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MỤC LỤC 



 

 

TẬP ĐOÀN F.I.T XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MỚI, CHẮP CÁNH 

VƯƠN XA SAU 15 NĂM PHÁT TRIỂN 

Ngày 21 – 24/9/2022, tại Thái Lan, Ban Lãnh đạo Tập đoàn F.I.T và Ban lãnh đạo cao cấp của công ty 

thành viên đã tổ chức họp bàn, xây dựng OGSM 2023 và thống nhất tuyên bố thay đổi Sứ mệnh, Tầm 

nhìn, Giá trị cốt lõi của toàn Tập đoàn. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng nhằm đưa 

tập đoàn F.I.T vươn tới những trọng trách lớn lao hơn trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống 

cộng đồng. 

 

Đứng trước các khó khăn, thách 

thức trong bối cảnh kinh tế, xã hội 

tại Việt Nam và thế giới, Ban 

Lãnh đạo Tập đoàn F.I.T nhận 

thức rõ sự cần thiết phải thay đổi 

chiến lược, tầm nhìn để  tiếp tục 

theo đuổi các giá trị bền vững, đưa 

Tập đoàn phát triển ngày càng 

thịnh vượng, đóng góp nhiều hơn 

cho cộng đồng. Tại sự kiện Tuyên 

bố Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị cốt 

lõi và Xây dựng OGSM 2023, Ban 

Lãnh đạo Tập đoàn và Ban Lãnh 

đạo cấp cao của các công ty thành 

viên đã thống nhất thay đổi chiến 

lược nhằm đưa tập đoàn F.I.T trở 

thành Tập đoàn thịnh vượng, đa 

ngành có các sản phẩm và dịch vụ 

khác biệt, đẳng cấp, dẫn đầu mang 

lại chất lượng cuộc sống tốt đẹp 

hơn. Theo đó, Tập đoàn tập trung 

đầu tư vào các công ty có sản 

phẩm và dịch vụ vượt trội, nâng 

cao sức khỏe đời sống cho cộng 

đồng. Song hành với sự thay đổi 

Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi, 

Ban Lãnh đạo cũng đã xây dựng 

chiến lược OGSM cho năm 2023 

với những mục tiêu thách thức cho 

Tập đoàn và từng công ty thành 

viên.  Đây là công cụ quản trị 

doanh nghiệp trọng yếu, được Ban 

Lãnh đạo Tập đoàn F.I.T áp dụng 

nhằm tạo ra các chiến lược đột phá 

và kiểm soát chiến lược cũng như 

hành động của  toàn Tập đoàn. 

Tiến tới 2027 – mốc son đánh dấu 

tròn 20 năm thành lập, Tập đoàn 

F.I.T đặt mục tiêu trở thành Tập 

đoàn đa ngành có vốn hóa tỷ đô và 

doanh thu hàng trăm triệu USD. 

 

TUYÊN BỐ CHÍNH THỨC CỦA TẬP ĐOÀN F.I.T TẠI SỰ KIỆN: 

Sứ mệnh: Nâng tầm chất lượng cuộc sống bằng các sản phẩm và dịch vụ vượt trội 

Tầm nhìn: 

 Là Tập đoàn thịnh vượng, đa ngành có các sản phẩm và dịch vụ khác biệt, đẳng cấp, dẫn đầu, mang lại 

chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn. 

 Là nơi hội tụ nhân tài, được xã hội tôn vinh. 

Năm 2022 đánh dấu mốc son 

trưởng thành của Tập đoàn F.I.T 

tròn 15 năm hình thành và phát 

triển. Tập đoàn F.I.T đã trở 

thành một Tập đoàn vững mạnh, 

sở hữu các công ty có ngành 

hàng cơ bản, thiết yếu như Dược 

phẩm, FMCG, Thực phẩm, 

Nông nghiệp, Bất động sản… 

Trong suốt quá trình hoạt động, 

Tập đoàn F.I.T và các công ty 

thành viên luôn thích ứng linh 

hoạt và có những bước tiến vượt 

bậc, giữ vững uy tín nhằm hoàn 

thành mục tiêu xây dựng nền 

tảng vững chắc, tạo tiền đề cho 

các kế hoạch bứt phá trong 

tương lai. 



