
TẠI SAO 
PHẦN LỚN NGƯỜI TRẺ  

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH 

THẤT BẠI LẠI 



TẠI SAO??? 



Theo khảo sát của cộng đồng dân văn phòng Motibee.com đối với 100 

người khởi nghiệp tuổi từ 23 đến 35… 

 

nguyên nhân thường gặp 

nhất dẫn đến thất bại của 

các “doanh nhân trẻ” 

thường là… 5 



CÓ CHIẾN LƯỢC  

KINH DOANH KHÔNG 
HIỆU QUẢ 



KHÔNG HÕA HỢP ĐƯỢC 

MỐI QUAN HỆ 

CỔ ĐÔNG 
GIỮA CÁC THÀNH PHẦN 



KHÔNG 
CÓ KĨ NĂNG 

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 
CÂN ĐỐI THU CHI & 



CỨNG NHẮC 
THIẾU LINH HOẠT 

TRONG ĐIỀU HÀNH 

& 



TĂNG TRƯỞNG 
NGOÀI KIỂM SOÁT 



CỘI NGUỒN CỦA VẤN ĐỀ LÀ 

YẾU  
TRONG KHÂU LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH 





TẠI SAO  Cần một kế hoạch 

kinh doanh tốt? 



Kế hoạch kinh doanh là la 

bàn định hướng cho tất 

cả các hoạt động của 

doanh nghiệp 

Giúp bạn tranh thủ nguồn 

vốn vay từ  

ngân hàng. 

Giúp bạn có 

được sự ủng hộ 

từ đối tác, cổ 

đông, thành viên 

góp vốn 



GỒM 
Một kế hoạch kinh doanh 

hoàn hảo BAO 



# 1: 

Phân tích thị trường một cách thấu đáo 

 



# 2: 

Chiến lược sản phẩm tốt 

 



# 3: 

Chiến lược marketing phù hợp 

 



# 4: 

Chiến lược tài chính chặt chẽ 

 

 



# 5: 

Chiến lược nhân sự đủ năng lực triển khai 

 



TRAU DỒI 
Những gì bạn cần 

phải 



tham khảo ít nhất một mẫu kế hoạch kinh 

doanh của một người đi trước 



tham vấn ý kiến từ các chuyên gia ở những 

học viện,trung tâm tư vấn  



tìm kiếm trên mạng các từ khóa liên quan 

đến lập kế hoạch kinh doanh 



 

đơn giản và hiệu quả nhất là… 

HAY 



 …tham gia bàn tròn chuyên 

gia tháng 7 năm 2011 của 

Motibee.com 

 

 

 
KẾ HOẠCH 

KINH DOANH LẬP 
HIỆU QUẢ 

(*) 



(*) Đây là buổi offline chuyên môn được cộng đồng 

phát triển cá nhân và nghề nghiệp Motibee.com tổ 

chức định kỳ hàng tháng với nội dung xoay quanh 

việc kinh doanh, khởi nghiệp, kỹ năng mềm, phát 

triển sự nghiệp, chuyên môn marketing, bán hàng, 

CNTT, tài chính, nhân sự… 

>> CLICK VÀO ĐÂY, CLICK VÀO ĐÂY << 
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http://www.motibee.com/jevents/81/ban-tron-thang-7:-lap-ke-hoach-kinh-doanh-hieu-qua-danh-cho-chu-doanh-nghiep/

