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Suzuki Eikodo is a confectionery manufacturer founded in 
1877 and handles many products such as confectionery, 
food, beverages, and alcohol.
 
Our products are rich in variety, and deliver thrilling and 
delicious happiness, just like the opening of a box of 
confections.

In addition to our original products, we also offer a wide 
variety of sweets.

We will continue to deliver delicious flavors from Japan to 
people all over the world!

Suzuki Eikodo là một nhà sản xuất bánh kẹo được thành 
lập vào năm 1877 và kinh doanh nhiều sản phẩm như 
bánh kẹo, thực phẩm, đồ uống và rượu.
 
Các sản phẩm của chúng tôi rất đa dạng và phong phú, 
mang đến niềm hạnh phúc ly kỳ và ngon lành, giống như 
việc mở một hộp bánh kẹo.

Ngoài các sản phẩm ban đầu của chúng tôi, chúng tôi còn 
cung cấp nhiều loại bánh kẹo khác nhau.

Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những hương vị thơm 
ngon từ Nhật Bản cho mọi người trên toàn thế giới!

SUZUKI EIKODO CO., LTD.

JAPAN

THỰC PHẨM
FOOD PRODUCTS

Ngành hàng
Exhibit Profile

1. Japanese “Enmusubi” Taiyaki (Azuki) 5pieces 
2. Animal biscuit (Contains lactobacillus) 100g 
3. Corn Potage Snack 75g
4. Nittoh-tea Royal Milk Tea Candy
5. Kyoto Matcha Chocolate Daifuku

1. Japanese  “Enmusubi”  Taiyaki (Azuki) 5 miếng
2. Bánh quy (Chứa lactobacillus) 100g
3. Potage Snack Ngô 75g
4. Kẹo trà sữa Royal Milk Tea
5. Socola Kyoto Matcha Daifuku
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Cimandala Makmur Sejahtera is a fast growing company 
from Bogor, West Java, Indonesia. Producer of best quality 
of fish and shrimp chips.

Cimandala Makmur Sejahtera là một công ty đang phát 
triển nhanh chóng đến từ Bogor, Tây Java, Indonesia. Nhà 
sản xuất bánh snack tôm cá chất lượng tốt nhất.

CV CIMANDALA MAKMUR SEJAHTERA

INDONESIA

THỰC PHẨM
FOOD PRODUCTS

Ngành hàng
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Fish chips, shrimp chips, fish skin cracker

Fish and shrimp chips and fish skin cracker is healthy snack 
with complete nutrition content like protein, linoleic acid, 
mineral and vitamin beneficial maintenance of human 
health

Bánh snack cá, bánh snack tôm, snack da cá

Bánh snack tôm cá và snack da cá là món ăn nhẹ lành 
mạnh với hàm lượng dinh dưỡng đầy đủ như protein, 
axit linoleic, khoáng chất và vitamin duy trì sức khỏe con 
người.
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PT FKS Food Sejahtera Tbk. (FKS FS), formerly known as 
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (TPS FOOD). FKS FS is 
spreading its product line up ranging from basic ready to 
cook products, such as noodle,vermicelli and rice up to 
ready to eat products such as snacks, confectionery, and 
biscuit.Many of its main products became an important 
player in the food industry, such as Dried Noodle Mie Ayam 
2 Telor, Dried Vermicelli Superior, Dried Vermicelli Tanam 
Jagung, Noodle Snack Shoor & Kremezz, Savoury Snack 
Taro, already got Top Brand, Best Brand and some awards 
in Indonesia. FKS FS commitment to the importance of 
quality is proven also by obtaining ISO 90001:2000, ISO 
22000:2018 and HACCP certification, Halal certification 
from MUI (The Council of Indonesian Ulama), and FSSC 
certification as well as part of our vision realization to 
provide superior quality branded food product yet 
affordable for the nation.

PT FKS Thực phẩm Sejahtera Tbk. (FKS FS), trước đây 
được gọi là PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (TPS THỰC 
PHẨM). FKS FS đang mở rộng dòng sản phẩm của mình 
từ các sản phẩm cơ bản sẵn sàng để nấu, chẳng hạn như 
mì, bún và gạo cho đến các sản phẩm ăn liền như đồ ăn 
nhẹ, bánh kẹo và bánh quy. Nhiều sản phẩm chính của 
công ty đã trở thành một công ty đóng vai trò quan trọng 
trong ngành công nghiệp thực phẩm, chẳng hạn như Mì 
khô Mie Ayam 2 Telor, Bún khô Superior, Bún khô Tanam 
Jagung, Mì Snack Shoor & Kremezz, Savoury Snack Taro, đã 
đạt Thương hiệu hàng đầu, Thương hiệu tốt nhất cùng với 
những giải thưởng khác ở Indonesia. Cam kết của FKS FS 
đối với tầm quan trọng của chất lượng cũng được chứng 
minh bằng việc đạt được chứng nhận ISO 90001: 2000, 
ISO 22000: 2018 và HACCP, chứng nhận Halal từ MUI (Hội 
đồng Ulama của Indonesia) và chứng nhận FSSC cũng như 
một phần trong việc hiện thực hóa tầm nhìn của chúng tôi 
đối với cung cấp các sản phẩm thực phẩm có thương hiệu 
chất lượng cao nhưng giá cả phải chăng cho toàn quốc.

PT. FKS FOOD SEJAHTERA TBK
(FKS FOOD)

INDONESIA

THỰC PHẨM
FOOD PRODUCTS

Ngành hàng
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Noodle, Vermicelli, Snack, Candy, Biscuit

Dried Egg Noodle, Rice Vermicelli, Corn Vermicelli, Instant 
Corn Vermicelli, Savoury Snack, Noodle Snack, Hard 
Candy, Chewy Candy, Biscuit.

Mì, Bún, Snack, Kẹo, Bánh quy

Bún trứng khô, Bún gạo, Bún bắp, Bún bắp ăn liền, Snack 
mặn, Snack mì, Kẹo cứng, Kẹo dẻo, Bánh quy.
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Founded in 2020, PT Benfood Dinamika Sentosa is a 
distributor company that commited to provide high 
quality and halal products for consumer. We also have a 
partner in business, a manufacturer by the name of PT 
Bright Foods International, a certified biscuit and snack 
since 2014.

Được thành lập vào năm 2020, PT Benfood Dinamika 
Sentosa là công ty phân phối cam kết cung cấp các sản 
phẩm halal chất lượng cao cho người tiêu dùng. Chúng tôi 
cũng có một đối tác kinh doanh, một nhà sản xuất có tên 
là PT Bright Foods International, một loại bánh quy và đồ 
ăn nhẹ đã được chứng nhận từ năm 2014.

PT. BENFOOD DINAMIKA SENTOSA

INDONESIA

THỰC PHẨM
FOOD PRODUCTS

Ngành hàng
Exhibit Profile

Biscuits and Snacks Bánh kẹo và Snack
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PT HELMIGS PRIMA SEJAHTERA was established in 1993. 
They produced natural herbal products for health starts 
from natural beverages, food supplements, spices in 
purpose to makes human more healthy. Through its series 
of curcumin products, Helmigs has successfully introduced 
the authentic and efficacious Java Turmeric, Indonesian 
native plant, to the world. Nowadays, Helmigs already 
provided their products with several certification such as 
Halal, GMP, ISO, HACCP, & BRC. Possesing that international 
certificates, and through modern technology HELMIGS, 
involves the combination of Indonesian native herbs 
producing quality assured beverage, confectionaries, as 
well as supplements.

PT HELMIGS PRIMA SEJAHTERA được thành lập vào năm 
1993. Họ sản xuất các sản phẩm thảo dược thiên nhiên tốt 
cho sức khỏe bắt đầu từ đồ uống tự nhiên, thực phẩm bổ 
sung, gia vị với mục đích làm cho con người khỏe mạnh 
hơn. Thông qua hàng loạt sản phẩm curcumin của mình, 
Helmigs đã giới thiệu thành công cây Nghệ Java, một loại 
thực vật bản địa của Indonesia, đích thực và hiệu quả với 
thế giới. Ngày nay, Helmigs đã cung cấp các sản phẩm của 
họ với một số chứng nhận như Halal, GMP, ISO, HACCP và 
BRC. Sở hữu các chứng chỉ quốc tế đó, và thông qua công 
nghệ hiện đại HELMIGS, liên quan đến sự kết hợp của các 
loại thảo mộc bản địa của Indonesia sản xuất đồ uống, 
bánh kẹo cũng như các chất bổ sung đảm bảo chất lượng.

PT. HELMIGS PRIMA SEJAHTERA

INDONESIA

THỰC PHẨM
FOOD PRODUCTS

Ngành hàng
Exhibit Profile

Curcumin

Healthy beverages based on Curcumin

Curcumin

Đồ uống lành mạnh dựa trên Curcumin
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Herbacore is an extraction company that has experience 
in extracting natural ingredients for food & beverages 
and herbal supplements in Indonesia. We provide B2B 
agreement such as OEM & ODM

Herbacore là một công ty chiết xuất có kinh nghiệm trong 
việc chiết xuất các thành phần tự nhiên cho thực phẩm 
& đồ uống và các chất bổ sung thảo dược ở Indonesia. 
Chúng tôi cung cấp thỏa thuận B2B như OEM & ODM

PT. HERBACORE

INDONESIA

THỰC PHẨM
FOOD PRODUCTS

Ngành hàng
Exhibit Profile

Spices, herbal , food

We provide products including in the form of raw 
ingredients and finishing products in the form of 
extraction powder & liquid.

Gia vị, thảo dược, thực phẩm

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm bao gồm cả ở dạng 
nguyên liệu thô và thành phẩm ở dạng bột chiết & chất 
lỏng.
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With a long history beginning in 1978, PT. INASENTRA 
UNISATYA has largely developed into fully equipped 
factory with diverse manufacturing capabilities, and 
has successfully introduced new kinds of candies and 
manufactured them with good manufacturing practices, 
as indicated by our HACCP and ISO 9001 : 2015 certification 
which are now sold throughout the country. The product 
of PT. INASENTRA UNISATYA ranges from snack candies, 
hard candies, softcandies, coating chewy candies and 
jelly candies. We determined to make lives sweeter with 
quality products.

Với bề dày lịch sử bắt đầu từ năm 1978, PT. INASENTRA 
UNISATYA phần lớn đã phát triển thành nhà máy được 
trang bị đầy đủ với các năng lực sản xuất đa dạng, và đã 
giới thiệu thành công các loại kẹo mới và sản xuất chúng 
với thực hành sản xuất tốt, như được chỉ ra bởi chứng 
chỉ HACCP và ISO 9001: 2015 của chúng tôi, hiện được 
bán trên khắp cả nước. Sản phẩm của PT. INASENTRA 
UNISATYA có nhiều loại từ kẹo ăn nhẹ, kẹo cứng, kẹo mềm, 
kẹo dẻo phủ và kẹo thạch. Chúng tôi quyết tâm làm cho 
cuộc sống trở nên ngọt ngào hơn bằng những sản phẩm 
chất lượng.

PT. INASENTRA UNISATYA

INDONESIA

THỰC PHẨM
FOOD PRODUCTS

Ngành hàng
Exhibit Profile

Candy, Snack, and Chocolate, Vegan Candy, OAT, 
HEALTHY SNACK

Snack candies, hard candies, softcandies, coating chewy 
candies and jelly candies. We determined to make lives 
sweeter with quality products.

Kẹo, Đồ ăn nhẹ và Sô cô la, Kẹo thuần chay, Yến mạch, 
Đồ ăn nhẹ lành mạnh

Snack, kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo dai và kẹo thạch. Chúng 
tôi quyết tâm làm cho cuộc sống trở nên ngọt ngào hơn 
bằng những sản phẩm chất lượng.
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Founded in 1979 by Hestia Utomo & Sarwo Utomo, KOBE 
began its journey as a home industry in Semarang. Our 
first product was Tepung Bumbu or coating mix flour, 
a first of its kind on the market at the time. In 1995, we 
marked the launch of the export brand, BALIKITCHEN, 
which is a comprehensive line of products featuring 
authentic Indonesia cuisine. Product lineup includes 
spice mixes, sauces, noodles, pickles, condiments, and 
other Indonesia specialties. With a strong concept, KOBE’s 
products have become market leaders across categories. 
Our more recent success includes BonCabe, BonChili and 
Selera.

Được thành lập vào năm 1979 bởi Hestia Utomo & Sarwo 
Utomo, KOBE bắt đầu hành trình trở thành một ngành 
công nghiệp gia dụng tại Semarang. Sản phẩm đầu tiên 
của chúng tôi là Tepung Bumbu hay bột phủ hỗn hợp, một 
loại bột đầu tiên có mặt trên thị trường vào thời điểm đó. 
Năm 1995, chúng tôi đánh dấu sự ra mắt của thương hiệu 
xuất khẩu, BALIKITCHEN, đây là một dòng sản phẩm toàn 
diện với các món ăn Indonesia chính thống. Dòng sản 
phẩm bao gồm hỗn hợp gia vị, nước sốt, mì, dưa chua, gia 
vị và các đặc sản Indonesia khác. Với khái niệm mạnh mẽ, 
các sản phẩm của KOBE đã trở thành sản phẩm dẫn đầu thị 
trường trên nhiều lĩnh vực. Thành công gần đây hơn của 
chúng tôi bao gồm BonCabe, BonChili và Selera.