 

 

Mục tiêu 2027: Là Tập đoàn đa ngành có vốn hóa tỷ đô, sở hữu các thương hiệu hàng đầu trong các lĩnh vực hàng 

hóa thiết yếu và bất động sản nghỉ dưỡng với doanh thu 250 triệu đô, lợi nhuận trước thuế 50 triệu đô. 

Giá trị cốt lõi: Thành tâm - Khát khao chiến thắng - Thực thi hoàn hảo - Cải tiến liên tục - Tuân thủ 

 

F.I.T GROUP TỰ TIN ĐỘT PHÁ THỊ TRƯỜNG NƯỚC UỐNG 

VỚI MỎ “KIM CƯƠNG” ĐẢNH THẠNH – VIKODA 

(ĐTCK) Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) – công ty con của Công ty cổ phần Tập 

đoàn F.I.T (F.I.T Group) hiện đang sở hữu mỏ nước khoáng “kim cương” độc quyền tại Việt Nam, đây 

là thương hiệu khác biệt giúp Tập đoàn và Vikoda đột phá thị trường mảng nước uống. 

 

Theo Báo cáo xu hướng thị 

trường ngành nước giải khát của 

Nielsen IQ, dịch Covid-19 và hậu 

dịch là thời điểm kinh tế phục hồi, 

kéo theo nhu cầu tiêu dùng khôi 

phục nhanh chóng, nhất là với các 

mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Đặc 

biệt, ngành hàng sản xuất nước 

uống đóng chai, trong đó có nước 

khoáng/nước suối đang bắt đầu 

tăng trưởng trở lại trong năm 

2022. Các chuyên gia kinh tế 

cũng nhận định tăng trưởng 

doanh thu của ngành sẽ tiếp tục 

phát triển mạnh mẽ trong thời 

gian tới. 

Một xu hướng rất đáng chú ý 

được Nielsen chỉ ra là càng mùa 

dịch và sau dịch người tiêu dùng 

sẵn sàng chi nhiều hơn cho sản 

phẩm có chất lượng tốt và đảm 

bảo sức khỏe, do đó, đây là cơ hội 

để doanh nghiệp khẳng định về 

chất lượng, nguồn gốc sản phẩm 

và đảm bảo vị thế trong lòng 

người tiêu dùng. 

Sở hữu mỏ nước khoáng “kim 

cương” Đảnh Thạnh, Công ty cổ 

phần Nước khoáng Khánh Hòa – 

Vikoda hiện nắm trong tay tiềm 

lực lớn với thương hiệu chính là 

nước khoáng kiềm thiên nhiên 

Vikoda để phát triển sản phẩm 

nước khoáng đóng chai, tạo nên 

sự khác biệt vượt trội trên thị 

trường. 

Ông Nguyễn Văn Sang, Chủ tịch 

Hội đồng quản trị Tập đoàn F.I.T 

cho biết: “Đối với các sản phẩm 

tiêu dùng liên quan trực tiếp đến 

sức khỏe, việc trở nên khác biệt là 

một trong những yếu tố dẫn tới 

thành công của các doanh nghiệp. 

Và tại Tập đoàn F.I.T, chúng tôi 

tự tin khẳng định nước khoáng 

kiềm thiên nhiên Vikoda là sản 

phẩm khác biệt sẽ tạo nên một xu 

hướng chăm sóc sức khỏe mới 

của các gia đình Việt Nam”. 

Được thành lập từ năm 1990, 

Công ty cổ phần Nước khoáng 

Khánh Hòa thuộc Tập đoàn F.I.T, 

là đơn vị độc quyền tại Việt Nam 

khai thác mỏ nước khoáng Đảnh 

Thạnh với sự cấp phép của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Bộ Y tế. 

