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THÔNG CÁO BÁO CHÍ
CHƯƠNG TRÌNH “SHINHAN FUTURE'S LAB OPEN
INNOVATION ACCELERATION” MÙA 3 CHÍNH THỨC
KHỞI ĐỘNG
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 11 năm 2019 – Shinhan Future’s Lab (“SFL”)
chính thức khởi động chương trình “Shinhan Future’s Lab Open Innovation
Acceleration” mùa 3, nhằm mục đích kết nối, tìm kiếm cơ hội kinh doanh và trao đổi
kinh nghiệm giữa các start-up, từ đó tạo nên hệ sinh thái hợp tác cùng phát triển. Chương
trình đã diễn ra trong khuôn khổ của sự kiện “Shinhan Open Innovation Day”, được tổ
chức vào ngày 30/10/2019 tại khách sạn Sheraton, số 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé,
Quận 1, TP.HCM. Đây là sự kiện để tri ân các nhà cố vấn, vinh danh các start-up có
thành tựu xuất sắc và chào đón những gương mặt start-up mới.
Khởi điểm là một trong những chương trình tăng tốc khởi nghiệp dẫn đầu tại Hàn Quốc,
giờ đây, SFL là mô hình hỗ trợ khởi nghiệp hiệu quả tại Việt Nam, mang lại rất nhiều cơ
hội cho hệ sinh thái khởi nghiệp tại đây. SFL đã và đang làm việc chặt chẽ với Ngân hàng
Shinhan tại Việt Nam để đẩy mạnh hoạt động, giúp các start-up Việt Nam phát triển lớn
mạnh, thông qua các hoạt động hỗ trợ quy mô toàn cầu.
“Shinhan Future's Lab Open Innovation Acceleration” là chương trình thường niên do
SFL tổ chức từ năm 2016. Tham gia chương trình, các doanh nghiệp trẻ sẽ có điều kiện
để học hỏi từ bạn bè thế giới, tiếp cận nhiều thị trường mới, gặp gỡ các đối tác địa
phương và các cố vấn danh tiếng. Các nhà tài trợ cho “Shinhan Future's Lab Open
Innovation Acceleration” bao gồm Ngân hàng Shinhan, Tập đoàn Tài chính Shinhan,
Shinhan Securities Việt Nam, Shinhan DS Việt nam, Tập đoàn CJ and Vina Capital
Ventures. Các tập đoàn này sẽ liên kết và hỗ trợ các start-up phát triển mô hình kinh
doanh.
Kể từ khi ra mắt đến nay, “Shinhan Future's Lab Open Innovation Acceleration” đã hỗ trợ
một số doanh nghiệp trẻ như: Trustcard, Moneylover, Citipass, Manhthuongquan.vn,
Bitcoinvietnam, Upupapp, Bepos... đạt được thành công bước đầu. Đặc biệt, Bepos đã
vào “Top 13 Hot Start-Up” của Việt Nam năm 2019, do tổ chức Fintechnews.sg bình
chọn. Trong sự kiện “Shinhan Open Innovation Day” lần này, SFL tiếp tục chào đón 10
gương mặt doanh nghiệp trẻ đầy tiềm năng tham dự chương trình “Shinhan Future’s Lab

Open Innovation Acceleration” mùa 3, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều kinh nghiệm và cơ hội
phát triển mô hình kinh doanh cho các doanh nghiệp trẻ tại Việt Nam.
Cũng tại sự kiện lần này, bốn start-up Wee Digital, UrBox, FinStreet và PhyPass đã vinh
dự đón nhận giải thưởng “Runway to the world 2019”. Đây là giải thưởng do SFL phối
hợp cùng Saigon Innovation Hub trao tặng cho các start-up xuất sắc tham gia trong
chương trình “Shinhan Future's Lab Open Innovation Acceleration”. Các start-up nhận
giải sẽ có cơ hội từ Việt Nam sang Hàn Quốc hoặc ngược lại, để thử sức ở thị trường
mới. Họ cũng sẽ được tham dự buổi đấu thầu “Shinhan Future’s Lab Korea Global Demo
Day” tại Hàn Quốc vào ngày 14/11/2019 sắp tới. Đồng thời, nhân dịp này, SFL, NATEC
và Open Innvation Việt Nam đã cùng ký kết MOU (Memorandum Of Understanding),
nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác, mở rộng mạng lưới liên kết, hỗ trợ các start-up có cơ
hội liên kết, học hỏi mô hình kinh doanh từ các công ty lớn.
