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Không một công ty nào không
mòn mỏi tìm kiếm các nguồn vốn
phát triển kinh doanh, đặc biệt là
những khoản vốn đầu tư mạo hiểm
hết sức nhanh chóng và cần thiết.
Song nhiều lời khuyên cho rằng
thay vì gạ gẫm những khoản vốn
đầu tư này, tốt hơn cả hay mua
một tấm vé số. Bạn sẽ tiết kiệm
được thời gian, tiền bạc và giải
toả khỏi rất nhiều con đau đầu
kinh niên. 
 
 

Bức tranh về vốn đầu tư mạo hiểm
Thực tế không hẳn như vậy. Khi bạn đạt
được một ngưỡng cửa kinh doanh nhất
định – nơi mà bạn có được những sản
phẩm được khách hàng yêu thích, một
mô hình kinh doanh hiệu quả cùng một
tập thể quản lý mạnh mẽ, mọi thứ hoàn
toàn thay đổi. Lúc này, các nhà đầu tư
mạo hiểm tự động gõ cửa tìm đến bạn và
những lợi thế để thu hút được đồng vốn
của họ sẽ lớn mạnh hơn rất nhiều.  
Liên quan đến vấn đề này, bạn cần quan
tâm đến các lựa chọn của mình hết sức
cần thận. Vốn đầu tư mạo hiểm có thể là
điều tốt đẹp nhất cho công ty của bạn
nhưng nó cũng có thể là cơn ác mộng tồi
tệ nhất. Trước khi bắt tay huy động các
nguồn vốn mạo hiểm, bạn cần nắm vững
một số điều cơ bản về nó.  
Vốn đầu tư mạo hiểm – tốt, xấu và tệ
hại  
Việc huy động hàng triệu đồng tiền vốn
thông qua các nhà đầu tư mạo hiểm ở
khắp mọi nơi sẽ cho phép bạn sự thoải
mái không phải giám sát từng ly từng tý
đồng vốn kinh doanh. Bạn có được các
nhà đầu tư giàu kinh nghiệm - những
người có thể giúp đỡ bạn tập trung vào
viễn cảnh kinh doanh lớn và xây dựng
các chiến lượng pháp triển tổng thể. Song
vốn đầu tư mạo hiểm cũng như một bồng
hồng có gai, có thể gây tổn thương bạn
bất cứ lúc nào.  
Hãy bắt đầu từ những điều tốt đẹp  
1. Kinh nghiệm, lời khuyên và giáo dục
Cho dù bạn hoạt động trong thế giới công
nghệ hay thế giới điện ảnh, những
nguyên tắc cơ bản xây dựng và phát triển
công ty đều như  nhau. Và những người
có kinh nghiệm trong việc này sẽ đưa lại
cho bạn nhiều giá trị to lớn. Các công ty
đầu tư vốn mạo hiểm thường được điều
hành bởi những chuyên gia giàu kinh
nghiệm - những người không chỉ thành
công với sự nghiệp kinh doanh của riêng

mình mà còn chứng kiến hàng tá các
thành công và thất bại của những doanh
nghiệp mới khởi sự khác. Họ có thể định
hướng tốt cho bạn trên chuyến hành trình
đầy chông gai.  
2. Tính khách quan 
Những gì định hướng cho các doanh
nhân thành công nhất chính là viễn cảnh
và quyết tâm hướng tới thành công bằng
tất cả mọi giá. Bản thân bạn sẽ rất dễ
dàng tin vào các bài phát biểu báo chí của
công ty và đánh mất tính khách quan.
Trong khi đó, những đối tác giàu kinh
nghiệm luôn sẵn sàng ở ngoài đó tạt xô
nước lạnh vào bạn nhằm đảm bảo sự cân
bằng tài chính kinh doanh lành mạnh
nhất.  
3. Mạng lưới 
Các mối quan hệ quen biết là rất quan
trọng trong kinh doanh. Các nhà đầu tư
vốn mạo hiểm thường duy trì một danh
sách các địa chỉ liên lạc ổn định với các
công ty đầu tư mạo hiểm khác nhau, các
giám đốc điều hành tại nhiều công ty mà
họ đã từng tham gia đầu tư vốn hay quản
lý,...  
4. Tuyển dụng 
Thật khó để biết được những gì cần tìm
kiếm khi một mình bạn phải phỏng vấn
tất cả các ứng viên ở những vị trí khác
nhau. Bạn sẽ phải hỏi những gì khi phỏng
vấn một ứng viên vị trị luật sư? Tập thể
quản lý luôn là ưu tiên hàng đầu của
những nhà đầu tư mạo hiểm, và với
chuyên môn của mình họ sẽ giúp bạn tìm
kiếm được những nhân viên tốt nhất.  
5. Uy tín/Đáng tin cậy 
Trong một vài năm đầu tiên khi mới khởi
sự kinh doanh, bạn sẽ cảm thấy như
“chúng tôi chưa từng bao giờ nghe về
bạn” trong mọi cuộc hội thoại. Bạn thậm
chí không thể để các tờ báo địa phương
viết về mình. Và mọi thứ quả thực thay
đổi đáng kể khi bạn có được khoản đầu