Đặc biệt, gần đây, nguồn nước 

khoáng kiềm Đảnh Thạnh còn 

gây tiếng vang với truyền thông 

nước ngoài và được nhận định là 

món quà vô giá của thiên nhiên 

ban tặng cho vùng đất Khánh 

Hoà, Việt Nam. Trang The 

Washington Daily News đánh giá 

cao lợi thế khác biệt của nước 

khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda 

bởi có tính khoáng kiềm tự nhiên 

hoàn hảo, hàm lượng khoáng nhẹ 

và độ kiềm pH = 9.0 vô cùng 

hiếm tại Việt Nam. Bên cạnh đó, 

mỏ nước khoáng kiềm Đảnh 

Thạnh thuộc loại vi lượng khoáng 

Silic rất nóng có thành phần ổn 

định, sánh ngang với các nguồn 

khoáng nổi tiếng thế giới như  



 

Evian (từ dãy Alps Pháp), Kuldur 

(Nga), Pavel Bania (Bulgari), 

Bath (Anh)… phù hợp uống bổ 

trợ sức khoẻ hàng ngày. 

Cũng theo ông Sang, hiện nay rất 

nhiều doanh nghiệp sản xuất và 

kinh doanh nước uống đang cố 

gắng bằng các công nghệ khác 

nhau để đưa kiềm, tạo kiềm trong 

nước, chứ không có được mỏ 

nước khoáng tự nhiên đạt ngưỡng 

kiềm tự nhiên hoàn hảo như 

Vikoda. Với lợi thế này, trong 

tương lai, Tập đoàn F.I.T sẽ gây 

dựng cộng đồng đông đảo người 

tiêu dùng Vikoda không chỉ uống 

nước theo cách thông thường, mà 

là tận hưởng những giá trị tinh túy 

nhất từ thiên nhiên. Mỗi khi cầm 

chai nước lên sử dụng thì luôn 

nhớ đến, biết ơn thiên nhiên, tạo 

hóa đã ban tặng cho con người 

dòng nước khoáng cực kỳ quý 

hiếm này. 

Hiện nay, Tập đoàn F.I.T đang 

đầu tư mạnh vào sản phẩm nước 

khoáng đóng chai thương hiệu 

Vikoda với việc tập trung đẩy 

mạnh các chương trình 

marketing, truyền thông đa kênh 

đến người tiêu dùng nhận biết 

sản phẩm Vikoda và lợi ích của 

nước khoáng kiềm thiên 

nhiên. Năm 2023, Vikoda đặt ra 

mục tiêu đạt sản lượng tiêu thụ 

100,000 chai nước khoáng thiên 

nhiên Vikoda/ ngày. Đây là tiền 

đề để Vikoda chinh phục mục 

tiêu chiến lược tăng trưởng gấp 

10 lần lên 1 triệu chai/ngày vào 

năm 2030 thông qua các hệ 

thống phân phối trên cả nước. 

Để hoàn thành được các mục 

tiêu này, Vikoda sẽ tiếp tục đầu 

tư hoàn chỉnh hệ thống dây 

chuyền sản xuất hiện đại của 

Đức, Ý hướng đến công suất 180 

triệu lít sản phẩm/năm. 

Với bề dày lịch sử và sự đầu tư 

lớn từ Tập đoàn F.I.T, Công ty 

cổ phần Nước khoáng Khánh 

Hòa – Vikoda đang dần hiện 

thực hóa mục tiêu nâng tầm 

thương hiệu Việt, bảo vệ sức 

khỏe và gia tăng lợi ích cho 

người tiêu dùng. 

