
Innovativeness 

Font: Arial, SIZE 12, left and right margin: 2 
cm. Indentation: 0,5 cm.

Expected results

.

Idea (font Arial bold 16)

This is a sample poster to guide the author to
build his poster to be used for the report at
Green Enterprising Idea Competition
sponsored by V2WORK project.

The author only needs to replace the
contents of this poster form with the contents of
his scientific research and do not change the
format created in this poster template.

Font: Arial, SIZE 12, left and right margin: 2 
cm. Indentation: 0,5 cm. 
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Evaluate strength and 
weaknesses

Font : Arial, size 34,left ad tight margin 
indentation. Paragraph indent: 1,25 cm (~0,5 
inch).
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Evaluate strength and weaknesses
(SWOT) in the production and trading
(related to cost efficiency, reasonable price
competitiveess, financial ability, resources
...);

Font: Arial, size 12, margin. Indentation:
0,5 cm.

Category 2 Category 3 Category 4

Series 1
Series 2
Series 3

Hình x. So sánh  ….(minh họa)

Encourage authors to present the process
and analyze solutions through charts, graphs,
etc. to increase the visualization of ideas.

Hình 1. 

Reference 
1. GS. TS. Trần Văn Địch, “Công Nghệ Chế Tạo Mát”, Nhà xuất bản  khoa học kỹ thuật, 2001.
2. GS. TS. Nguyễn Đắc Lộc, “Hướng Dẫn Thực Hiện Đồ Án Công  Nghệ Chế Tạo Máy”, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật,  2002
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INSTRUCTION

Implementation  

WWW.V2WORK.EU

Highlight the innovativeness and novelty of
products compared to similar products or
towards the same targeted customers. What
are the outstanding characteristics of the
product?

State the breakthroughs in technology and
services of the product.

Plans, solutions to implement production
Plans, solutions to implement business

Request the author to build according to the
rules and formats available in this A0 poster
format.
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Tính sáng tạo

Font chữ: Arial, cỡ 12, căn lề 2 bên. Thụt đầu  
dòng 0,5 cm.

Kết quả dự kiến

.

Ý tưởng (font Arial bold 16)

Đây là bản poster khổ A2 mẫu để hướng dẫn
tác giả xây dựng poster của mình để phục vụ
cho báo cáo tại cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp
xanh do dự án V2W tài trợ.

Tác giả chỉ cần thay các nội dung các phần
trong mẫu poster này bằng nội dung đề tài
nghiên cứu khoa học của mình và không thay
đổi về định dạng tạo sẵn trong mẫu poster này.

Font chữ: Arial, cỡ 12, căn lề 2 bên. Thụt đầu  
dòng 0,5 cm.

Đánh giá thuận lợi và khó khăn

Font chữ: Arial, cỡ 34, căn lề 2 bên. Thụt đầu  
dòng 1,25 cm (~0,5inch).
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Đánh giá thuận lợi và khó khăn (SWOT)
trong việc sản xuất, kinh doanh (liên quan đến
tính hiệu quả chi phí, giá thành phù hợp cạnh
tranh, khả năng về tài chính, nguồn lực...);

Font chữ: Arial, cỡ 12, căn lề 2 bên. Thụt
đầu dòng 0,5 cm.

Category2 Category3 Category4

Series1

Series2

Series3

Hình x. So sánh ….(minhhọa)

Khuyến khích tác giả trình bày quy trình và
phân tích giải pháp thông qua các biểu đồ, đồ
thị…để tăng tính trực quan của ý tưởng

Hình 1. 

Tài liệu tham khảo
1.GS. TS. Trần Văn Địch, “Công Nghệ Chế Tạo Mát”, Nhà xuất bản  khoa học kỹ thuật, 2001.

2.GS. TS. Nguyễn Đắc Lộc, “Hướng Dẫn Thực Hiện Đồ Án Công  Nghệ Chế Tạo Máy”, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 2002

Tác giả: Đinh Đức Anh, Nguyễn Đức Thành, Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Đức Dương (font arial 14)

Đơn vị: Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Liên lạc: …………………

TÊN DỰ ÁN:
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG 

POSTERA2

Triển khai

Nêu bật tính sáng tạo và tính mới của sản
phẩm so với những sản phẩm tương tự hoặc
hướng tới cùng đối tượng sử dụng. Những đặc
thù nổi trội của sản phẩm là gì?

Nêu rõ những đột phá về mặt công nghệ,
dịch vụ của sản phẩm.

Kế hoạch, giải pháp triển khai sản xuất

Kế hoạch, giải pháp triển khai kinh doanh
Yêu cầu tác giả xây dựng theo đúng các

quy định, định dạng sẵn trong mẫu poster A0
này
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