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Giới thiệu sự kiện

Coffeerary Exhibition là một sự 
kiện triển lãm về ngành cà phê do 
Coffeerary tổ chức. Sự kiện sẽ diễn ra 
hàng năm, với số đầu tiên vào tháng 
12 năm 2022 về chủ đề “Home coffee”

Coffeerary Exhibition là một trong chuỗi 
các hoạt động của Coffeerary để đồng 
hành cùng các thương hiệu trong việc 
truyền thông rộng khắp và lâu dài, không 
chỉ dừng ở một sự kiện triển lãm. 

Khác với các triển lãm thông thường, 
Coffeerary Exhibition sẽ là sự kiện vô 
cùng đặc biệt với concept chung là 
“sáng tạo, độc đáo”. 



Qui mô
Coffeerary Exhibition

01.
02.

Triển lãm

Cuộc thi



01.Triển lãm
các ngành nghề

- Phân phối sản xuất cà phê nhân xanh, hạt rang
- Các thiết bị pha chế cà phê
- Các trung tâm đào tạo barista
- Bánh ngọt, trà,...
- Các nguyên vật liệu phụ trợ
- Khác



02.Các cuộc thi
lần đầu tiên tổ chức

Coffeerary Home Espresso 2022 Coffeerary Home Brewing 2022

Đây là cuộc thi dành cho thí sinh trong lĩnh vực home coffee, 
chính là đối tượng khách hàng của các thương hiệu.



02.Các cuộc thi
lần đầu tiên tổ chức

COFFEERARY 
HOME COFFEE CORNERS

COFFEERARY 
PACKAGING DESIGNS

Dành cho những góc cà phê thủ công tại nhà.
 Hình thức thi online, ảnh triển lãm tại event.

Vinh danh những thiết kế bao bì đẹp của 
các thương hiệu. Hình thức thi online, sản 
phẩm trưng bày tại event.



Khách mời
- Diễn giả phát biểu và giao lưu pha chế tại 
sảnh chính.
- Talk show chia sẻ các kinh nghiệm và kiến 
thức tại Talk room: Nông dân, thợ rang, giáo 
viên, barista…
- Sự tham gia của các Đại sứ và Lãnh sự 
quán, cơ quan ngoại giao nước ngoài tại 
Việt Nam.
- Khán giả trải nghiệm pha thử thủ công 
(đăng ký trước)



Lợi thế
Coffeerary Exhibition



Lợ
i t

hế
01/
02/
03/
04/
05/
06/

Chủ đề “Home coffee” 
Dành cho đúng đối tượng pha cà phê tại nhà là khách hàng của các thương hiệu.

Vị trí tốt - Trung tâm Quận 1
Dễ đi lại cho khách tham quan và các phương tiện truyền thông.

Vị thế nổi bật - Dinh Độc Lập
Khẳng định một vị thế cao cấp và nghiêm túc cho các thương hiệu trong mắt người tiêu dùng.

Độ nhận diện cao
Độ nhận diện và ghi nhớ của Coffeerary Exhibition là rất tốt. Các thương hiệu cũng được 
dễ dàng ghi nhớ khi gắn liền với Coffeerary Exhibition. Khách Việt Nam và du khách 
nước ngoài tại Dinh 3000-5000/ngày chưa kể khách của event.

Thời gian thuận lợi
Triển lãm diễn ra vào tháng 12 là thời gian phù hợp để các thương hiệu chuẩn bị và giới thiệu 
các sản phẩm cho dịp Tết nguyên đán – đây là thời gian tiêu thụ hàng hóa tăng lên đột biến.

Chi phí hợp lý
Giá từng gian hàng chỉ từ 50 triệu VND với các dịch vụ kèm theo có sẵn: Điện, bàn trưng bày, banner…







Quyền lợi

Được truyền thông rộng rãi và nhiều lần 
trước khi event diễn ra, trong brochure của 
Coffeerary tặng tại sự kiện Coffee tour in 
the City vào chủ nhật hàng tuần.