 

Link bài viết: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/f-i-t-group-tu-tin-dot-pha-thi-truong-nuoc-uong-voi-mo-kim-

cuong-danh-thanh-vikoda-post306491.html 

 

 

VIKODA CÓ TIỀM NĂNG LỚN TRONG THỊ TRƯỜNG 

NƯỚC KHOÁNG KIỀM ĐÓNG CHAI 

Vikoda là thương hiệu nước khoáng kiềm thiên nhiên cam kết đóng chai trực tiếp tại nguồn 

khoáng kiềm Đảnh Thạnh quý hiếm tại Khánh Hòa, Việt Nam. 

Tại Việt Nam, thị trường nước uống đóng chai đang phát triển nhanh với sự vào cuộc của nhiều thương hiệu trong 

và ngoài nước. Nhiều sản phẩm nước khoáng nổi tiếng thế giới bán với giá cao nhưng vẫn được nhiều người tìm 

mua. 

Làm phong phú thêm cho thị 

trường nước đóng chai 

Sau đại dịch, người tiêu dùng 

ngày càng ý thức tầm quan trọng 

của sức khỏe và có xu hướng ưu 

tiên lựa chọn những sản phẩm có 

nguồn gốc từ thiên nhiên, không 

thêm chất bảo quản. 

Nước đóng chai trên thị trường 

được xếp thành 3 nhóm. Nhóm 1 

gồm nước tinh khiết lọc từ nước 

máy, nước ngầm, nước giếng bằng 

cách sử dụng hệ thống lọc chuyên 

dụng để loại bỏ các tạp chất có hại. 

Nhóm 2 gồm nước khoáng thiên 

nhiên được khai thác từ mạch 

nước ngầm chảy qua những tầng 

địa chất, có chứa một số hợp chất 

khoáng với hàm lượng cao hơn 

nước bình thường. 

Nhóm 3 là nước có tính kiềm, gồm 

2 loại là nước kiềm nhân tạo và 

nước khoáng kiềm thiên nhiên. 

Nước kiềm nhân tạo được tạo ra 

bằng công nghệ điện phân, tạo độ 

kiềm cho nước bằng cách phân 

tách phân tử nước thành ion H+ và 

OH-. Nước khoáng kiềm thiên 

nhiên được tạo ra nhờ quá trình 

mạch nước ngầm thẩm thấu qua 

các tầng địa chất, tích tụ khoáng 

chất tạo nên tính kiềm tự nhiên. 

Quá trình này có thể kéo dài đến  

hàng trăm năm và không có sự can 

thiệp của con người. 

Thực tế, không phải nguồn nước 

nào cũng chứa hàm lượng khoáng 

chất kiềm để đem đến độ kiềm lý 

tưởng. Vì vậy, các quốc gia có 

mạch ngầm khoáng kiềm luôn sở 

hữu lợi thế trong việc khai thác 

món quà quý giá từ thiên nhiên. 

Vikoda thừa hưởng tinh túy từ 

nguồn khoáng kiềm Đảnh Thạnh 

https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/f-i-t-group-tu-tin-dot-pha-thi-truong-nuoc-uong-voi-mo-kim-cuong-danh-thanh-vikoda-post306491.html
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/f-i-t-group-tu-tin-dot-pha-thi-truong-nuoc-uong-voi-mo-kim-cuong-danh-thanh-vikoda-post306491.html


 

