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GIỚI THIỆU MINIBAR, KÉT SẮT THƯƠNG HIỆU PRIMO
Hệ thống Minibar và két sắt primo được thành lập vào đầu những năm 1970 tại Thụy sỹ và đã
trở thành một công ty khách sạn hàng đầu thế giới đó là Minibar System. Có Trụ Sở chính tại
Washington D.C và văn phòng Đại diện khắp các châu lục, Được chấp nhận tại các thị trường
khó tính nhất như Thị Trường châu Âu , Hoa Kỳ và châu Á ….
Cho đến năm 2002 mới có mặt tại Singapore .
Được điều hành bởi Tiến sỹ Andreas Jacobs ông là chủ tịch điều hành một chuối công ty như
Công ty Jacob Holding, Barry Callebaut và công ty Adecco…
Với đội ngũ kỹ sư và nhà thiết kế giỏi có tầm nhìn sâu rộng đã chế tạo ra minibar bằng công
nghệ tiên tiến nhất thế giới. Đảm bảo tiêu chuẩn sản phẩm , Thân thiện với người dùng và bảo
vệ môi trường như sử dụng tất cả các nguồn lực một cách hiệu quả nhất mà vẫn đảm bảo giảm
thiểu gánh nặng cho môi trường càng ít càng tốt và đặc biệt là hiện tượng ấm lên toàn cầu hoàn
toàn bằng không.
Chứng nhận : Hệ thống minibar sản xuất theo tiêu chuẩn ISO , CE , ROHS , WEEE , FCC , ETL
, UL / CSA và các tiêu chuẩn khác theo từng khu vực.

ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA MINIBAR VÀ TỦ LẠNH
Minibar hiệu Primo có hình thức hiện đại, trang nhã nhưng rất sang trọng chỈ dùng làm mát (
không làm đá) , không dùng khí gas, không chạy log như tủ lạnh, không có tiếng ồn , im lặng
tuyệt đối. không độc hại, tiết kiệm điện, tuổi thọ sản phẩm trên 15 năm. Dùng để bảo quản nước
uống ,kẹo, mỹ phẩm, dược phẩm ...duy trì nhiệt độ mức 3-10 độ. Đây là sản phẩm sử dụng
công nghệ hấp thụ nhiệt . Thiết bị điện biến tần không có dòng khởi động nên tiết kiệm điện tối
thiểu nhất.

TẠI SAO PHẢI SỦ DỤNG MINIBAR THAY THẾ CHO TỦ LẠNH
Đó là việc nâng cấp và cập nhật công nghệ tiên tiến mới nhất toàn cầu trong nghành du lịch
khách sạn trên thế giới nói chung và việt nam nói riêng . là việc dùng tủ mát thay thế cho tủ lạnh
đang được nghành khách sạn áp dụng triệt để. Nhằm tối ưu hóa việc phục vụ khách hàng,
để nâng cao Doanh thu đồ uống , giúp cho du khách trải nghiệm dịch vụ hoàn hảo trong suốt

thời gian sử dụng , tạo được tín nhiệm của khách hàng , tạo hiệu quả cao trong hoạt động kinh
doanh của chủ đầu tư.

TRANG BỊ MINIBAR THAY CHO TỦ LẠNH
Chúng ta thu được rất nhiều tiện ích , nhưng khi trang bị tủ lạnh ta không có được những tiện
ích đó ( ví dụ Trang bị minibar chủ đầu tư sẽ có được dịch vụ hoàn hảo đạt tiêu chuẩn quốc tế,
tăng doanh thu đồ uống bên cạnh đó họ còn nhận được nhiều tiện ích khác ta có thể thấy được
như tính năng tiết kiệm điện thì đối với một khách sạn có khoảng 200 phòng là 200 tủ lạnh mà
mỗi một tủ lạnh tiêu hao 1kw/ ngày vậy một tháng KS đó phải chi phí tiền cho 6000 số điện
Trong khi đó nếu dùng minibar thì một tháng họ chỉ phải chi tối đa là 4.500 số điện và như vậy
một năm riêng tiền điện họ tiết kiệm được 18.000 số điện …... Chỉ 200 phòng mà 1 năm đã tiết
kiệm được số tiền đáng kể vậy càng nhiều phòng ta càng nên cân nhắc thật kỹ.).
Sản phẩm rất phù hợp cho khách sạn, sòng bạc, khu nghỉ dưỡng , bệnh viện, trung tâm spa, mỹ
phẩm, phòng ngủ gia đình hạng sang.
Hệ thống Minibar là một trong những nhà cung cấp thiết bị khách sạn hàng đầu thế giới trong
suốt 45 năm qua . Khách hàng tiêu thụ minibar là những chuỗi toàn cầu . Tại Âu châu là Áo,
Ireland, Portugal, Đức , Bồ Đào Nha, Pháp, Vương Quốc Anh…., Châu Mỹ là Hoa Kỳ,
Canada, Mexico, Trung Đông, Châu Á Thái Bình Dương là : Singapore, Australia, Malaysia,
Srilanka, Hong Kong, Macau, China, Thailand, Indonesia, Maldiver, Japan, Philipine,
Bangladesh, Guam, Korea và Việt Nam.
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp Minh Giang được ủy quyền phân phối tại việt
nam từ năm 2010 đến nay , Chúng tôi giới thiệu rất thành công và trang bị cho hầu hết các
khách sạn nổi tiếng trên toàn Quốc . Chúng tôi luôn là người bạn, là đối tác đáng tin cậy Minh
Giang là nơi duy nhất, cung cấp thiết bị minibar , két sắt an toàn thương hiệu Châu Âu dành
riêng cho các khách sạn, nhà hàng và resort cao cấp (Minibar, Hotel safe)… giúp các khách sạn,
nhà hàng và resort tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận. Tại thị trường Việt Nam và giúp họ đạt
được các mục tiêu bằng cách cải thiện tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn trong hoạt động đầu
tư, quản lý và kinh doanh. Với phương châm vì lợi ích của khách hàng, chúng tôi hy vọng đóng
góp và mong muốn trong tương lai ngành công nghiệp khách sạn Việt Nam ngày càng phát triển
sánh ngang tầm thế giới.

KHÁCH HÀNG QUEN THUỘC CỦA CHÚNG TÔI LÀ CÁC TẬP ĐOÀN NỔI
TIẾNG SAU ĐÂY :

THANK YOU !