  

    HP Consultancy Co., Ltd. Unit 303, 3rd Floor, Hoang Long Long An Office Building, 281-283 An Duong Vuong Street, District 5, HCMC. 
    Tel (+84) 82171778; Mobile (+84) 918106707; Website: www.hptv.com.vn; Email: info@hptv.com.vn          Page #2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tư vốn mạo hiểm. Thậm chí các khách
hàng cũng cảm thấy an toàn hơn khi bạn
nói với họ rằng bạn đang có sự trợ giúp
tài chính mạnh mẽ.  
6. Rủi ro được chia sẻ 
Mọi thứ có thể gặp khúc mắc. Thị trường
có thể suy thoái ở một thời điểm nào đó,
doanh số sụt giảm, hoặc các nhân viên và
khách hàng đào ngũ. Các nhà đầu tư mạo
hiểm thường có những chiếc túi sâu và sẽ
giúp bạn có nhiều cơ sở vượt qua khó
khăn này. Họ sẽ là nguồn trợ giúp đáng
kể khi gặp khó khăn. 
7. Bức tranh lớn 
Rất dễ dàng để bạn tập trung quá nhiều
vào sản phẩm hay thị trường mà quên
mất tổng quan cánh rừng chung. Với
hàng trăm các bản kế hoạch kinh doanh
mà các nhà đầu tư mạo hiểm xem xét mỗi
tháng, họ sẽ giúp bạn xây dựng một cảm
giác tốt nhất cho xu hướng này.  
8. Sự trợ giúp luôn hiện hữu 
Không có gì kéo dài mãi mãi. Nếu mọi
thứ tiến triển tốt đẹp, bạn sẽ muốn trèo
lên ngọn núi kế tiếp. Và một chiến lược
tốt nhất có thể tiếp tục huy động vốn và
khởi động lại từ đầu một cách dễ dàng.
Các nhà đầu tư vốn mạo hiểm của bạn sẽ
không ngừng tìm kiếm các chiến lược
kinh doanh tốt nhất.  
Tất cả những điều tốt này dường như hết
sức thực tế. Nhưng còn về những mặt
trái?  
1. Tiền bạc là số 1 
Các nhà đầu tư mạo hiểm gia nhập công
ty bạn chỉ vì tiền bạc. Phần lớn mục tiêu
của họ không vì mục tiêu tạo ra các điều
tốt đẹp cho thế giới. Họ quản lý tiền bạc
thay mặt các quỹ hưu trí, các công ty bảo
hiểm, quỹ giáo dục hay các doanh nhân
giàu có,.... Mối quan tâm của họ không
dánh cho các nhân viên hay khách hàng
của bạn, cũng như cho việc xây dựng
những hoạt dộng kinh doanh dài hạn.  
Ưu tiên duy nhất của họ là bán cổ phần
tại công ty để thu về lợi nhuận gấp 5 - 10 