Nằm sâu dưới chân núi Hòn 

Chuông thuộc dãy Trường Sơn, 

nguồn khoáng kiềm Đảnh Thạnh 

là món quà vô giá thiên nhiên ban 

tặng cho vùng đất Khánh Hòa, 

Việt Nam. Nguồn khoáng nằm sâu 

220 m dưới lòng đất, xung quanh 

mỏ nước khoáng là vành đai bảo 

vệ rộng 30 ha không có bất cứ hoạt 

động can thiệp hay tác động nào 

của con người nên dòng nước có 

độ sạch, tinh khiết nhất. Khi các 

nhà địa chất học của Pháp tìm hiểu 

về kết cấu địa tầng đã nhận thấy, 

nguồn khoáng ở đây nằm trong 

khu vực địa lý có áp lực rất lớn với 

nhiều nét đứt gãy được hình thành 

của vỏ địa cầu. Nhờ vậy, nguồn 

khoáng này chứa nhiều chất vi 

khoáng tự nhiên có tác dụng tốt 

cho sức khỏe như bicarbonate, 

metasilicic acid, canxi, kali, 

magie, natri, silic… Kết quả 

nghiên cứu từ 1977 đến 1999 thực 

hiện bởi Đơn vị nghiên cứu Nước 

khoáng, Đại học Dược Khoa, Bộ 

Y Tế đã chỉ ra, Đảnh Thạnh là 

nguồn nước thiên nhiên có tính 

khoáng kiềm tự nhiên hoàn hảo, 

hàm lượng khoáng nhẹ và độ kiềm 

pH 9.0, phù hợp uống bổ trợ sức 

khỏe hàng ngày. Nguồn khoáng 

kiềm Đảnh Thạnh thuộc loại vi 

lượng khoáng silic đạt tiêu chuẩn 

quốc tế, có thành phần ổn định, 

sánh ngang các nguồn khoáng nổi 

tiếng thế giới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đến hiện tại, nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda đã có mặt tại các nhà hàng, khách sạn cao cấp, các chuỗi siêu 

thị lớn (Big C, Lotte, Saigon Co.op, Bách Hóa Xanh, Emart…), các chuỗi cửa hàng tiện lợi (Circle K, GS25, 

Family Mart..), các đại lý nước, cửa hàng tạp hóa trên cả nước và định hướng phát triển thị trường xuất khẩu. 

Nguồn bài viết: https://zingnews.vn/vikoda-co-tiem-nang-lon-trong-thi-truong-nuoc-khoang-kiem-dong-chai-

post1355496.html 

 

Nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda được khai thác 

từ nguồn khoáng kiềm Đảnh Thạnh, nước khai thác từ 

nguồn được đưa thẳng vào nhà máy chiết và chỉ qua 

quá trình lọc thô, lọc bằng tia cực tím (UV). Sản phẩm 

sở hữu vị ngọt thanh mát và độ kiềm lý tưởng pH 9.0, 

cùng các khoáng chất giúp trung hòa axit dạ dày dư 

thừa, đưa cơ thể trở về trạng thái cân bằng khỏe mạnh 

tự nhiên, hỗ trợ tích cực cho hệ tiêu hóa và sức khỏe. 

Ông Nguyễn Nhật Hoàng – Tổng giám đốc Vikoda – 

chia sẻ: “Vikoda là doanh nghiệp hiếm hoi tại Việt 

Nam sở hữu nhà máy đặt ngay tại nguồn nước. Nước 

khoáng khai thác từ nguồn được đưa thẳng vào nhà 

máy chiết, nên đây là món quà quý giá từ thiên nhiên, 

không qua bất kỳ quy trình xử lý kiềm nhân tạo nào”. 

Thành lập từ năm 1990, Công ty Cổ phần Nước 

khoáng Khánh Hòa – thành viên của Tập đoàn F.I.T, 

là đơn vị tại Việt Nam khai thác mỏ nước khoáng Đảnh 

Thạnh với sự cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Bộ Y tế. Sở hữu một trong những nguồn nước 

khoáng thiên nhiên tốt nhất trên cả nước, doanh nghiệp 

đã tung ra thị trường loạt sản phẩm có tác dụng tốt cho 

sức khỏe, dẫn đầu là thương hiệu Vikoda. 

Nhận định về tiềm năng thị trường, ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch Tập đoàn F.I.T – cho biết:  

“Mỗi ngày nhà máy chỉ khai thác khoảng hơn 500 m3, sản xuất ra 1 triệu chai nước. Số lượng này quá nhỏ 

bé so với thị trường 100 triệu dân. Đó là động lực để Vikoda tiếp tục nghiên cứu những dòng sản phẩm đa 

dạng phục vụ thị trường, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác tiềm năng, có mặt ở những khu nghỉ dưỡng, 

khách sạn 5-6 sao ở Việt Nam và thế giới”. 