PT. KOBE BOGA UTAMA

INDONESIA

THỰC PHẨM
FOOD PRODUCTS

Ngành hàng
Exhibit Profile

Spicy Chili Sprinkles

Ready to eat, best compliment for pho & any kind of soup

Bột Rắc Cay

Sẵn sàng để ăn, phù hớp nhất cho phở và bất kỳ loại soup 
nào.
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Konimex Group began its journey in 1967. Konimex is one 
of major pharmaceutical, confectioneries, biscuits and 
natural products manufacturers in Indonesia

Tập đoàn Konimex bắt đầu hành trình vào năm 1967. 
Konimex là một trong những nhà sản xuất dược phẩm, 
bánh kẹo, bánh quy và các sản phẩm tự nhiên lớn ở 
Indonesia

PT. KONIMEX

INDONESIA

THỰC PHẨM
FOOD PRODUCTS

Ngành hàng
Exhibit Profile

Confectioneries, biscuit and snack

Confectioneries: Nano Nano(sweer-sour-salty candy ), 
Nano Nano Milky (milk candy), Nano Nano Salsa (fruit 
candy), Nano Nano Joy-C (candy with Vitamin C), Frozz 
(Sugar-free mint candy), Hexos Cool (Sugar-free mint 
candy with flower fragrance, Hexos (mint-flavored hard 
candy), Boom (mint candy), 
 
Biscuit and snack: GetGit (wafer biscuit), Chocomania 
and Chocolito (chocochips cookies), TiniWiniBiti (animal-
shaped cracker)

Bánh kẹo, bánh quy và đồ ăn  vặt

Bánh kẹo: Nano Nano (kẹo ngọt-chua-mặn), Nano Nano 
Milky (kẹo sữa), Nano Nano Salsa (kẹo trái cây), Nano Nano 
Joy-C (kẹo có Vitamin C), Frozz (kẹo bạc hà không đường), 
Hexos Cool (Kẹo bạc hà không đường có hương hoa, 
Hexos (kẹo cứng vị bạc hà), Boom (kẹo bạc hà),
  
Bánh quy và đồ ăn nhẹ: GetGit (bánh quy wafer), 
Chocomania và Chocolito (bánh quy chocochips), 
TiniWiniBiti (bánh quy hình động vật)
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PT Pusan Manis Mulia was established in 1975. Passing 
the intervening years through the dedication,drive and 
initiative of the management, and every member of the 
staff, PT Pusan Manis Mulia has rapidly expanded and 
now become one of the largest manufacturer of food and 
beverage in Indonesia, producing a full spectrum covering 
bubble gum, chewing gum, compressed candy, hard 
candy, soft candy, jellies,chocolate, cake and beverage. 
Continually looking at ways to improve the standard of 
quality products and innovation to enrich the worlds taste.

PT Pusan Manis Mulia được thành lập vào năm 1975. Trải 
qua những năm tháng nhờ sự cống hiến, động lực và sáng 
kiến của ban lãnh đạo và mọi thành viên trong nhân viên, 
PT Pusan Manis Mulia đã nhanh chóng mở rộng và hiện 
trở thành một trong những nhà sản xuất thực phẩm và 
đồ uống lớn nhất ở Indonesia, sản xuất đầy đủ các loại 
kẹo cao su bong bóng, kẹo cao su, kẹo nén, kẹo cứng, kẹo 
mềm, thạch, sô cô la, bánh ngọt và nước giải khát. Liên tục 
tìm cách cải thiện tiêu chuẩn sản phẩm chất lượng và đổi 
mới để làm phong phú hương vị thế giới.

PT. PUSAN MANIS MULIA

INDONESIA

THỰC PHẨM
FOOD PRODUCTS

Ngành hàng
Exhibit Profile

Chocolate Compound, Marshmallow, Cake, Bubble 
Gum

Mafura Marshmallow - marshmallow with rope shape, 
swiss roll - swiss roll cake with assorted flavour, Baricho 
- cereal bar with choco coated, Mr Benno Eyeglass - 
Chocolate pallet with eyeglass shape

Sô cô la Compound, Kẹo dẻo, Bánh ngọt, Kẹo cao su 
bong bóng

Mafura Marshmallow - kẹo dẻo hình dây thừng, cuộn 
Thụy Sĩ - bánh cuộn Thụy Sĩ với các loại hương vị, Baricho 
- thanh ngũ cốc phủ choco, Mr Benno Eyeglass - Pallet sô 
cô la hình mắt kính
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PT Rodamas Inti Internasional (RII) is a member of 
Rodamas Group established in 2018 to market and 
distribute Rodamas Group products to the world. RII solely 
distributes food and seasoning products under the brand 
name Sasa.
 
Sasa was founded in 1968 under Rodamas. “Sasa” 
is a trusted and Leading Brand in Indonesia and in 
International Markets. Sasa specializes in Consumer 
Package Goods and Seasoning ingredients. 
 
Sasa’s products provides a taste experience with good 
food through fun and simple cooking experience. All of 
this is reflected in Sasa’s products which is ranging from 
MSG, Seasoning Flour, A series of Sauces, Desiccated 
Coconut, Coconut Milk to instant seasonings.

PT Rodamas Inti Internasional (RII) là một thành viên của 
Rodamas Group được thành lập vào năm 2018 để tiếp thị 
và phân phối các sản phẩm của Rodamas Group ra thế 
giới. RII chỉ phân phối các sản phẩm thực phẩm và gia vị 
với thương hiệu Sasa.
  
Sasa được thành lập vào năm 1968 dưới thời Rodamas. 
“Sasa” là một Thương hiệu hàng đầu và đáng tin cậy ở 
Indonesia và trên các Thị trường Quốc tế. Sasa chuyên về 
Hàng tiêu dùng và Nguyên liệu gia vị.
  
Các sản phẩm của Sasa mang đến trải nghiệm vị giác với 
những món ăn ngon thông qua trải nghiệm nấu ăn đơn 
giản và thú vị. Tất cả những điều này được phản ánh trong 
các sản phẩm của Sasa, từ bột ngọt, bột nêm, một loạt các 
loại nước sốt, cơm dừa nạo sấy, nước cốt dừa đến các loại 
gia vị ăn liền.

PT. RODAMAS INTI INTERNASIONAL

INDONESIA

THỰC PHẨM
FOOD PRODUCTS

Ngành hàng
Exhibit Profile

MSG, Seasoned Flour, Chili and tomato sauce, coconut 
liquid and Coconut Cream Powder, seasoning mix, 
Stocksoup, Desiccated Coconut

Food Seasoning and Food Ingredient

Bột ngọt, bột tẩm khô, tương ớt và sốt cà chua, nước 
cốt dừa và bột kem dừa, gia vị hỗn hợp, bột nêm, cơm 
dừa nạo sấy

Gia Vị và Nguyên Liêu thực phẩm
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Satoria Aneka Industri is an integrated food processing 
manufacturing company with 2.6 hectare factory in 
Pasuruan, East Java. We are spesialized in producing 
various F&B nutrition ingredients and flavoring, biscuits, 
and Digestion Resistance Maltodextrin using the lastest 
cutting edge technology to meet the needs of customers.
 
Our manufacturing plants managements are all 
in accordance to food safety standards, Halal, and 
Good Manufacturing Practice (GMP). Besides, we are 
certified with ISO 12001 for implementing an effective 
Environmental Management System (EMS), and OHSAS 
18001 for having compliance to Health and Safety 
Management System (HSMS) within the entire workplace.

Satoria Aneka Industri là một công ty sản xuất chế biến 
thực phẩm tích hợp với nhà máy rộng 2,6 ha ở Pasuruan, 
Đông Java. Chúng tôi chuyên nghiệp hóa trong việc sản 
xuất các thành phần dinh dưỡng F & B khác nhau và 
hương liệu, bánh quy, và Maltodextrin kháng tiêu hóa 
bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến nhất để đáp ứng 
nhu cầu của khách hàng.
  
Việc quản lý các nhà máy sản xuất của chúng tôi đều tuân 
theo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, Halal và Thực 
hành Sản xuất Tốt (GMP). Bên cạnh đó, chúng tôi được 
chứng nhận ISO 12001 về việc triển khai Hệ thống Quản lý 
Môi trường hiệu quả (EMS) và OHSAS 18001 về việc tuân 
thủ Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe (HSMS) trong 
toàn bộ nơi làm việc.

PT. SATORIA AGRO INDUSTRI

INDONESIA

THỰC PHẨM
FOOD PRODUCTS

Ngành hàng
Exhibit Profile

Richwell Biscuit,
Resistant Maltodextrin / Soluble Fiber

Richwell biscuits are made from selected ingredients 
and processed using the latest technology to maintain 
good quality. Presented in variety of packaging from 
small packages to bucket packages. With variants of 
Flavour Chocolate, Milk, Vanilla and Coconut that are 
suitable for consumption with family, friends and the 
loved ones.
 
Non-Dairy Creamer is a vegetable oil based creamer as 
the main ingredient to replace dairy fat. NDC has unique 
creamy and milky flavor which makes it good for the 
ingredients of food and beverages such as 3 in 1 instant 
coffee, powdered drinks, instant beverages, seasonings 
and many more!

Bánh quy Richwell,
Maltodextrin kháng / Chất xơ hòa tan

Bánh quy Richwell được làm từ các nguyên liệu chọn lọc 
và chế biến bằng công nghệ mới nhất để duy trì chất 
lượng tốt. Được trình bày dưới nhiều dạng đóng gói từ 
gói nhỏ đến gói thùng. Với các biến thể hương vị Sôcôla, 
Sữa, Vani và Dừa thích hợp dùng để thưởng thức cùng 
gia đình, bạn bè và những người thân yêu.
 
Kem béo thực vật (NDC) là loại kem làm từ dầu thực vật 
làm thành phần chính để thay thế chất béo từ sữa. NDC 
có hương vị kem và sữa độc đáo, rất thích hợp cho các 
thành phần của thực phẩm và đồ uống như cà phê hòa 
tan 3 trong 1, đồ uống dạng bột, đồ uống hòa tan, gia vị 
và nhiều loại khác!
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Kino is growing fast company which produce variuos type 
food products, beauty products, household care products, 
and baby care.

Kino đang phát triển nhanh chóng, công ty sản xuất nhiều 
loại sản phẩm thực phẩm, sản phẩm làm đẹp, sản phẩm 
chăm sóc gia dụng và chăm sóc em bé.

PT. KINO INDONESIA

INDONESIA

THỰC PHẨM
FOOD PRODUCTS

Ngành hàng
Exhibit Profile

Candies, Marshmallow, Powder Drink, Beverages, 
Cake

Various food product with delight taste and best quality

Kẹo, Kẹo dẻo, Đồ uống dạng bột, Đồ uống, Bánh

Sản phẩm thực phẩm đa dạng với hương vị hấp dẫn và 
chất lượng tốt nhất
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 www.manohara-asri.com

PT. MANOHARA ASRI is one of the top leading 
confectionery manufacturer in Indonesia. The company 
was established in 1995 by Mr. Singgih Gunawan, who 
is also one of the founders of Kapal Api Group (Coffee 
Manufacturer). Our range of products includes Roasted 
Peanuts, Broad Beans, Cashews, and also big arrays of 
snacks (Crispy Crepes, Wafer Rolls, etc). Among a number 
of our brands, the most well-known brands are MAYASI 
and IYES.

PT. MANOHARA ASRI là một trong những nhà sản xuất 
bánh kẹo hàng đầu tại Indonesia. Công ty được thành lập 
vào năm 1995 bởi ông Singgih Gunawan, ông cũng là một 
trong những người sáng lập Tập đoàn Kapal Api (Nhà sản 
xuất cà phê). Phạm vi sản phẩm của chúng tôi bao gồm 
Đậu phộng rang, Đậu rộng, Hạt điều, và nhiều loại đồ ăn 
nhẹ (Bánh Crepes Giòn, Bánh Wafer, v.v.). Trong số một số 
thương hiệu của chúng tôi, thương hiệu nổi tiếng nhất là 
MAYASI và IYES.

PT. MANOHARA ASRI

INDONESIA

THỰC PHẨM
FOOD PRODUCTS

Ngành hàng
Exhibit Profile

Roasted Peanuts, Broad Beans, Cashews, Crispy 
Crepes, Wafer Rolls

Our coated peanut, broad beans, and cashews are all have 
0 cholesterol and 0 trans fat because they are roasted, not 
fried. They also have crunchy texture and many of unique 
flavors as well. Meanwhile for our crispy crepes and wafer 
rolls, they are also available in many unique flavors and 
packing sizes.

Đậu phộng rang, Đậu hạt, Hạt điều, Bánh Crepe chiên 
giòn, Bánh Wafer cuộn

Đậu phộng, đậu tằm và hạt điều phủ của chúng tôi đều có 
0 cholesterol và 0 chất béo trans vì chúng được rang chứ 
không phải chiên. Chúng cũng có kết cấu giòn và nhiều 
hương vị độc đáo. Trong khi đó, đối với bánh crepe và 
bánh quế cuộn giòn của chúng tôi, chúng cũng có nhiều 
hương vị và kích thước đóng gói độc đáo.
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 www.inacofood.com

We are producing Nata de Coco and Aleo Vera with brand 
INACO and also Beverage (RTD) with Brand I’m Coco.Nata 
De Coco is the product from fermentation of coconut milk 
that have chewy texture (like jelly) and contain high fiber.
 
We have been doing this business since 1990

Chúng tôi đang sản xuất Nata de Coco và Aleo Vera với 
nhãn hiệu INACO và cả Nước giải khát (RTD) với nhãn hiệu 
I’m Coco. Nata De Coco là sản phẩm từ quá trình lên men 
của nước cốt dừa có kết cấu dai (như thạch) và chứa nhiều 
chất xơ.
  
