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THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Triển lãm Café Show 2022: Trải nghiệm đột phá về công nghệ ngành F&B từ iPOS.vn

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 07 năm 2022. iPOS.vn sẽ tham dự triển lãm Quốc tế Chuyên
ngành Café Show 2022 từ ngày 21-23.07.2022, hứa hẹn mang tới trải nghiệm đột phá về công nghệ tới
công chúng và những nhà quản trị ngành F&B.

Tại sự kiện, iPOS.vn sẽ tham dự và trưng bày những sản phẩm công nghệ mới nhất, chuyên biệt dành cho
ngành ẩm thực và đồ uống. Đồng thời, iPOS.vn cũng lần đầu giới thiệu sản phẩm iPOS HRM, giải pháp
quản trị nhân sự chuyên biệt dành riêng cho nhà hàng/café.

Ngân hàng KBank là nhà đồng hành cùng iPOS.vn tại sự kiện. Theo đó, iPOS.vn và KBank sẽ cùng nỗ
lực cung cấp các gói hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp F&B, hộ kinh doanh tại Việt Nam mà không
yêu cầu bảo lãnh hay tài sản đảm bảo, đồng thời mang lại trải nghiệm nhanh chóng, thuận tiện cho khách
hàng.

Ông Vũ Thanh Hùng, Giám Đốc iPOS.vn tự hào giới thiệu: “Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu tới
công chúng nhiều sản phẩm mới trong hệ sinh thái quản trị công nghệ trong ngành F&B. Kể từ sau sự
bùng phát của đại dịch Covid-19, đây là lần đầu tiên chúng tôi góp mặt tại một triển lãm có quy mô lớn
như vậy. Chúng tôi sẽ mang tới phương án tối ưu chi phí vận hành, nhân sự và cùng với ngân hàng KBank
đưa ra các giải pháp tối ưu về tài chính. Thời điểm từ giờ đến cuối năm, nhiều doanh nghiệp F&B sẽ phải
đối mặt với nhiều rủi ro về quản trị, vận hành, và đó là lý do chúng tôi có mặt tại sự kiện lần này”.

Việc tham dự Café Show 2022 là bước đi tiếp theo của iPOS.vn trong chiến lược phát triển thị trường,
góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng chuyển đổi số của chính phủ hướng tới năm 2025.

Trưng bày và giới thiệu sản phẩm

Đến với sự kiện, iPOS.vn trân trọng mang tới sự kiện những sản phẩm mới nhất trong hệ sinh thái quản trị
công nghệ. Khách tham quan có cơ hội trải nghiệm với tính thực tế cao, các tình huống giả định sẵn,
mang đến cái nhìn toàn cảnh khi áp dụng công nghệ trong việc quản lý và xây dựng trải nghiệm khách
hàng.

Đặc biệt, chương trình cũng ghi dấu việc iPOS.vn giới thiệu giải pháp quản trị nhân sự iPOS HRM và
iPOS Menu Điện tử tới công chúng. Trong bối cảnh công việc kinh doanh của các hàng quán đang dần
gặp nhiều sức ép do chi phí đầu vào tăng cao, bộ đôi sản phẩm này sẽ giúp các thương hiệu F&B đơn giản
hóa việc quản trị nhân sự và tối ưu số lượng nhân viên tại quán nhất, từ đó giúp giảm chi phí vận hành
mạnh mẽ. Bên cạnh đó iPOS.vn cũng đưa ra giải pháp mở rộng kênh bán hàng trên những ứng dụng có
sẵn end-users như MoMo, giúp giảm sự phụ thuộc của nhiều đơn vị kinh doanh ăn uống vào các nền tảng
đặt món online hiện nay.

Ngay tại gian hàng, khách tham quan còn cơ hội được giải đáp về các giải pháp tài chính không yêu cầu
thế chấp đến từ ngân hàng KBank Việt Nam. Trong bối cảnh ngành F&B đang từng bước tăng trưởng sau
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đại dịch Covid-19, các giải pháp vay vốn linh hoạt đang dần tháo gỡ khó khăn và tạo động lực mạnh mẽ
tới những chủ doanh nghiệp mong muốn tái thiết và mở rộng quy mô kinh doanh.

Khách tham dự sự kiện đồng thời có cơ hội nhận được nhiều phần quà vô cùng hấp dẫn, khi đến tham
quan và trải nghiệm gian hàng của iPOS.vn & KBank Việt Nam tại sự kiện

Talkshow tối ưu chi phí vận hành trong thời kỳ bão giá

Với mục tiêu mang tới nhiều giá trị cho cộng đồng người làm F&B, iPOS.vn và KBank sẽ tổ chức
talkshow với chủ đề: Tối ưu chi phí vận hành trong thời kỳ bão giá. Chương trình hướng tới nhóm doanh
nghiệp ẩm thực và đồ uống, nhóm đối tượng đang phải đối mặt với sự tăng giá nguyên vật liệu và chi phí
vận hành trong suốt thời gian vừa qua.

Chương trình vinh dự có sự góp mặt của 2 diễn giả hàng đầu trong ngành F&B tại Việt Nam, gồm ông Đỗ
Duy Thanh và ông Trần Thế Vũ Thanh. Ông Đỗ Duy Thanh là chuyên gia, nhà đào tạo về chiến lược
Kinh doanh ngành ẩm thực và đồ uống. Ông hiện là giám đốc điều hành FnB Director - HoReCa Business
Management, và đồng giữ chức vụ chủ nhiệm Tổ chức Đánh giá Ẩm thực FBA (Food & Beverage
Associates). Còn ông Trần Thế Vũ Thanh hiện đang là Giám đốc Kinh doanh khu vực miền nam iPOS.vn,
với gần 10 năm kinh nghiệm trong việc quản trị và chuyển đổi số ngành.

Talkshow sẽ được diễn ra vào lúc 10:30 ngày 21.07.2022 (Ngày 1), tại khu vực Coffee Talk Training
Station. Chương trình đồng thời tiếp sóng trực tiếp trên fanpage iPOS – Giải pháp quản lý nhà hàng/ café,
KBank Vietnam và F&B Việt Nam.

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 Kbank: Ngân hàng Đại chúng TNHH Kasikornbank là ngân hàng hàng đầu tại Thái Lan. Tháng 4 vừa qua,
KBank đã nhận giấy phép thành lập Ngân hàng Đại chúng TNHH Kasikornbank chi nhánh TPHCM, sau nhiều năm
hoạt động dưới hình thức văn phòng đại diện. Hiện tại, KBank có mạng lưới dịch vụ ở nước ngoài trải dài 16 quốc
gia trên toàn khu vực Đông Nam Á và 3 nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các khu vực khác, với hơn 84
đối tác trên toàn thế giới.

*Về Café Show Vietnam 2022: Triển lãm Quốc tế Chuyên ngành Café show Việt Nam chuyên ngành cà phê, Thực
phẩm và đồ uống tại Việt Nam là sự kiện thường niên nằm trong chuỗi Triển lãm Café show tại Seoul, Shanghai,
Paris (Pháp) và Việt Nam. Sự kiện là cơ hội để các nhà quản lý, các chuyên gia hàng đầu trong nước và nước ngoài
gặp gỡ, chia sẻ các định hướng, chiến lược, giải pháp và công cụ quản lý thực tiễn trong ngành sản xuất, chế biến,
phân phối cà phê, trà, thực phẩm đồ uống nói chung và ngành ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống cho các
nhà hàng, khách sạn và các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống khác nói riêng.
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TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

Nguyễn Thái Dương

E-mail: duong.nguyen@ipos.vn

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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