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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

 
“Phin Điện” CAFÉ de NAM từ Vinacafé,  

tôn vinh cà phê pha phin kiểu Việt mang tên Vietnamo 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2016 – Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa (HOSE: VCF, 
“Vinacafé BH”), một thành viên của Tập đoàn Masan (HOSE: MSN, “Tập đoàn”) và là nhà sản 
xuất cà phê hàng đầu Việt Nam với bề dày lịch sử gần 50 năm, vừa tung ra thị trường một giải 
pháp đột phá trong ngành cà phê Việt Nam. Sản phẩm “Phin Điện” CAFÉ de NAM mang sứ mệnh 
phục hưng trải nghiệm thưởng thức cà phê truyền thống độc đáo của người Việt, mang đến một 
tách cà phê rang xay pha máy hoàn toàn đúng chất Việt (Vietnamo). 

Sáng kiến “Phin Điện” CAFÉ de NAM lấy cảm hứng từ cách pha cà phê phin truyền thống độc 
đáo của Việt Nam với sự tiện lợi và an toàn trong cách thưởng thức cà phê đương đại trên toàn 
thế giới. Chỉ cần đặt viên cà phê rang xay CAFÉ de NAM vào máy, bấm một nút, và chờ 45 giây 
ủ, người sành cà phê có thể thưởng thức ngay một tách cà phê nguyên chất 100% với các kiểu 
thưởng thức cà phê truyền thống Việt Nam, đã nổi tiếng thế giới như: cà phê đen, cà phê đen đá, 
cà phê sữa đá… 

“Hiện nay, trên thế giới có hai cách thưởng thức cà phê được biết đến nhiều là Espresso của người 
Ý và Americano của người Mỹ. Với “Phin Điện” CAFÉ de NAM, chúng tôi muốn lưu giữ vị ngon 
nguyên bản của cà phê phin Việt Nam, đồng thời truyền bá trải nghiệm cà phê đặc trưng kiểu Việt 
ra thế giới dưới tên gọi Vietnamo”, ông Nguyễn Tân Kỷ, Tổng Giám đốc Vinacafé BH cho biết.  

Cùng với việc tung nhãn hàng mới này, Vinacafé BH đồng thời công bố việc mua lại 85% cổ phần 
của Công ty Sản xuất Thương mại CDN với tổng giá trị 35 tỷ đồng, nhằm mở rộng nền tảng nghiên 
cứu và phát triển các sản phẩm cà phê và gia tăng công suất sản xuất của mình. 

“Phin Điện” CAFÉ de NAM bước đầu sẽ được cung cấp độc quyền cho một số cửa hàng cà phê 
chọn lọc. 
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GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA 

Vinacafé BH là một công ty kinh doanh đồ uống hàng đầu ở Việt Nam với nhiều sản phẩm đa dạng 
bao gồm cà phê hòa tan, ngũ cốc dinh dưỡng và đồ uống đóng chai. Bắt đầu hoạt động từ năm 
1968, Công ty đã phát triển danh mục sản phẩm cũng như thiết lập hệ thống phân phối sâu rộng, 
giữ thị phần số 1 trong ngành cà phê hoà tan và vị trí hàng đầu trong ngành hàng đồ uống có 
thương hiệu tại Việt Nam. Danh mục sản phẩm phong phú của Vinacafe Biên Hòa bao gồm các 
thương hiệu mạnh được người tiêu dùng công nhận và tin tưởng như Vinacafé, Wake-Up, Phinn, 
Wake-Up 247 và Kachi. 
 

GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN MASAN 

Tập đoàn Masan là Tập đoàn Kinh doanh hàng đầu của Việt Nam, tập trung vào các cơ hội tăng 

trưởng cao trong ngành tiêu dùng: thực phẩm, đồ uống, và trong chuỗi giá trị dinh dưỡng.  

Tập đoàn Masan bao gồm Masan Consumer Holdings, sở hữu các thương hiệu được ưa thích 

nhất Việt Nam trong ngành hàng thực phẩm và đồ uống (Chin-su, Nam Ngư, Tam Thái Tử, 

Omachi, Kokomi, Vinacafe, Wake-Up, Vĩnh Hảo và Sư Tử Trắng), và Masan Nutri-Science, là 

công ty với lĩnh vực kinh doanh nằm trong chuỗi giá trị dinh dưỡng lớn nhất của Việt Nam (với các 

thương hiệu Proconco và Anco). Các mảng kinh doanh khác của Tập đoàn Masan bao gồm Masan 

Resources, một trong những nhà sản xuất vonfram và khoáng chất công nghiệp chiến lược lớn 

nhất thế giới, và ngân hàng Techcombank (sở hữu liên kết), là ngân hàng thương mại cổ phần 

hàng đầu tại Việt Nam. 

 

LIÊN HỆ:  

(Dành cho Nhà đầu tư/ Chuyên viên phân tích)  

Tanveer Gill 

T: +848 6256 3862  

E: tanveer@msn.masangroup.com  

 

(Dành cho truyền thông) 

Trang Nguyen 

T: +848 6256 3862   

E: trang.nguyen@msn.masangroup.com 

 

Thông cáo báo chí này có những nhận định về tương lai trong các kỳ vọng, dự định hoặc chiến 

lược của Masan Group có thể liên quan đến những rủi ro và sự không chắc chắn, Những nhận 

định tương lai này, bao gồm cả những kỳ vọng của Masan Group, có chứa đựng những rủi ro, sự 

không chắc chắc và những yếu tố minh định hoặc tiềm ẩn, nằm ngoài tầm kiểm soát của Masan 

Group, có thể khiến cho kết quả thực tế trong hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, hoặc 

thành tích của Masan Group khác biệt rất lớn so với những nội dung được trình bày hoặc ngầm 

định trong các nhận định tương lai, Người đọc không nên xem những nhận định tương lai này là 

dự đoán, sự kiện sẽ xảy ra hoặc lời hứa về hiệu quả trong tương lai. 
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