Chúng tôi đã kinh doanh lĩnh vực này từ năm 1990

PT. NIRAMAS UTAMA

INDONESIA

THỰC PHẨM
FOOD PRODUCTS

Ngành hàng
Exhibit Profile

Nata de coco, Inaco Jelly, Inaco Puding, I’mcoco, Aloe 
Vera dessert

Made from fresh coconut milk
 Very chewy texture
 Transparent white color
 Used real sugar
 No Urea
 No Bleaching agents
 Source of dietary fiber

Món tráng miệng “Nata de coco, Inaco Jelly, Inaco 
Poring, I’m Coco, Aloe Vera”

Làm từ nước cốt dừa tươi
  Kết cấu rất dai
  Màu trắng trong suốt
  Đường thật đã qua sử dụng
  Không có urê
  Không có chất tẩy trắng
  Nguồn chất xơ
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 Kawasan Industri Trikencana Kav 21-24, Jl Terusan Kopo KM 11.5, Bandung 40971
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 www.stanli.co.id

Stanli is an industrial company engaged in fast moving 
consumer goods (FMCG), particularly in food industry of 
cakes.

Stanli là một công ty công nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), đặc biệt là trong 
ngành thực phẩm bánh ngọt.

PT. STANLI TRIJAYA MANDIRI

INDONESIA

THỰC PHẨM
FOOD PRODUCTS

Ngành hàng
Exhibit Profile

Sponge Cake, Layer Cake, Bakery, Sandwich Bread, 
Cup Cake, Moon Cake, Pineapple Cake

- Baked good LAYER CAKE made from finest ingredients. 
For layer cake varian available on chocolate, strawberry 
flavout, blueberry falvour, and pandan leave.
 - Cream Cake available on Chocolate, Pandan, Strawberry, 
Vanilla, Vanilla Brownies and Strawberry Brownies Flavor.
 - Padimas Pineapple Cake (16 Inner Boxes x 8 pcs x 25 
grams).
 The baked cake filled with AUTHENTIC Pineapple jam 
made from the Best Ingredients ensures a real bold taste 
of Pineapple inside.

Bánh bông lan, bánh nhiều lớp, bánh mì sandwich, 
Cupcake, bánh trung thu, bánh dứa

- Bánh nhiều lớp được làm từ những nguyên liệu tốt nhất. 
Đối với các loại bánh lớp có vị như sô cô la, hương dâu, quả 
việt quất và lá dứa.
  - Bánh kem có các vị Sô cô la, Lá Dứa, Dâu Tây, Vani, Vani 
Brownies và Brownies Dâu Tây.
  - Bánh Dứa Padimas (16 Hộp bên trong x 8 chiếc x 25 
gam).
  Bánh nướng nhân mứt Dứa AUTHENTIC được làm từ 
những Nguyên liệu tốt nhất đảm bảo mang đến hương vị 
thật đậm đà của Dứa bên trong.
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PT Langgeng Pangan Makmur (LPM) was founded in 1997. 
Ever since, LPM has developed many variants of biscuits, 
wafers and wafer roll. The products LPM produces are for 
consumers of children to adults.

PT Langgeng Pangan Makmur (LPM) được thành lập vào 
năm 1997. Kể từ đó, LPM đã phát triển nhiều biến thể của 
bánh quy, bánh xốp và bánh quế cuộn. Các sản phẩm LPM 
sản xuất dành cho người tiêu dùng từ trẻ em đến người 
lớn.

PT. LANGGENG PANGAN MAKMUR

INDONESIA

THỰC PHẨM
FOOD PRODUCTS

Ngành hàng
Exhibit Profile

Biscuit, Wafer, Wafer Stick/Roll

Using high quality ingredient and material for make good 
quality product.

Bánh quy, bánh xốp

Sử dụng nguyên liệu và vật liệu tốt nhất để tạo ra sản 
phẩm chất lượng cao
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Indonesian spices have been widely known Internationally 
since the past. Spices have become part of Indonesian 
History. In order to revive the historical narrative, CV 
Vedddira Excellent Indonesia is ready to contribute and 
support Indonesian Spices. 

CV Veddira Excellent Indonesia focus on herb and spices 
development and selling. We offcially as a member of 
Indonesia Spice Up The World under the Coordinating 
Ministry for Maritime Affairs and Investment of the 
Republic of Indonesia. We selected the best Spices and 
produced it with hygiene process to make Premium 
Product. All of our spices direct from our farmers partner. 
In this Year, We have support and sponsored from 
Government for World Dubai Expo 2020, Indonesia 
Trade Expo 2021 and Pasific Expo 2021. We also support 
the government’s efforts to make the World Spice Trail 
Program a success through UNESCO recognition.

Từ lâu đời nay, gia vị Indonesia đã được quốc tế biết đến 
một cách rộng rãi. Gia vị đã trở thành một phần của Lịch 
sử Indonesia, để làm sống lại câu chuyện lịch sử đó, CV 
Vedddira Excellent Indonesia sẵn sàng đóng góp và hỗ trợ 
cho nền công nghiệp gia vị Indonesia.

CV Veddira Excellent Indonesia tập trung vào phát triển và 
kinh doanh các loại thảo mộc và gia vị. Chúng tôi về mặt 
xã hội với tư cách là thành viên của Indonesia Spice Up The 
World thuộc Bộ Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư 
của Cộng hòa Indonesia. Chúng tôi đã lựa chọn những loại 
gia vị tốt nhất và sản xuất với quy trình vệ sinh để tạo nên 
các sản phẩm cao cấp. Tất cả các loại gia vị của chúng tôi 
được sản xuất trực tiếp từ các đối tác nông dân.

CV VEDDIRA EXCELLENT INDONESIA

INDONESIA

THỰC PHẨM
FOOD PRODUCTS

Ngành hàng
Exhibit Profile

Spices, herb, healthy food, tradition, spice up the 
world

Our Product consist of: 
 - Raw Material
 - Dry Material
 - Powder
 - Essential Oil
 - Peanut Dressing

Gia vị, thảo mộc, thực phẩm lành mạnh, truyền thống, 
gia vị cho thế giới

Sản phẩm của chúng tôi bao gồm:
  - Nguyên liệu thô
  - Nguyên liệu khô
  - Bột
  - Tinh dầu
  - Sốt đậu phộng
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We are Panda Alam Asia,PT. We are started its partnership 
Business In Trading for industry in 2016, based in Jakarta-
Indonesia, 

Chúng tôi là PT. Panda Alam Asia, bắt đầu hợp tác kinh 
doanh trong ngành công nghiệp thực phẩm đồ uống vào 
năm 2016 và có trụ sở tại Jakarta - Indonesia.

Panda Alam Asia hân hạnh có mặt ở đây để giới thiệu sản 
phẩm hữu cơ chất lượng tốt nhất trên thị trường toàn cầu.

PT.  PANDA ALAM ASIA

INDONESIA

THỰC PHẨM
FOOD PRODUCTS

Ngành hàng
Exhibit Profile

Dafin Red Ginger in standing pouch 230 gram
Dafin Temulawak Red ginger in standing pouch 230 
gram
Dafin Lemon tea Red ginger in standing pouch 230 
gram
Dafin Coffee Red Ginger in standing pouch 230 gram
Dafin Tumeric Red Ginger in standing pouch 230 gram
Dafin  turmeric sour  in standing pouch 230 gram
Dafin coffee Robusta in standing pouch 100 gram
Dafin coffee arabica standing pouch 100 gram
Dafin coffee Liberica wine standing pouch 100 gram
Dafin Granulated Palm sugar in standing pouch 250 
gram
Dafin Organic Liquid Palm sugar in bottle 500 ML
Dafin Solid palm sugar in standing pouch 250 Gram

Dafin Red Ginger trong túi đáy đứng 230 gram
Dafin Temulawak Gừng đỏ trong túi đáy đứng 230 
gram
Dafin Trà chanh gừng đỏ trong túi đáy đứng 230 gram
Dafin Coffee Red Ginger trong túi đáy đứng 230 gram
Dafin Tumeric Red Ginger trong túi đáy đứng 230 gram
Dafin nghệ chua trong túi đáy đứng 230 gram
Cà phê Dafin Robusta trong túi đáy đứng 100 gram
Cà phê  Dafin Arabica túi đáy đứng 100 gram
Cà phê  Dafin Liberica Wine đứng túi 100 gram
Đường thốt nốt hạt Dafin trong túi đáy đứng 250 gram
Đường cọ dạng lỏng hữu cơ Dafin trong chai 500 ML
Đường cọ rắn Dafin trong túi đáy đứng 250 Gram
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 Office: No.231-233 Le Thanh Ton Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Factory: No.31 Bau Lach Str, Pham Van Coi commune, Cu Chi Dist, Ho Chi Minh City, Vietnam
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 www.sieuthiduoclieu.vn/ www.raucuquahuuco.vn

MEKONG HERBALS CORPORATION - manufacturer and 
supplier of products from fruits, vegetables, herbs... in 
raw and pure form such as fresh, dried, frozen, puree, 
beverage, powder, tea... Products are manufactured on 
modern production lines, certified to ISO 22000: 2018, 
HACCP, IFS, HALAL, USDA, ERO-ORGANIC...

The products have now been exported to markets: USA, 
Japan, Australia, Korea, Taiwan, etc. and present at all 
supermarkets in Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang: Lotte, 
Aeon, USMART, Gavi Mart chain

Thank you and honored to have a long-term cooperation 
with customers.

CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG HERBALS - nhà sản xuất, 
cung cấp các sản phẩm từ trái cây, rau củ quả, thảo dược... 
dưới dạng thô, nguyên chất như nguyên liệu tươi, khô, 
đông lạnh, puree, nước giải khát, bột, trà... Sản phẩm được 
sản xuất trên dây chuyền hiện đai, đạt chứng nhận ISO 
22000: 2018, HACCP, IFS, HALAL, USDA, ERO-ORGANIC… 

Các sản phẩm hiện nay đã được xuất khẩu đến các thị 
trường: Mỹ, Nhật, Úc, Hàn Quốc, Đài Loan,v.v. và có mặt tại 
tất cả các siêu thị ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng: Lotte, Aeon, 
USMART, chuỗi Gavi Mart

Xin trân trong cảm ơn và hân hạnh được hợp tác lâu dài 
cùng quý khách hàng.

MEKONG HERBALS CORPORATION
CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG HERBALS

VIETNAM

THỰC PHẨM
FOOD PRODUCTS

Ngành hàng
Exhibit Profile

Products made from gac fruit
Products from fruits, vegetables... organically grown 
(Dragon fruit, Coconut, Mango, Banana, Passion 
fruit, Soursop, Red Guava,...)
100% pure powder products (noni fruit powder, 
moringa powder, fruit powder,...)

Organic Product 100% Natural

Các sảm phẩm được chế biến từ quả gấc
Các sản phẩm từ các loại trái cây, rau củ quả...dược 
trồng theo phương pháp hữu cơ (Thanh Long, Dừa, 
Xoài, Chuối, Chanh dây, Mãng cầu, Ổi đỏ,…)                    
Các sản phẩm bột nguyên chất 100% (bột trái nhàu, 
bột chùm ngây, bột trái cây,…)

Sản phẩm nguyên chất 100% tự nhiên



THỦY HẢI SẢN
SEAFOOD

Ngành hàng
Exhibit Profile
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 AD Premiere Office Park, 15th floor, Jalan TB Simatupang No.5, RT.5/RW.7, 
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 +622122846641

 aruna.id

Aruna aims to become the center of the world’s maritime 
economy by creating a sustainable and fair fisheries 
ecosystem for all stakeholders, from fishermen to 
customers. We want to inspire the sustainable use of 
marine resources for economic growth, improve people’s 
lives, and the sustainability of marine ecosystem.

Aruna đặt mục tiêu trở thành trung tâm của nền kinh tế 
hàng hải thế giới bằng cách tạo ra một hệ sinh thái nghề 
cá bền vững và công bằng cho tất cả các bên liên quan, 
từ ngư dân đến khách hàng. Chúng tôi muốn truyền cảm 
hứng cho việc sử dụng bền vững tài nguyên biển để tăng 
trưởng kinh tế, cải thiện cuộc sống của người dân và tính 
bền vững của hệ sinh thái biển.

PT. ARUNA JAYA NUSWANTARA

INDONESIA

THỦY HẢI SẢN
SEAFOOD

Ngành hàng
Exhibit Profile

Vannamei Frozen, Tuna,Cuttlefish, Baby Octopus Tôm Thẻ Đông lạnh, Cá ngừ, Mực nang, Bạch tuộc con
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 Bellezza BSA 1st Floor SA1-06, Jl. Letjen Soepeno, Permata Hijau, RT 004, RW 002, 
Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12210

 +6281212233321

 https://www.everythinggoodcompany.com

Everything Good Company (EGC) is a brand under 
PT. Geladeri Agraria Indonesia, moving in export of 
Indonesian spices and commodities, aiming to drive 
agricultural sector in Indonesia. We possess strong 
networks of Indonesian farmers and suppliers of coffee, 
tea, and spices and recently have partnered with a local 
export and import licensing, customs clearance, and 
shipping company to fulfill a more comprehensive supply-
chain requirements. Indonesian natural resource on its 
own is already internationally famous in terms of quality, 
quantity, and competitive price. It has been fulfilling the 
needs of global consumption and requirements while 
highly competing with commodities from other countries. 
EGC is now here with the vision of becoming a natural 
resource exporter that is known by its quality and integrity 
while supporting our local farmers and communities.

