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VIETNAM CAFE SHOW 2021 

 

 

 

Data: 05 – 07 agosto 2021 

Luogo: Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) - 799 Nguyen Van Linh Boulevard, Distretto 7, Ho 

Chi Minh 

Stand previsti: 300 stand 

Prodotti in esposizione: caffè, tè, dolci, gelati, materie prime, macchinari e attrezzature, cioccolato, dessert, 

antipasti, caffè domestico e consulenza, centri professionali. 

 

VIETNAM CAFE SHOW 2021 è una mostra specializzata sull'industria del caffè, che riunisce le aziende 

produttrici di caffè provenienti dal Vietnam e da tutto il mondo. È considerato un importante luogo d’incontro 

per lo scambio delle esperienze e conoscenze sul caffè. 

È prevista la partecipazione più di 300 stand con oltre 100 brand leader di caffè locali e stranieri, di vari prodotti 

di caffè, tè, bevande, pasticceria, ingredienti, macchinari e attrezzature, dessert, arredamento per le 

caffetterie e Franchising. 

I visitatori che decideranno di partecipare alla mostra, oltre a poter visionare la merce prodotta con caffè di 

qualità, potranno anche degustare personalmente i deliziosi prodotti a base di caffè di prima classe, visitare 

l’arredamento delle caffetterie e i nuovi macchinari rivoluzionari per la lavorazione del caffè. 
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Il Vietnam National Barista Championship (VNBC) è il primo concorso per la preparazione del caffè in Vietnam 

secondo gli standard del World Coffee Event (WCE). Questo concorso da spazio agli appassionati baristi e crea 

un importante impulso per la maturazione del mercato del caffè vietnamita. 

Inoltre, alla mostra, i visitatori hanno anche l'opportunità di divertirsi, imparare e partecipare a spettacoli 

interessanti come il Vietnam Signature Battle, il Coffee Training Station, la Sweet Class e il Cherry's Choice - 

New & Outstanding Products.  

La mostra si svolgerà in un momento in cui l'industria del caffè vietnamita sta mostrando un notevole sviluppo. 

Il Vietnam non è solo un paese fornitore di caffè Robusta, ma anche uno dei più grandi mercati potenziali, 

basato sull'incrocio tra culture e catene tradizionali e moderne del caffè. Il Vietnam Cafe Show 2020 offrirà 

una grande opportunità per presentare al pubblico la qualità del caffè vietnamita, altresì un luogo per guidare 

lo sviluppo dell'industria del caffè; un campo di gioco dinamico per nuovi esperimenti, per promuovere il 

business internazionale e sviluppare la cultura del caffè. 

Gli organizzatori del Cafe Show Vietnam 2021 presenteranno un nuovo evento, supportato dalle Ambasciate 

straniere in Vietnam, per promuovere la campagna "A Cup of the World". Durante l'evento, il caffè delle 

ambasciate del Brasile, Etiopia, Colombia, Italia e Perù sarà presentato attraverso le loro linee di prodotti 

distintivi. Questo è anche un luogo in cui i visitatori del Cafe Show possono sperimentare la differenza tra il 

caffè vietnamita e quello degli altri paesi. 

 

Fonte: TradePro 
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Triển lãm Quốc tế về Cafe tại Việt Nam 2021 

 

Thời gian: Từ 05 - 07/08/2021 

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC) – 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí 

Minh. 

Quy mô dự kiến: ~300 gian hàng. 

Ngành hàng trưng bày: Cà phê, trà, bánh ngọt, kem, nguyên liệu thô, máy móc và trang thiết bị, sô cô la, món 

tráng miệng, món khai vị, cà phê nội địa và tư vấn, trung tâm dạy nghề pha chế cafe, nhượng quyền và khởi 

nghiệp.. 

VIETNAM CAFE SHOW 2021 là triển lãm chuyên biệt trong ngành công nghiệp cà phê, quy tụ các doanh nghiệp 

kinh doanh cà phê trên khắp cả nước và thế giới và là một diễn đàn rộng lớn để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, 

kiến thức về cà phê. 

Triển lãm sẽ có sự góp mặt của trên 300 gian hàng đến từ hơn 100 thương hiệu Cafe hàng đầu trong và ngoài 

nước, là nơi hội tụ các ngành hàng Cà phê, Trà, Thức uống, Bánh ngọt, Nguyên liệu, Máy móc & Thiết bị, Tráng 

miệng, Nội thất quán Cafe, Nhượng quyền & Khởi nghiệp. 

