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Alium là một nền tảng công nghệ kết nối 
với khách hàng thông qua app mobile và 
website.
Alium giúp khách hàng tạo ra các mẫu 
sản phẩm thời trang của riêng họ, bằng 
cách tạo ra những kết nối phù hợp với các 
nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ hoàn 
thiện đi kèm Alium giúp biến ý tưởng của 
khách hàng thành sản phẩm thực tế một 
cách đơn giản nhất (B2B) .Đồng thời 
Alium giải quyết vấn đề việc làm, thu 
nhập cho các xưởng may. Tầm nhìn của 
Alium trở thành hệ sinh thái sản xuất may 
mặc lớn nhất thế giới.

Alium is a technologic platform 
connecting customers via mobile 
application and website. Alium 
helps shoppers to create unique 
fashion designs by connecting 
selected shoppers to factory 
suppliers and providing
exceptional customer service.  In 
addition, Alium helps solve 
theworklaod and revenue
challenges for factories. Alium’s 
vision is to become a largest 
garment manufacture ecosystem 
in the world.

https://alium.vn/
https://www.facebook.com/Alium.vn/

Le Thi Thanh Nha
Founder Alium

ALIUM

Được thành lập bởi những cô gái trẻ có 
chung niềm đam mê thời trang và 
chung một "nỗi phiền muộn" với hầu 
hết cánh chị em đó là: tủ đồ cứ ngày 
một quá tải nhưng hôm nay vẫn 
"KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ MẶC", BellaSwap 
đã ra đời như một giải pháp cho sự 
"thanh lọc" những món đồ thời trang, 
giúp các chị em dễ dàng kiếm thêm thu 
nhập từ chính những món đồ mình 
không dùng đến.
Sứ mệnh của BellaSwap là giúp tăng 
vòng đời sử dụng của những sản phẩm 
thời trang chất lượng cao, giảm thiểu sự 
lãng phí và góp phần vào cuộc cách 
mạng "thời trang bền vững".

Founded by young girls with a 
passion for fashion and a problem 
shared with most girls and women: 
the closet is getting overloaded 
every day but we still "HAVE
ANYTHING TO WEAR!”.
BellaSwap was founded as a 
“detox" solution for fashion items, 
making it easy for women to earn 
extra income from the items they 
don't use.
BellaSwap's mission is to increase 
the useful life of high quality
fashion products, reduce waste 
and contribute to the "sustainable 
fashion" revolution.

https://bellaswap.com/
https://www.facebook.com/bellaswap/

Nguyen Thu Phuong
Founder and CEO BellaSwap

BELLASWAP
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https://foodhub.vn/
https://www.facebook.com/foodhubshop/

Foodhub là một giải pháp về cung ứng 
thực phẩm thông minh và tiện lợi, kết nối 
người tiêu dùng và các trang trại sản xuất 
thực phẩm sạch. Người tiêu dùng sẽ 
được giới thiệu và thăm quan các trang 
trại, trực tiếp gặp gỡ phỏng vấn với người 
sản xuất từ đó lựa chọn nhà cung cấp 
phù hợp với nhu cầu của gia đình và bản 
thân.

Foodhub ra đời với sứ mạng gắn kết 
người tiêu dùng và người sản xuất, đưa 
thực phẩm sạch tới người sử dụng với 
mức giá hợp lý.

Foodhub is a smart and
convenient food supply solution 
that connects consumers and 
clean food producers.
Consumers can visit the farms 
and interview directly the
producers before selecting the 
one that match their needs.

Foodhub was born with the 
mission to connect consumers 
and producers, bringing clean 
food to users at a reasonable 
price.

Lo Thanh Hoa
COO FoodHub

https://freshdeli.co/
https://www.facebook.com/freshdeli.co/

Fresh Deli là một nền tảng kết nối khách 
hàng với những bữa ăn của các mẹ nội 
trợ ở gần nhất. Qua Fresh Deli, các bà 
mẹ nội trợ, hay những người phụ nữ yêu 
nấu ăn có thể tự chủ kinh doanh trên 
chính tài năng và niềm đam mê của 
mình.

Fresh Deli đem đến cho họ không chỉ là 
thu nhập, mà còn cả niềm vui và sự độc 
lập. Với khách hàng, Fresh Deli là địa 
điểm tin cậy để có những bữa ăn ngon 
lành, đậm đà hương vị nhà làm của bà, 
của mẹ.

Fresh Deli is a platform 
connecting customers to the 
nearest home cooked meals. 
Through Fresh Deli, home 
cooks or food lovers could start 
a business based on their 
passion of cooking. 

Fresh Deli brings to them reve-
nues, happiness and freedom. 
For the customers, Fresh Deli is 
a credible platform to get 
delicious meal with homemade 
flavor.

