Nm trong khuôn kh các hot ng m to doanh nghip công ngh cao, nhn thy c s tin b và thay i rõ rt ca
nhóm d án To Vit AlgaeVi sau 1 nm m to ti Khu công ngh cao à Nng. Sáng ngày 15/10/2021, Ban
Qun lý Khu công ngh cao và các khu công nghip à Nng (Ban Qun lý) và Trung tâm Dch v tng hp
Khu công ngh cao à Nng (Trung tâm DVTH) ã t chc bui kt ni u t d án m to vi Công ty TNHH ông
Nam Dc Bo Linh, bui kt ni u t có s tham gia ca Ông Trn Vn T - Phó Trng ban Ban Qun lý, Ông T
Thanh Thy - Giám c Trung tâm DVTH, v phía công ty Bo Linh có s góp mt ca Ông Phan S Tun Phó Giám c, Ông Nguyn Ngc Vng - Tr lý Giám c và Ông Lê Vn Kiêm - Ch d án To Vit AlgaeVi.

Trình bày trc nhà u t, d án To Vit AlgaeVi ã t tin th hin mt cách rõ ràng và xúc tích các ni dung
chính ca d án mình, nhng thành tu ã t c, các sn phm trên th trng, công ngh mà d án ang s hu và
nhng nh hng phát trin trong thi gian ti ca d án. Vi nhng li th mà Công ty TNHH ông Nam Dc Bo Linh
ang có thì d án To Vit AlgaeVi rt mong mun c hp tác vi công ty trong vic sn xut và phân phi thc
phm chc nng ch bin t nguyên liu to ti.

V khía cnh nhìn nhn ca nhà u t, i din phía công ty TNHH ông Nam Dc Bo Linh cho rng ây là mt d
án rt tim nng, sn phm có giá tr nghiên cu cao và có ý ngha vi cng ng, ng thi cng rt thân thin vi môi
trng xung quanh, vì vy ánh giá rt cao v s n lc ca nhóm d án trong thi gian qua. Tuy nhiên có th i n
quyt nh hp tác cui cùng thì hai bên cn trao i nhiu hn na v công ngh sn xut, nghiên cu th trng, các
tính nng u vit ca sn phm… Theo c tính vic u t dây chuyn sn xut mi, hin i, t chun GMP tn khong 1
triu USD, vì vy vic hp tác này cn có s thng nht ca Ban lãnh o ca công ty. Phía công ty s xem xét
trin khai hp tác nu phía d án cam kt m bo v vic cung cp sn lng cng nh cht lng ca nguyên liu u vào ã
c chit xut. Công ty TNHH ông Nam Dc Bo Linh cng nhn mnh công ty rt có hng thú và ang nghiên
cu tìm hiu v th trng thc phm chc nng, và ây cng chính là nh hng phát trin trong thi gian n ca nhóm d
án To Vit AlgaeVi.

Kt lun bui kt ni u t, Ông Trn Vn T nhn mnh Ban Qun lý Khu công ngh cao và các khu công nghip à
Nng s h tr ht mình cho d án và nhà u t có th i n hp tác, trng hp hai bên có c ting nói chung thì Ban
Qun lý s to iu kin cp t ti Khu công ngh cao à Nng trin khai xây dng nhà xng sn xut, nu Công ty
TNHH ông Nam Dc Bo Linh gp khó khn v vn trong quá trình hp tác thì Ban Qun lý sn sàng h tr, kt
ni thêm vi các ngun tài chính, qu u t, nhà u t thiên thn. ng thi giao Trung tâm DVTH s là u mi kt ni
gia hai bên giúp trao i thông tin và thc hin các bc tip theo i n ký kt hp tác./.
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