
Ông Bert Jan Port, Tổng giám đốc 
hãng Tetra Pak Việt Nam giới thiệu 
công nghệ sản xuất hiện đại của 
Vinasoy. Trong buổi lễ khánh thành, 
công ty Vinasoy cũng tặng một triệu 
suất sữa học đường trị giá 3,3 tỷ đồng 
cho các em học sinh tiểu học vùng 
sâu,sâu, vùng xa ở Bắc Ninh và Quảng 
Ngãi.

Vinasoy kỳ vọng với công suất 180 triệu lít sữa, nhà máy này đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng ở khu vực miền 
Bắc - nơi thị phần của hãng chiếm khoảng 47%. Quy trình vận hành khép kín, vận chuyển, đóng gói tự động giúp sản 
phẩm sản xuất từ nhà máy hạn chế được hỏng hóc, bảo quản chất lượng do vận chuyển đường dài.

Ông Ngô Văn Tụ, Giám đốc điều hành Vinasoy cho biết trước mắt, lượng sữa sản xuất từ nhà máy sẽ phục vụ nhu cầu 
tiêu dùng trong nước. Trong tương lai, hãng sẽ mở rộng thị phần của mình ra nước ngoài, thâm nhập vào các nước 
láng giềng như Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan...

Ông Ngô Văn Tụ, Giám đốc Điều hành Công ty Vinasoy (áo vest đen) dẫn các lãnh đạo tỉnh Bắc 
Ninh và Quảng Ngãi tham quan nhà máy thứ 2 tại Bắc Ninh của VinaSoy.

Kết quả nghiên cứu thị trường do công ty Nielsen 
công bố hồi tháng 6 vừa qua, Vinasoy chiếm 78% 
thị phần sữa đậu nành trong nước, với 2 sản phẩm 
chiến lược là Fami và Vinasoy. 10 năm trở lại 
đây, tốc độ tăng trưởng bình quân của Vinasoy 
cũng đạt hơn 140% một năm. Năm 2012, doanh 
thu của Vinasoy gần 1.900 tỷ đồng và năm 2013 
ước tính đạt 2.440 tỷ đồng.ước tính đạt 2.440 tỷ đồng.
Ảnh nhà máy sản xuất sữa đậu nành thứ 2 của 

Bắc Ninh


