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Giảng viên
Sáng lập nhà rang Yêu Cà Phê (the
Coffaholic Roastery) cung cấp giải pháp
ngành cà phê CLC/Đặc sản, sở hữu các
thương hiệu: Fin Saigon cafe' & Saigon Coffee
Institute.
Giảng viên được uỷ quyền của Hiệp Hội cà
phê đặc sản thế giới SCA (2019-2022).
Chuyên gia thẩm định chất lượng cà phê
nhân xanh Ro và A được cấp bằng của CQI -
Học Viện chất lượng cà phê thế giới. (Q-
grader Robusta và Arabica 2018-2025)
Chuyên gia huấn luyện sơ chế cà phê nhân
xanh theo tiêu chuẩn CQI (Q-processing)
Giám khảo các cuộc thi cà phê nhân xanh đặc
sản, các cuộc thi pha chế, rang xay cà phê
đặc sản quốc gia hàng năm từ 2019.
Huấn luyện trên 100 khoá nghề cà phê đặc
sản SCA & non-SCA.
Đã đào tạo được vài học viên trở thành
chuyên gia cà phê đặc sản thế giới & đã đang
làm việc cho các công ty cà phê đa quốc gia.
Kinh nghiệm hơn 12 năm vị trí quản lý cấp
trung - cao Marketing & Sales của các công
ty đa quốc gia về ngành hàng tiêu dùng
FMCG và dược phẩm Healthcare (Oreo, Ritz,
Devondale, Gatsby, Darlie, Brands...)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

"Mong muốn của tôi là người Việt Nam"Mong muốn của tôi là người Việt Nam
được uống cà phê sạch & ngon mỗi ngày."được uống cà phê sạch & ngon mỗi ngày."



Hành trình Farm to Cup 
hướng đến chuyên gia quản trị chất lượng & sáng
tạo sản phẩm cà phê
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BUSINESS & MARKETING
PLAN for CAFE

- Lên kế hoạch kinh doanh & tiếp thị
để start-up quán cafe hiện đại -

 Nghiên cứu phân tích thị trường, Lựa chọn nhóm khách hàng tiềm năng, và
Định vị thương hiệu.
 Chiến lược kinh doanh & marketing cùng Kế hoạch hành động chi tiết cho
04 yếu tố Ps cơ bản: Sản phẩm (menu), Giá cả, Mặt bằng, Chiêu thị truyền
thông và 02 yếu tố tăng cường: Con người và Tài chính.
Kế hoạch tài chính: Dự toán chi để set-up quán cà phê chất lượng cao, Dự
đoán doanh số, chi phí hàng tháng và tính lãi lỗ & hoàn vốn.
Kế hoạch nhân sự: ngân sách cho từng kiểu quán & hướng phát triển của
nhân viên.
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--> File excel cho từng chủ đề học, để học viên có thể thực hành chi tiết. Chọn
một thương hiệu cafe trên thị trường hoặc tự tạo để làm bài luận cuối khoá.

MỤC TIÊU:
Biết đầy đủ 08 kế hoạch lớn & các việc chi tiết cần phải chuẩn bị
cho việc khởi tạo & vận hành quán cà phê chất lượng cao từ sản

phẩm cho tới dịch vụ.

Sponsors:



BUSINESS & MARKETING
PLAN for CAFE

- Market research
- Brand
positioning
- Customer
segment
- Marketing action
plan 4Ps + 3Ps

MỤC TIÊU:
Hiểu vùng nguyên liệu, hiểu thị trường cà phê nhân và trở thành nhà

sản xuất cà phê nhân xanh hoặc nhà rang chuyên nghiệp.
 SCA Introduction To Coffee - Nhập Môn Cafe Thế Giới của Hiệp Hội Cà Phê Đặc Sản

