
COMPANY PROFILE

2022



Unit: Million VND

2015

9778

2016

23132

2017

54867

2018

77361

2019

65337

2020

53447

Cubes Asia là công ty tiên phong và dẫn đầu 
trong lĩnh vực cung cấp giải pháp cà phê 
toàn diện, đóng vai trò là nhà nhập khẩu và 
phân phối độc quyền các thương hiệu máy 
pha, máy xay cà phê Châu Âu chính hãng 
nổi tiếng thế giới cùng những sản phẩm hỗ 
trợ chất lượng.

VỀ

CHÚNG TÔI 
Cubes Asia cung cấp các sản phẩm và dịch 
vụ tuyệt vời để nâng cao chất lượng cuộc 
sống. 
Điều chúng tôi quan tâm không chỉ tập trung 
vào việc kinh doanh mà còn là khát khao 
phát triển văn hóa cà phê Việt Nam. 

SỨ

MỆNH
Cubes Asia là công ty tiên phong và dẫn đầu 
trong lĩnh vực cung cấp giải pháp cà phê 
toàn diện, đóng vai trò là nhà nhập khẩu và 
phân phối độc quyền các thương hiệu máy 
pha, máy xay cà phê Châu Âu chính hãng 
nổi tiếng thế giới cùng những sản phẩm hỗ 
trợ chất lượng.

Cubes Asia cung cấp các sản phẩm và dịch 
vụ tuyệt vời để nâng cao chất lượng cuộc 
sống. 
Điều chúng tôi quan tâm không chỉ tập trung 
vào việc kinh doanh mà còn là khát khao 
phát triển văn hóa cà phê Việt Nam. 

Nhân viên tư vấn của chúng tôi giúp bạn tìm 
ra các giải pháp phù hợp theo từng địa điểm. 
Nhờ việc nâng cao liên tục các quy trình hỗ 
trợ mà chúng tôi có được sự hài lòng khách 
hàng, bởi vì chúng tôi có thể cung cấp bạn 
giá trị cao nhất với những gì bạn bỏ ra, cùng 
với giao hàng nhanh chóng và dịch vụ sau 
bán tận tình.

TĂNG TRƯỞNG

DOANH THU



2012
Cubes Asia bắt đầu cung 
cấp các giải pháp cà phê 
toàn diện tại thị trường

Việt Nam.

2014
Là nhà phân phối độc 

quyền Nuova Simonelli (Ý) 
và Melitta (Đức), Cubes 

Asia dẫn đầu về giải pháp 
cà phê tại Việt Nam.

QUÁ TRÌNH

PHÁT TRIỂN

2018
Thành lập CUBES-LAB – 

trung tâm đào tạo Barista và 
năng lực cà phê toàn diện. 
Với Schaerer và BWT, danh 
mục thương hiệu quốc tế 

cao cấp cho giải pháp cà phê 
được hoàn chỉnh.

2017
Bằng việc phân phối độc quyền 
Victoria Arduino, Cubes Asia 
trở thành công ty hàng đầu

về phân phối máy pha cà phê 
specialty tại Việt Nam và bắt 
đầu tài trợ cho cuộc thi Vô 

Địch Barista Việt Nam (VNBC).

2019
CUBES-LAB được chứng 
nhận bởi Hiệp hội Cà phê 

Đặc sản Thế giới SCA, Một 
CUBES-LAB thứ hai cũng 
được thành lập tại Hà Nội. 

2016
Cubes Asia khai trương 

showroom thứ 2 ở Saigon và 
hai showroom / trung tâm 

bảo hành ở Đà Nẵng, Hà Nội.  
Cùng với mạng lưới đại lý 

được đào tạo, Cubes Asia phủ 
rộng trên khắp cả nước 



Khách hàng của chúng tôi có thể kể đến các 
nhà hàng, khách  sạn,  chuỗi  cà  phê  lớn  tại 
Việt  Nam  như: The Coffee  House,  Trung 
Nguyên Legend,  Aha Cafe, Laha Roastery,  
Viva Coffee, Twitter Beans Coffee, Novotel,  
Sol  Beach,  Laveranda,  Part Hyatt,  Equatorial,  
Mũi  Né  Bay,  Là  Việt,  Heritage  và nhiều 
khách hàng khác mà chúng tôi đã phục vụ 
khắp Việt Nam.