Everything Good Company (EGC) là một thương hiệu trực 
thuộc PT. Geladeri Agraria Indonesia, chuyên xuất khẩu 
các loại gia vị và hàng hóa của Indonesia mục đích nhằm 
thúc đẩy ngành nông nghiệp ở Indonesia. Chúng tôi sở 
hữu mạng lưới các nhà nông Indonesia và các nhà cung 
cấp cà phê, trà, gia vị và gần đây nhất đã hợp tác với công 
ty cấp phép xuất nhập khẩu, thông quan và vận chuyển 
địa phương để đáp ứng các yêu cầu toàn diện hơn về chuỗi 
cung ứng. Riêng tài nguyên thiên nhiên của Indonesia đã 
nổi tiếng quốc tế về chất lượng, số lượng và giá cả cạnh 
tranh, thị trường Indonesia đã và đang đáp ứng nhu cầu 
tiêu dùng toàn cầu trong môi trường cạnh tranh cao với 
các mặt hàng từ các nước khác. EGC hiện đang ở đây với 
tầm nhìn trở thành nhà xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên 
được biết đến với chất lượng cao và tính chính trực đồng 
thời hỗ trợ nông dân và cộng đồng địa phương.

PT. GELADERI AGRARIA INDONESIA

INDONESIA

THỦY HẢI SẢN
SEAFOOD

Ngành hàng
Exhibit Profile

Arabica Coffee Aceh Gayo
Arabica Coffee Kerinci
Arabica Coffee Mandheling/ Mandhailing
Robusta Coffee Lampung & Pagar Alam
Robusta Coffee Aceh Gayo
Robusta Coffee Banyuwangi
Litopenaeus Vannamei/ King Prawn/ Whiteleg 
Shrimp
White Peppercorn
Black Peppercorn
Long Pepper/ Piper Longum
White Round Cardamom/ Amomum Compactum
Cloves/ Syzygium aromaticum
Cassia Cinnamon/ Cinnamomum
burmannii
Nutmeg & Mace / Myristica fragrans
Quế / Cinnamomum burmannii
Nhục đậu khấu & Chùy / Myristica aromans

Cà phê Arabica Aceh Gayo
Cà phê arabica Kerinci
Cà phê Arabica Mandheling / Mandhailing
Cà phê Robusta Lampung và Pagar Alam
Cà phê Robusta Aceh Gayo
Cà phê Robusta Banyuwangi
Litopenaeus Vannamei / Tôm vua / Tôm thẻ chân 
trắng
Hạt tiêu trắng
Hạt tiêu đen
Hạt tiêu dài / Piper Longum
Bạch đậu khấu / Amomum Compactum
Đinh hương / Syzygium aromaum



ĐỒ UỐNG
DRINKS

Ngành hàng
Exhibit Profile



PHIÊN BẢN TRỰC TUYẾN - VIRTUAL VERSION

SHOW CATALOGUE VIETNAM FOODTECH

01 - 30/11/2021ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
ORGANISERS:

 1178-1,Irishita Funatsuke Yoro-cho Yoro-Gun,Gifu,503-1382

 +81584478451

 https://www.s-eikodo.co.jp/

Suzuki Eikodo is a confectionery manufacturer founded in 
1877 and handles many products such as confectionery, 
food, beverages, and alcohol.

Our products are rich in variety, and deliver thrilling and 
delicious happiness, just like the opening of a box of 
confections.

In addition to our original products, we also offer a wide 
variety of sweets.

We will continue to deliver delicious flavors from Japan to 
people all over the world!

Suzuki Eikodo là một nhà sản xuất bánh kẹo được thành 
lập vào năm 1877 và kinh doanh nhiều sản phẩm như 
bánh kẹo, thực phẩm, đồ uống và rượu.
 
Các sản phẩm của chúng tôi rất đa dạng và phong phú, 
mang đến niềm hạnh phúc ly kỳ và ngon lành, giống như 
việc mở một hộp bánh kẹo.

Ngoài các sản phẩm ban đầu của chúng tôi, chúng tôi còn 
cung cấp nhiều loại bánh kẹo khác nhau.

Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những hương vị thơm 
ngon từ Nhật Bản cho mọi người trên toàn thế giới!

SUZUKI EIKODO CO., LTD.

JAPAN

ĐỒ UỐNG
DRINKS

Ngành hàng
Exhibit Profile

1. Japanese “Enmusubi” Taiyaki (Azuki) 5 miếng
2. Bánh quy (Chứa lactobacillus) 100g
3. Potage Snack Ngô 75g
4. Kẹo trà sữa Royal Milk Tea
5. Socola Kyoto Matcha Daifuku

1. Japanese“Enmusubi”Taiyaki (Azuki) 5pieces 
2. Animal biscuit(Contains lactobacillus)100g 
3. Corn Potage Snack 75g
4. Nittoh-tea Royal Milk Tea Candy
5. Kyoto Matcha Chocolate Daifuku
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 Jl. Kahuripan Raya Kav. 21, Kahuripan Nirwana, Sidoarjo 61228, East Java, Indonesia

 +623199204388

 www.helmigs.com

PT HELMIGS PRIMA SEJAHTERA was established in 1993. 
They produced natural herbal products for health starts 
from natural beverages, food supplements, spices in 
purpose to makes human more healthy. Through its series 
of curcumin products, Helmigs has successfully introduced 
the authentic and efficacious Java Turmeric, Indonesian 
native plant, to the world. Nowadays, Helmigs already 
provided their products with several certification such as 
Halal, GMP, ISO, HACCP, & BRC. Possesing that international 
certificates, and through modern technology HELMIGS, 
involves the combination of Indonesian native herbs 
producing quality assured beverage, confectionaries, as 
well as supplements.

PT HELMIGS PRIMA SEJAHTERA được thành lập vào năm 
1993. Họ sản xuất các sản phẩm thảo dược thiên nhiên tốt 
cho sức khỏe bắt đầu từ đồ uống tự nhiên, thực phẩm bổ 
sung, gia vị với mục đích làm cho con người khỏe mạnh 
hơn. Thông qua hàng loạt sản phẩm curcumin của mình, 
Helmigs đã giới thiệu thành công cây Nghệ Java, một loại 
thực vật bản địa của Indonesia, đích thực và hiệu quả với 
thế giới. Ngày nay, Helmigs đã cung cấp các sản phẩm của 
họ với một số chứng nhận như Halal, GMP, ISO, HACCP và 
BRC. Sở hữu các chứng chỉ quốc tế đó, và thông qua công 
nghệ hiện đại HELMIGS, liên quan đến sự kết hợp của các 
loại thảo mộc bản địa của Indonesia sản xuất đồ uống, 
bánh kẹo cũng như các chất bổ sung đảm bảo chất lượng.

PT. HELMIGS PRIMA SEJAHTERA

INDONESIA

ĐỒ UỐNG
DRINKS

Ngành hàng
Exhibit Profile

Curcumin

Healthy beverages based on Curcumin

Curcumin

Đồ uống lành mạnh dựa trên Curcumin
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 Jl. Raya Bekasi Tambun, Km. 39.5, Bekasi, 17510, Jawa Barat

 (21)8807222

 www.inacofood.com

We are producing Nata de Coco and Aleo Vera with brand 
INACO and also Beverage (RTD) with Brand I’m Coco.Nata 
De Coco is the product from fermentation of coconut milk 
that have chewy texture (like jelly) and contain high fiber.
 
We have been doing this business since 1990.

Chúng tôi đang sản xuất Nata de Coco và Aleo Vera với 
nhãn hiệu INACO và cả Nước giải khát (RTD) với nhãn hiệu 
I’m Coco. Nata De Coco là sản phẩm từ quá trình lên men 
của nước cốt dừa có kết cấu dai (như thạch) và chứa nhiều 
chất xơ.
  
Chúng tôi đã kinh doanh lĩnh vực này từ năm 1990.

PT. NIRAMAS UTAMA

INDONESIA

ĐỒ UỐNG
DRINKS

Ngành hàng
Exhibit Profile

Nata de coco, Inaco Jelly, Inaco Puding, I’mcoco, Aloe 
Vera dessert

Made from fresh coconut milk
 Very chewy texture
 Transparent white color
 Used real sugar
 No Urea
 No Bleaching agents
 Source of dietary fiber

Món tráng miệng “Nata de coco, Inaco Jelly, Inaco 
Poring, I’m Coco, Aloe Vera”

Làm từ nước cốt dừa tươi
  Kết cấu rất dai
  Màu trắng trong suốt
  Đường thật đã qua sử dụng
  Không có urê
  Không có chất tẩy trắng
  Nguồn chất xơ
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 Graha Sosro, Jalan Raya Sultan Agung KM.28, Kelurahan Medan Satria, 
Bekasi Barat 17132, Jawa Barat-Indonesia

 +62818985055

 www.sinarsosro.id/ www.sosro.com

PT Sinar Sosro is the first ready-to-drink bottled tea 
company in Indonesia and the world.
 

PT Sinar Sosro is officially registered in July 17,1974 by Mr. 
Soegiharto Sosrodjojo.

PT Sinar Sosro produces Tehbotol Sosro,Fruit Tea Sosro, 
S-Tee, Tebs, Country Choice, Prim-A Mineral Water, Jayo.

Up to this day, PT Sinar Sosro has 12 factories in all over 
Indonesia. 
 
In its business development, PT Sinar Sosro also spread 
their wings to international market.

PT Sinar Sosro is living a vision to be a world-class 
beverage company who serves consumer’s needs 
anytime, anywhere, and adding values to all stakeholders,“ 
The Indonesian World Class Beverage Company”. With 
perpetual innovation.

PT Sinar Sosro là công ty sản xuất trà đóng chai pha sẵn 
đầu tiên ở Indonesia và thế giới.
 
PT Sinar Sosro được đăng ký chính thức vào ngày 17 tháng 
7 năm1974 bởi ông Soegiharto Sosrodjojo.

PT Sinar Sosro sản xuất Tehbotol Sosro, Fruit Tea Sosro, 
S-Tee, Tebs, Country Choice, Prim-A Mineral Water, Jayo.

Cho đến ngày nay, PT Sinar Sosro có 12 nhà máy trên khắp 
Indonesia.

Trong quá trình phát triển kinh doanh của mình, PT Sinar 
Sosro còn vươn cánh ra thị trường quốc tế.
 
PT Sinar Sosro đang thực hiện tầm nhìn trở thành một 
công ty đồ uống đẳng cấp thế giới phục vụ nhu cầu của 
người tiêu dùng mọi lúc, mọi nơi và tăng thêm giá trị cho 
tất cả các bên liên quan, “Công ty Đồ uống Đẳng cấp Thế 
giới của Indonesia”. Với sự đổi mới vĩnh viễn.

PT. SINAR SOSRO

INDONESIA

ĐỒ UỐNG
DRINKS

Ngành hàng
Exhibit Profile

Ready-to-drink bottled Tea

PT Sinar Sosro is the first ready-to-drink bottled tea 
company in Indonesia and the world. PT Sinar Sosro 
produces Tehbotol Sosro, Fruit Tea Sosro, S-Tee, Tebs, 
Country Choice, Prim-A Mineral Water and Jayo.

Trà đóng chai

PT Sinar Sosro là công ty sản xuất trà đóng chai pha 
sẵn đầu tiên ở Indonesia và thế giới. PT Sinar Sosro sản 
xuất Tehbotol Sosro, Fruit Tea Sosro, S-Tee, Tebs, Country 
Choice, Prim-A Mineral Water và Jayo.
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 Diamond City Park Blok J No.18, Jl.Kapuk Cengkareng, Cengkareng Timur, Jakarta Barat 11730

 +622129518530

 www.pandaalamasia.com

We are Panda Alam Asia,PT. We are started its partnership 
Business In Trading for industry in 2016, based in Jakarta-
Indonesia.
 
We have programme to train and maintain farmers such 
as food safety, food diversity and good manufacturing 
to produce high quality organic product. PAA here to 
increase Indonesian organic farming and present the best 
quality organic product in the global market.

We also Innovate some various of Product such as Palm 
sugar, Red Ginger powder drink and instant coffee powder.

Chúng tôi là PT. Panda Alam Asia, bắt đầu hợp tác kinh 
doanh trong ngành công nghiệp thực phẩm đồ uống vào 
năm 2016 và có trụ sở tại Jakarta - Indonesia.

Chúng tôi hiện có chương trình đào tạo và duy trì nông 
dân như an toàn thực phẩm, đa dạng thực phẩm và sản 
xuất hiệu quả để tạo ra các sản phẩm hữu cơ chất lượng 
cao. Panda Alam Asia hân hạnh có mặt ở đây để giới thiệu 
sản phẩm hữu cơ chất lượng tốt nhất trên thị trường toàn 
cầu.

Chúng tôi cũng cải tiến một số sản phẩm khác nhau như 
đường thốt nốt, nước uống từ bột gừng đỏ và bột cà phê 
hòa tan.

