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Softline Venture Partners sẽ chọn ra kỹ sư lập trình tốt nhất tại Việt 

Nam  

Moscow - Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2011. Quỹ đầu tư hàng đầu của Nga - Softline Venture 

Partners, thông báo bắt đầu cuộc thi  Dev Generation Vietnam, cuộc thi đầu tiên dành cho sinh 

viên, thanh niên trong lĩnh vực phát triển phần mềm và các giải pháp web tại Việt Nam. Người 

chiến thắng của cuộc thi sẽ nhận được 20.000 đô la Mỹ để thực hiện dự án. 

 

Ban tổ chức cuộc thi hoan nghênh các sinh viên và thanh niên Việt Nam có ý tưởng trong lĩnh vực 

phần mềm hoặc Internet. Tất cả các dự án được gửi trong thời gian Dev Generation Vietnam diễn 

ra sẽ được một hội đồng các chuyên gia đặc biệt xem xét. Thời gian nhận dự án sẽ kéo dài trong hai 

tháng rưỡi: Cuộc thi bắt đầu vào ngày 04 tháng 10 năm 2011, và kết thúc vào ngày 15 tháng 12 năm 

2011. Các dự án được đánh giá tốt nhất sẽ được Softline Venture Partners tài trợ và sẽ hỗ trợ cần 

thiết để phát triển dự án nhanh chóng và tung ra thị trường. 

Theo ý kiến của Elena Alekseeva - Giám đốc Đầu tư Softline về việc mở rộng mạng lưới của Softline 

Venture Partners: “Tập đoàn Softline phát triển nhanh chóng, và quỹ đầu tư Softline Venture 

Partners cũng tập trung  mở rộng theo. Việt Nam là một thị trường tiềm năng đối với chúng tôi vì 

nhiều lý do. Thứ nhất tốc độ phát triển internet tại Việt Nam. Thứ hai, thị trường vẫn đang thiếu sự 

đầu tư. Hơn thế nữa, Việt Nam là một trong những thị trường hàng đầu trong lĩnh vực CNTT ở châu 

Á. Tham gia vào cuộc thi Dev Generation đem đến cho các kỹ sư lập trình một cơ hội độc đáo để có 

được sự chú ý của các nhà đầu tư, mở rộng mạng lưới các đối tác và khách hàng, và tiến gần đến 

con đường trở thành những chuyên gia của Softline - một trong những công ty quốc tế hàng đầu 

trong lĩnh vực cấp phép phần mềm bản quyền và dịch vụ CNTT trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn kỹ 

thuật và hỗ trợ pháp lý cũng như gia công phần mềm" 

Hội đồng chuyên gia của cuộc thi sẽ xem xét tất cả các dự án nhận được trong lĩnh vực Công nghệ 

thông tin, tập trung vào các lĩnh vực như thương mại điện tử, phần mềm( ứng dụng trong ngành dịch 

vụ), phương tiện truyền thông xã hội và các ứng dụng di động và phần mềm B2B. 

Softline mở văn phòng tại Việt Nam trong năm 2008 ở Hà Nội và Hồ Chí Minh - hai trong số các 

thành phố lớn của Việt Nam. Softline tại Việt Nam tập trung chính vào các dịch vụ sau: dịch vụ công 

nghệ thông tin, phần mềm bản quyền, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và triển khai các dự án CNTT.  

"Trong số các chi nhánh Softline mở ở Đông Dương, bao gồm  Việt Nam, Malaysia, Campuchia và 

Lào, thì văn phòng tại Việt Nam được mở đầu tiên. Điều đó có một ý nghĩa quan trọng cho Tập đoàn 

Softline vì nó cho chúng ta thấy tiềm năng của khu vực Châu Á Thái Bình Duơng. Từ thời điểm công 

ty được thành lập và cho đến ngày hôm nay, mục đích chính của chúng tôi là được cung cấp các giải 

pháp sáng tạo và hiệu quả cho các tổ chức trong nước.  

Chúng tôi cam kết trong mối quan hệ đối tác mới với  sự nổi bật chủ yếu đó là sự  phấn đấu để phát 

triển thị trường CNTT của Việt Nam.Tôi chắc chắn rằng Dev Generation sẽ thu hút các đội nhóm tài 

năng từ các kỹ sư lập trình trong nuớc được chúng tôi hỗ trợ ", dẫn lời Aliya Rakisheva, phó chủ tịch 

của Softline khu vực Châu Á Thái Bình Dương.  

 

Để tìm hiểu thêm thông tin về  cuộc thi Dev Generation, vui long truy cập vào trang Facebook chính 

thức tại http://www.facebook.com/DevGenerationVietnam. 
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Softline Venture Partners 

Quỹ đầu tư Softline Venture Partners được thành lập năm 2008. Với tư cách là đối tác liên doanh 

của quỹ đầu tư  Russian Venture Company’s Seed Investment Fund từ năm 2010. 

Tập trung đầu tư vào các ứng dụng internet và ứng dụng điện thoại di động, điện toán đám mây – 

cloud services, phần mềm doanh nghiệp và thương mại điện tử. Cho đến nay, Softline Venture 

Partners đã tài trợ 8 dự án, chẳng hạn như Actio, Mirapolis, ActiveCloud, Magazinga, Pervy Virtualny, 

DariPodarki và Copiny.  

Để tìm hiểu thêm về chúng tôi, xin vui lòng truy cập http://www.softlinevp.com/vp/en/.  