lần số vốn bỏ ra. Trong thế giới của họ,
nhu cầu tạo ra các khoản lợi nhuận lớn
luôn đánh bại các mối quan hệ cá nhân. 
2. Đánh mất sự độc lập  
Bạn vẫn có thể là giám đốc điều hành hay
chủ tịch công ty, nhưng giờ đây bạn phải
trả lời rất nhiều câu hỏi và nó không còn
là công ty của riêng bạn nữa. Các nhà
đầu tư mạo hiểm sẽ yêu cầu một hay hai
ghế trong hội đồng quản trị, ban giám
đốc và có quyền kiểm soát cấu trúc tài
chính công ty. Họ sẽ đề nghị bạn và các
nhà quản lý ký kết hợp đồng thoả thuận
không cạnh tranh. Bạn không thể bán cổ
phần của mình cho người khác nếu
không có sự đồng ý của họ và họ có thể
yêu cầu bạn nắm giữ cố phần tối thiểu
trong khoảng ba hay bốn năm để bảo sự
ổn định tài chính. 
3. Họ sẽ có quyền sa thải bạn và tập
thể quản lý của bạn  
Nếu số vốn đầu tư mạo hiểm quá lớn, bạn
có thể thấy bản thân bạn phải báo cáo lên
một CEO mới, hay bị đánh bật ra khỏi
công ty bạn sáng lập. 
4. Những điều kiện khó khăn 
Các nhà đầu tư mạo hiểm thường yêu
cầu:  
- Bảo vệ chống mất giá: Khi giá cổ phiếu
của công ty đi xuống vào bất cứ thời
điểm nào trong tương lai, họ sẽ nhận
được thêm cổ phiếu bổ sung miễn phí.  
- Cổ tức: Bên cạnh cổ phiếu, họ còn nhận
được các đảm bảo về tỷ lệ cổ tức ổn định.
- Ưu đãi thanh toán. Các nhà đầu tư vốn
mạo hiểm cần được ưu tiên mua lại cổ
phiếu trước bất cứ người nào khác.  
- Quyền được mua lại cổ phiếu. Điều này
yêu cầu công ty mua lại cổ phiếu của họ
vào một ngày cố định, hay theo một sự
kiện cố định.  
- Quyền yêu cầu đăng ký. Các nhà đầu tư
mạo hiểm có thể buộc công ty phải nộp
hồ sơ trình Uỷ ban chứng khoán Nhà
nước về các vấn đề liên quan đến phát
hành cổ phiếu ra công chúng,...  