PT.  PANDA ALAM ASIA

INDONESIA

ĐỒ UỐNG
DRINKS

Ngành hàng
Exhibit Profile

Dafin Red Ginger in standing pouch 230 gram
Dafin Temulawak Red ginger in standing pouch 230 
gram
Dafin Lemon tea Red ginger in standing pouch 230 
gram
Dafin Coffee Red Ginger in standing pouch 230 gram
Dafin Tumeric Red Ginger in standing pouch 230 
gram
Dafin  turmeric sour  in standing pouch 230 gram
Dafin coffee Robusta in standing pouch 100 gram
Dafin coffee arabica standing pouch 100 gram
Dafin coffee Liberica wine standing pouch 100 gram
Dafin Granulated Palm sugar in standing pouch 250 
gram
Dafin Organic Liquid Palm sugar in bottle 500 ML
Dafin Solid palm sugar in standing pouch 250 Gram

Dafin Red Ginger trong túi đáy đứng 230 gram
Dafin Temulawak Gừng đỏ trong túi đáy đứng 230 
gram
Dafin Trà chanh gừng đỏ trong túi đáy đứng 230 
gram
Dafin Coffee Red Ginger trong túi đáy đứng 230 gram
Dafin Tumeric Red Ginger trong túi đáy đứng 230 
gram
Dafin nghệ chua trong túi đáy đứng 230 gram
Cà phê Dafin Robusta trong túi đáy đứng 100 gram
Cà phê  Dafin Arabica túi đáy đứng 100 gram
Cà phê  Dafin Liberica Wine đứng túi 100 gram
Đường thốt nốt hạt Dafin trong túi đáy đứng 250 
gram
Đường cọ dạng lỏng hữu cơ Dafin trong chai 500 ML
Đường cọ rắn Dafin trong túi đáy đứng 250 Gram
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 Office: No.231-233 Le Thanh Ton Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Factory: No.31 Bau Lach Str, Pham Van Coi commune, Cu Chi Dist, Ho Chi Minh City, Vietnam

 +842862957936/ +84965622927/ +84908005554

 www.sieuthiduoclieu.vn/ www.raucuquahuuco.vn

MEKONG HERBALS CORPORATION - manufacturer and 
supplier of products from fruits, vegetables, herbs... in 
raw and pure form such as fresh, dried, frozen, puree, 
beverage, powder, tea... Products are manufactured on 
modern production lines, certified to ISO 22000: 2018, 
HACCP, IFS, HALAL, USDA, ERO-ORGANIC...

The products have now been exported to markets: USA, 
Japan, Australia, Korea, Taiwan, etc. and present at all 
supermarkets in Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang: Lotte, 
Aeon, USMART, Gavi Mart chain

Thank you and honored to have a long-term cooperation 
with customers.

CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG HERBALS - nhà sản xuất, 
cung cấp các sản phẩm từ trái cây, rau củ quả, thảo dược... 
dưới dạng thô, nguyên chất như nguyên liệu tươi, khô, 
đông lạnh, puree, nước giải khát, bột, trà... Sản phẩm được 
sản xuất trên dây chuyền hiện đai, đạt chứng nhận ISO 
22000: 2018, HACCP, IFS, HALAL, USDA, ERO-ORGANIC… 

Các sản phẩm hiện nay đã được xuất khẩu đến các thị 
trường: Mỹ, Nhật, Úc, Hàn Quốc, Đài Loan,v.v. và có mặt tại 
tất cả các siêu thị ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng: Lotte, Aeon, 
USMART, chuỗi Gavi Mart

Xin trân trong cảm ơn và hân hạnh được hợp tác lâu dài 
cùng quý khách hàng.

MEKONG HERBALS CORPORATION
CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG HERBALS

VIETNAM

Products made from gac fruit
Products from fruits, vegetables... organically grown 
(Dragon fruit, Coconut, Mango, Banana, Passion 
fruit, Soursop, Red Guava,...)
100% pure powder products (noni fruit powder, 
moringa powder, fruit powder,...)

Organic Product 100% Natural

Các sảm phẩm được chế biến từ quả gấc
Các sản phẩm từ các loại trái cây, rau củ quả...dược 
trồng theo phương pháp hữu cơ (Thanh Long, Dừa, 
Xoài, Chuối, Chanh dây, Mãng cầu, Ổi đỏ,…)                    
Các sản phẩm bột nguyên chất 100% (bột trái nhàu, 
bột chùm ngây, bột trái cây,…)

Sản phẩm nguyên chất 100% tự nhiên

ĐỒ UỐNG
DRINKS

Ngành hàng
Exhibit Profile



TRÀ & CÀ PHÊ
TEA & COFFEE

Ngành hàng
Exhibit Profile
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Part of djarum group, one of the biggest cigarette 
company indonesia, we are coffee manufacturer with 
house brand Caffino (Cappucino) and Gadjah (Indonesian 
Coffee). We have export to 25 countries and counting.

Một phần của tập đoàn djarum, một trong những công 
ty thuốc lá lớn nhất Indonesia, chúng tôi là nhà sản xuất 
cà phê với thương hiệu Caffino (Cappucino) và Gadjah (Cà 
phê Indonesia). Chúng tôi đã xuất khẩu sang 25 quốc gia 
và tiếp tục tăng.

PT. SUMBER KOPI PRIMA

INDONESIA

TRÀ & CÀ PHÊ
TEA & COFFEE

Ngành hàng
Exhibit Profile

Coffee Cappucino and Indonesia style Coffee

Caffino cappucino with Real Coffee(no additional 
flavoring) and Real Milk (thick foam), feels like home café

Cà phê Cappuccino và Cà phê kiểu Indonesia

Caffino cappuccino với Real Coffee (không thêm hương 
liệu) và Real Milk (bọt dày), tạo cảm giác như một quán 
cà phê tại nhà
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We are Panda Alam Asia,PT. We are started its partnership 
Business In Trading for industry in 2016, based in Jakarta-
Indonesia, 

We have programme to train and maintain farmers such 
as food safety, food diversity and good manufacturing 
to produce high quality organic product. PAA here to 
increase Indonesian organic farming and present the best 
quality organic product in the global market.

We also Innovate some various of Product such as Palm 
sugar, Red Ginger powder drink and instant coffee powder.

Chúng tôi là PT. Panda Alam Asia, bắt đầu hợp tác kinh 
doanh trong ngành công nghiệp thực phẩm đồ uống vào 
năm 2016 và có trụ sở tại Jakarta - Indonesia.

Chúng tôi hiện có chương trình đào tạo và duy trì nông 
dân như an toàn thực phẩm, đa dạng thực phẩm và sản 
xuất hiệu quả để tạo ra các sản phẩm hữu cơ chất lượng 
cao. Panda Alam Asia hân hạnh có mặt ở đây để giới thiệu 
sản phẩm hữu cơ chất lượng tốt nhất trên thị trường toàn 
cầu.

Chúng tôi cũng cải tiến một số sản phẩm khác nhau như 
đường thốt nốt, nước uống từ bột gừng đỏ và bột cà phê 
hòa tan.

PT.  PANDA ALAM ASIA

INDONESIA

TRÀ & CÀ PHÊ
TEA & COFFEE

Ngành hàng
Exhibit Profile

Dafin Red Ginger in standing pouch 230 gram
Dafin Temulawak Red ginger in standing pouch 230 
gram
Dafin Lemon tea Red ginger in standing pouch 230 
gram
Dafin Coffee Red Ginger in standing pouch 230 gram
Dafin Tumeric Red Ginger in standing pouch 230 
gram
Dafin  turmeric sour  in standing pouch 230 gram
Dafin coffee Robusta in standing pouch 100 gram
Dafin coffee arabica standing pouch 100 gram
Dafin coffee Liberica wine standing pouch 100 gram
Dafin Granulated Palm sugar in standing pouch 250 
gram
Dafin Organic Liquid Palm sugar in bottle 500 ML
Dafin Solid palm sugar in standing pouch 250 Gram

Dafin Red Ginger trong túi đáy đứng 230 gram
Dafin Temulawak Gừng đỏ trong túi đáy đứng 230 
gram
Dafin Trà chanh gừng đỏ trong túi đáy đứng 230 
gram
Dafin Coffee Red Ginger trong túi đáy đứng 230 gram
Dafin Tumeric Red Ginger trong túi đáy đứng 230 
gram
Dafin nghệ chua trong túi đáy đứng 230 gram
Cà phê Dafin Robusta trong túi đáy đứng 100 gram
Cà phê  Dafin Arabica túi đáy đứng 100 gram
Cà phê  Dafin Liberica Wine đứng túi 100 gram
Đường thốt nốt hạt Dafin trong túi đáy đứng 250 
gram
Đường cọ dạng lỏng hữu cơ Dafin trong chai 500 ML
Đường cọ rắn Dafin trong túi đáy đứng 250 Gram
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 https://www.everythinggoodcompany.com

Everything Good Company (EGC) is a brand under 
PT. Geladeri Agraria Indonesia, moving in export of 
Indonesian spices and commodities, aiming to drive 
agricultural sector in Indonesia. We possess strong 
networks of Indonesian farmers and suppliers of coffee, 
tea, and spices and recently have partnered with a local 
export and import licensing, customs clearance, and 
shipping company to fulfill a more comprehensive supply-
chain requirements. Indonesian natural resource on its 
own is already internationally famous in terms of quality, 
quantity, and competitive price. It has been fulfilling the 
needs of global consumption and requirements while 
highly competing with commodities from other countries. 
EGC is now here with the vision of becoming a natural 
resource exporter that is known by its quality and integrity 
while supporting our local farmers and communities.

Everything Good Company (EGC) là một thương hiệu trực 
thuộc PT. Geladeri Agraria Indonesia, chuyên xuất khẩu 
các loại gia vị và hàng hóa của Indonesia mục đích nhằm 
thúc đẩy ngành nông nghiệp ở Indonesia. Chúng tôi sở 
hữu mạng lưới các nhà nông Indonesia và các nhà cung 
cấp cà phê, trà, gia vị và gần đây nhất đã hợp tác với công 
ty cấp phép xuất nhập khẩu, thông quan và vận chuyển 
địa phương để đáp ứng các yêu cầu toàn diện hơn về chuỗi 
cung ứng. Riêng tài nguyên thiên nhiên của Indonesia đã 
nổi tiếng quốc tế về chất lượng, số lượng và giá cả cạnh 
tranh, thị trường Indonesia đã và đang đáp ứng nhu cầu 
tiêu dùng toàn cầu trong môi trường cạnh tranh cao với 
các mặt hàng từ các nước khác. EGC hiện đang ở đây với 
tầm nhìn trở thành nhà xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên 
được biết đến với chất lượng cao và tính chính trực đồng 
thời hỗ trợ nông dân và cộng đồng địa phương.

PT. GELADERI AGRARIA INDONESIA

INDONESIA

TRÀ & CÀ PHÊ
TEA & COFFEE

Ngành hàng
Exhibit Profile

Arabica Coffee Aceh Gayo
Arabica Coffee Kerinci
Arabica Coffee Mandheling/ Mandhailing
Robusta Coffee Lampung & Pagar Alam
Robusta Coffee Aceh Gayo
Robusta Coffee Banyuwangi
Litopenaeus Vannamei/ King Prawn/ Whiteleg 
Shrimp
White Peppercorn
Black Peppercorn
Long Pepper/ Piper Longum
White Round Cardamom/ Amomum Compactum
Cloves/ Syzygium aromaticum
Cassia Cinnamon/ Cinnamomum
burmannii
Nutmeg & Mace / Myristica fragrans
Quế / Cinnamomum burmannii
Nhục đậu khấu & Chùy / Myristica aromans

Cà phê Arabica Aceh Gayo
Cà phê arabica Kerinci
Cà phê Arabica Mandheling / Mandhailing
Cà phê Robusta Lampung và Pagar Alam
Cà phê Robusta Aceh Gayo
Cà phê Robusta Banyuwangi
Litopenaeus Vannamei / Tôm vua / Tôm thẻ chân 
trắng
Hạt tiêu trắng
Hạt tiêu đen
Hạt tiêu dài / Piper Longum
Bạch đậu khấu / Amomum Compactum
Đinh hương / Syzygium aromaum
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Dak Lak - Dubbed the Coffee Capital, each year produces 
the largest output of Robusta coffee in the country today. 
Nature favors this place to have climate, altitude, and red 
basalt soil that are very suitable for Robusta coffee.

Robusta coffee trees are suitable for altitude below 1000m 
above sea level, temperature from 24-29°C, rainfall over 
1000mm, is extremely favorable conditions for Robusta 
coffee to grow well.
It’s good that BAN ME THUOT has all the above factors.
Huong Vina Coffee was born from this sunny and windy 
highland land.

With the love of CLEAN COFFEE with the desire to join 
hands to PROTECT HEALTH and BRING COFFEE COFFEE to 
customers, who are also loving and using coffee every day.

Đak Lak - Được mệnh danh là Thủ Phủ Cà Phê, mỗi năm 
cho ra sản lượng cà phê Robusta lớn nhất nước ra hiện nay. 
Thiên Nhiên ưu ái cho nơi đây có được điều kiện khí hậu, 
độ cao, đất đỏ bazan rất phù hợp cho cây cà phê Robusta.

Cây cà phê Robusta thích hợp với độ cao dưới 1000m so 
với mực nước biển, nhiệt độ từ 24-29°C, lượng mưa trên 
dưới 1000mm, là điều kiện cực kỳ thuận lợi để cây cà phê 
Robusta phát triển tốt.
Vừa hay rằng BAN MÊ THUỘT lại hội tụ được đầy đủ yếu 
tố trên.
Hương Vina Coffee được ra đời từ mảnh đất cao nguyên 
đầy nắng và gió này.

Bằng tình yêu CÀ PHÊ SẠCH với mong muốn chung tay 
BẢO VỆ SỨC KHỎE và ĐEM ĐẾN LY CÀ PHÊ TỬ TẾ cho khách 
hàng, những con người cũng đang yêu thích và sử dụng 
cà phê mỗi ngày . 

HUONG VIET IMPORT EXPORT
TRADE PROMOTION CO., LTD.

