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THƯ NGỎ GỬI KHÁCH HÀNG 

 

Kính gửi Quí Khách hàng,  

 

Đầu tiên xin gửi tới Quí công ty lời chào trân trọng. 

Chúng tôi xin giới thiệu về Coffeerary EXHiBiTiON – Triển lãm cà phê của Coffeerary như 

sau: 

 

Coffeerary Exhibition là một sự kiện triển lãm về cà phê do Coffeerary tổ chức và sẽ diễn ra 

hàng năm, bắt đầu số 1 vào tháng 12 năm 2022 với 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 

buổi triển lãm.  

Khác với các triển lãm thông thường, Coffeerary Exhibition sẽ là một sự kiện vô cùng đặc biệt 

với concept chung là “hiện đại và khác biệt”.  

 

Hiện đại: các thiết kế với màu sắc thu hút và hấp dẫn nằm trong một concept thống nhất. Các 

gian hàng được bài trí hoàn toàn thoáng đãng và được cung cấp đầy đủ các standee và banner 

với những thiết kế đầy sáng tạo. 

Khác biệt: Có khu rừng bằng cây cà phê thật để khách hàng trải nghiệm và check in. Có khu 

vực nước uống free cho tất cả các khách tham quan. 

 

Đây sẽ là một sự kiện nổi bật và thu hút trong ngành cà phê, đồng thời chúng tôi luôn nỗ lực 

mang lại hiệu quả truyền thông lâu dài và tốt nhất cho các thương hiệu. 

 

Các chương trình của Coffeerary EXHiBiTiON 

- Triển lãm các ngành nghề sau: 1/phân phối sản xuất cà phê nhân xanh, hạt rang; 2/các 

thiết bị pha chế cà phê; 3/các nguyên vật liệu phụ trợ; 4/các trung tâm đào tạo barista; 

5/bánh ngọt; 6/trà; 7/ flexibility 

- Các chương trình trong triển lãm: 

1. Triển lãm  

2. Cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức “Home coffee competition” với 02 hạng mục 

thi: “Coffeerary Home Espresso” và “Coffeerary Home Brewing”. Đây là cuộc 

thi dành cho thí sinh trong lĩnh vực home coffee, chính là đối tượng khách hàng 

của các thương hiệu. Sẽ có vòng thi online trước đó và trực tiếp tại event. Ban 

giám khảo sẽ là các chuyên gia hàng đầu tại các trung tâm đào tạo barista, ví dụ 

như D’codeS…  

3. Cuộc thi “Coffeerary Packaging Designs”, vinh danh những thiết kế bao bì đẹp 

của các brand, thi online và các bao bì được trưng bày tại triển event 

4. Cuộc thi “Coffeerary Home Corners”, dành cho những góc cà phê tại nhà đẹp - 

thi online trước đó, các ảnh dự thi được triển lãm tại event. 



5. Có sự tham gia của các Đại sứ và Lãnh sự quán, cơ quan ngoại giao nước ngoài 

tại Việt Nam 

6. Diễn giả phát biểu và giao lưu pha chế tại sảnh chính  

7. Talk show chia sẻ các kinh nghiệm và kiến thức tại phòng talk room bao gồm: 

nông dân, thợ rang, giáo viên, barista… 

8. Khán giả trải nghiệm pha thử thủ công (đăng ký trước) 

9. Quyên góp sách cho dự án “One Book One Coffee”, là dự án tặng sách cho trẻ 

em vùng xa có sự đồng hành của Hoa hậu Ban Mai là Miss Peace 2022. 

 

Lợi thế của Coffeerary EXHiBiTiON  

1. Chủ đề “Home coffee” dành cho đúng đối tượng pha cà phê tại nhà là khách hàng của 

các thương hiệu 

2. Truyền thông rộng rãi trên các báo, đài truyền hình lớn về Coffeerary Exhibition với các 

buổi họp báo và các bài viết xuyên suốt từ nay cho tới và sau event. 

3. Vị trí tốt: trung tâm Quận 1, dễ đi lại cho khách tham quan và các phương tiện truyền 

thông 

4. Vị thế nổi bật: địa điểm Dinh Thống Nhất khẳng định một vị thế cao cấp và nghiêm túc 

cho các thương hiệu trong mắt người tiêu dùng 

5. Nhận diện cao: vị trí nhiều traffic của giao thông, 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 

6. 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. 

7. Đối tượng khách hàng rất rộng, đặc biệt là những người trẻ có thể chưa trung thành với 

các thương hiệu nào trước đó. Ngoài ra, Coffeerary sở hữu database những người yêu 

thích cà phê rất phù hợp với sự kiện. 

8. Traffic cao: khách Việt Nam và du khách nước ngoài tại Dinh 3000-5000/ngày chưa kể 

khách của event. 

9. Giá một gian hàng là rất phù hợp với các thương hiệu với mức chi phí hợp lý nhưng tiếp 

cận được nhiều đối tượng và xuất hiện xuyên suốt trong một thời gian dài 

 

Quyền lợi các thương hiệu tham gia triển lãm 

 Được truyền thông rộng rãi và nhiều lần trước khi event diễn ra, trong tờ rơi của 

Coffeerary phát tại sự kiện Coffee tour in the City vào chủ nhật hàng tuần 

 Được giảm giá 10% cho các event tiếp theo của Coffeerary 

 Được 01 bài viết về thương hiệu trên website coffeerary.vn, 01 post trên facebook của 

CFRR 

 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 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 xuất hiện logo trên bộ lịch năm 2023 của CFRR tặng người tiêu dùng (giúp khách 

hàng ghi nhớ hàng ngày và tồn tại lâu dài) 

 Được xuất hiện tại các standee mô tả về thương hiệu tại event 



 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. 

 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 tới trách nhiệm xã hội rất đáng quý. 

 

 

Các gian hàng được cung cấp những đồ vật sau tại triển lãm: 

 Đường dây điện và ổ cắm tới vị trí gian hàng 

 Bàn trưng bày, standee sau lưng quầy để giới thiệu khách hàng: Coffeerary sẽ in toàn bộ 

các thông tin như khách hàng cung cấp 

 Hỗ trợ 24/24h 

 

Trên đây là những thông tin về Triển lãm cà phê của Coffeerary. 

Với quan điểm gắn bó lâu dài và mang lại lợi ích tối đa cho các thương hiệu tham gia triển lãm, 

Coffeerary sẽ nỗ lực cùng với Quí công ty để việc trưng bày và truyền thông được hiệu quả 

nhất. 

 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. 

Chúc Quí công ty sự thành công. 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2022 

 

Coffeerary 
 

 

 

 


