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“ Problems can be hard to predict but they keep life interesting,
Overcoming them as we realise them is what makes life meaningful.”

- Some Bozo -



Our home planet Earth is facing enormous challenges. Yet, humble individuals are 
fighting everyday to save Mother Nature. “A Positive Future Project” held at SufferFest was 
born to connect and spread the messages of these heroes. We believe in the power of 
technological and business innovations to stimulate actions for a positive and sustainable future. 

Ngôi nhà chung của chúng ta đang đối mặt với những thử thách to lớn. Tuy thế, có những 
con người nhỏ bé đang nỗ lực từng ngày để cứu lấy mẹ Thiên Nhiên. Dự án “Tương Lai Tươi 
áng" của Sufferfest được ra đời để kết nối và lan toả thông điệp của những siêu anh hùng này. 
Chúng tôi tin rằng phát minh công nghệ và kinh doanh sáng tạo chính là chìa khoá để thúc đẩy 
mọi người cùng hành động vì một tương lai tươi sáng và bền vững.  



Innovations start from awareness, understanding of possibilities, and actions. 
“The Innovation Initiative” is the action arm of “a Positive Future Project” to address 
real-world problems. 100% of ticket sales revenues of the 5km “Multi-Terrain Run” 
will be used to fund the first round of this project and our open source from 
development to execution. Every Innovation Initiative project will offer full public 
disclosure and commit to the future of our environment, communities and general 
global health. 

Đột phá bắt đầu từ nhận thức, hiểu được tiềm năng, và tiến tới hành động. 
“Khởi Nguồn Đột Phá” là bước thiết yếu của dự án “Tương Lai Tươi Sáng" để áp 
dụng ý tưởng sáng tạo vào đời sống thực tế. 100% doanh thu bán vé của giải chạy cự 
ly 5km “Multi-Terrain Run" sẽ được dùng để gây quỹ cho giai đoạn đầu tiên của dự 
án trong việc hỗ trợ phát triển và thực hiện các ý tưởng sáng tạo. Mọi dự án được 
thành lập từ hoạt động “Khởi Nguồn Đột Phá" sẽ được công khai minh bạch và cam 
kết hướng đến việc cải thiện sức khoẻ cộng đồng, môi trường, và Trái Đất toàn cầu. 



ONE MISSION, ONE PLANET
THE BASICS

CƠ SỞ
SUMMARY
TÓM TẮT

BRIEF INSIGHTS
ĐỊNH NGHĨA 

WHY:
TẠI SAO:

- Build awareness and  understanding of 
challenges that our planet is facing. 
- Connect ideas & innovations that aims at 
improving life quality on Earth.
- Nâng cao nhận thức và hiểu biết về những 
thách thức mà hành tinh chúng ta đang đối mặt.
- Kết nối ý tưởng & phát minh nhằm cải thiện 
chất lượng đời sống trên Trái Đất. 

- Vietnam is in a rare historical zeitgeist. Its spotlight in the present global economy has the power to influence the betterment of our 
planet by adopting more sustainable business practices and procedures. Inside Vietnam's fast growth economy, creators and consumers 
have a once in a lifetime window of opportunity to set examples that shape and influence the global economy for a Positive Future.
- Việt Nam là một kỳ quan hiếm có của thời đại. Với tốc độ phát triển kinh tế vượt bậc, các nhà sáng tạo và người tiêu dùng có cơ hội 
ngàn vàng để hướng đến tương lai tươi sáng hơn bằng cách áp dụng các phương thức kinh doanh và hệ thống sản xuất bền vững &  
bảo vệ môi trường. 

HOW:
LÀM NHƯ THỂ 

NÀO:

- Share ideas, network and expand the 
ecosystem for developing sustainable practices 
and procedures across every industry. 
- Chia sẻ ý tưởng, tạo mạng lưới, & nhân rộng 
những phương pháp phát triển bền vững giữa 
các doanh nghiệp, tổ chức ở những lĩnh vực 
khác nhau.

- What can I do to help improve the current state of the planet? There is no perfect answer to sum up what each of us can do. To 
discover how and what we can do, we must first explore our options and seek reference for what already is. Awareness presents the 
opportunity for education. Education improves our level of understanding and with understanding comes the ability for applicable 
action. 
- Tôi có thể làm gì để cải thiện sự sống của hành tinh này? Sẽ không có câu trả lời hoàn hảo cho việc mỗi cá nhân có thể làm. Đầu 
tiên, ta cần tìm hiểu khả năng, những lựa chọn hiện có, và các dự án đã được triển khai thành công. Nhận thức sẽ khởi nguồn cơ hội 
cho giáo dục. Giáo dục cải thiện hiểu biết. Từ đó tiến tới hành động.

WHAT:
CÁI GÌ:

- A Positive Future Project: A Networking Expo 
and Market.
- Tương Lai Sáng Lạng: A Positive Future 
Project: Nơi để kết nối về lối sống bền vững 
liên quan đến sức khỏe, môi trường và thể thao.

- Sports transform lives! They can influence industries across nations. They bring diversified communities together with a unified goal 
driven by passion. SufferFest's Positive Future Project is a 3-day event of networking with exhibitionists and buying / trying products 
from companies with a passion for improving public health and environment. All industries are welcomed. If you believe your 
product/activity creates a sustainable future, share it!
- Thể thao thay đổi cuộc sống. Thể thao có sức mạnh ảnh hưởng các doanh nghiệp xuyên quốc gia. Thể thao kết nối cộng đồng đến 
với nhau vì một mục đích bằng đam mê. Dự án “Tương Lai Sáng Lạng" của SufferFest  là một sự kiện kéo dài 3 ngày để kết nối, 
trưng bày, buôn bán, trao đổi, giới thiệu các dự án, sản phẩm từ những tổ chức mong muốn cải thiện sức khoẻ cộng đồng và môi 
trường. Mọi lĩnh vực đều được chào đón. Nếu bạn nghĩ sản phẩm/ hoạt động của mình giúp cho tươi lai bền vững, hãy chia sẻ nó!
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VENUE VISUAL AIDVENUE VISUAL AID



FLOW PLANFLOW PLAN

APFP Room

Participant Check-In 
& Race Kits



Booth Space

BOOTH STATUS

A Booked

B Available

C Booked

D Booked

E Available

F Available

G Booked

H Booked

BOOTH LAYOUTBOOTH LAYOUT

Bookings & Enrolments email us : info@bozoventures.com – Subject APFP 
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SPEAK, PRESENT, DISCUSSTOPICS THAT DESERVE ATTENTION

SATURDAY: 29-02-2020

SLOTS: Speakers & Presenters
TIME: 1pm – 3pm
DURATION: 10 - 20 min slots

FRIDAY: 28-02-2020

SCREENING: Our Planet
TIME:         9am – 5pm

SUNDAY: 01-03-2020

STAGE: Open Discussions
TIME: 10am – 2pm



“The pursuit of goals, that cannot be reached in a lifetime, may be the 
best practice for long term success”. 

- Some Bozo -