VIETNAM

TRÀ & CÀ PHÊ
TEA & COFFEE

Ngành hàng
Exhibit Profile

Huong Vina Coffee
Organic Coffee

Cà Phê Hương Vina Coffee
Cà Phê Sạch - Nguyên Chất - Rang Mộc



THỰC PHẨM DINH DƯỠNG
HEALTH FOODS

Ngành hàng
Exhibit Profile
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PT HELMIGS PRIMA SEJAHTERA was established in 1993. 
They produced natural herbal products for health starts 
from natural beverages, food supplements, spices in 
purpose to makes human more healthy. Through its series 
of curcumin products, Helmigs has successfully introduced 
the authentic and efficacious Java Turmeric, Indonesian 
native plant, to the world. Nowadays, Helmigs already 
provided their products with several certification such as 
Halal, GMP, ISO, HACCP, & BRC. Possesing that international 
certificates, and through modern technology HELMIGS, 
involves the combination of Indonesian native herbs 
producing quality assured beverage, confectionaries, as 
well as supplements.

PT HELMIGS PRIMA SEJAHTERA được thành lập vào năm 
1993. Họ sản xuất các sản phẩm thảo dược thiên nhiên tốt 
cho sức khỏe bắt đầu từ đồ uống tự nhiên, thực phẩm bổ 
sung, gia vị với mục đích làm cho con người khỏe mạnh 
hơn. Thông qua hàng loạt sản phẩm curcumin của mình, 
Helmigs đã giới thiệu thành công cây Nghệ Java, một loại 
thực vật bản địa của Indonesia, đích thực và hiệu quả với 
thế giới. Ngày nay, Helmigs đã cung cấp các sản phẩm của 
họ với một số chứng nhận như Halal, GMP, ISO, HACCP và 
BRC. Sở hữu các chứng chỉ quốc tế đó, và thông qua công 
nghệ hiện đại HELMIGS, liên quan đến sự kết hợp của các 
loại thảo mộc bản địa của Indonesia sản xuất đồ uống, 
bánh kẹo cũng như các chất bổ sung đảm bảo chất lượng.

PT. HELMIGS PRIMA SEJAHTERA

INDONESIA

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG
HEALTH FOODS

Ngành hàng
Exhibit Profile

Curcumin

Healthy beverages based on Curcumin

Curcumin

Đồ uống lành mạnh dựa trên Curcumin
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Herbacore is an extraction company that has experience 
in extracting natural ingredients for food & beverages 
and herbal supplements in Indonesia. We provide B2B 
agreement such as OEM & ODM

Herbacore là một công ty chiết xuất có kinh nghiệm trong 
việc chiết xuất các thành phần tự nhiên cho thực phẩm 
& đồ uống và các chất bổ sung thảo dược ở Indonesia. 
Chúng tôi cung cấp thỏa thuận B2B như OEM & ODM

PT. HERBACORE

INDONESIA

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG
HEALTH FOODS

Ngành hàng
Exhibit Profile

Spices, herbal , food

We provide products including in the form of raw 
ingredients and finishing products in the form of 
extraction powder & liquid.

Gia vị, thảo dược, thực phẩm

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm bao gồm cả ở dạng 
nguyên liệu thô và thành phẩm ở dạng bột chiết & chất 
lỏng.



NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM
FOOD INGREDIENTS

Ngành hàng
Exhibit Profile
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PT Gandum Mas Kencana which located in Tangerang-
Indonesia is a privately owned company established in 
1985. Originally built to produce baking mixes for the 
households, Gandum Mas Kencana has grown to be a 
major player in supplying food service industry especially 
in products related to chocolate and cake premixes.

PT Gandum Mas Kencana có trụ sở tại Tangerang-
Indonesia là một công ty tư nhân được thành lập vào năm 
1985. Ban đầu được thành lập để sản xuất hỗn hợp làm 
bánh cho các hộ gia đình, Gandum Mas Kencana đã phát 
triển thành một công ty lớn trong việc cung cấp ngành 
dịch vụ thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến 
sô cô la và bột trộn sẵn.

PT. GANDUM MAS KENCANA

INDONESIA

NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM
FOOD INGREDIENTS

Ngành hàng
Exhibit Profile

Colatta Compound Chocolate

Compound Chocolate with strong cocoa taste and shiny 
finish result.

Socola Compound Colatta

Socola Compound đậm vị cacao với kết thúc sáng bóng
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Indonesian spices have been widely known Internationally 
since the past. Spices have become part of Indonesian 
History. In order to revive the historical narrative, CV 
Vedddira Excellent Indonesia is ready to contribute and 
support Indonesian Spices. 

CV Veddira Excellent Indonesia focus on herb and spices 
development and selling. We offcially as a member of 
Indonesia Spice Up The World under the Coordinating 
Ministry for Maritime Affairs and Investment of the 
Republic of Indonesia. We selected the best Spices and 
produced it with hygiene process to make Premium 
Product. All of our spices direct from our farmers partner. 
In this Year, We have support and sponsored from 
Government for World Dubai Expo 2020, Indonesia 
Trade Expo 2021 and Pasific Expo 2021. We also support 
the government’s efforts to make the World Spice Trail 
Program a success through UNESCO recognition.

Từ lâu đời nay, gia vị Indonesia đã được quốc tế biết đến 
một cách rộng rãi. Gia vị đã trở thành một phần của Lịch 
sử Indonesia, để làm sống lại câu chuyện lịch sử đó, CV 
Vedddira Excellent Indonesia sẵn sàng đóng góp và hỗ trợ 
cho nền công nghiệp gia vị Indonesia.

CV Veddira Excellent Indonesia tập trung vào phát triển và 
kinh doanh các loại thảo mộc và gia vị. Chúng tôi về mặt 
xã hội với tư cách là thành viên của Indonesia Spice Up The 
World thuộc Bộ Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư 
của Cộng hòa Indonesia. Chúng tôi đã lựa chọn những loại 
gia vị tốt nhất và sản xuất với quy trình vệ sinh để tạo nên 
các sản phẩm cao cấp. Tất cả các loại gia vị của chúng tôi 
được sản xuất trực tiếp từ các đối tác nông dân.

CV VEDDIRA EXCELLENT INDONESIA

INDONESIA

NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM
FOOD INGREDIENTS

Ngành hàng
Exhibit Profile

Spices, herb, healthy food, tradition, spice up the 
world

Our Product consist of: 
 - Raw Material
 - Dry Material
 - Powder
 - Essential Oil
 - Peanut Dressing

Gia vị, thảo mộc, thực phẩm lành mạnh, truyền 
thống, gia vị cho thế giới

Sản phẩm của chúng tôi bao gồm:
  - Nguyên liệu thô
  - Nguyên liệu khô
  - Bột
  - Tinh dầu
  - Sốt đậu phộng
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We are Panda Alam Asia,PT. We are started its partnership 
Business In Trading for industry in 2016, based in Jakarta-
Indonesia, 

We have programme to train and maintain farmers such 
as food safety, food diversity and good manufacturing 
to produce high quality organic product. PAA here to 
increase Indonesian organic farming and present the best 
quality organic product in the global market.

We also Innovate some various of Product such as Palm 
sugar, Red Ginger powder drink and instant coffee powder.

Chúng tôi là PT. Panda Alam Asia, bắt đầu hợp tác kinh 
doanh trong ngành công nghiệp thực phẩm đồ uống vào 
năm 2016 và có trụ sở tại Jakarta - Indonesia.

Chúng tôi hiện có chương trình đào tạo và duy trì nông 
dân như an toàn thực phẩm, đa dạng thực phẩm và sản 
xuất hiệu quả để tạo ra các sản phẩm hữu cơ chất lượng 
cao. Panda Alam Asia hân hạnh có mặt ở đây để giới thiệu 
sản phẩm hữu cơ chất lượng tốt nhất trên thị trường toàn 
cầu.

Chúng tôi cũng cải tiến một số sản phẩm khác nhau như 
đường thốt nốt, nước uống từ bột gừng đỏ và bột cà phê 
hòa tan.

PT.  PANDA ALAM ASIA

INDONESIA

NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM
FOOD INGREDIENTS

Ngành hàng
Exhibit Profile

Dafin Red Ginger in standing pouch 230 gram
Dafin Temulawak Red ginger in standing pouch 230 
gram
Dafin Lemon tea Red ginger in standing pouch 230 
gram
Dafin Coffee Red Ginger in standing pouch 230 gram
Dafin Tumeric Red Ginger in standing pouch 230 
gram
Dafin  turmeric sour  in standing pouch 230 gram
Dafin coffee Robusta in standing pouch 100 gram
Dafin coffee arabica standing pouch 100 gram
Dafin coffee Liberica wine standing pouch 100 gram
Dafin Granulated Palm sugar in standing pouch 250 
gram
Dafin Organic Liquid Palm sugar in bottle 500 ML
Dafin Solid palm sugar in standing pouch 250 Gram

Dafin Red Ginger trong túi đáy đứng 230 gram
Dafin Temulawak Gừng đỏ trong túi đáy đứng 230 
gram
Dafin Trà chanh gừng đỏ trong túi đáy đứng 230 
gram
Dafin Coffee Red Ginger trong túi đáy đứng 230 gram
Dafin Tumeric Red Ginger trong túi đáy đứng 230 
gram
Dafin nghệ chua trong túi đáy đứng 230 gram
Cà phê Dafin Robusta trong túi đáy đứng 100 gram
Cà phê  Dafin Arabica túi đáy đứng 100 gram
Cà phê  Dafin Liberica Wine đứng túi 100 gram
Đường thốt nốt hạt Dafin trong túi đáy đứng 250 
gram
Đường cọ dạng lỏng hữu cơ Dafin trong chai 500 ML
Đường cọ rắn Dafin trong túi đáy đứng 250 Gram
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 https://www.everythinggoodcompany.com

Everything Good Company (EGC) is a brand under 
PT. Geladeri Agraria Indonesia, moving in export of 
Indonesian spices and commodities, aiming to drive 
agricultural sector in Indonesia. We possess strong 
networks of Indonesian farmers and suppliers of coffee, 
tea, and spices and recently have partnered with a local 
export and import licensing, customs clearance, and 
shipping company to fulfill a more comprehensive supply-
chain requirements. Indonesian natural resource on its 
own is already internationally famous in terms of quality, 
quantity, and competitive price. It has been fulfilling the 
needs of global consumption and requirements while 
highly competing with commodities from other countries. 
EGC is now here with the vision of becoming a natural 
resource exporter that is known by its quality and integrity 
while supporting our local farmers and communities.

Everything Good Company (EGC) là một thương hiệu trực 
thuộc PT. Geladeri Agraria Indonesia, chuyên xuất khẩu 
các loại gia vị và hàng hóa của Indonesia mục đích nhằm 
thúc đẩy ngành nông nghiệp ở Indonesia. Chúng tôi sở 
hữu mạng lưới các nhà nông Indonesia và các nhà cung 
cấp cà phê, trà, gia vị và gần đây nhất đã hợp tác với công 
ty cấp phép xuất nhập khẩu, thông quan và vận chuyển 
địa phương để đáp ứng các yêu cầu toàn diện hơn về chuỗi 
cung ứng. Riêng tài nguyên thiên nhiên của Indonesia đã 
nổi tiếng quốc tế về chất lượng, số lượng và giá cả cạnh 
tranh, thị trường Indonesia đã và đang đáp ứng nhu cầu 
tiêu dùng toàn cầu trong môi trường cạnh tranh cao với 
các mặt hàng từ các nước khác. EGC hiện đang ở đây với 
tầm nhìn trở thành nhà xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên 
được biết đến với chất lượng cao và tính chính trực đồng 
thời hỗ trợ nông dân và cộng đồng địa phương.

PT. GELADERI AGRARIA INDONESIA

INDONESIA

NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM
FOOD INGREDIENTS

Ngành hàng
Exhibit Profile

Arabica Coffee Aceh Gayo
Arabica Coffee Kerinci
Arabica Coffee Mandheling/ Mandhailing
Robusta Coffee Lampung & Pagar Alam
Robusta Coffee Aceh Gayo
Robusta Coffee Banyuwangi
Litopenaeus Vannamei/ King Prawn/ Whiteleg 
Shrimp
White Peppercorn
Black Peppercorn
Long Pepper/ Piper Longum
White Round Cardamom/ Amomum Compactum
Cloves/ Syzygium aromaticum
Cassia Cinnamon/ Cinnamomum
burmannii
Nutmeg & Mace / Myristica fragrans
Quế / Cinnamomum burmannii
Nhục đậu khấu & Chùy / Myristica aromans

Cà phê Arabica Aceh Gayo
Cà phê arabica Kerinci
Cà phê Arabica Mandheling / Mandhailing
Cà phê Robusta Lampung và Pagar Alam
Cà phê Robusta Aceh Gayo
Cà phê Robusta Banyuwangi
Litopenaeus Vannamei / Tôm vua / Tôm thẻ chân 
trắng
Hạt tiêu trắng
Hạt tiêu đen
Hạt tiêu dài / Piper Longum
Bạch đậu khấu / Amomum Compactum
Đinh hương / Syzygium aromaum
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 www.kssv.com.vn

KSS Vietnam established in 2005 in Vietnam-Singapore 
Industrial Park, Binh Duong as a spice processing branch 
for the parent company Kaneka Sun Spice with more than 
60 years of experience in the food industry in Japan.

Line of business: Pepper, Spices and Herbs.

We provide a clean and safe seasoning solution for the 
food industry with products that adhered to Vietnam, EU, 
and Japanese market standards for pesticide residues  . 
We only use steam sterilization and heating technology 
for microbiological control. We commit to no chemicals 
in the production process as well as product sterilization.

KSS Việt Nam được thành lập vào năm 2005 tại KCN Việt 
Nam-Singapore, Bình Dương với vai trò là chi nhánh gia 
công gia vị cho công ty mẹ Kaneka Sun Spice với hơn 60 
năm kinh nghiệm ngành thực phẩm tại Nhật Bản. 