- Quyền thông qua các kế họach tài
chính. Các nhà đầu tư mạo hiểm phải có
quyền thông qua và biết trước bất cứ thay
đổi hay kế hoạch tài chính nào của công
ty.  
- Giới thiệu và bảo đảm: Bạn cũng sẽ
phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với
những giới thiệu của bạn về các khía
cạnh then chốt của công ty. Họ sẽ có
quyền kiện bạn nếu bạn quên mất cung
cấp cho họ bất kỳ thông tin xấu nào. 
Và những điều tệ hại?  
1. Xung đột vốn đầu tư mạo hiểm.  
Đó là một thế giới khốc liệt và các nhà
đầu tư vốn mạo hiểm thường chịu sức ép
cạnh tranh rất lớn. Vào cùng thời điểm,
họ giảm thiểu rủi ro của mình bằng việc
đầu tư vào các công ty khác nhau trong
cùng thời điểm. Quả vậy, sự khác biệt ý
kiến thường xuyên xuất hiện và mối quan
tâm cá nhân đóng vai trò chính yếu. Đó
có thể là một công việc vất vả cho một
CEO để quản lý nguồn vốn đầu tư mạo
hiểm. 
2. Xung đột đạo đức 
Do tính chất của việc uỷ thác, các nhà
đầu tư mạo hiểm hành động chủ yếu dựa
trên mối quan tâm của các cổ đông. Quả
vậy, các nhà đầu tư vốn mạo hiểm yêu
cầu các ghế trong hội đồng quản trị để
quản lý và bảo vệ tài sản của họ. Xung
đột từ đó có thể phát sinh mọi nơi mọi
lúc.  
3. Những lời hứa không trọn vẹn 
Các nhà đầu tư mạo hiểm có thể đưa ra
cho công ty bạn những ưu đãi có giới hạn
nhất định. Họ cũng có nhiều khoản đầu
tư khác nhau để quản lý. Vì vậy không
phải lúc nào bạn cũng nhận được đúng
như những gì họ đã cam kết. 
4. Cái tôi cá nhân 
Sự bất đồng ý kiến về chiến lược thường
nảy sinh giữa một chủ doanh nghiệp -
người mà mang trên mình nhiệm vụ thay
đổi thế giới - và nhà đầu tư vốn mạo
hiểm - người không thể làm việc gì sai cả
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Cũng như các chủ doanh nghiệp, các nhà
đầu tư mạo hiểm không tạo dựng sự bình
đằng và họ thường ít hiểu biết hơn về sản
phẩm, nhu cầu khách hàng và cơ hội thị
trường so với các chủ doanh nghiệp.  
Mấu chốt lại, không có lựa chọn nào là
dễ dàng cả. Các nhà đầu tư mạo hiểm có
thể đem lại sức sống mới cho công ty của
bạn nhưng cũng có thể khiến công ty bạn
đi xuống. Lựa chọn của bạn một là tự
mình huy động vốn cho công ty và giữ
vững quy mô nhỏ nhưng chắc, hai là đón
nhận rủi ro và tìm kiếm các nguồn vốn
đầu tư mạo hiểm để nhanh chóng lớn
mạnh hơn. Song bạn cần cảnh giác rằng,
trong cuộc hôn nhân này, sẽ không có sự
ly dị tốt đẹp.  
Nếu bạn lựa chọn cuộc hôn nhân với các
nhà đầu tư mạo hiểm, hãy nắm rõ mọi
điều tốt, xấu và tệ hại cùng những chuẩn
bị kỹ lưỡng bản thân để “cặp vợ chồng”
sẽ có những khởi đầu tốt đẹp nhất. 
Các nhà đầu tư mạo hiểm tìm kiếm
những gì ở bạn? 
Nếu muốn có được các nguồn vốn đầu tư
mạo hiểm, bạn cần đảm bảo những yếu tố
các nhà đầu tư mạo hiểm luôn tìm kiếm. 
1. Một sản phẩm sẵn sàng ra thị
trường 
Bạn cần trải qua được giai đoạn thử
nghiệm sản phẩm và đạt được các kết quả
tốt, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Việc sản phẩm của bạn thoả mãn một
phân đoạn khách hàng là chưa đủ, nó có
thể phải thoả mãn nhu cầu của nhiều
phân đoạn khách hàng khác nhau. 
2. Một mô hình kinh doanh vững chắc 
Bạn phải có được một mô hình kinh
doanh đã được kiểm chứng với một
hướng đi rõ ràng cho những khoản lợi
nhuận dài hạn. Bạn cần trình bày tỷ mỉ
nội dung chi tiết những gì bạn đang bán,
tới ai, tại mức giá nào và bạn đang tiếp
cận các khách hàng như thế nào, thuyết
phục họ mua sắm theo phương cách nào
và trợ giúp họ khi có khúc mắc ra sao. 

3. Một bản kế hoạch kinh doanh tuyệt
vời 
Một bản kế hoạch kinh doanh tốt phải
đưa ra các dự đoán đáng tin cậy về tốc độ
tăng trưởng và giải thích cụ thể cho chiến
lược kinh doanh của công ty. Nó phải thể
hiện một sự hiểu biết sâu rộng về thị
trường, về vị thế cạnh tranh và các cơ hội
kinh doanh mới. Và thị trường mục tiêu
của bạn phải khá lớn để khoản đầu tư là
bõ công. 
4. Một đội ngũ quản lý hiệu quả 
Bạn cần đảm bảo tất cả các thành viên
trong tập thể quản lý của bạn đều là
những người có kinh nghiệm và năng
lực. Hoặc bạn phải cung cấp một kế
hoạch tuyển dụng rõ ràng. Các nhà đầu tư
mạo hiểm biết rằng khi kế hoạch kinh
doanh được triển khai, khó khăn là không
thể tránh khỏi. Và họ tìm kiếm một tập
thể quản lý có khả năng chèo lái con
thuyền qua những cơn giông bão. 
5. Một chiến lược lợi nhuận và thanh
khoản rõ ràng cho các khoản đầu tư
mạo hiểm 
Các nhà đầu tư mạo hiểm đầu tư đơn
thuần vì các khoản lợi nhuận tài chính.
Khi đến thời điểm thích hợp, họ sẽ muốn
bạn ủng hộ quyết dịnh của họ về việc bán
công ty, sáp nhập với công ty khác hay
bán cổ phần ra công chúng,... Bạn có thể
muốn thay đổi thế giới và đưa công ty lên
những tầm cao mới, nhưng các nhà đầu
tư mạo hiểm chỉ muốn chắc chắn rằng
luôn có một lối ra sáng sủa cho họ. 
6. Một ban giám đốc có năng lực 
Các nhà đầu tư mạo hiểm kiếm soát và
bảo vệ khoản đầu tư của bạn thông qua
ban giám đốc công ty. Họ muốn một vài
chiếc ghế trong đó tương xứng với tỷ lệ
cổ phần của họ tại công ty. Thách thức
của bạn sẽ là cân bằng giữa số ghế của
các nhà đầu tư mạo hiểm và số ghế của
những người khác quan tâm tới quyền lợi
chung của công ty. 
7. Một báo cáo tài chính chi tiết 