Chia sẻ tại sự kiện “Shinhan Open Innovation Day”, ông Shin Dong Min – Tổng Giám
đốc của Ngân hàng Shinhan tại Việt Nam, cho biết: “Chương trình “Shinhan Future’s
Lab Open Innovation Acceleration” đã mang đến một mô hình thực sự hiệu quả để các
doanh nghiệp trẻ Việt Nam có thể trao đổi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, hỗ trợ tăng
tốc các start-up tiềm năng, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững và mở rộng các
hoạt động hỗ trợ ra quy mô toàn cầu. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để Ngân hàng
Shinhan chia sẻ kinh nghiệm và thành công của mình đến với các doanh nghiệp trẻ”.
Trong thời gian tới, SFL sẽ tiếp tục phát triển lớn mạnh hơn về mô hình hỗ trợ start-up,
mang đến nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp trẻ nói chung và doanh nghiệp trẻ Việt Nam
nói riêng.
Về Shinhan Future’s Lab
Shinhan Future's Lab (SFL) là mô hình hỗ trợ khởi nghiệp về Fintech thành công nhất tại
Hàn Quốc. Tổ chức này giúp kết nối, hướng dẫn, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp,
tìm kiếm nhà đầu tư và cơ hội mở rộng kinh doanh cho các start-up tiềm năng. Tại đây,
các doanh nghiệp trẻ được dìu dắt bởi các chuyên gia tài chính, công nghệ, luật sư, nhà
đầu tư, doanh nhân… đến từ Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group –
SFG) và các tổ chức danh tiếng tại Hàn Quốc.
SFL tại Việt Nam là chi nhánh tại nước ngoài đầu tiên của tổ chức này. Bắt đầu hoạt
động từ năm 2016, thời gian đầu, SFL Việt Nam chủ yếu tập trung hỗ trợ các start-up
trong lĩnh vực công nghệ tài chính. Tuy nhiên, sau hai mùa tổ chức chương trình
“Shinhan Future's Lab Open Innovation Acceleration”, SFL cải tiến mô hình, tăng cường
hỗ trợ các start-up ở đa dạng các lĩnh vực. Bên cạnh đó, thông qua dự án Open
Innovation và sự phối hợp với các đối tác, SFL đã và đang mang đến cho các start-up một
hệ sinh thái hợp tác phát triển bền vững.

VỀ NGÂN HÀNG SHINHAN
Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) là
ngân hàng con của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành viên của Tập đoàn Tài
chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG). SFG là tập đoàn tài chính hàng
đầu tại Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc,
Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan. Với mạng lưới hoạt động
tại nhiều quốc gia trên thế giới và hơn 27.000 nhân viên, SFG cung cấp các sản
phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực như Ngân hàng, Tài chính
Cá nhân, Bảo hiểm, Quản lý Tài sản và các danh mục đầu tư khác. SFG được niêm
yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở Giao dịch Chứng
khoán New York (NYSE).
Trực thuộc SFG, Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc được xem là lá cờ đầu của tập đoàn
với trụ sở tại 20 quốc gia và lợi nhuận ròng đứng đầu khối ngân hàng tại Hàn Quốc
trong năm 2018. Liên tiếp trong ba năm 2016, 2017 và 2018, Ngân hàng Shinhan
Hàn Quốc được vinh danh trong Top 50 Ngân hàng An toàn nhất Thế giới do tạp
chí Global Finance bình chọn. Đồng thời, trong hai năm 2017 và 2018, Ngân hàng
Shinhan Hàn Quốc được Asian Banker bình chọn là Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất
trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có đại diện thương mại tại Việt Nam dưới
hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Hiện nay, Ngân hàng
Shinhan cung cấp danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt
cho cả khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Sau hơn 26 năm thành lập và
phát triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp miền Bắc,
Trung và Nam với 36 chi nhánh và phòng giao dịch. Nhờ mạng lưới các chi nhánh
và hệ thống ATM trải dài khắp nước cùng dịch vụ ngân hàng điện tử hiện đại, Ngân
hàng Shinhan đang đồng hành cùng hàng triệu khách hàng. Năm 2019, Ngân hàng
Shinhan tại Việt Nam được Tạp chí HR Asia trao tặng giải thưởng Nơi làm việc tốt
nhất châu Á.
Để biết thêm các thông tin về Ngân hàng Shinhan Việt Nam, vui lòng truy cập:
Website: www.shinhan.com.vn | Facebook: www.facebook.com/Shinhanbankvn/

