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Lời giới thiệu
Cà phê du nhập vào Việt Nam từ nửa cuối thế kỷ thứ 19, được trồng đại
trà và phát triển với quy mô lớn tại các tỉnh Tây Nguyên, trong đó tỉnh Đắk Lắk
dẫn đầu cả nước về diện tích trồng và sản lượng cà phê. Đến nay, sản lượng
xuất khẩu cà phê của Việt Nam đứng thứ 2 thế giới sau Brazil và sản phẩm chủ
lực là cà phê robusta.
Với tầm quan trọng và hiệu quả kinh tế của cây cà phê mang lại cho Việt Nam
nói chung và vùng Tây Nguyên nói riêng, Lễ hội ngành cà phê lần đầu tiên đã
được tỉnh Đắk Lắk chủ trì tổ chức vào năm 2005 với quy mô cấp tỉnh tại thành
phố Buôn Ma Thuột – địa danh gắn liền với nguồn gốc xuất xứ hàng hóa cà phê
Buôn Ma Thuột nổi tiếng thế giới. Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 2 được tổ
chức tiếp theo vào năm 2008.

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) gồm 13 tỉnh và thành phố: Long An, Tiền
Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang,
Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.
- Diện tích: 40.572km2 (chiếm 12,26 % diện tích cả nước).
- Dân số: khoảng 18 triệu người (chiếm 20% dân số cả nước).
* Số liệu thống kê năm 2014:
+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế: Ước đạt 8,98%. Thu nhập bình quân đầu người ước
đạt 38 triệu đồng/người/năm.
+ Sản xuất nông nghiệp: Sản lượng lúa ước đạt 25 triệu tấn (trong đó 80% có chất
lượng cao), chiếm 57% sản lượng cả nước và chiếm 80% sản lượng xuất khẩu
toàn ngành. Hàng năm xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn gạo, trị giá đạt 2,65 tỷ USD.

Ngày 28 tháng 6 năm 2010, Lễ hội cà phê được Chính phủ thống nhất chủ
trương cho tổ chức định kỳ 2 năm một lần với quy mô tổ chức cấp quốc gia từ Lễ
hội lần 3 – năm 2011 và liên tiếp các lần tổ chức sau đó vào năm 2013 và 2015.

+ Tổng sản lượng thủy sản đạt 3,2 triệu tấn, chiếm 70% sản lượng cả nước.

Gắn với Lễ hội cà phê là Hội chợ chuyên ngành cùng với nhiều hoạt động
nghệ thuật pha chế cà phê do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ định Công ty
TNHH Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú tổ chức thực hiện liên tục từ năm 2008
đến năm 2015.

- Hoạt động xuất, nhập khẩu: Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 12,3 tỷ USD, tăng
15,87% so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là thủy sản, gạo, thực
phẩm chế biến, dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt
5,3 tỷ USD.

Sau 10 năm tổ chức các sự kiện của ngành cà phê tại thành phố Buôn Ma
Thuột, việc mở rộng phạm vi tổ chức tuyên truyền quảng bá ngành cà phê đến
khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh/
thành phố khác là hết sức cần thiết;

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ: Ước đạt 557 ngàn tỷ đồng. Tốc
độ tăng trưởng ngành dịch vụ ước tăng 11%; thu hút khoảng 19 triệu lượt khách du
lịch đến vùng ĐBSCL, toàn vùng có 1.797 chợ.

Sự mở rộng phạm vi tổ chức lần này bắt nguồn từ việc phát triển của ngành
cà phê, nhu cầu tăng trưởng tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu tìm
hiểu về ngành cà phê Việt Nam đến doanh nghiệp kinh doanh cà phê trong nước
và nước ngoài, cũng như nâng cao kiến thức tiêu dùng cà phê sạch đến cộng
đồng.

THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thành phố Cần Thơ gồm 5 quận và 4 huyên; Diện tích: tổng diện tích tự nhiên
1.401,61 km2, chiếm 3,49% diện tích toàn vùng.
Cần Thơ là một trong 4 tỉnh (Kiên Giang, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ) thuộc vùng
kinh tế trọng điểm của vùng đồng bằng sông Cửu Long và là vùng kinh tế trọng điểm
thứ tư của Việt Nam. Lợi thế của thành phố Cần Thơ không chỉ ở các lĩnh vực nông
nghiệp, thủy sản mà còn ở vị trí địa lý, cho phép phát triển các dự án trong các lĩnh
vực: hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông; nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp
chế biến nông, thủy sản; du lịch và hạ tầng phục vụ du lịch; các ngành công nghiệp
phụ trợ.
Có thể nói, thành phố Cần Thơ đã hội đủ các yếu tố cần thiết để trở thành một trong
những trung tâm kinh tế lớn của cả nước, có khả năng hợp tác, chủ động hội nhập
kinh tế với khu vực và quốc tế. Trên cơ sở đó, Cần Thơ đang hướng tới mục tiêu trở
thành thành phố đồng bằng cấp quốc gia, văn minh, hiện đại, xanh, sạch đẹp, là
trung tâm công nghiệp, trung tâm thương mại – dịch vụ, trung tâm giáo dục đào tạo
và khoa học công nghệ, trung tâm y tế và văn hóa của vùng.
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THÔNG TIN HỘI CHỢ
CÔNG TÁC TỔ CHỨC

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

- Tên tiếng Việt: Hội chợ chuyên ngành cà phê và Tuần lễ văn hóa cà phê Việt - Cần Thơ 2016
- Tên tiếng Anh: Coffee Expo and Viet Coffee Style, 2016 in Can Tho city
- Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế Cần Thơ,
Số 108A Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Thời gian: Từ ngày 28/4 đến 02/5/2016
* Lễ khai mạc: Lúc 16g30 ngày 28/4/2016
* Lễ bế mạc: Lúc 17g00 ngày 02/5/2016; Các hoạt động vẫn diễn ra đến 22h cùng ngày và kết thúc
* Mở cửa hoạt động: Lúc 17g00 ngày 28/4/2016; Giờ mở cửa hàng ngày: Từ lúc 8g30 đến 21g00
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- Quy mô: Hội chợ dự kiến quy tụ trên 150 doanh nghiệp, 1.000m đất tự dựng và 300 gian hàng tiêu chuẩn

MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Doanh nghiệp ngành cà phê và những sản phẩm liên quan trong nước và quốc tế tham gia trưng bày triển
lãm, giao lưu, buôn bán sỉ và lẻ.
- Giao lưu giữa nhà sản xuất và nhà phân phối, tiêu thụ ngành cà phê. Đối tượng chính trong buổi giao lưu là
chủ các nhà hàng, khách sạn, quán cà phê trên địa bàn TP. Cần Thơ và các tỉnh khu vực ĐBSCL gặp gỡ trực
tiếp các doanh nghiệp sản xuất cà phê.
- Giao lưu giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng được tổ chức hàng ngày tại sân khấu trung tâm trong khu
vực tổ chức.
- Diễn đàn về văn hóa cà phê pha phin và phát động trào lưu uống cà phê vị nhạt, pha loãng phục vụ rộng rãi
cộng đồng nhằm hướng đến mục tiêu xuất khẩu cà phê thành phẩm.
- Bán hàng khuyến mại đến người tiêu dùng.
- Huấn luyện và thi pha chế cà phê giữa các quán cà phê trong thành phố Cần Thơ.
- Giới thiệu về nguồn gốc và hành trình của cây cà phê du nhập vào Việt Nam đã hơn 101 năm.
- Triển lãm cây cà phê (cây thật) và mô phỏng nông trại cà phê bằng kỹ thuật 3D.
- Giới thiệu văn hóa cồng chiêng các tỉnh Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng,
- Nghệ thuật sắp đặt và trưng bày thiết bị, máy móc rang, xay cà phê thủ công kết hợp có nghệ nhân mặc
trang phục dân tộc bản xứ thao diễn tay nghề.

