
Giới thiệu về Kim Hải
‘Một tặng phẩm tuyệt với từ thiên nhiên và con người Bình Thuận”

www.afruit.com.vn

www.khdragonfruit.com

https://www.youtube.com/watch?v=kpjyKmQmLLw

http://www.afruit.com.vn/
http://www.khdragonfruit.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kpjyKmQmLLw


CÔNG TY TNHH CÔNG NGHÊ THỰC PHẨM KIM HẢI

 Số đăng ký kinh doanh và Mã số thuế:

 - Công ty: 0313544311 do Sở kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 20/11/2015

 - Chi nhánh Cty tại Bình Thuận: 0313544311-001 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình 
Thuận cấp ngày 15/06/2018

 Đại diện pháp luật: TS. Phạm Cao Vân

 ĐC Cty: Lầu 2-3-4-6, Tòa nhà Liên Phát, 57 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, 
TPHCM

 ĐC Chi nhánh:  Trang trại Kim Hải, Thôn Lập Phước, Xã Tân Lập, Huyện Hàm Thuận
Nam, Bình Thuận

 Website: www.afruit.com.vn

 Email: sales@afruit.com.vn (trong nước) / hung.md@afruit.com.vn (xuất khẩu)

 Đơn vị liên kết: Trang trại Thanh Long Kim Hải: tại Thôn Lập Phước, xã Tân Lập, huyện
Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

http://www.afruit.com.vn/
mailto:sales@afruit.com.vn
mailto:hung.md@afruit.com.vn


LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

 Năm 2005: Bắt đầu trồng thanh long trên diện tích 30 ha

 Năm 2008: đạt chứng nhận Global Gap đầu tiên do tổ chức Control Union cấp

 Năm 2011: thành lập team R&D nghiên cứu các sản phẩm từ thanh long tươi

 Năm 2013: thành lập team triển khai sản xuất nghiên cứu máy móc và công
nghệ sản xuất nước ép thanh long nguyên chất, thanh long sấy dẻo năng
lượng mặt trời tuần hoàn kín, snack thanh long mạch nha Quảng ngãi

 Năm 2015: Thành lập Cơ sở Thanh Long Kim Hải, thiết kế và sản xuất thiết bị
phục vụ cho sản xuất các sản phẩm từ thanh long. Đăng ký sáng chế độc
quyền sấy dẻo bằng năng lượng mặt trời tuần hoàn kính, công nghệ sản xuất
nước ép thanh long không sử dụng chất bảo quản…



LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
 Năm 2016: triển khai xây dựng nhà máy trong trang trại thanh long Kim Hải. Nhà máy đầu

tiên tại Huyện Hàm Thuận Nam đạt tiêu chuẩn xanh L-L-Z (Ấn Độ) góp phần bảo vệ môi
trường xung quanh và trang trại.

Bộ tiêu chuẩn gồm 3 tiêu chí chính: 

- Giảm lượng điện tiêu thụ

- Giảm lượng nước sử dụng và sử dụng hệ thống xử lý nước thải

- Không thải rác vô cơ hay độc hại ra môi trường

 Năm 2017: Triển khai hệ thống quản lý chất lượng HACCP tiêu chuẩn SLS1266 . Tháng 10 / 
2017 đạt chứng nhận HACCP tiêu chuẩn SLS1266 do Control Union cấp. Xuất khẩu lô hàng
đầu tiên đi Hàn Quốc và Bỉ

 Năm 2018: mở rộng kinh doanh thị trường nội địa. Ký hợp đồng phân phối với các đối tác
trong và ngoài nước. Triển khai lắp đặt máy chiết rót túi nước ép công suất 6,000 túi / giờ và
mở rộng hệ thống sấy tuần hoàn từ 4 lò lên 8 lò sấy. Đăng ký số US FDA cho nhà máy và giấy
phép xuất khẩu vào thị trường Mỹ. 

 Sát nhập Cơ sở Thanh Long Kim Hải vào Chi Nhánh Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm 
Kim Hải tại Bình Thuận

 Năm 2019: mở rộng kinh doanh thị trường Mỹ và Canada. Củng cố thị trường Hàn Quốc và
triển khai lắp đặt máy chiết rót chai thủy tinh và túi dung tích lớn (900ml đến 2 lít). 



NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN (R&D)

 Nhân sự chính: (02 Tiến sỹ, 02 Thạc sỹ, và 1 Kỹ sư)

TS. Phạm Cao Vân (Ph.D, Massey Uni., New Zealand)

TS. Phạm Văn Long (Dr. Eng., AIT, Thailand)

Th S. Nguyễn thị Kim Oanh

Th S. Phạm thị Nhất Hạnh

KS. Vũ Thảo Nhi

Phòng thí nghiệm

ĐC: Lầu 2, Số 57 đường Đào Duy Anh, Phường 10, Q. Phú Nhuận



THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH
1. Hàn Quốc (khu vực Seoul và Busan): bán lẻ online và các siêu thị như Olive Young, 
Huyndai. Bán buôn cho các nhà phân phối cũng như các nhà sản xuất thực phẩm. Nhà 
phân phối tại Hàn Quốc: Alles Trade International (khu vực Seoul, Incheon và lân cận), SY 
Global (khu vực Busan, Daegu và các tỉnh lân cận)

2. Mỹ và Canada (tháng 07/2019): thông qua 3 nhà phân phối chính gồm:

- Rania’s Love (OEM)

- Cay Thi Queentree Food USA

- Green Valley LLC (bang New York và các thành phố lớn ở Canada như Toronto, Quebec, 
Montreal)

3. Bỉ và Hà Lan: OEM thương hiệu Puur Sap Van (nước ép thanh long chai thủy tinh)

TỔNG KIM NGẠCH XUẤT KHẨU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019: 105,000 USD

TỔNG KIM NGẠCH XUẤT KHẨU NĂM 2018: 35,000 USD



THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

 1. Chuỗi siêu thị tiện lợi Shop & Go, Circle K, Cheers và Aeon 
Citimart

 2. Chuỗi siêu thị tiện lợi của người Hàn Quốc tại Việt Nam: OK 
Mart, Sky Mart…

 2. Siêu thị online: Vuivui, Tiki, Lazada, Alibaba….

 3. Bệnh viện: Nhi Đồng 2, Từ Dũ….

 4. Trạm dừng chân: các tỉnh Miền Tây Nam Bộ

 5. Khu mua sắm ngoại quốc: Nha Trang, Phú Quốc và Đà Nẵng

 6. Chuỗi quán café: Milano quận Tân Phú, Café Mê Linh,…



TRANG TRẠI THANH LONG GLOBAL GAP KIM HẢI

 Thành lập từ năm 2007

 Quy mô: 80 hecta

 Địa điểm: Xã Tà Mon, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

 Trang trai mô hình kiểu mẩu của tỉnh Bình Thuận

 Chứng nhận: Global GAP từ năm 2008 và tái đánh giá hàng năm

 Sản lượng: 1000 tấn thanh long ruột đỏ và ruột trắng

 Thị trượng xuất khẩu trái tươi: Trung Quốc, Mỹ và Châu Âu

 Nhà máy chế biến các sản phẩm từ thanh long xây dựng theo
tiêu chuẩn HACCP và đặt tại trang trại



TRANG TRẠI THANH LONG GLOBAL GAP KIM HẢI

Trang trại thanh long Kim Hải là trang trại duy nhất tại Viêt Nam theo mô hình khép kín từ
trồng trọt đến thành phẩm

Trồng trọt Canh tác Thu hoạch Đóng gói Bảo quản

Chế biếnXuất khẩu thanh long trái

Các sản phẩm từ thanh long 
như nước ép, sấy dẻo, snack



“Hướng tới organic vì sức khỏe người tiêu dung”

Từ những ngày đầu thành lập, trang tại hoạt động theo tiêu chí:

Canh tác nông
nghiệp an toàn

Hạn chế sử dụng
phân bón hóa học

Hạn chế tối đa sử
dụng thuốc bảo vệ

thực vật

Sử dụng chế phẩm
sinh học để bảo vệ

sức khỏe người tiêu
dùng

Không sử dụng chất
kích thích tăng

trưởng

Đảm bảo an toàn và
phúc lợi cho người

lao động
Truy xuất nguồn gốc
và nhật ký trồng trọt

toàn bộ trang trại

Tăng cường sử dụng
phân bón hữu cơ



CHỨNG NHẬN GLOBAL GAP

 Chứng nhận Global GAP (GGN
4052852217637) của trang trại được đánh
giá hàng năm bởi tổ chức Control Union
Hà Lan. Trang trại thanh long Global Gap
quy mô nhất tỉnh Bình Thuận. Mô hình
khép kín tiên tiến từ trồng trọt đến chế
biến thành phẩm, giúp doanh nghiệp kiểm
soát chất lượng toàn diện. Nền tảng giúp
doanh nghiệp hướng đến nông nghiệp
công nghệ cao 4.0.



NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SẢN PHẨM TỪ THANH LONG

 Chứng nhận nhà máy: 

 HACCP CU855301 (SLS1266)-01.2017 đánh giá hàng năm bởi tổ chức Control Union 
Srilanka.

 KFDA (MFDS) – Cục an toàn thực phẩm Hàn Quốc (Seoul) đánh giá nhà máy tháng 08 
năm 2017.

 US FDA Registered Facility (#19140489492): đăng ký nhà máy với Cục An Toàn Thực 
Phẩm Liên Bang Mỹ và giấy phép xuất khẩu sản phẩm vào thị trường Bắc Mỹ.

 Diện tích nhà máy: trên 2000 m2

 Năng lực sản xuất (2018):

 1. Nước ép thanh long chai thủy tinh 255ml / 900ml : 900,000 chai / năm 

 2. Nước ép thanh long túi nhôm 150ml : 1.4 triệu túi / năm 

 3. Kẹo thanh long / snack thanh long : 500,000 túi / năm

 4. Thanh long sấy dẻo (đỏ / trắng / mix) : 800,000 túi / năm



CHỨNG NHẬN HACCP

 Chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn an
toàn thực phẩm và thực hành sản xuất an
toàn HACCP do Control Union Sri Lanka
cấp và tái đánh giá hàng năm

 Số tiêu chuẩn: CU855301

 Bộ tiêu chuẩn khung: SLS 1266



Nước ép thanh long A’fruit

 100% nguyên chất từ thanh long ruột đỏ và ruột trắng

 Sản phẩm độc đáo có tiềm năng lớn tại Việt Nam và các nước

 Mỗi chai nước ép 255 ml tương đương với 2 trái thanh long (650 grams)

 Sử dụng phương pháp truyền thống kết hợp với công nghệ chế biến tiên tiến để giữ
nguyên các giá trị dinh dưởng và bảo quản được trên 12 tháng

 Chế biến từ những trái thanh long tươi sạch được sản xuất và đóng gói trên dây
chuyền tự động khép kín từ khâu trồng trọt đến tay người tiêu dung

Giàu
Polyphenol
Chất chống oxy hóa

Không phụ 
gia thực 

phẩm

Không chất
bảo quản

Không
hương liệu



Lợi sức khỏe của nước ép thanh long A’fruit

1. Giàu polyphenol giúp cơ thể chống chọi với
nguy cơ bệnh tật, phòng chống ung thư

2. Ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa
3. Cải thiện sức khỏe tim mạch
4. Kiểm soát và phòng chống bệnh tiểu đường
5. Tốt cho người đang bị tiểu đường
6. Cải thiện hệ thống tiêu hóa
7. Giảm viêm khớp
8. Tốt cho mắt và làm mịn da
9. Thanh nhiệt cơ thể
10.Hỗ trợ giảm cân



✓100% nguyên chất

✓Không bổ sung đường

✓Không chất bảo quản

✓Không màu hóa học

NƯỚC ÉP THANH LONG 
NGUYÊN CHẤT



NƯỚC ÉP THANH 
LONG ỔI XÁ LỊ

✓70% thanh long

✓Chiết xuất hương ổi xá lị

✓Có bổ sung đường

✓Không chất bảo quản

✓Không màu hóa học



NƯỚC ÉP THANH 
LONG ĐÀO

✓70% thanh long

✓Chiết xuất hương đào

✓Có bổ sung đường

✓Không chất bảo quản

✓Không màu hóa học



NƯỚC ÉP THANH 
LONG DƯA LƯỚI

✓70% thanh long 

✓Chiết xuất dưa lưới

✓Có bổ sung đường

✓Không chất bảo quản

✓Không màu hóa học



NƯỚC ÉP THANH 
LONG CHANH DÂY

✓70% thanh long

✓Chiết xuất chanh dây

✓Có bổ sung đường

✓Không chất bảo quản

✓Không màu hóa học



THANH LONG SẤY DẺO NLMT A’FRUIT

 Thanh long sấy dẻo mang vị ngọt thanh và chua nhẹ

 Cung cấp nhiều thành phần dinh dưỡng giúp kiểm soát cân nặng

 Đặc biệt tốt cho người bị bệnh tim mạch và tiểu đường

 Sau khi thu hoạch, thanh long sẽ được xử lý vệ sinh và cắt thành
lát sau đó sấy khô bằng năng lượng mặt trời tuần hoàn kín, bảo
đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế

 Đóng gói bằng khí nitơ giúp sản phẩm giữ được màu sắc và
hương vị tự nhiên, ít biến dạng với độ giòn vừa phải



THANH LONG SẤY 
DẺO ĐỎ NĂNG 
LƯỢNG MẶT TRỜI

✓Chi phí sấy thấp hơn 

✓100% thanh long 

✓Không chất bảo quản

✓Không màu hóa học

✓Hạn sử dụng 12 tháng



THANH LONG SẤY 
DẺO TRẮNG NĂNG 
LƯỢNG MẶT TRỜI

✓Chi phí sấy thấp hơn

✓100% thanh long 

✓Không chất bảo quản

✓Không màu hóa học

✓Hạn sử dụng 12 tháng



THANH LONG SẤY 
MIX TRẮNG NĂNG 
LƯỢNG MẶT TRỜI

✓Chi phí sấy thấp hơn

✓100% thanh long 

✓Không chất bảo quản

✓Không màu hóa học

✓Hạn sử dụng 12 tháng



KẸO DẺO THANH LONG GỪNG TẮC

 Sản phẩm có nhiều tiềm năng phát triển tại Việt Nam và thế giới

 Sự kết hợp tuyệt hảo giữa thanh long và mạch nha trứ danh
Quảng Ngãi và vị cay của gừng tự nhiên

 Hương vị đặc trưng, vị ngọt thanh, chua nhẹ và dễ ăn

 Món ăn vặt vui miệng, an toàn và tốt cho sức khỏe. Không sợ béo

 Không chất bảo quản, hương liệu và màu tổng hợp

 Giàu chất chống oxy hóa và 2 loại axit béo thiết yếu Omega 3-6-9
đóng vai trò quan trọng trong qua trình chuyển hóa chất mà cơ
thể không tự tổng hợp được





Hoa Hậu Úc 2017 Quảng Bá Sản Phẩm A’fruit





BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO EL SALVADOR, NGÀI HUGO
MARTINEZ NÓI VỀ THANH LONG BÌNH THUẬN

Ông Carlos Castaneda nhấn mạnh “Nông sản là
một trong những mặt hàng rất quan trọng với El
Salvador, chính phủ chúng tôi đang trong nỗ lực
gia tăng sản lượng các sản phẩm nông nghiệp,
nhất là đẩy mạnh nhập khẩu các sản phẩm ở vùng
nhiệt đới như Việt Nam. Vì vậy đây là cơ hội rất
tốt để hai bên hợp tác, sắp tới chính phủ hai nước
cũng sẽ có ký kết Hiệp định thông qua thuế suất
0% đối với các sản phẩm cụ thể.” Ông Carlos
Castaneda cũng đặc biệt ấn tượng với Thanh
Long và các sản phẩm từ Thanh Long của Việt
Nam, xem đây là một đặc sản quý và đất nước El
Salvador mong muốn nhập khẩu trong thời gian
gần nhất.



TRIỂN LÃM SEOUL FOOD EXPO 2017 (T5)



GIAO THƯƠNG TẠI TOKYO VÀ OSAKA 2017 (T9)



TRIỂN LÃM VIETNAM FOOD EXPO 2017 (T11)



TRIỂN LÃM TUẦN LỄ HÀNG VIỆT NAM TẠI CENTRAL WORLD, 
BANGKOK 2018 (T6)



TRIỂN LÃM VIETNAM FOOD EXPO 2018 (T11)



TRIỂN LÃM TOKYO FOOD & CAFÉ 2018 (T3)



KHÁCH NHẬT BẢN 
THAM QUAN FARM 

T11 / 2018



BÁN HÀNG TẠI HÀN QUỐC

Bán online qua trang TMĐT lớn nhất Hàn Quốc Market Kurly
Link: https://www.kurly.com/shop/goods/goods_view.php?&goodsno=27910

Bày bán trong siêu thị Huyndai 
Department Store ở Busan

https://www.kurly.com/shop/goods/goods_view.php?&goodsno=27910


TRIỂN LÃM 
SWEET KOREA 2019
KINTEX, Goyang



TRƯNG BÀY HÀNG Ở 
THƯỢNG HẢI – TQ
VIETNAM HUB – VCCI 2019



HÀNG BÁN TẠI CÁC CHUỔI 
SIÊU THỊ TIÊN LỢI (COOP 
CHEERS, CIRCLE K, SHOP & 
GO, OK MART, SKYMART)



Xin cảm ơn!

Thank you


