11h ngày 18/5 (gi Hà Ni), cuc thi v khi nghip Startup World Cup 2019 do Fenox Ventures t chc ti San Francisco
(M) ã xng tên Abivin, i din ca Vit Nam giành v trí quán quân trong êm chung kt. i thng cuc ã vt qua i din ca hn 40
quc gia giành chin thng vi phn thng 1 triu USD. ây là n v startup "thun Vit" ghi danh trên u trng quc t khng nh s
thay i v cht lng khi nghip sáng to ti Vit Nam.

Abivin chin thng gii thng 1 triu USD ti Startup World Cup 2019

Abivin - startup cung cp phn mm qun lý chui cung ng ti u vn ti. Nhóm khi nghip này ã xây dng phn mm có th to ra
mt k hoch nh tuyn ti u ch trong vài giây, ng thi, ti a hóa công sut ca xe và giúp tit kim 40% chi phí nhân lc và
nhiên liu.
Ông Phm Nam Long - sáng lp Abivin chia s ba yu t ct lõi ca thành công là tìm c vn trong th trng logistics thi im ó
và la chn gii quyt bng sn phm công ngh s dng trí tu nhân to; s ng lòng ca nhân s làm vic ti Abivin t nhng ngày u
dù công ty khi nghip còn nhiu khó khn v danh ting, khách hàng, sn phm; và nhng h tr t phía chính ph, trong ó B
Khoa hc và Công ngh vi án 844 ã gii thiu các chuyên gia, c vn, ng ra ch trì t chc các chng trình và kt ni Abivin vi
h sinh thái khi nghip trong nc và quc t.
"Abivin d nh s dng tin u t tip tc phát trin R&D cho sn phm vi trí tu nhân to trong logistics gii quyt bài toán lõi v
công ngh ti u hóa tìm ng", ông Long nói và cho bit s m rng th trng ngoài Hà Ni, TP HCM ca Vit Nam và tin ti
Myanmar, Singapore, Thái Lan, và Indonesia.
Abivin c ào to bi Chng trình i tác i mi Sáng to Vit Nam – Phn Lan, Giai on 2 (IPP2) (B Khoa hc và Công ngh là n
v ch trì) tng tham gia các chng trình nh Shark Tank Vit Nam, Techfest Vietnam 2018 và c kt ni vi các chng trình
quc t nh gii thng Rice Bowl Startup Awards.
Gii thng Startup World Cup là cuc thi v khi nghip hàng u th gii do Fenox Ventures t chc, vi s tham gia ca các
chuyên gia là các nhà u t lâu nm t thung lng Silicon (M) và các doanh nghip khi nghip trên khp th gii. Chng trình
cng tác vi các cuc thi uy tín ca hn 40 quc gia mi nm.
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