Mondelez Kinh Do Vietnam JSC
Empress Tower, Level 8
138 - 142 Hai Ba Trung Street
Dakao Ward, Dist 1, HCMC, VN
Part of the Mondelēz International family of companies

T : +84 28. 38270838
F : +84 28. 38270839
www.mondelezinternational.com
www.vn.mondelezinternational.com

Contacts:

Nguyen Thi Ngoc Lien
lien.nguyenthingoc@mdlz.com

MONDELEZ KINH ĐÔ TIẾP TỤC RA MẮT SẢN PHẨM MỚI
GÓP PHẦN LÀM PHONG PHÚ THỊ TRƯỜNG BÁNH KẸO TẠI VIỆT NAM
TP.HCM, 2/6/2021 – Bắt kịp xu hướng lựa chọn các loại thực phẩm có thành phần từ hạt và có lợi cho
sức khỏe của người tiêu dùng Việt Nam trong những năm gần đây, Mondelez Kinh Đô đã liên tục tiên
phong mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam hàng loạt sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu ăn
uống lành mạnh đang ngày càng gia tăng của người tiêu dùng Việt.
Tiếp nối sự thành công của dòng sản phẩm bánh quy hạt Socola & Yến Mạch ra mắt vào năm 2020,
Nhãn hàng Cosy Wonderfulls tiếp tục cho ra đời một siêu phẩm mới “Cosy Wonderfulls – Bánh quy
Hạt điều và Bơ”.

Bánh quy Cosy Wonderfulls Hạt điều và Bơ là sự kết hợp tuyệt vời từ nguồn nguyên liệu cao cấp, vừa
dinh dưỡng, vừa thơm ngon, với hạt điều chọn lọc, bơ hảo hạng, lúa mì, và sữa, giúp bổ sung năng
lượng cần thiết trong những bữa ăn nhẹ, và giúp những giây phút nghỉ ngơi, chia sẻ, trở nên thú vị
hơn.
Bánh được sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại, đạt chất lượng an toàn thực phẩm theo các
tiêu chuẩn cả trong nước và quốc tế. Sản phẩm được đóng gói nhỏ gọn, sẵn sàng là người bạn đồng
hành của sinh viên, nhân viên văn phòng, đi làm, đi chơi hay sử dụng trong gia đình đặc biệt là những
khoảnh khắc chuyện trò, sẻ chia thêm trọn vị.
Bánh quy Cosy Wonderfulls Hạt điều và Bơ là một trong những sáng tạo mang tính đột phá mới phục
vụ thị trường các sản phẩm thức ăn nhẹ với chất lượng cao, đáp ứng đúng xu hướng người tiêu dùng.
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Là một trong những Công ty thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam, Mondelez Kinh Đô luôn đặt người tiêu
dùng là trọng tâm của mọi hoạt động. Nhằm liên tục đáp ứng nhu cầu và bắt kịp xu hướng thay đổi
của người tiêu dùng, Mondelez Kinh Đô luôn không ngừng ra mắt hàng loạt các sáng tạo mới, theo kịp
xu hướng dinh dưỡng của thị trường và mong muốn cá nhân. Trong đó, Công ty đã hướng tới một
cách tiếp cận toàn diện nhằm tiếp tục phát triển cả các nhãn hàng toàn cầu lẫn những thương hiệu
địa phương được yêu thích như Cosy, Solite, AFC, Kinh Đô... Điều này phù hợp với tầm nhìn của tập
đoàn Mondelēz International toàn cầu về việc mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm phù
hợp, vào đúng thời điểm người tiêu dùng cần và luôn đảm bảo chất lượng cao.
Ngoài sản phẩm Bánh quy Cosy Wonderfulls Hạt điều và Bơ mới, sản phẩm chào hè năm nay của
Mondelez Kinh Đô còn là bánh bông lan Solite x Minions với bao bì ấn tượng, cùng chương trình quà
tặng hấp dẫn, hứa hẹn là một lựa chọn không thể bỏ qua cho mẹ và bé.
Mỗi hộp bánh Solite x Minions sẽ được tặng kèm một món đồ chơi Minions sinh động, có tổng cộng 9
món đồ chơi với 9 cách chơi vui nhộn khác nhau mà mẹ có thể giúp các bé sưu tầm.
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Các sản phẩm hiện đã có mặt tại hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc
và tại các kênh thương mại điện tử với nhiều chương trình khuyến mãi và quà tặng hấp dẫn.
-----------------------oOo----------------------Thông tin về Mondelez Kinh Đô Việt Nam
Mondelez Kinh Đô Việt Nam là một thành viên của tập đoàn Mondelēz International. Hiện diện tại Việt Nam từ
tháng 07/2015, Mondelez Kinh Đô Việt Nam đang sở hữu một danh mục các thương hiệu hàng đầu từ Việt Nam
và trên toàn thế giới bao gồm Kinh Đô, Cosy, Solite, AFC, LU, Oreo, Ritz, Slide, Halls, Trident, Cadbury, Toblerone
và Bột cam Tang. Tham khảo thông tin thêm tại website: vn.mondelezinternational.com.
Thông tin về Mondelēz International
Mondelēz International (NASDAQ: MDLZ) là nhà sản xuất thức ăn nhẹ hàng đầu thế giới hoạt động tại hơn 150
quốc gia. Với tổng doanh thu ròng xấp xỉ 27 tỷ đô la Mỹ năm 2020, MDLZ đang dẫn đầu ngành bánh kẹo trong
tương lai với những nhãn hiệu nổi tiếng tại địa phương và trên toàn cầu như Oreo, bánh quy belVita và LU; sôcô-la Cadbury Dairy Milk, Milka và Toblerone; kẹo Sour Patch Kids và kẹo cao su Trident. Mondelēz International
tự hào là thành viên trong bảng xếp hạng của Standard, Poor 500, Nasdaq 100 và bảng xếp hạng Chỉ số bền vững
Dow Jones. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website www.mondelezinternational.com hoặc
theo dõi thông tin của chúng tôi trên Twitter tại www.twitter.com/MDLZ.
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