Ngành nghề kinh doanh: Tiêu, Gia vị và Thảo mộc.

Chúng tôi cung cấp giải pháp gia vị sạch và an toàn cho 
ngành thực phẩm với các sản phẩm đã được kiểm soát 
dư lượng thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn thị trường Việt 
Nam, EU, và Nhật Bản. Chúng tôi chỉ sử dụng công nghệ 
tiệt trùng bằng hơi nước và gia nhiệt để kiểm soát vi sinh. 
Chúng tôi cam kết không dùng các hóa chất trong quá 
trình sản xuất cũng như tiệt trùng sản phẩm.

KSS VIETNAM CO., LTD. 
CÔNG TY TNHH KSS VIỆT NAM

VIETNAM

NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM
FOOD INGREDIENTS

Ngành hàng
Exhibit Profile

1.  Pepper: 
Black pepper - white pepper - organic pepper;  Whole 
pepper; Crushed pepper; Pepper powder

2. Herbs - Mixed spices:
Curry Powder; Basil; Oregano; Mixed Spice; 
Ginger; Garlic; Cinnamon; Cumin; Thyme; Parsley; 
Fenugreek; Red Bell Pepper; Clove; Rosemary; 
Marjoram; Sage; Laurel; Chinese Pepper; Coriander; 
Turmeric; Red Chili; Cardamom; Nutmeg; Dried 
Mandarin Peel; Fennel; Anise; Star Anise; Caraway; 
Onion

1.  Tiêu: 
Tiêu đen - Tiêu trắng - Tiêu hữu cơ - Tiêu nguyên hạt
Tiêu nghiền - Tiêu bột

2. Thảo mộc - Gia vị trộn:
Bột cà ri; Húng quế; Kinh giới; Gia vị trộn; Gừng; 
Tỏi; Quế; Thì là Ấn Độ; Húng tây; Mùi tây; Mê thi; Ớt 
chuông đỏ; Đinh hương ; Hương thảo; Kinh giới ô;  
Xô thơm; Nguyệt quế; Xuyên tiêu; Ngò; Nghệ;  Ớt đỏ; 
Bạch đậu khấu; Nhục đậu khấu; Vỏ quýt khô; Thì là; 
Hồi; Hồi dạng sao; Carum; Hành tây
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 Office: No.231-233 Le Thanh Ton Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Factory: No.31 Bau Lach Str, Pham Van Coi commune, Cu Chi Dist, Ho Chi Minh City, Vietnam
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 www.sieuthiduoclieu.vn/ www.raucuquahuuco.vn

MEKONG HERBALS CORPORATION - manufacturer and 
supplier of products from fruits, vegetables, herbs... in 
raw and pure form such as fresh, dried, frozen, puree, 
beverage, powder, tea... Products are manufactured on 
modern production lines, certified to ISO 22000: 2018, 
HACCP, IFS, HALAL, USDA, ERO-ORGANIC...

The products have now been exported to markets: USA, 
Japan, Australia, Korea, Taiwan, etc. and present at all 
supermarkets in Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang: Lotte, 
Aeon, USMART, Gavi Mart chain

Thank you and honored to have a long-term cooperation 
with customers.

CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG HERBALS - nhà sản xuất, 
cung cấp các sản phẩm từ trái cây, rau củ quả, thảo dược... 
dưới dạng thô, nguyên chất như nguyên liệu tươi, khô, 
đông lạnh, puree, nước giải khát, bột, trà... Sản phẩm được 
sản xuất trên dây chuyền hiện đai, đạt chứng nhận ISO 
22000: 2018, HACCP, IFS, HALAL, USDA, ERO-ORGANIC… 

Các sản phẩm hiện nay đã được xuất khẩu đến các thị 
trường: Mỹ, Nhật, Úc, Hàn Quốc, Đài Loan,v.v. và có mặt tại 
tất cả các siêu thị ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng: Lotte, Aeon, 
USMART, chuỗi Gavi Mart

Xin trân trong cảm ơn và hân hạnh được hợp tác lâu dài 
cùng quý khách hàng.

MEKONG HERBALS CORPORATION
CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG HERBALS

VIETNAM

Products made from gac fruit
Products from fruits, vegetables... organically grown 
(Dragon fruit, Coconut, Mango, Banana, Passion 
fruit, Soursop, Red Guava,...)
100% pure powder products (noni fruit powder, 
moringa powder, fruit powder,...)

Organic Product 100% Natural

Các sảm phẩm được chế biến từ quả gấc
Các sản phẩm từ các loại trái cây, rau củ quả...dược 
trồng theo phương pháp hữu cơ (Thanh Long, Dừa, 
Xoài, Chuối, Chanh dây, Mãng cầu, Ổi đỏ,…)                    
Các sản phẩm bột nguyên chất 100% (bột trái nhàu, 
bột chùm ngây, bột trái cây,…)

Sản phẩm nguyên chất 100% tự nhiên

NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM
FOOD INGREDIENTS

Ngành hàng
Exhibit Profile
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Hengsan Vietnam aims to become one of the pioneering 
enterprises in the field of goods preservation in Vietnam. 
We not only improve and develop the goods preservation 
industry, we also always research and upgrade more new 
products in Food industry to bring a healthier and better 
life to consumers.

Hengsan Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trong 
những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực bảo quản 
hàng hóa tại Việt Nam. Không chỉ cải tiến và phát triển 
ngành bảo quản hàng hóa, chúng tôi còn luôn nghiên cứu 
và nâng cấp thêm nhiều sản phẩm mới trong ngành thực 
phẩm để mang lại cuộc sống lành mạnh và tốt đẹp hơn 
cho người tiêu dùng.

HENGSAN VIET NAM COMPANY LIMITED

VIETNAM

Sandry Oxygen Absorber, Sandry super clay 
desiccant, Sandry Anti-mold, Sandry Sandry Super 
ethylene absorber, Sandry Food powder, Sandry 
Spices Powder, Sandry Broth, and Sandry Anti-foam

Gói hút oxy Sandry, Gói hút ẩm Sandry đất sét 
siêu hoạt tính, Gói chống ẩm mốc Sandry, Gói hút 
ethylene Sandry, Bột thực phẩm Sandry, Bột gia vị 
Sandry, Dịch cốt Sandry và Chất phá bọt Sandry

NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM
FOOD INGREDIENTS

Ngành hàng
Exhibit Profile
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 www.dhfoods.com.vn

At Dh Foods we believe that convenient, quality 
condiments will make meals more appetizing and people 
feel happier. 

With the pride of Vietnamese spices, we always strive to 
find and bring to people special spices throughout the 
North - Central - South of the country. 

Dh Foods’ specialty spices are quickly supported by 
consumers and are available in almost all supermarkets 
in Vietnam; At the same time, it is exported to fastidious 
markets such as Japan, Korea, Netherlands, Germany, 
Australia, USA, UK, Russia... 

Philip Kotler - the father of modern marketing theory 
encouraged: “Vietnam should be the kitchen of the world”. 
And Dh Foods wishes to become the spice corner in that 
kitchen

Tại Dh Foods chúng tôi tin rằng, những gia vị chất lượng, 
tiện dụng sẽ làm cho các bữa ăn ngon miệng và mọi người 
cảm thấy hạnh phúc hơn.

Với niềm tự hào gia vị Việt, chúng tôi luôn nỗ lực tìm kiếm 
và mang đến cho mọi người những gia vị đặc sản trên 
khắp các miền Bắc - Trung - Nam của đất nước.

Các gia vị đặc sản của Dh Foods nhanh chóng được người 
tiêu dùng nhiệt tình ủng hộ và có mặt tại hầu hết tất cả các 
siêu thị Việt Nam; đồng thời được xuất đi các thị trường 
khó tính như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Đức,Úc, Mỹ, 
Anh, Nga...

Philip Kotler – cha đẻ của lý thuyết tiếp thị hiện đại đã 
khuyến khích: “Việt Nam hãy là nhà bếp của thế giới”. Và 
Dh Foods mong muốn trở thành góc gia vị trong nhà bếp 
đó

DH FOODS JOINT STOCK COMPANY

VIETNAM

- Tay Ninh specialty salt 
- Natural natural spices 
- Natural seasoning for cooking & marinating 
- Specialty dipping sauce 
- Natural Phu Quoc fish sauce 
- Natural pickled vegetables & sweet & sour vegetables 
- Natural sour shrimp

- Đặc sản muối chấm Tây Ninh
- Natural gia vị tự nhiên
- Natural gia vị nấu & ướp
- Đặc sản sốt chấm
- Natural nước mắm Phú Quốc 
- Natural rau củ ngâm giấm & rau củ chua ngọt 
- Natural tôm chua

NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM
FOOD INGREDIENTS

Ngành hàng
Exhibit Profile



MÁY MÓC - THIẾT BỊ SẢN XUẤT, ĐÓNG GÓI & BẢO QUẢN THỰC PHẨM
MACHINERY & EQUIPMENT FOR

PROCESSING & PACKAGING

Ngành hàng
Exhibit Profile
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 http://mychau.com.vn/

Established in 1957 as a My Chau Can Factory.
Renamed My Chau Export Food Factory in 1978.
Join Stock company in 1999 with a new name “My Chau 
Printing & Packaging Corporation”.

Investment Capital:  150 bil VNÐ # 7 Mil USD
Headcount:   300 employees

Thành lập năm 1957 với tên gọi là Nhà máy Đồ hộp Mỹ 
Châu. Đến năm 1978 đổi tên thành Nhà máy Thực phẩm 
Xuất khẩu Mỹ Châu và chính thức gia nhập Công ty Cổ 
phần vào năm 1999 với tên gọi mới là “Công ty Cổ phần In 
& Bao bì Mỹ Châu”.

Vốn đầu tư: 150 tỷ đồng tương đương 7 triệu USD với đội 
ngũ nhân viên hiện tại là 300 nhân viên.

MY CHAU PRINTING & PACKAGING COR. 
CÔNG TY CỔ PHẦN IN & BAO BÌ MỸ CHÂU

VIETNAM

COÂNG TY COÅ PHAÀN IN VAØ BAO BÌ MYÕ CHAÂU

18 Luõy Baùn Bích, Phöôøng Taân Thôùi Hoøa, Quaän Taân Phuù,

Thaønh phoá HCM, Vieät Nam

ÑT: (028) 39611587 - (028) 39612728 - Fax: (028) 39612737

MY CHAU PRINTING AND PACKAGING CORPORATION

18 Luy Ban Bich Str, Tan Thoi Hoa Ward, Tan Phu District, 

HCM City, Vietnam

Tel: (028) 39611587 - (028) 39612728 - Fax: (028) 39612737

MÁY MÓC - THIẾT BỊ SẢN XUẤT, ĐÓNG GÓI 
& BẢO QUẢN THỰC PHẨM

MACHINERY & EQUIPMENT FOR
PROCESSING & PACKAGING

Ngành hàng
Exhibit Profile
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 Cụm công nghiệp, xã Bích Hoà, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội
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 https://anthanhjsc.vn/ * labelbarcode.vn

AN THANH GENERAL TRADING AND IMPORT-EXPORT 
JOINT STOCK COMPANY - Is the exclusive distributor, 
directly importing and distributing the labeling machine 
line in Vietnam, with full CO, CQ, CE certificates. In addition, 
An Thanh has a factory that manufactures roll labels for 
labeling machines according to cleanroom standards. 

Regarding labeling machines, our stocks are always 
available in Hanoi including: labeling machines for round 
bottles, square bottles, flat bottles, flat surfaces and other 
accompanying accessories such as conveyors, barcode 
printers, machines. print date.

An Thanh owns a 1000m2 label factory, with a system of 
4 flexographic and letterpress printers and more than 10 
post-print processing equipment. Meet up to 2 million 
meters of product/month. As a partner of FDI enterprises 
in electronics and apparel. In different industries: 
Pharmaceuticals, Chemicals, Cosmetics, Food…etc.. 

Our best regards, and we wished to have a long-term 
cooperation with our customers!

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ XNK AN THÀNH - 
Là nhà phân phối độc quyền, trực tiếp nhập khẩu và phân 
phối tại Việt Nam về dòng máy dán nhãn, có đầy đủ chứng 
chỉ CO,CQ, CE. Ngoài ra, An Thành có nhà máy sản xuất tem 
nhãn cuộn sử dụng cho máy dán nhãn theo tiêu chuẩn 
phòng sạch.

Về mảng máy dán nhãn, chúng tôi luôn sẵn hàng tại Hà 
Nội bao gồm : máy dán nhãn chai tròn, chai vuông, chai 
dẹp, mặt phẳng và các thiết bị phụ kiện đi kèm khác như 
băng tải, máy in mã vạch, máy in date.

An Thành sở hữu nhà máy sản xuất tem nhãn rộng 
1000m2, với hệ thống 4 máy in flexo, letterpress và trên 
10 các thiết bị gia công sau in. Đáp ứng đến 2 triệu mét 
dài sản phẩm/ tháng. Là đối tác của các doanh nghiệp FDI 
: điện tử, may mặc. Các ngành : Dược Phẩm, Hóa Mỹ Phẩm, 
Thực Phẩm…v.v..

Xin trân trọng cảm ơn và hân hạnh được hợp tác lâu dài 
cùng quý khách hàng!

AN THANH TRADING GENERAL 
& IMPORT EXPORT JSC.