KHÁCH HÀNG

CỦA CHÚNG TÔI
Khách hàng của chúng tôi có thể kể đến các 
nhà hàng, khách  sạn,  chuỗi  cà  phê  lớn  tại 
Việt  Nam  như: The Coffee  House,  Trung 
Nguyên Legend,  Aha Cafe, Laha Roastery,  
Viva Coffee, Twitter Beans Coffee, Novotel,  
Sol  Beach,  Laveranda,  Part Hyatt,  Equatorial,  
Mũi  Né  Bay,  Là  Việt,  Heritage  và nhiều 
khách hàng khác mà chúng tôi đã phục vụ 
khắp Việt Nam.



Nhờ vào sự ủng hộ từ phía khách hàng, 
CubesAsia hiện diện trên khắp cả nước 
thông qua hệ thống Showroom và Trung tâm 
dịch vụ khách hàng toàn quốc - HCM/ĐN/
HN cùng với hệ thống đại lý ủy quyền chính 
thức trải rộng khắp cả nước.

HỆ THỐNG

PHÂN PHỐI

HÀ NỘI
www.horecavn.com
www.meta.vn
www.kokcoffee.vn

HUẾ
www.greenfieldscoffee.com

ĐÀ NẴNG
www.mayacacoffee.com
www.danacafe.vn

GIA LAI
www.lamantcafe.vn

ĐẮK LẮK
www.azzan.vn

SÀI GÒN
www.phuongbinhgroup.com.vn
www.iqplus.vn
www.trungnguyen.com.vn
www.lahacoffee.vn
www.lybaominh.com

ĐẠI LÝ TIÊU BIỂU

87 Le Hong Phong, Ba Dinh,
Ha Noi
Hotline: +84 907 838 395

Sala - SARIMI A1-00.10, 74 
Nguyễn Cơ Thạch, phường 
An Lợi Đông, Thủ Đức, HCM
Hotline: +84 909 244 388

SÀI GÒN

HUẾ

GIA LAI

ĐẮK LẮK

HÀ NỘI



Chúng tôi là nhà phân phối độc quyền các thương 
hiệu cao cấp trong ngành công nghiệp cà phê. 
Chúng tôi có khả năng cung ứng đúng sản phẩm 
và thiết bị dựa trên nhu cầu khách hàng.

Chúng tôi là nhà phân phối độc quyền các thương 
hiệu cao cấp trong ngành công nghiệp cà phê. 
Chúng tôi có khả năng cung ứng đúng sản phẩm 
và thiết bị dựa trên nhu cầu khách hàng.

THƯƠNG HIỆU 

CỦA CHÚNG TÔI



NUOVA

SIMONELLI
Dòng máy pha cà phê chuyên nghiệp Ý luôn 
nổi bật bởi thiết kế, công nghệ và những đổi 
mới tiên phong phù hợp cho quán cà phê, 
chuỗi cà phê hoặc hệ thống nhà hàng. Sản 
phẩm còn lợi thế ở tính bền bỉ kể cả khi sử 
dụng với công suất lớn liên tục.

Máy pha cà phê espresso Ý từ năm 1936, 
gây ấn tượng bởi:
• Sự sáng tạo
• Công nghệ vượt trội
• Công trình nghiên cứu giá trị
• Tính bền vững
• Thiết kế khoa học

Dòng máy pha cà phê chuyên nghiệp Ý luôn 
nổi bật bởi thiết kế, công nghệ và những đổi 
mới tiên phong phù hợp cho quán cà phê, 
chuỗi cà phê hoặc hệ thống nhà hàng. Sản 
phẩm còn lợi thế ở tính bền bỉ kể cả khi sử 
dụng với công suất lớn liên tục.



