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GIỚI THIỆU NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH 

 
 

Coca-Cola là một trong những thương hiệu quốc tế nổi tiếng 

nhất tại Việt Nam. Coca-Cola Việt Nam hiện có các nhà máy 

đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội, tạo ra 

khoảng 4.000 công việc trực tiếp cũng như gián tiếp tạo số 

lượng việc làm gấp 6 đến 10 lần từ các hoạt động trong chuỗi 

cung ứng của mình. Với định hướng trở thành công ty nước 

giải khát toàn diện, hướng đến người tiêu dùng, công ty không ngừng cải tiến và cung cấp nhiều loại nước giải 

khát đa dạng, chất lượng, bao gồm các dòng sản phẩm ít đường và không đường, đồng thời đa dạng mẫu mã và 

mở rộng mức độ phủ sóng kinh doanh ở khắp mọi nơi.  

 

Các nhãn hiệu nước giải khát của Coca-Cola tại Việt Nam bao gồm Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coke Zero, 

Sprite, Fanta, Minute Maid Nutriboost, Minute Maid Teppy, Schweppes, Dasani và Aquarius. Từ năm 2017, nắm 

bắt xu hướng tiêu dùng tại Việt Nam, Coca-Cola Việt Nam đã chủ động đa dạng hóa danh mục sản phẩm với sự 

xuất hiện của các loại thức uống hoa quả và trà đóng chai Fuzetea+, cà phê đóng lon Georgia và gần đây nhất là 

bộ sản phẩm sữa nước Nutriboost. Với Coca-Cola Việt Nam, phát triển bền vững luôn được xem là trọng tâm 

của các hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm tổ chức môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, và ưu tiên 

đào tạo và phát triển nhân viên.  

 

Các chương trình phát triển bền vững còn được thể hiện bởi những mục tiêu cụ thể về tiết kiệm năng lượng, sử 

dụng nước hiệu quả và cân bằng về nước. Công ty tiếp tục xây dựng các cộng đồng bền vững tại những nơi 

công ty có hoạt động kinh doanh. Từ năm 2010 đến nay, Coca-Cola đã đầu tư hàng triệu Đô la Mỹ cho hàng loạt 

các dự án cộng đồng tại Việt Nam, bao gồm dự án trung tâm hỗ trợ cộng đồng EKOCENTER, chương trình tiếp 

cận nước sạch, bảo tồn tài nguyên nước, nâng cao năng lực phụ nữ, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 

Việt Nam, hỗ trợ các gia đình khó khăn, ứng phó và cứu trợ thiên tai.  

 

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem thêm tại Coca-Cola Journey Việt Nam 

tại: https://www.cocacolavietnam.com  
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