rãi, năng động

 Thời gian làm việc từ 9h-17h từ thứ 2 đến thứ 6

Các tiện ích miễn phí đi kèm như máy in, fax,
hộp thư công ty, wifi ...

Miễn phí đồ uống: cà phê, nước lọc…

 Sử dụng phòng họp 2 lần mỗi tháng tối đa 3 tiếng
(đăng ký trước)

 Tham gia các buổi hội thảo (talkshow) về các lĩnh
vực tài chính, kế toán, pháp lý, nguồn vốn... do
Dragon Holdings tổ chức

Được tư vấn phương án quản trị doanh nghiệp

Được hỗ trợ các vấn đề về pháp lý

Cơ hội tiếp cận và huy động vốn với nhà đầu tư
là các đối tác của Dragon Holdings

Được đăng ký Văn phòng giao dịch tại Dragon
Holding

Không gian làm việc chung rộng rãi, năng động

 Thời gian làm việc từ 9h-16h30 từ thứ 2 đến
thứ 6

Các tiện ích miễn phí đi kèm như máy in, fax,
hộp thư công ty, wifi ...

Miễn phí đồ uống: cà phê, nước lọc…

 Sử dụng phòng họp 1 lần mỗi tháng tối đa 2
tiếng (đăng ký trước)

 Tham gia các buổi hội thảo (talkshow) về các
lĩnh vực tài chính, kế toán, pháp lý, nguồn vốn...
do Dragon Holdings tổ chức

Được tư vấn phương án quản trị doanh nghiệp

Được hỗ trợ các vấn đề về pháp lý

Cơ hội tiếp cận và huy động vốn với nhà đầu tư
là các đối tác của Dragon Holdings

VƯỜN SINH THÁI

CƠ BẢN
1.500.000 VNĐ

VƯỜN SINH THÁI

NÂNG CAO
2.500.000 VNĐ

VƯỜN SINH THÁI

TRỌN GÓI
4.000.000 VNĐ
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