VICTORIA 

ARDUINO

Dòng máy pha, máy xay cà phê cao cấp Ý 
dành cho bậc thầy Barista với những yêu 
cầu khắt khe về độ ổn định nhiệt độ, thời 
gian pha chế, tốc độ và nhiệt độ xay,... để 
bắt trọn những hương vị tinh túy nhất và 
sáng tạo ra những thức uống signature từ 
cà phê specialties của mình. Đặc biệt, tất 
cả những điểm nổi bật này được tích hợp 
trong thiết kế sang trọng và tinh tế, khẳng 
định vị trí thương hiệu.

Máy pha cà phê espresso đẳng cấp với chất 
lượng, chất liệu hay hiệu suất không thể bàn 
cãi mở ra khái niệm mới về máy pha cà phê 
espresso hiện đại:
• Sự nhất quán tuyệt đối cho cà phê specialty
• Những công nghệ cho espresso tiên tiến 
nhất
• Khả năng hiệu chỉnh theo ý muốn
• Sản phẩm có thiết kế đầy nghệ thuật

Máy pha cà phê espresso đẳng cấp với chất 
lượng, chất liệu hay hiệu suất không thể bàn 
cãi mở ra khái niệm mới về máy pha cà phê 
espresso hiện đại:
• Sự nhất quán tuyệt đối cho cà phê specialty
• Những công nghệ cho espresso tiên tiến 
nhất
• Khả năng hiệu chỉnh theo ý muốn
• Sản phẩm có thiết kế đầy nghệ thuật



Máy pha cà phê siêu tự động công suất lớn từ 
Thụy Sĩ với nhiều tính năng thông minh, thức 
uống đa dạng cùng khả năng hiệu chỉnh tối ưu 
hóa người dùng. Với công nghệ Best FoamTM 
được cấp bằng sáng chế - đúng như tên gọi của 
nó, bạn sẽ hài lòng khi thưởng thức foam sữa 
ngon nhất - sánh mịn óng ánh. Schaerer sử dụng 
phổ biến tại các chuỗi nhà hàng - khách sạn, hệ 
thống cửa hàng tiện lợi và các chuỗi cà phê tự 
phục vụ trên thế giới.

 SCHAERER

Với 125 năm kinh nghiệm, Schaerer đã khẳng 
định thương hiệu dẫn đầu về cung cấp máy 
pha cà phê siêu tự động bởi:
• Các công nghệ vượt trội
• Giải pháp pha chế sữa và cà phê tích hợp
• Đa dạng cấu hình sản phẩm tùy thuộc theo 
nhu cầu của bạn
• Bí quyết sâu rộng
• Các lợi ích tối ưu cho khách hàng.

Máy pha cà phê siêu tự động công suất lớn từ 
Thụy Sĩ với nhiều tính năng thông minh, thức 
uống đa dạng cùng khả năng hiệu chỉnh tối ưu 
hóa người dùng. Với công nghệ Best FoamTM 
được cấp bằng sáng chế - đúng như tên gọi của 
nó, bạn sẽ hài lòng khi thưởng thức foam sữa 
ngon nhất - sánh mịn óng ánh. Schaerer sử dụng 
phổ biến tại các chuỗi nhà hàng - khách sạn, hệ 
thống cửa hàng tiện lợi và các chuỗi cà phê tự 
phục vụ trên thế giới.



Melitta tiếp cận thế giới cà phê cao cấp với 
dòng máy pha tự động của Đức dành cho văn 
phòng, gia đình. Thiết kế bắt mắt mang trong 
mình những sáng tạo độc đáo, cà phê pha ra từ 
những hạt tươi mới, với lựa chọn công thức cà 
phê khác nhau chỉ với một nút chạm, chắc chắn 
làm hài lòng bạn

MELITTA

Với thương hiệu Melitta, khách hàng tìm thấy 
mọi thứ họ cần để thưởng thức một tách cà phê 
ngon đúng điệu, nhờ vào:
• Sự phát triển bền vững luôn đặt lên hàng đầu
• Chất lượng nổi bật
• Sự cân bằng khéo léo giữa hiện đại và truyền 
thống
• Các chứng nhận chất lượng và giải thưởng 
thiết kế

