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SÁNG TẠO CÙNG BƠ SỮA HOA KỲ HƯỚNG TỚI SỨC KHOẺ VÀ DINH DƯỠNG 

 
Các sự  kiện tại Việt Nam quảng bá khả năng của ngành công nghiệp Hoa Kỳ cung cấp nguyên liệu 
chất lượng để hỗ trợ các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống địa phương phát triển sáng tạo sản 
phẩm mới.  

 
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Ngày 15, 2018 – Sự kiện dành riêng để trình bày các xu hướng mới nhất 
trong thực phẩm và thức uống và các nguyên liệu bơ sữa Hoa Kỳ phù hợp và bổ sung cho những xu 
hướng này như thế nào, Hiệp Hội Xuất Khẩu Bơ Sữa Hoa Kỳ (USDEC) tìm cách thúc đẩy các sáng tạo 
phù hợp với thị trường cụ thể mang lại lợi ích cho người tiêu dùng Việt Nam thông qua nhiều sự kiện 
sắp tới. 
 
“Thế giới xuất khẩu các nguyên liệu vào Việt nam liên tục gia tăng trong 5 năm qua nhờ nhu cầu ngày 
càng tăng đối với thực phẩm và sữa đóng gói” bà Vikki Nicholson, Phó Chủ Tịch Cao Cấp, khu vực 
Đông Nam Á, USDEC cho biết. “Chúng tôi cam kết đóng góp cho ngành công nghiệp thực phẩm Việt 
nam bằng cách hợp tác phát triển sảm phẩm với các nguyên liệu sữa ngon và an toàn từ Hoa Kỳ”. 
 
Đến năm 2021, USDEC dự báo tiềm năng cho xuất khẩu bơ sữa của Hoa Kỳ sang Việt Nam sẽ tăng 
trưởng mạnh mẽ. Sự hiện diện vững vàng tại thị trường hỗ trợ sự tăng trưởng này và  gia tăng sau 
Hội thảo Sáng Tạo với Bơ Sữa Hoa Kỳ ngày 15 tháng 5. 
 
“Mục tiêu của chúng tôi với hội thảo là thể hiện tinh thần hợp tác của các nhà cung cấp Hoa Kỳ và 
làm thế nào các nguyên liệu bơ sữa Hoa Kỳ có thể đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng”, bà Phương 
Đặng, đại diện của USDEC Việt Nam cho biết. “Chúng tôi muốn cùng nhau làm việc với các nhà sản 
xuất thực phẩm và đồ uống địa phương trong suốt quá trình nghiên cứu và phát triển để giúp phân 
phối thành công các sản phẩm mới tung ra thị trường”. 
 
Các chuyên gia và diễn giả viên quốc tế sẽ giới thiệu một loạt các nguyên liệu bơ sữa của Hoa Kỳ, nêu 
bật các lợi ích dinh dưỡng, các lợi thế chức năng và cân nhắc kỹ thuật để sử dụng trong các ứng dụng 
thực phẩm và đồ uống khác nhau, cũng như cung cấp thông tin chi tiết về xu hướng thị trường mới 
nhất và làm thế nào ngành sữa Hoa Kỳ có thể đáp ứng nhu cầu về thông tin chi tiết hữu ích của 
người tiêu dùng ngày hôm nay về xu hướng thị trường mới nhất. 
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Một cơ hội khác nữa để xây dựng và cũng cố các mối quan hệ tiếp tục tại Hội Chợ Triễn Lãm Nguyên 
Liệu Thực Phẩm Việt nam, Ngày 16-18 tháng 5. USDEC tham gia triển lãm cùng với bốn nhà cung cấp 
trong ngành bơ sữa Hoa Kỳ (DairyConcepts, Organic Valley, James Farrell & Co., Stiefer Agribusiness 
Asia). Để biết them chi tiết về nguyên liệu bơ sữa Hoa Kỳ, viếng thăm gian hàng của chúng tôi tại 
gian USDEC (Sảnh A 1, # E15). 
 
Để biết thêm các nguồn dinh dưỡng, xu hướng và ứng dụng với các nguyên liệu bơ sữa Hoa Kỳ, và 
tiếp cận danh mục các nhà cung cấp, tham khảo trang web tiếng Việt của chúng tôi tại 
www.ThinkUSAdairy.vn  
 

### 

   

Giới Thiệu Về Hiệp Hội Xuất Khẩu Bơ Sữa Hoa Kỳ  

 
Hiệp Hội Xuất Khẩu Bơ Sữa Hoa Kỳ (USDEC) là tổ chức thành viên độc lập, phi lợi nhuận đại diện cho 
lợi ích thương mại toàn cầu của các nhà sản xuất bơ sữa, nhà chế biến độc quyền và liên doanh, nhà 
cung cấp nguyên liệu và nhà xuất khẩu. USDEC hướng đến tăng cường khả năng cạnh tranh toàn cầu 
của Hoa Kỳ thông qua các chương trình phát triển thị trường, xây dựng nhu cầu toàn cầu cho các sản 
phẩm sữa của Hoa Kỳ, giải quyết các rào cản tiếp cận thị trường và các mục tiêu chính sách thương 
mại trong ngành.  Là quốc gia sản xuất sữa bò lớn nhất thế giới, ngành công nghiệp sữa của Hoa Kỳ 
cung cấp danh mục các loại phô mai được sản xuất bền vững, mang tầm thế giới và không ngừng mở 
rộng cũng như các nguyên liệu sữa dinh dưỡng và chức năng (ví dụ, Sữa Bột Gầy, lactose, Đạm 
whey). USDEC, cùng với mạng lưới đại diện ở nước ngoài ở Đông Nam Á và trên toàn thế giới, cũng 
làm việc trực tiếp với người mua và người sử dụng toàn cầu để thúc đẩy khách hàng mua và sáng tạo 
thành công với các sản phẩm và nguyên liệu sữa chất lượng của Hoa Kỳ. 
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