Bạn sẽ cần cung cấp các bản báo cáo tài
chính hàng tháng nêu rõ chi tiết về việc
các đồng tiền được chi tiêu ra sao. Tất cả
các khoản tài chính từ thời điểm bạn bắt
đầu khởi sự công ty sẽ cần được kiểm
toán bởi các công ty kiểm toán độc lập.
Bạn sẽ phải đảm bảo các chuẩn mức kế
toán tài chính cao nhất và quản lý cẩn
thận nguồn vốn đầu tư của họ. 
8. Một kế hoạch kế nhiệm rõ ràng 
Sau khi thu hút được nguồn vốn đầu tư
mạo hiểm, công ty sẽ không còn là công
ty của bạn nữa. Các nhà đầu tư mạo hiểm
mong muốn một sự chắc chắn rằng tập
thể quản lý luôn đồng hành cùng với mối
quan tâm của họ trong việc gia tăng giá
trị cổ phiếu. Họ cũng muốn đảm bảo rằng
bạn luôn sẵn sàng nhường chỗ cho người
khác nếu họ xác định bạn không còn hiệu
quả trong điều hành công ty nữa. 
9. Một cấu trúc và những lựa chọn
quyền mua/bán cổ phiếu hợp lý 
Bạn sẽ phải xây dựng một kế hoạch cấu
trúc vốn và cổ phiếu phân chia công bằng
quyền sở hữu công ty giữa ban quản lý và
các nhân viên. Và sau khi huy động được
vốn đầu tư mạo hiểm, bạn rất có thể phải
chia cổ phiếu thành hai loại: một là loại
cổ phiếu ưu đãi với các quyền đặc biệt
dành cho các nhà đầu tư mạo hiểm và
loại thứ hai là cổ phiếu phổ thông dành
cho những người khác. 
10. Một sự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
hiệu quả 
Bạn cần đảm bảo rằng các sáng chế, nhãn
hiệu hay những phát minh then chốt khác
không bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Bạn nên sẵn sàng bộ hồ sơ xin bảo vệ
quyền sở hữu trí tuệ hay bất cứ yếu tố
nào khác phân biệt công ty bạn với các
đối thủ cạnh tranh. Bạn phải có được một
quyền sở hữu rõ ràng đối với tất cả các
tài sản của công ty. 
Và họ tìm kiếm như thế nào? 
Trên đây là những chuẩn bị từ phía bạn. 

Ngoài ra, các nhà đầu tư mạo hiểm sẽ 
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sẽ tiến hành nhiều cách thức khác nhau
để kiểm tra và xác minh năng lực công ty
bạn. Dưới đây là một vài phương thức
kiểm tra chính của họ: 
1. Tham khảo ban quản lý và kiểm tra
chuyên môn 
Họ sẽ hỏi kỹ lưỡng từng nhà quản lý chủ
chốt tại công ty để có những tham khảo
và đánh giá đa dạng. Họ không chỉ dừng
lại ở những tham khảo này mà còn tìm
hiểu về những con người mà các tham
khảo đó bình luận về. Họ sẽ tìm tới
những người đã làm việc với bạn để xây
dựng nên bức tranh công ty. Họ sẽ tìm
kiếm những đánh giá của mọi người về
bạn trên cương vị một nhà lãnh đạo, về
phương thức bạn giải quyết các vấn đề
khó khăn hay xung đột. Họ cũng sẽ tìm
kiếm bất cứ thông tin liên quan nào có
thể. Họ sẽ không gọi điện cho cha mẹ
bạn, nhưng họ có thể tiếp cận thầy cô
giáo đại học của bạn. 
2. Các tham khảo khách hàng 
Họ sẽ hỏi các khách hàng về sản phẩm,
dịch vụ của bạn và về kinh nghiệm cũng
như chuyên môn của bạn. Họ sẽ hỏi về
những vấn đề các khách hàng gặp phải và
bạn xử lý giúp họ như thế nào. Họ sẽ hỏi
các sản phẩm, dịch vụ của bạn đáp ứng
yêu cầu của khách hàng ra sao; những lựa
chọn thay thế nào các khách hàng nhìn
vào trước khi mua sắm sản phẩm, dịch vụ
của công ty bạn, và cảm nhận chung của
khách hàng là như thế nào. Họ sẽ hỏi
những khách hàng không chỉ nằm trong
danh sách bạn cung cấp mà còn từ những
người khác trong công ty cung cấp. Họ sẽ
sử dụng những địa chỉ liên lạc của riêng
họ để tiếp cận ban quản lý cấp cao trong
tổ chức của khách hàng. Hãy chuẩn bị
sẵn sàng cho những khó khăn mà điều
này có thể gây ra cho hoạt động kinh
doanh của bạn. 
3. Các nhà phân tích 
Họ sẽ hỏi các nhà phân tích trong ngành
công nghiệp của bạn về những suy nghĩ, 