VIETNAM

- Automatic labeling machine 
- Semi-automatic labeling machine 
- Roll labels used in labeling machines

- Máy dán nhãn tự động 
- Máy dán nhãn bán tự động 
- Tem nhãn cuộn dùng cho máy dán nhãn

MÁY MÓC - THIẾT BỊ SẢN XUẤT, ĐÓNG GÓI 
& BẢO QUẢN THỰC PHẨM

MACHINERY & EQUIPMENT FOR
PROCESSING & PACKAGING

Ngành hàng
Exhibit Profile
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SONG HIEP LOI Trading & Technology Co., Ltd. specializes 
in supplying machinery for the cosmetics, food, 
pharmaceutical, and plant protection industries such as 
Packaging machine rotating 3-side bags; Filling machines; 
Labeling machines; Automatic box machines and many 
other machines.

Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật SONG HIỆP LỢI 
chuyên cung cấp máy móc cho ngành mỹ phẩm, thực 
phẩm, dược phẩm, bảo vệ thực vật như Máy đóng gói 
xoay tròn túi 3 biên; Máy chiết rót , Máy dán nhãn; Máy vô 
hộp tự động; Và nhiều máy móc khác...

SONG HIEP LOI
TECHNOLOGY TRADING CO., LTD.

VIETNAM

MÁY MÓC - THIẾT BỊ SẢN XUẤT, ĐÓNG GÓI 
& BẢO QUẢN THỰC PHẨM

MACHINERY & EQUIPMENT FOR
PROCESSING & PACKAGING

Ngành hàng
Exhibit Profile

- Packaging machine bag rotating 3 side
- The machine is in automatic box
- Labeling machines
- Filling Machine

- Máy đóng gói xoay tròn túi 3 biên
- Máy vô hộp tự động
- Máy dán nhãn
- Máy chiết rót



PHIÊN BẢN TRỰC TUYẾN - VIRTUAL VERSION

SHOW CATALOGUE VIETNAM FOODTECH

01 - 30/11/2021ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
ORGANISERS:

 No 238, 3.1 Street, Gamuda Gardens, Tran Phu ward, Hoang Mai District, Hanoi, Vietnam

 +84901701702

 https://hengsan.com.vn/

Hengsan Vietnam aims to become one of the pioneering 
enterprises in the field of goods preservation in Vietnam. 
We not only improve and develop the goods preservation 
industry, we also always research and upgrade more new 
products in Food industry to bring a healthier and better 
life to consumers.

Hengsan Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trong 
những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực bảo quản 
hàng hóa tại Việt Nam. Không chỉ cải tiến và phát triển 
ngành bảo quản hàng hóa, chúng tôi còn luôn nghiên cứu 
và nâng cấp thêm nhiều sản phẩm mới trong ngành thực 
phẩm để mang lại cuộc sống lành mạnh và tốt đẹp hơn 
cho người tiêu dùng.

HENGSAN VIET NAM COMPANY LIMITED

VIETNAM

Sandry Oxygen Absorber, Sandry super clay 
desiccant, Sandry Anti-mold, Sandry Sandry Super 
ethylene absorber, Sandry Food powder, Sandry 
Spices Powder, Sandry Broth, and Sandry Anti-foam

Gói hút oxy Sandry, Gói hút ẩm Sandry đất sét 
siêu hoạt tính, Gói chống ẩm mốc Sandry, Gói hút 
ethylene Sandry, Bột thực phẩm Sandry, Bột gia vị 
Sandry, Dịch cốt Sandry và Chất phá bọt Sandry

MÁY MÓC - THIẾT BỊ SẢN XUẤT, ĐÓNG GÓI 
& BẢO QUẢN THỰC PHẨM

MACHINERY & EQUIPMENT FOR
PROCESSING & PACKAGING

Ngành hàng
Exhibit Profile



PHIÊN BẢN TRỰC TUYẾN - VIRTUAL VERSION

SHOW CATALOGUE GROWTECHEXPO VIETNAM

01 - 30/11/2021ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
ORGANISERS:

 Clash Industrial Estate, Tralee, Ireland

 00353667118477

 www.bioatlantis.com

BioAtlantis was established in 2004 and entered the 
crop biostimulant market in 2007 with stress mitigation 
as a central strategy. With its extensive research into 
both crops and animals, BioAtlantis is now a key player 
in manufacturing and distribution of cutting edge 
technology products used to mitigate or prevent abiotic 
and biological stress issues occurring in plants and 
animals.

BioAtlantis has the largest seaweed extraction facility 
in the British Isles and can concurrently produce amino 
and Humic acids. BioAtlantis offers a portfolio of proven 
solutions for the agricultural crop sector.  BioAtlantis 
currently sells its products in over 35 countries.

BioAtlantis được thành lập vào năm 2004 và tham gia vào 
thị trường chất kích thích sinh học cây trồng vào năm 
2007 với chiến lược trọng tâm là giảm thiểu căng thẳng. 
Với nghiên cứu sâu rộng về cả cây trồng và vật nuôi, 
BioAtlantis hiện là công ty chủ chốt trong việc sản xuất 
và phân phối các sản phẩm công nghệ tiên tiến được sử 
dụng để giảm thiểu hoặc ngăn ngừa các vấn đề phi sinh 
học và căng thẳng sinh học xảy ra ở thực vật và động vật.

BioAtlantis có cơ sở khai thác rong biển lớn nhất ở Quần 
đảo Anh và có thể sản xuất đồng thời axit amin và axit 
Humic. BioAtlantis cung cấp một danh mục các giải pháp 
đã được chứng minh cho ngành trồng trọt nông nghiệp. 
BioAtlantis hiện đang bán sản phẩm của mình tại hơn 35 
quốc gia.

BIOATLANTIS LIMITED

IRELAND

Superfifty prime, Ocean Sprint Prime, Blackfort, 
Ecolicitor, Lamvita, Microboost, Rejuvinate

SuperFifty® Prime is manufactured by adopting a highly 
efficient extraction process and then concentrated by 
multiphase evaporation. This combination of processes 
results in the most highly concentrated Ascophyllum 
nodosum seaweed extract on the market, with low 
viscosity and excellent solubility, while maintaining 
the key functionality of fucoidan, the bioactive for 
plant priming. The product is then optimised by a 
series of proprietary formulation steps for improved 
spreadability, retention and absorption when applied 
to leaves and roots. SuperFifty® Prime is validated by 
scientific experts as a proven tool to reduce oxidative 
stress and to improve fruit-set in treated crops. 
SuperFifty Prime is approved by Ecocert, Organic trust 
and listed by OMRI

Superfifty prime, Ocean Sprint Prime, Blackfort, 
Ecolicitor, Lamvita, Microboost, Rejuvinate 

SuperFifty® Prime được sản xuất bằng cách áp dụng 
quy trình chiết xuất hiệu quả cao và sau đó cô đặc 
bằng cách bay hơi nhiều pha. Sự kết hợp của các quy 
trình này tạo ra chiết xuất tảo biển Ascophyllum nút 
có nồng độ cao nhất trên thị trường, với độ nhớt thấp 
và khả năng hòa tan tuyệt vời, đồng thời duy trì chức 
năng chính của fucoidan, hoạt chất sinh học để làm mồi 
cho thực vật. Sau đó, sản phẩm được tối ưu hóa bằng 
một loạt các bước công thức độc quyền để cải thiện 
khả năng lan truyền, lưu giữ và hấp thụ khi thoa lên lá 
và rễ. SuperFifty® Prime được các chuyên gia khoa học 
xác nhận là một công cụ đã được chứng minh để giảm 
stress oxy hóa và cải thiện khả năng đậu trái của cây 
trồng đã qua xử lý. SuperFifty Prime được phê duyệt bởi 
Ecocert, Organic Trust và được OMRI liệt kê



PHIÊN BẢN TRỰC TUYẾN - VIRTUAL VERSION

SHOW CATALOGUE GROWTECHEXPO VIETNAM

01 - 30/11/2021ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
ORGANISERS:

 347 Street 20, Lien Nghia Town, Duc Trong District, Lam Dong Province

 +84938454435/ +842633651588

 www.cokhinongnghiep.com

The goal of Thanh Tri Science Technology Limited Company 
is to support farmers in agricultural mechanization, all of 
our products circulating on the market are products with:

• Creative.
• Technological innovation.
• High applicability and suitability.
• Lower the cost of agricultural products.
• Agricultural mechanization supports rural production.
• Orienting farmers to integrate into high-tech agricultural 
applications.

Our products price are lower than that of foreign countries 
from 3 to 4 times, making it easy for farmers to access, 
close to the product, and quickly recover capital (most 
products recover their capital from 1 to 4 months).

Mục tiêu của Công ty TNHH Khoa Học Công Nghệ Thanh 
Trị là hỗ trợ người nông dân cơ khí hoá nông nghiệp, tất cả 
những sản phẩm của chúng tôi lưu hành trên thị trường là 
những sản phẩm mang tính:

• Sáng tạo.
• Đổi mới công nghệ.
• Tính ứng dụng và phù hợp cao.
• Hạ giá thành sản phẩm nông sản.
• Cơ giới hoá nông nghiệp hỗ trợ sản xuất nông thôn.
• Định hướng cho người nông dân hoà nhập vào ứng dụng 
nông nghiệp công nghệ cao.

Sản phẩm của chúng tôi có giá thành thấp so với nước 
ngoài từ 3 đến 4 lần giúp cho người nông dân dễ dàng 
tiếp cận, gần gũi với sản phẩm, thu hồi vốn nhanh (phần 
lớn sản phẩm thu hồi lại vốn từ 1 đến 4 tháng).

THANH TRI SCIENCE TECHNOLOGY
LIMITED COMPANY

VIETNAM

1/ Seeding machine - Nursery service system
2/ Microbiological fertilizer machine
3/ Fruit and vegetable processing machine
4/ Fruit sorting and washing machine.

1/ Máy gieo hạt - Hệ thống máy phục vụ Vườn ươm
2/Máy phân bón vi sinh
3/Máy sơ chế củ quả
4/Máy phân loại, rửa trái cây.



PHIÊN BẢN TRỰC TUYẾN - VIRTUAL VERSION

SHOW CATALOGUE GROWTECHEXPO VIETNAM

01 - 30/11/2021ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
ORGANISERS:

 Phòng 1502, tầng 15, Số 262 Nguyễn Huy Tưởng, 
Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

 +842432067666

 www.ecofootprint.vn

Eco Footprint Co., Ltd. – established in 2015 – is a French - 
Vietnamese venture capital firm. 

- To become the first choice in the field of high-tech 
agriculture, organic agriculture.

- To commit to providing products and services with the 
best quality.

- To create customer-focused innovations and to become 
the most reliable friend striving constantly to achieve 
customer trust.

Eco Footprint Co., Ltd.  has been fulfilled the objectives, 
and we promise to keep performing well to expand the 
distribution network across the provinces and cities 
nationwide.

Công ty TNHH Eco Footprint được thành lập năm 2015, là 
công ty có vốn liên doanh Pháp - Việt. 

Công  ty TNHH Eco Footprint phấn đấu trở thành sự lựa 
chọn hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ 
cao, nông nghiệp hữu cơ (Organic).

- Chúng tôi cam kết mang lại cho khách hàng những sản 
phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt nhất.

- Luôn đổi mới hướng tới lợi ích của khách hàng, đặt lợi ích 
của khách hàng lên hàng đầu. - Trở thành người bạn đáng 
tin cậy nhất,  luôn đồng hành, không ngừng nỗ lực để đạt 
được sự tin tưởng của Quý khách hàng.

Công  ty TNHH Eco Footprint đã và đang và sẽ tiếp tục thực 
hiện tốt điều này, tiếp tục mở rộng thêm các hệ thống 
phân phối trên khắp các tỉnh thành trong cả nước.

ECO FOOTPRINT CO., LTD.

VIETNAM

Seeds And Plants
Agricultural Technology
Organic Fertilizer SAVIA- JORD
EcoBari Organic Chicken Manure- Japan
Korean Fertilizer

Giống Và Cây Trồng
Công Nghệ Nông Nghiệp
Phân Hữu Cơ SAVIA- JORD
Phân Gà Hữu Cơ EcoBari- Nhật Bản
Phân Bón Hàn Quốc



PHIÊN BẢN TRỰC TUYẾN - VIRTUAL VERSION

SHOW CATALOGUE GROWTECHEXPO VIETNAM

01 - 30/11/2021ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
ORGANISERS:

 No. 508, Sec. 3, Wenxin Rd., Xitun Dist., Taichung City 40753, Taiwan (R.O.C.)

 +886423132189

 https://www.imb2b.com/

INFOTRADE has set the global market as the goal and is 
committed to promoting Taiwan’s excellent products 
worldwide. 

INFOTRADE gathers international exhibition resources, 
industrial media channels and e-commerce platforms. 
Our team builds the most complete supplier database by 
integrating online and offline resources. We are definitely 
your best choice for international buyers’ procurement 
consulting.

INFOTRADE lấy thị trường toàn cầu làm mục tiêu và cam 
kết quảng bá các sản phẩm xuất sắc của Đài Loan trên 
toàn thế giới.

INFOTRADE tập hợp các nguồn triển lãm quốc tế, các 
kênh truyền thông công nghiệp và các nền tảng thương 
mại điện tử. Nhóm của chúng tôi xây dựng cơ sở dữ liệu 
nhà cung cấp hoàn chỉnh nhất bằng cách tích hợp các tài 
nguyên trực tuyến và ngoại tuyến. Chúng tôi chắc chắn là 
sự lựa chọn tốt nhất của bạn cho việc tư vấn mua sắm của 
người mua quốc tế.

INFOTRADE MEDIA CO., LTD.

IRELAND

1. Publication
2. E-Commerce

1. Garden Trader
2. IMB2B

1. Xuất bản
2. Thương mại điện tử

1. Tài liệu hướng dẫn khách tham quan/mua hàng 
2. Nền tảng mua hàng B2B trực tuyến