Thế Giới SCA
 Coffee Orientation - Định Hướng Nghề Cafe Đặc sản & chất lượng cao
 Sensory & Cupping Skills - Kỹ Năng Thử Nếm - Đánh Giá Cafe
 Basic Roasting - Rang cafe Đặc sản & rang mẫu để thử nếm đánh giá chất lượng
 Hiểu về thị trường cà phê nhân xanh & rang Việt Nam
 Lên kế hoạch sơ chế & sản xuất cà phê nhân xanh cho farm mình.
 Các phương pháp sơ chế cà phê cơ bản & các biến thể của từng phương pháp.
 Các tiêu chuẩn đánh giá cà phê nhân của thế giới.
 Các điều khoản trong hợp đồng kinh doanh thương mại cà phê nhân.
 Các vấn đề tác động về môi trường khi sơ chế sản xuất cà phê nhân xanh.
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COFFEE ROASTING MASTER
- Lớp thợ rang cà phê đặc sản SCA -

Bài 1 [ CLASSIFICATION ] Đánh giá chất lượng cà phê nhân xanh
Bài 2 [ PROFILE OF PROCESSING TYPES ] Xác định hồ sơ hương vị cà phê rang theo
phương pháp sơ chế
Bài 3 [ PROFILING YOUR COFFEE ] Thiết lập hồ sơ rang khác biệt cho thương hiệu của bạn
Bài 4 [ SAMPLE ROASTING ] Rang mẫu thử nếm và đánh giá
Bài 5 [ SENSORY CUPPING ] Thử nếm các phương pháp pha chế, mức độ rang & sự
đồng nhất của cafe
Bài 6 [ TARGETING ROAST COLOR ] Xác định màu rang mục tiêu
Bài 7 [ MANAGING PHYSICAL & CHEMICAL REACTIONS ] Quản lý các phản ứng lý hoá khi
rang
Bài 8 [ ROASTING DEFECTS ] Các lỗi rang phổ biến
Bài 9 [ DEGASSING & STORING ] Quá trình Degas & Bảo quản sau rang
Bài 10 [ GRINDING & PACKING ] Xay & Đóng gói cà phê
Bài 11  [ ROAST METHODOLOGIES ] Các phương pháp rang của thế giới

MỤC TIÊU:
Trở thành thợ rang chuyên nghiệp và có bằng cấp chứng nhận từ hiệp

hội cà phê đặc sản thế giới SCA. BUSINESS & MARKETING
PLAN for CAFE

- Market research
- Brand
positioning
- Customer
segment
- Marketing action
plan 4Ps + 3Ps
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BUSINESS & MARKETING
PLAN for CAFE

- Market research
- Brand
positioning
- Customer
segment
- Marketing action
plan 4Ps + 3Ps

BARISTA & BREWING
- Lớp thợ pha chế cà phê đặc sản -

MỤC TIÊU:
Trở thành thợ pha chế & chiết xuất cà phê chuyên nghiệp, ứng

dụng thiết kế menu cà phê đúng gu thị trường Việt Nam.
1.  Hiểu về thị trường cafe thế giới & Việt Nam.
2. Hiểu về hạt rang & các giai đoạn phát triển hương vị cho Pour, Espresso,
Phin trong hạt rang (Roasting & Development Flavor Profile)
3. Hiểu biết về Biểu Đồ Chiết Xuất Cafe chuẩn SCAA (Brewing Extraction
Chart) để nâng cao & tối ưu việc pha cafe.
4. Hiểu về kích cỡ xay, việc chiết xuất cafe từ hạt cafe xay mịn & xay thô.
5. Biết cách pha các công cụ cafe hiện đại: pha tay thủ công Phin Việt,
Hand-drip (V60, Chemex...); pha máy Espresso, Latte, Cappuchino,
Americano, pha ủ lạnh (coldbrew)
6. Pha cafe (Brewing) trên các hạt cafe rang Nhạt - Đậm để kiểm tra & canh
đo tỉ lệ chiết xuất (Extraction Yield) để tối ưu hoá chiết xuất cho những món
cafe phổ biến nhất (Espresso, Americano, Hand-drip, Phin)
7. Latte Art cơ bản (cách đánh sữa, tamping và Art hình cơ bản cho Latte)
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ContactContact
Fanpage:

Phone Number

Email:

The Coffaholic Roastery 

0912 733 763   hotline
or   090 777 1347 (ms. Nga)

theCoffaholic@gmail.com  or
info@theCoffaholic.coffee

Lab & training center
Fin Saigon Cafe'

013, lô A3, chung cư 105 Phan Xích

Long, phường 07, Phú Nhuận.


