
P R E S S  R E L E A S E  

 

 

 

Ecolean mang đến triển lãm FoodtechVN 2022 
những công nghệ sản xuất bao bì thích hợp nhất cho 
thị trường Việt Nam. 

 

Tập đoàn sản xuất bao bì Ecolean sẽ giới thiệu gian hàng trưng bày của mình tại triển lãm 
FoodtechVN ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 12 năm 
2022. “Với sự tăng trưởng ngoạn mục trong những năm gần đây, Việt Nam đã nhanh chóng vươn lên 
trở thành một trong những thị trường chiến lược trọng điểm của Ecolean”, Bà Đinh Thùy - Giám Đốc 
Bán Hàng Toàn Quốc, Ecolean, nhận định. “Triển lãm FoodtechVN cũng là dịp đặc biệt để công ty 
chúng tôi giới thiệu những giải pháp, công nghệ sản xuất và đóng gói bao bì tiên tiến, sáng tạo và tiện 
lợi cho khách hàng. Đây là những loại bao bì độc đáo của riêng Ecolean, mang lại nhiều lợi ích cho 
khách hàng của chúng tôi: Tạo ra sư khác biệt đặc trưng trong thiết kế bao bì và giảm thiếu tối đa 
những tác hại tới môi trường.  
 

Người tiêu dùng Việt Nam đang ngày càng nâng cao nhận thức và có xu hướng lựa chọn những thực 
phẩm có bao bì vừa mang tính tiện lợi vừa hạn chế, giảm thiểu tỉ lệ thành phần nhựa hoặc tiêu tốn 
nhiều tài nguyên trong quá trình sản xuất. “Bao bì nhẹ mang lại nhiều lợi ích trong quá trình sản xuất 
như: Sử dụng ít nguyên vật liệu thô, năng lượng và các nguồn lực khác trong sản xuất, vận chuyển và 
đóng gói, từ đó giảm thiểu lượng rác thải sinh ra.” Bà Đinh Thủy cho hay. “Chúng tôi là lựa chọn thích 
hợp với những nhãn hàng, công ty đang tìm kiếm sự đổi mới, đa dạng danh mục bao bì sản xuất, 
muốn tạo ra tác động bùng nổ trong ngành bán lẻ cũng như dấu ấn đối với việc giảm thải tác động 
của carbon tạo ra trong sản xuất. Nhu cầu đối với các sản phẩm bao bì của Ecolean được minh 
chứng rõ ràng thông qua sự hợp tác với các đối tác lớn như IDP, Nutifood và Vinamilk. 

Mặc dù đại dịch covid-19 gây ảnh hưởng tới sự tăng trưởng sản lượng trong nước, do lệnh giãn cách, 
phong tỏa làm thay đổi thói quen, hành vi mua sắm của người tiêu dùng, Ecolean vẫn nhận thấy cơ 
hội lớn tại Việt Nam. Theo báo cáo từ Euromonitor, xu hướng tiêu dùng mang đi đang sớm tăng trở lại 
ngay sau covid-19. “Việt Nam là thị trường ưa chuộng bao bì nhỏ vì nhiều người bận rộn với cuộc 
sống hiện tại nên họ có nhu cầu ăn và uống trên đường đi. Bà Đinh Thùy nói them. “Triển lãm 
FoodtechVN sẽ là nơi tuyệt vời để chúng tôi thể hiện sản phẩm của mình phù hợp với nhu cầu tăng 
cao của người tiêu dùng. 

Triển lãm FoodtechVN là một sự kiện thương mại toàn diện được tổ chức thường niên nhằm mục 
đích quảng bá và kết nối các doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong ngành công nghiệp, công 
nghệ chế biến thực phẩm, đồ uống. Triển lãm năm nay sẽ diễn ra từ ngày mùng 7 đến ngày 10 tháng 
12 năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hãy ghé thăm gian hàng của Ecolean ở quầy C1,3. 

Tìm hiểu them về sự kiện này tại đây. 

  

https://foodtech-vn.com/
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Hình Ảnh 

Tải hình ảnh chất lượng cao, vui long bấm vào đường kết nối tại đây. 

         
Bao bì Ecolean là một lựa chọn phù hợp với thị trường Việt                               Bà Đinh Thùy, Giám Đốc bán hàng Toàn Quốc, 
Ecolean Việt Nam 

    

 

Về Ecolean 

Ecolean phát triển và sản xuất hệ thống đóng gói bao bì tiên tiến cho các doanh nghiệp trong ngành 
công nghiệp sản xuất chế biến nước giải khát, bơ sữa, thực phẩm lỏng. Các giải pháp đóng gói bao bì 
nhẹ, hiện đại đến từ Ecolean cùng các dây chuyền chiết tận dụng nguyên liệu hiệu quả mang đến cho 
khách hàng và người tiêu dùng sự tiện lợi cũng như thể hiện tinh thần trách nhiệm bảo vệ môi trường. 
Ecolean là công ty toàn cầu với trụ sở chính đặt tại Thụy Điển. Được thành lập từ năm 1996, công ty 
đã vươn tới 30 quốc gia, trong đó Trung Quốc, Pakistan, Việt Nam và Châu Âu là những thị trường 
lớn nhất. Ecolean hiện có hơn 500 nhân viên. Tìm hiểu them tại: lighter.ecolean.com/vi 

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 

• Hanna Jeppsson, Giám đốc Truyền Thông 
+46 72 724 35 92, hanna.jeppsson@ecolean.se  
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