Melitta tiếp cận thế giới cà phê cao cấp với 
dòng máy pha tự động của Đức dành cho văn 
phòng, gia đình. Thiết kế bắt mắt mang trong 
mình những sáng tạo độc đáo, cà phê pha ra từ 
những hạt tươi mới, với lựa chọn công thức cà 
phê khác nhau chỉ với một nút chạm, chắc chắn 
làm hài lòng bạn

Với thương hiệu Melitta, khách hàng tìm thấy 
mọi thứ họ cần để thưởng thức một tách cà phê 
ngon đúng điệu, nhờ vào:
• Sự phát triển bền vững luôn đặt lên hàng đầu
• Chất lượng nổi bật
• Sự cân bằng khéo léo giữa hiện đại và truyền 
thống
• Các chứng nhận chất lượng và giải thưởng 
thiết kế



Được thành lập từ  năm 1908, Solis đã mang đến 
nhiều thiết bị gia dụng để sử dụng trong nhà bếp, 
làm đẹp và điều hòa. Là một doanh nghiệp Thụy 
Sĩ với truyền thống lâu đời và phong phú, các giá 
trị kinh doanh như sự tin cậy, niềm tin và tính bền 
vững là đặc biệt quan trọng đối với Solis.

SOLIS
Được thành lập từ  năm 1908, Solis đã mang đến 
nhiều thiết bị gia dụng để sử dụng trong nhà bếp, 
làm đẹp và điều hòa. Là một doanh nghiệp Thụy 
Sĩ với truyền thống lâu đời và phong phú, các giá 
trị kinh doanh như sự tin cậy, niềm tin và tính bền 
vững là đặc biệt quan trọng đối với Solis.

Trong hơn 100 năm qua, Solis đã mang đến 
nhiều loại thiết bị gia dụng hữu ích với thiết 
kế vượt thời gian cùng chất lượng vượt 
trội. Thiết kế và chức năng của sản phẩm 
là những khía cạnh quan trọng mà đội ngũ 
phát triển sản phẩm lành nghề của Solis luôn 
quan tâm đến.

Trong hơn 100 năm qua, Solis đã mang đến 
nhiều loại thiết bị gia dụng hữu ích với thiết 
kế vượt thời gian cùng chất lượng vượt 
trội. Thiết kế và chức năng của sản phẩm 
là những khía cạnh quan trọng mà đội ngũ 
phát triển sản phẩm lành nghề của Solis luôn 
quan tâm đến.



Vitamix cam kết mang các sản phẩm xay trộn 
siêu việt của chúng tôi đến mọi căn bếp trên 
thế giới. Để sản xuất ra các sản phẩm chất 
lượng hàng đầu trong ngành, chúng tôi đã tìm 
kiếm và kiểm soát các linh kiện để đảm bảo chất 
lượng đáp ứng được các tiêu chí khắt khe của 
công ty về hiệu suất và tuổi thọ máy.

VITAMIX
Vitamix cam kết mang các sản phẩm xay trộn 
siêu việt của chúng tôi đến mọi căn bếp trên 
thế giới. Để sản xuất ra các sản phẩm chất 
lượng hàng đầu trong ngành, chúng tôi đã tìm 
kiếm và kiểm soát các linh kiện để đảm bảo chất 
lượng đáp ứng được các tiêu chí khắt khe của 
công ty về hiệu suất và tuổi thọ máy.

Ngay từ buổi đầu, Vitamix® đã tập trung về 
dinh dưỡng từ thực phẩm toàn phần. Mặc 
dù đã có nhiều thay đổi từ năm 1921, chúng 
tôi vẫn chú trọng mang lại cuộc sống tốt đẹp 
hơn thông qua việc duy trì sức khỏe và thể 
chất cơ thể khỏe mạnh



CARRARO

Mỗi tách cà phê Carraro sẽ mang bạn đến 
với hành trình vòng quanh thế giới và tràn 
ngập trong sự phong phú, hùng vĩ của thiên 
nhiên, bởi vì mùi vị cà phê thay đổi theo mùa 
cũng như vụ thu hoạch.

Mỗi tách cà phê Carraro sẽ mang bạn đến 
với hành trình vòng quanh thế giới và tràn 
ngập trong sự phong phú, hùng vĩ của thiên 
nhiên, bởi vì mùi vị cà phê thay đổi theo mùa 
cũng như vụ thu hoạch.

