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THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Sự kiện về ẩm thực & đồ uống quy mô lớn tại Đà Nẵng

Ngành F&B Đà Nẵng – Tiếp đà bứt phá

Đà Nẵng ngày 24 tháng 06 năm 2022. iPOS.vn cùng cộng đồng F&B Việt Nam đồng tổ chức sự kiện và
triển lãm ngành F&B quy mô lớn tại Đà Nẵng. Sự kiện được tổ chức lúc 8:30 ngày 24.06.2022, tại Khách
sạn Grand Mercure Đà Nẵng – Khu biệt thự Đảo Xanh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Với chủ để: “Ngành F&B Đà Nẵng – Tiếp đà bứt phá”, chương trình được lấy cảm hứng từ sự hồi phục
đáng kể của thành phố Đà Nẵng sau đại dịch Covid-19, đặc biệt là ngành F&B hay những ngành nghề
trọng điểm như du lịch hay dịch vụ biển. Thông điệp của chương trình gồm 3 mục tiêu: Toạ đàm – Triển
lãm – Kết nối.

Toạ đàm chương trình gồm 2 phần chính, cùng phần hỏi đáp ở cuối chương trình. Phần 1 với chủ đề:
Ngành F&B Đà Nẵng – Lấy đà sau cơn đại dịch, là phần thảo luận giữa 2 diễn giả: Nguyễn Trúc Chi –
CEO Green F&B Việt Nam và Lê Thái Hoàng – CEO Thai Market. Trong khoảng thời gian này, các diễn
giả sẽ cùng đối thoại về khía cạnh phục hồi sau đại dịch, hội nhập và kinh nghiệm xây dựng mô hình F&B
từ những viên gạch đầu tiên.

Phần 2 với chủ đề: Bứt phá với ngàn khách hàng, là phần trao đổi giữa 2 diễn giả: Nguyễn Văn Dưỡng –
CEO Tàu Hũ Yummy và Nguyễn Hữu Trúc – Giám đốc vùng miền trung công ty Cổ phần iPOS.vn. Cả 2
diễn giả sẽ cùng thảo luận về việc xây dựng nền tảng khách hàng thân thiết vững chắc, giúp cho doanh
nghiệp F&B có được nguồn doanh thu ổn định.

Sự kiện là nơi quy tụ của 4 chuyên gia lớn trong ngành ẩm thực và đồ uống, hứa hẹn mang tới nhiều giá
trị về mặt kiến thức và kinh nghiệm, gồm:

● Bà Nguyễn Trúc Chi – CEO Green F&B đã có 26 năm kinh nghiệm trong ngành F&B tại Việt
Nam. Bà Chi từng đặt nhiều nền móng cho nhiều chuỗi nhà hàng, café lớn. Một số thương hiệu
tiêu biểu có thể kể tên gồm: The Book Garden, Ba Hưng Bakery,…

● Ông Lê Thái Hoàng – CEO Thai Market. Khởi nguồn từ niềm yêu thích món ăn Thái, giờ đây
chuỗi nhà hàng Thai Market đã có mặt tại 3 thành phố lớn là Đà Nẵng, Hà Nội và thành phố Hồ
Chí Minh, là điểm dừng chân lý tưởng cho những người đam mê ẩm thực xứ Chùa Vàng.

● Ông Nguyễn Văn Dưỡng – CEO Tàu Hũ Yummy. Là người có kinh nghiệm lớn trong ngành xây
dựng vận hành và trải nghiệm F&B, ông Dưỡng sáng lập thương hiệu Tàu Hũ Yummy vào giữa
năm 2021. Giờ đây, doanh nghiệp của ông đã có gần 40 điểm bán hàng, trải dài từ miền trung tới
vùng Đông Nam Bộ.
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● Ông Nguyễn Hữu Trúc – Giám đốc vùng iPOS.vn khu vực miền Trung. Với kinh nghiệm hơn 10
năm trong lĩnh vực về công nghệ và tài chính số, ông Trúc sẽ mang tới sự kiện nhiều góc nhìn
khác nhau để xây dựng và phát triển mối quan hệ bền vững với khách hàng.

