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THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Triển lãm Cafe Show 2022 nhộn nhịp ngày đầu tiên diễn ra sự kiện

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 07 năm 2022. Sáng 21.07, Triển lãm quốc tế Cafe Show 2022
đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm quốc tế Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP. Hồ Chí Minh với
sự tham gia của hơn 200 đơn vị ngành ẩm thực và đồ uống trong nước và quốc tế.

Sự kiện Cafe show 2022 tại Việt Nam được diễn ra từ nay đến hết ngày 23/7/2022, là triển lãm chuyên
ngành cà phê, thực phẩm và đồ uống được tổ chức thường niên tại Việt Nam, đồng thời là sự kiện thuộc
chuỗi Triển lãm Cafe Show tại Paris, Seoul, Thượng Hải,... Triển lãm quy tụ hơn 200 thương hiệu ngành
F&B trưng bày, giới thiệu nhiều nhóm ngành hàng gồm: cà phê, nguyên vật liệu, máy móc, ngân hàng,
phần mềm quản lý bán hàng,…

Trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Cafe Show 2022, nhiều hoạt động được triển khai, giúp không khí tại
sự kiện thêm phần náo nhiệt. Theo đó, hai cuộc thi pha chế Vietnam National Barista Championship
(VNBC) và Vietnam National Latte Art Championsip (VNLC) được diễn ra song song ngay sau phần khai
mạc. Bên cạnh đó, talkshow Tối ưu chi phí vận hành trong thời kỳ bão giá, do hai đơn vị iPOS.vn và
ngân hàng KBank Việt Nam tổ chức, đón nhận đông đảo khán giả quan tâm và đón xem.

Trả lời giới truyền thông về sự kiện năm nay, ông Trần Thế Vũ Thanh – Giám đốc Kinh doanh iPOS.vn
khu vực miền nam chia sẻ: “Kể từ sau đại dịch Covid-19, ngành ẩm thực và đồ uống tại Việt Nam nói
chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã có những bước chuyển mình vô cùng tích cực. Sự kiện
Café Show năm nay minh chứng rõ nét về sự hồi phục, cho thấy tiềm năng rất lớn của ngành F&B tại Việt
Nam trong tương lai gần. Đến với sự kiện lần này, chúng tôi hy vọng mang đến các giải pháp công nghệ
mới nhất, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành”.

Triển lãm Cafe Show sẽ diễn ra đến hết ngày 23.07.2022, trở thành sự kiện kết nối giao thương, khảo sát
thị trường, thu hút đầu tư mạnh mẽ cho những đơn vị tham gia chuỗi cung ứng trong ngành F&B tại Việt
Nam.

Xem lại buổi phát trực tiếp talkshow Tối ưu chi phí vận hành trong thời kỳ bão giá tại đường dẫn:
https://bit.ly/3ziiDXP

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,…

iPOS.vn Joint Stock Company
HANOI: 11th Floor, Hoa Binh International Towers, 106 Hoang Quoc Viet St., Cau Giay D., Hanoi City
HCMC: 12th Floor, Lottery Tower Building, 77 Tran Nhan Ton., 9 W., D.5, HCM City
iPOS.vn Offices: Da Nang, Quang Ninh, Hai Phong, Bac Ninh, Thanh Hoa, Nghe An, Hue, Khanh Hoa, Dak Lak, Dong Nai, Binh
Duong, Vung Tau, Can Tho
T. 1900 4766 | W. www.iPOS.vn

https://bit.ly/3ziiDXP
http://www.ipos.vn/


For immediate release
Date: 21/07/2022

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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