Đó là lí do chúng tôi đã chu du khắp hàng 
nghìn dặm tìm ra những vụ cà phê tốt nhất, 
như là cam kết mang đến hương vị xuất sắc 
đồng nhất. Đó là những gì chúng tôi đã luôn 
làm trong hơn 90 năm qua kể từ 1927.



Các chuyên gia về trà của chúng tôi đã chọn lọc 
kĩ càng nguyên liệu từ 90 quốc gia trên toàn thế 
giới. Messmer là thương hiệu nổi tiếng tại Đức 
với hơn 165 năm trên thị trường. Hương vị mộc 
mạc của nguyên liệu được tuyển chọn gắt gao 
từ hơn 90 quốc gia. 

MESSMER
Các chuyên gia về trà của chúng tôi đã chọn lọc 
kĩ càng nguyên liệu từ 90 quốc gia trên toàn thế 
giới. Messmer là thương hiệu nổi tiếng tại Đức 
với hơn 165 năm trên thị trường. Hương vị mộc 
mạc của nguyên liệu được tuyển chọn gắt gao 
từ hơn 90 quốc gia. 

Các sản phẩm Messmer đều 100% có 
nguồn gốc thiên nhiên, không chứa lac-
tose và gluten. Bên cạnh đó, bao bì sản 
phẩm cũng hoàn toàn than thiện với môi 
trường. Chúng tôi luôn nỗ lực để mang 
tới cho khách hàng những tách trà thơm 
ngon, tốt nhất cho sức khỏe.



Một sản phẩm từ Nutrisun GmbH & Co. KG, 
nhà sản xuất chất làm ngọt hàng đầu tại Đức 
và châu Âu. Khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh 
thần, kiểm soát cân nặng và cân đối là cốt lõi 
những gì mà chúng tôi mang lại thông qua các 
sản phẩm Huxo.

HUXOL
Một sản phẩm từ Nutrisun GmbH & Co. KG, 
nhà sản xuất chất làm ngọt hàng đầu tại Đức 
và châu Âu. Khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh 
thần, kiểm soát cân nặng và cân đối là cốt lõi 
những gì mà chúng tôi mang lại thông qua các 
sản phẩm Huxo.

Chúng tôi muốn mang lại trải nghiệm lối sống 
mới cho những khách hàng đang trong quá 
trình giảm cân, có bệnh lí tiểu đường, tiền sử về 
tim mạch và huyết áp cao. Chất làm ngọt Huxol 
được sử dụng để thay thế đường hằng ngày.
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được sử dụng để thay thế đường hằng ngày.



TƯ VẤN
Đội ngũ tư vấn được đào tạo trực tiếp bởi đại 
diện nhãn hàng thế giới thấu hiểu nhu cầu cà 
phê của bạn bằng sự tận tâm, giúp bạn lựa 
chọn giải pháp tối ưu và cảm nhận trải nghiệm 
tuyệt vời.

SẢN PHẨM
Sản phẩm đa dạng với chất lượng không thể bàn 
cãi, được nhập khẩu độc quyền từ những thương 
hiệu hàng đầu thế giới.

LẮP ĐẶT
Bạn luôn an tâm vì sản phẩm được lắp đặt 
đúng tiêu chuẩn bởi các kỹ thuật viên trải qua 
đào tạo, thậm chí với những sản phẩm phức 
tạp nhất.

ĐÀO TẠO
Barista của chúng tôi và Trung tâm đào tạo 
Cubes-Lab cung cấp khóa học tiêu chuẩn quốc tế 
với tất cả máy móc.

BẢO TRÌ
Với hệ thống trung tâm dịch vụ phủ rộng khắp 
cả nước, chung tôi đảm bảo dịch vụ khách hàng 
nhanh chóng và tin cậy.

DỊCH VỤ

CỦA CHÚNG TÔI
TƯ VẤN

SẢN PHẨM

LẮP ĐẶTĐÀO TẠO

BẢO TRÌ GIẢI PHÁP
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