Tại triển lãm, bên cạnh các sản phẩm cà phê chất lượng, khách tham quan còn được trực tiếp thưởng thức các 

sản phẩm cà phê thơm ngon đẳng cấp thế giới, ngắm các mẫu nội thất quán cà phê với nhiều phong cách độc 

đáo, các máy móc thiết bị sản xuất và chế biến cà phê tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. 

Vietnam National Barista Championship (VNBC) là cuộc thi pha chế cà phê đầu tiên tại Việt Nam theo chuẩn 

World Coffee Event (WCE). Cuộc thi không chỉ đem đến một sân chơi nơi niềm đam mê của barista tỏa sáng 

mà con tạo nên một bước đà quan trọng để thị trường cà phê Việt Nam trưởng thành. 

Ngoài ra, tại triển lãm, khách tham quan còn có dịp thưởng thức, học hỏi và tham gia những màn trình diễn 

đầy hứng khởi như Vietnam Signature Battle, Coffee Training Station, Sweet Class, Cherry’s Choice – Sản phẩm 

Mới & Nổi Bật. 

riển lãm được tổ chức tại Việt Nam trong thời điểm ngành công nghiệp cà phê Việt Nam đang có những dấu 

hiệu phát triển vượt bậc. Minh chứng rằng Việt Nam không chỉ là một quốc gia cung cấp hạt cà phê Robusta 

mà còn là một trong những thị trường tiềm năng lớn nhất, dựa trên sự giao thoa giữa văn hóa thưởng thức cà 

phê truyền thống và hiện đại và các chuỗi nhượng quyền thương hiệu cà phê phổ biến. Vietnam Cafe Show 

2020 không chỉ là một cơ hội tuyệt vời để giới thiệu chất lượng cà phê Việt Nam đến với công chúng cùng 

những ai chưa biết; mà còn là nơi định hướng cho sự phát triển ngành công nghiệp cà phê; một sân chơi năng 

động cho những thử nghiệm mới để thúc đẩy hoạt động kinh doanh quốc tế và phát triển văn hóa cà phê. 

Với sự thành công khi thu hút 28,965 lượt khách tham quan và 234 đơn vị tham gia đến từ 16 quốc gia vào 

năm 2019, Vietnam Int’l Café Show 2020 sẽ tiếp tục là sự kiện quy tụ các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực 

mailto:segreteria@camcomitaliavietnam.it
mailto:wcavrenghi@gmail.com
http://www.camcom-italiavietnam.it-/


 

 

Camera Commercio Italia-Vietnam / Chamber of Commerce Italy Viet Nam 
Sede: Via Federico Campana, 24 - 10125 Torino - Italy; Segreteria: Via Largo Cibrario, 10- Torino 

Tel.sede + 39 011 66 86 336-tel. Segr.: +39 0114378224 int. 400 

Email: segreteria@camcomitaliavietnam.it – wcavrenghi@gmail.com 

Pec: camcom.italiavietnam@lamiapec.it 

Sito web: www.camcom-italiavietnam.it- Facebook: @cameraitaliavietnam/ 

trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống trong nước và quốc tế. Đồng thời, triển lãm là diễn đàn rộng 

lớn để trao đổi học hỏi kiến thức cũng như tạo dựng nhiều cơ hội quý báu để hợp tác kinh doanh, giao kết 

thương mại. Triển lãm dự kiến thu hút 300 đơn vị tham gia, hứa hẹn đem lại những xu hướng mới nhất và 

nhiều trải nghiệm thú vị cho tất cả những ai quan tâm đến thị trường F&B tại Việt Nam. 

Ban Tổ chức Cafe Show Việt Nam giới thiệu đến bạn một sự kiện mới, được hỗ trợ từ các Đại sứ quán tại Việt 

Nam nhằm thúc đẩy thông điệp 'A Cup of the World'. Tại sự kiện, cà phê từ các Đại sứ quán - Brazin, Ethiopia, 

Colombia, Italy và Peru sẽ được giới thiệu qua những dòng sản phẩm đặc trưng của họ. Đây cũng là nơi cho 

khách tham quan Cafe Show trải nghiệm sự khác biệt giữa cà phê Việt Nam và các nước bạn trên thế giới. 

Nguồn: Tradepro 
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