Mục tiêu chính của Hội chợ tại Cần Thơ là xúc tiến tăng trưởng tiêu thụ nội địa và phổ cập xu hướng
sử dụng cà phê sạch đến cộng đồng người miền Tây:
- Nâng cao kiến thức sử dụng hàng hóa cà phê đến người tiêu dùng:
+ Nguồn gốc và quy trình sản xuất, chế biến cà phê.
+ Phân biệt cà phê nguyên chất và cà phê có pha trộn.
+ Uống cà phê như thế nào có lợi cho sức khỏe.
- Nâng cao giá trị hình ảnh (thương hiệu) cà phê Việt Nam thành phẩm và khẳng định chất lượng hàng hóa
sản xuất của doanh nghiệp tại “sân nhà”; tiếp tục chuyển tải thông điệp “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng
Việt Nam”, khích lệ người tiêu dùng ưu tiên chọn hàng Việt nhằm tăng giá trị thương mại ngành cà phê tại
thị trường nội địa.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN
THƯƠNG MẠI NGÀNH CÀ PHÊ

Liên kết website: tinhtu.com.vn
tham khảo thêm hình ảnh

- Thể hiện đậm nét văn hóa cà phê pha phin Việt Nam với vị đậm, ngọt, đắng và sánh;
- Phát động trào lưu sản xuất và tiêu dùng mới cho những đối tượng chưa biết uống cà phê bằng những
dòng sản phẩm cà phê loãng, nhạt theo vị của số đông người tiêu dùng trên thế giới nhằm hướng đến mục
tiêu xuất khẩu cà phê thành phẩm và tiêu thụ nội địa.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
- Doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh, và xuất khẩu cà phê
- Doanh nghiệp có các sản phẩm chế biến từ cà phê
- Doanh nghiệp có sản phẩm hỗ trợ cho việc trồng, chăm sóc, chế biến cà phê, sản phẩm dùng kèm cà
phê trong và ngoài nước.
- Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên; Đồng bằng
sông Cửu Long; các doanh nghiệp cả nước có nhu cầu giao lưu với doanh nghiệp cà phê trên địa bàn
thành phố Cần Thơ.
- Các Hiệp hội, Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công, Trung tâm Xúc tiến Thương mại cả nước.
- Chủ các đại lý, nhà hàng, quán cà phê, nhà pha chế; các nhà máy rang xay, chế biến trên toàn quốc.
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HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP THAM GIA TÀI TRỢ LỄ HỘI CÀ PHÊ NĂM 2015

SẢN PHẨM THAM GIA
- Sản phẩm chuyên ngành:
* Nhóm sản phẩm cà phê: cà phê nhân,
cà phê bột, cà phê hòa tan.
* Nhóm sản phẩm được chế biến từ cà
phê.
* Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ
sản xuất từ cây cà phê.
* Nhóm sản phẩm phục vụ trồng và
chăm sóc cây cà phê: hóa dược, nông
dược, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,
giống cây trồng.

THI PHA CHẾ CÀ PHÊ KHU VỰC
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

BIỂU GIÁ THUÊ
STT

HẠNG MỤC

I

TRONG NHÀ CÓ MÁY LẠNH

ĐƠN GIÁ (Vnđ)
(Đã gồm 10% VAT)

1

Gian hàng tiêu chuẩn

2

Đất trống tự dựng (tối thiểu 18m2)

* Các dây chuyền công nghệ, máy
móc, thiết bị chế biến cà phê.

II

TRONG NHÀ TIỀN CHẾ

* Triển lãm các công trình nghiên cứu
khoa học về cây cà phê.

1

Gian hàng tiêu chuẩn
Đất trống tự dựng (tối thiểu 18m2)

* Triển lãm các mô hình chăm sóc cây
cà phê.

2
III

NGOÀI TRỜI

* Triển lãm hình ảnh, sản phẩm từ cây
cà phê.