Được truyền thông trên các báo, đài lớn 
nhất Việt Nam: VTV, HTV, Tuổi trẻ, Thanh 
niên, Vnexpress, Vietnamnet, Thông tấn 
xã, Zing, Saigon Times,...

Được xuất hiện logo trên bộ lịch năm 2023 của 
Coffeerary tặng người tiêu dùng (giúp khách hàng 
ghi nhớ hàng ngày và tồn tại lâu dài)
Được xuất hiện trên trang cuối của tạp chí giấy số 
1 ra mắt tháng 12 của Coffeerary (tồn tại thời gian 
dài cùng với tạp chí)

Được 01 bài viết về thương hiệu trên website coffeerary.vn, 
01 post trên facebook của Coffeerary.
Mỗi thương hiệu sẽ dành tặng dự án “One book one coffee” sách 
cũ để Coffeerary trao tới tay các bạn nhỏ ở nơi vùng xa xôi. 
Tên thương hiệu sẽ được nhắc trong lời cảm ơn của Coffeerary, 
đồng thời đây là một đóng góp trách nhiệm xã hội đáng quý.

Gắn bó với Coffeerary bằng các chiến dịch truyền 
thông kéo dài trước và cả sau event để các thương 
hiệu đạt hiệu quả cao nhất trong việc tiếp cận 
khách hàng.

Được miễn phí 6 tháng trong network coffeerary.vn 
(Trang web này là nơi để người tiêu dùng tìm các brand liên quan tới cà 
phê và các thông tin liên quan)
Được giảm giá 10% cho các event tiếp theo của Coffeerary
Được xuất hiện tại các standee mô tả về thương hiệu

Quan điểm của Coffeerary là đồng hành hợp tác với các thương hiệu dài hạn 
không chỉ tại sự kiện mà đồng hành lâu dài cùng thương hiệu. Cụ thể:



BRANDING MERCHANDISE



Khu vực giới thiệu gian hàng sảnh chính



Khu vực giới thiệu gian hàng sảnh chính



Khu vực giới thiệu gian hàng sảnh chính (dành cho brand)



Vòng tay check-in (dành cho khách) 



Bộ quà tặng cho khách tham dự
*Đây là bảng dựng demo, sau khi có version dựng 3D sẽ cập nhật lại



Các khu vực free drink & check-in



Mặt bằng Coffeerary Exhibition
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Khu vực rừng cà phê

Khu vực uống
cà phê miễn phí

Khu vực thi
Home coffee
competition

work
shop

Khu vực gian hàng cà phê

Khu vực gian hàng cà phê

Khu vực gian hàng cà phê

Khu vực trung tâm đào tạo

Khu vực thiết bị dụng cụ Khu vực nguyên vật liệu

Khu vực
trưng bày
cà phê, trà,
bánh ngọt,
flexibility

Khu vực
trưng bày
cà phê, trà,
bánh ngọt,
flexibility

Bục dự thi

Gian hàng
triển lãm

Gian hàng
triển lãm

Coffeerary

Thiết kế
bao bì đẹp

Cây cà phê

10400

57 58

COFFEERARY EXHIBITION
DINH ĐỘC LẬP - 17&18 / 12

Ảnh góc cà
phê đẹp



Thông tin liên hệ

Support Center: 
Email: info@coffeerary.com        Phone:  (+84) 962 164 139

Farm & nhân xanh
Supporter: Lan Anh
Email: lananh@coffeerary.com
Phone:  (+84) 345 573 421

Nhà rang
Supporter: Khánh Ly
Email: lyriley@coffeerary.com
Phone:  (+84) 963 160 951

Thiết bị và đào tạo
Supporter: Tuyền Huỳnh
Email: tuyenhuynh@coffeerary.com
Phone:  (+84) 822 092 114

F&B và Nguyên liệu
Supporter: Thùy Trang
Email: ngocthuy@coffeerary.com
Phone:  (+84) 928 308 760

THANK YOU