nhìn nhận của họ đối với công ty bạn, đối
với sản phẩm, dịch vụ bạn đang cung
cấp. Họ sẽ có được nhiều quan điểm đa
dạng khác nhau về quy mô thị trường và
xu hướng phát triển. Họ sẽ tìm kiếm các
thông tin từ mọi nhân vật quan trọng trên
thị trường của bạn. 
4. Các nhân viên hiện tại và cả các cựu
nhân viên 
Nếu có bất cứ nghi ngờ nào, các nhà đầu
tư mạo hiểm sẽ tìm kiếm câu trả lời ở cả
những nhân viên trung thành nhất và
những nhân viên bất mãn nhất. Họ có thể
nói chuyện với các nhân viên hiện tại và
các nhân viên đã thôi việc ở các cấp độ
khác nhau trong công ty của bạn. 
5. Đối thủ cạnh tranh 
Họ rất có thể sẽ nói chuyện với các đối
thủ cạnh tranh để xác định rõ hơn những
đánh giá về cơ hội thị trường và hiểu
được các đối thủ cạnh tranh nhận thức
như thế nào về mối đe đoạ đến từ bạn.
Họ sẽ nghiên cứu cẩn thận các thành
công và thất bại của những công ty khác
trên thị trường trước khi quyết định về cơ
hội thành công của bạn. 
Chắc chắn rằng các nhà đầu tư mạo hiểm
sẽ nhận được một vài tin xấu trong quá
trình này. Không ai hoàn hảo cả. Nếu các
nhà đầu tư mạo hiểm tin tưởng rằng công
ty bạn có cơ hội đem lại lợi nhuận gấp 3
đến 10 lần số vốn ban đầu bỏ ra trong
khoảng thời gian 3 đến 5 năm và có thể
kiếm soát tốt nguồn vốn, họ sẽ đưa ra cho
bạn một số các nội dung. Đây là chi tiết
về lượng tiền họ muốn đầu tư, các điều
kiện và yêu cầu, quyền lợi pháp lý, điều
khoản tài chính và những quyền kiểm
soát họ tìm kiếm. 
Cuối cùng, các nhà đầu tư mạo hiểm luôn
tự hào vì khả năng đương đầu với rủi ro
của mình. Họ nhận được hàng trăm bản
kế hoạch kinh doanh mỗi tháng và thông
thường chỉ quan tâm tới một vài trong số
đó. Họ có khuynh hướng nhìn vào những
công ty kinh doanh trong một thị trường 

triển vọng và đưa ra được các kế hoạch
đáng tin cậy. 
Quy trình xét duyệt dự án đầu tư của họ
thường mất hàng tháng và rất nghiêm
ngặt. Thường không có nhiều công ty lọt
qua được quy trình gạn lọc này. Để thành
công, trước hết bạn cần nhìn vào công ty
bạn theo cách thức nó sẽ trưởng thành.
Sau đó đến công việc nắm bắt tốt các đặc
tính và mong muốn của từng loại hình
nhà đầu tư mạo hiểm nhằm có những
bước đi thích hợp thoả mãn mọi yêu cầu
và mong đợi của họ. Chúc bạn thành
công!  
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