FRESH DELI

Can Thi Thanh Hien
Founder Fresh Deli

FOODHUB
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Okiva là sàn thương mại điện tử kiểu mới 
dành cho livestream và video theo yêu 
cầu. Với sự kết hợp sự dễ dàng cho mua 
sắm ngay trên video và livestream trực tiếp 
bằng thanh nội dung sản phẩm hấp dẫn, 
mang lại giải pháp bán hàng bằng video 
cực kì hiệu quả đặc sắc, tiết kiệm thời gian 
và giảm thiểu rất nhiều thao tác cho người 
mua và người bán. Tạo ra một nền tảng 
mới cạnh tranh với hình thức mua sắm trực 
tuyến hiện tại và nâng tầm thương mại điện 
tử lên một tầm cao nhằm cung cấp một 
mạng lưới mua sắm và trải nghiệm mua 
bán bằng video hoàn toàn mới!

Okiva is an e-commercial platform 
which allows livestream-on-de-
mand. The combination of direct 
livestreaming and product toolbar 
provides an extremely effective 
video-sales solution, saving time 
and reducing complexity for 
buyers and shoppers. Okiva 
creates a new platform that com-
petes with existing online shop-
ping platform, elevates e-com-
merce to higher levels and 
creates an entirely new shopping 
experience for consumers.

https://okiva.vn/
https://www.facebook.com/OKIVA.VN/

Nguyen Quynh Yen Phuong
Co-Founder Okiva

OKIVA

https://cuoitoanang.smilee.vn/
https://www.facebook.com/Smileevietnam/
Instagram: smileevn

Smilee hướng tới trở thành nền tảng số 1 
về cung cấp các sản phẩm và dịch vụ 
chăm sóc răng miệng cho toàn khu vực 
Đông Nam Á.

Smilee aims to become the #1 
platform providing dental care 
products and services across 
Southeast Asia.

SMILEE

Kieu Linh
Founder and CEO Smilee

https://tubudd.com/
https://www.facebook.com/tubudd/

Tubudd là nền tảng công nghệ thông minh 
kết nối người du lịch và những người bạn 
bản địa để giúp du khách có được một trải 
nghiệm ấn tượng và độc đáo nhất.

Tubudd is a smart platform which 
helps connects travelers to local 
“buddies” and creates an impressive 
and unique experience for users.

TUBUDD

Annie Vo
Founder and CEO Tubudd
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Dự án bột rau củ sấy lạnh Tâm An theo mô 
hình liên kết và kiểm soát theo chuỗi từ 
khâu trồng cho tới chế biến và bảo quản. 
Các sản phẩm nông sản được trồng theo 
hướng sinh thái, không sử dụng phân bón 
hóa học, không thuốc BVTV. Sau khi thu 
hoạch trong thời gian 4 tiếng, tùy vào đặc 
tính của từng loại nông sản sẽ được đưa vào 
chế biến bằng công nghệ sấy lạnh để giữ 
nguyên được giá trị dinh dưỡng nông sản.
Sản phẩm bột rau sấy lạnh của ưu điểm:
- Trong việc bảo quản nông sản bằng 
  công nghệ sấy lạnh mà không làm mất 
  giá trị dinh dưỡng của rau.
- Tạo thuận lợi trong việc sử dụng cho 
  khách hàng
- Có tính logic cao trong vấn đề thương 
  mại hàng hóa

The Tam An Cold-dried vegeta-
ble Project uses Blockchain 
technology to control the cultiva-
tion, processing and preserva-
tion value-chain. All its farming 
products are cultivated in an 
ecological manner without using 
chemical fertilizers or pesticides. 
Less than 4 hours after harvest-
ing, the products are processed 
by cold drying technology to 
maintain its nutritional value. The 
advantages of cold-dried vegeta-
bles powders are:
 - Keep the nutritional value of 
   the vegetables;
 - Ease of use for the customers; 
 - High commercial value.

TÂM AN

Nguyen Thi Thu
Founder Tâm An

Wowmua là Uber cho hành lý xách tay! 
Wowmua kết nối vali trống của những 
Traveller di chuyển từ các nước trên 
thế giới và Shopper-những người có 
nhu cầu nhờ mua và xách hộ hàng 
nước ngoài.

Với đội ngũ sáng lập giàu kinh nghiệm 
về hàng không, công nghệ du lịch và 
kinh doanh quốc tế, Wowmua ra đời 
vào giữa tháng 4/2019 nhằm giải quyết 
bài toán về thời gian vận chuyển của 
ngành thương mại điện tử xuyên biên 
giới trị giá $900 tỉ với tốc độ phát triển 
25%/năm (ước tính năm 2020)

Wowmua is like Uber platform for 
luggage! Wowmua connects the empty 
suitcase of travelers traveling to differ-
ent countries around the world and 
buyers who have need to buy products 
abroad.
 
Our founder team have experience in 
aviation service, tourism and interna-
tional trade. Wowmua was born 
mid-April 2019 to solve the problem of 
transit time of cross-border E-com-
merce industry, which is worth $900 
billion and has a growth rate of 25% per 
year (estimated in 2020).

https://wowmua.com/
https://www.facebook.com/Wowmua.global/

Nguyen Thi Nhu Ngoc
Founder Wowmua

WOWMUA