Ngay tại sự kiện, khán giả có thể trải nghiệm nhiều gian hàng tại triển lãm ngành F&B tại Đà Nẵng. Đây
là sự quy tụ của gần 10 doanh nghiệp khác nhau trong ngành F&B tại thành phố của những cây cầu, bao
gồm các đơn vị về trà, café, đào tạo, tư vấn chiến lược, chuyển đổi số,… Nhiều thương hiệu F&B lớn sẽ
xuất hiện tại sự kiện, như Cà phê Mộc Nguyên, Mayaca café, trung tâm pha chế Lenomo, Tàu Hũ
Yummy,… hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động vô cùng hấp dẫn.

Không chỉ lắng nghe và trải nghiệm, sự kiện Ngành F&B Đà Nẵng – Tiếp đà bứt phá còn được thiết kế
riêng cho không gian kết nối và hợp tác. Khách tham dự được khuyến khích cùng gặp gỡ, chia sẻ, giao
thương, vì một môi trường phát triển lành mạnh, đồng đều và bền vững hơn. Sự kiện là điểm dừng chân
của hơn 200 khán giả đã, đang và sẽ làm trong ngành ẩm thực và đồ uống.

Đồng hành cùng chương trình, trang tin F&B Việt Nam sẽ tiếp sóng chương trình tại Fanpage và Group
cộng đồng. Chương trình cũng là lời khẳng định của iPOS.vn trong nỗ lực xây dựng và phát triển ngành
F&B tại Việt Nam thêm mạnh mẽ và vững bền. Ông Nguyễn Việt Tùng – Giám đốc Công ty Cổ phần
iPOS.vn chi nhánh Đà Nẵng chia sẻ: “Luôn mong muốn tạo ra nhiều giá trị bền vững, sự kiện ngành F&B
Đà Nẵng – Tiếp đà bứt tốc là lời khẳng định của chúng tôi trong việc đóng góp một phần cho cộng đồng
F&B tại khu vực. Đồng hành cùng một cộng đồng lớn như F&B Việt Nam, iPOS.vn hy vọng sự kiện này
sẽ trở thành một nền tảng bền vững cho ngành F&B và người làm trong ngành trong tương lai”

Sự kiện diễn ra có thu phí với mong muốn đảm bảo chất lượng và đem đến giá trị cho các khán giả tham
gia chương trình. Chi phí thu sẽ được sử dụng hỗ trợ một phần nhỏ cho việc tổ chức, thuê mướn để địa
điểm, hậu cần và hỗ trợ các gian hàng tham gia sự kiện, với cam kết về một chương trình phi lợi nhuận.
Khán giả quan tâm có thể đặt vé tại đường link: https://bit.ly/ddlshp2022

HẾT.

Về iPOS.vn: Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B tại Việt Nam, iPOS.vn là doanh nghiệp cung cấp giải
pháp quản lý chuyên biệt dành riêng cho nhà hàng/café. Đồng hành cùng hơn 50.000 thương hiệu với 15 văn phòng
trên toàn quốc, iPOS.vn giúp khách hàng tối đa hóa năng lực kinh doanh của mình, vươn xa hơn, vượt qua những
rào cản của phương thức kinh doanh ẩm thực truyền thống. Các khách hàng nổi bật của iPOS.vn: The Coffee
House, TocoToco, Cộng Cà Phê, Vua Cua, Cơm Tấm Cali,…

*Về F&B Việt Nam: Chuyên trang thông tin tổng hợp dành riêng cho ngành F&B tại Việt Nam.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

Nguyễn Thái Dương

E-mail: duong.nguyen@ipos.vn
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Phone: (+84) 964 501 911

TRƯỞNG NHÓM PHỤ TRÁCH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Nguyễn Đỗ Anh Quân

E-mail: anhquan.nguyen@ipos.vn

Phone: (+84) 336 180 555

CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG CỦA IPOS.VN

Website: https://ipos.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/IposHaNoiVietNam

Youtube: https://www.youtube.com/c/iPOSMakeBusinessEasy

Instagram: https://www.instagram.com/ipos.vn/

CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG CỦA F&B VIỆT NAM

Website: https://fnbvietnam.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/Foodnbeveragevietnam

Group: https://www.facebook.com/groups/277547856457781
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