1

Đất trống tự dựng (tối thiểu 18m2)

IV

THUÊ QUẢNG CÁO

1

Pano hàng rào (N=3m x C=2m)

3.000.000đ/pano

2

Pano treo cột đứng (N=1.5m x C=6m)

6.000.000đ/pano

* Triển lãm các loại giống cây cà phê.

* Nhóm sản phẩm khác có liên quan
đến cà phê là những Sản phẩm dùng
kèm với cà phê: trà, mật ong, bánh,
kẹo, chocolate, kem, đồ uống…

8.000.000đ/gian
800.000đ/m2

7.000.000đ/gian
700.000đ/m2

600.000đ/m2

- Sản phẩm mở rộng:
* Sản phẩm dịch vụ ngân hàng, bưu
chính viễn thông.
* Sản phẩm hàng tiêu dùng, thực
phẩm, đồ uống có thương hiệu đa
quốc gia.
* Các sản phẩm đặc trưng vùng, miền
của khu vực ĐBSCL và sản phẩm
nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ có liên
quan đến đề tài cà phê.

Quy cách: Gian hàng tiêu chuẩn
2
9m (3m x 3m) bao gồm khung
nhôm, vách ngăn, pallet, thảm trải,
01 bàn, 02 ghế, 02 bóng đèn neon
1,2m, 01 ổ cắm điện 220V/5A và
01 bảng tên đơn vị

ẩn

êu chu

Gian ti

GIỚI THIỆU
Tiếp nối thành công của các kỳ tổ chức thi pha chế cà phê trong
các Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần 3, lần 4 và lần 5;
Nhằm hướng tới mục tiêu phát huy và vinh danh những nhân
viên pha chế tài năng; Sáng tạo những công thức pha chế mới
làm nên những tách cà phê và những thức uống từ cà phê thơm
ngon, bổ dưỡng;
Cuộc thi pha chế cà phê khu vực ĐBSCL được tổ chức trong
các Hội chợ chuyên ngành cà phê và Tuần lễ văn hóa cà phê
Việt định kỳ hàng năm tại thành phố Cần Thơ
ChỦ ĐỀ - ĐỊA ĐIỂM – THỜI GIAN
- Chủ đề: “Bí quyết tách cà phê ngon”
- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh, Tp. Cần Thơ và Sân khấu
Trung tâm – trong Khu tổ chức Hội chợ.
- Thời gian: Từ ngày 15/3 đến 30/4/2016
* Thông báo và tiếp nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày 15/3 25/4/2016
* Thi vòng sơ khảo: ngày 29/4/2016 tại khách sạn Mường
Thanh Tp. Cần Thơ
* Thi vòng chung kết: ngày 30/4/2016
THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC
- Đại diện Ban tổ chức chương trình: Hiệp hội cà phê ca cao Việt
Nam – Vicofa; Tổng Công ty cà phê Việt Nam và tỉnh Đắk Lắk
- Đại diện cơ quan quản lý nhà nước tại thành phố Cần Thơ
- Ông Võ Tấn Sỹ - Chủ tịch Hội Batender Tp. HCM
- Ông Lâm Văn Ân – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Triển lãm và
Truyền thông Tinh Tú
- Đại diện các Nhà tài trợ cuộc thi.
HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO
- Ông Võ Tấn Sỹ - Chủ tịch Hội Bartender Tp. HCM
- Ông Henry Pang – Phó chủ tịch Hội Bartender Singapore
- Bà Ngô Thị Mỹ Hiệp – Giám đốc điều hành Công ty Tinh Tú
- Bà Sok Phaly – Hội viên Hội Bartender Sài Gòn
- Đại diện các Nhà tài trợ cuộc thi.
HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT
- Sở Công Thương thành phố Cần Thơ
- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm
Cần Thơ
- Đại diện các Nhà tài trợ cuộc thi.
THỂ LỆ VÀ QUY CHẾ CUỘC THI
Đình kèm chương trình riêng