 

https://zingnews.vn/vikoda-co-tiem-nang-lon-trong-thi-truong-nuoc-khoang-kiem-dong-chai-post1355496.html
https://zingnews.vn/vikoda-co-tiem-nang-lon-trong-thi-truong-nuoc-khoang-kiem-dong-chai-post1355496.html
https://vikoda.com.vn/wp-content/uploads/VIKODA-co-mat-tren-toan-quoc-9_edit.jpg


 

 

 

BÁO QUỐC TẾ ĐÁNH GIÁ CAO NƯỚC KHOÁNG KIỀM 

THIÊN NHIÊN VIKODA 

(ĐTCK) Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) – công ty con của Công ty cổ phần 

Tập đoàn F.I.T (F.I.T Group) hiện đang sở hữu mỏ nước khoáng “kim cương” độc quyền tại 

Việt Nam, đây là thương hiệu khác biệt giúp Tập đoàn và Vikoda đột phá thị trường mảng 

nước uống. 

 

Bài báo cũng cho hay, các kết quả nghiên cứu từ 1977 đến 1999 đã cho thấy Đảnh Thạnh là nguồn nước thiên 

nhiên có tính khoáng kiềm tự nhiên hoàn hảo, hàm lượng khoáng nhẹ và độ kiềm pH = 9.0, phù hợp uống bổ trợ 

sức khoẻ hàng ngày. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng nguồn khoáng kiềm Đảnh Thạnh thuộc loại vi lượng khoáng 

Silic rất nóng có thành phần ổn định, sánh ngang với các nguồn khoáng nổi tiếng thế giới như Evian (từ dãy Alps 

Pháp), Kuldur (Nga), Pavel Bania (Bulgari), Bath (Anh)… 

Nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda hiện đã có mặt tại hệ thống siêu thị Big C, Saigon Co.op, Bách Hóa 

Xanh…, các chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K, GS25, Family Mart… 

 

 

 

VÌ SAO NƯỚC KHOÁNG KIỀM THIÊN NHIÊN VIKODA ĐƯỢC ĐÁNH 

GIÁ CAO TRONG NGÀNH NƯỚC ĐÓNG CHAI TẠI VIỆT NAM? 

Giữa thị trường nước uống đóng chai trong nước vô cùng sôi động và cạnh tranh, thương 

hiệu nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda vẫn nổi bật nhờ cam kết đóng chai trực tiếp tại 

nguồn khoáng kiềm quý hiếm tại Việt Nam. 

Theo một bài viết The Washington Daily News đánh 

giá cao Việt Nam sở hữu nguồn khoáng kiềm Đảnh 

Thạnh quý hiếm. 

Nguồn khoáng đạt độ pH hoàn hảo 9.0 đầu tiên tại 

Việt Nam và đóng chai tại nguồn, chất lượng đạt tiêu 

chuẩn quốc tế, có thành phần ổn định và sánh ngang 

với các nguồn khoáng nổi tiếng trên thế giới. 

Theo báo chí nước ngoài đưa tin, nguồn khoáng 

kiềm Đảnh Thạnh là món quà vô giá của thiên nhiên 

ban tặng cho vùng đất Khánh Hoà, Việt Nam. 

Nguồn khoáng kiềm này nằm sâu 220m dưới chân 

núi Hòn Chuông thuộc dãy Trường Sơn, được bảo 

vệ nghiêm ngặt trong đới bảo vệ rộng hơn 30 ha, 

chứa nhiều chất vi khoáng tự nhiên có tác dụng rất 

tốt cho hệ tiêu hoá và sức khoẻ như Bicarbonate, 

Metasilicic acid, Canxi, Kali, Magiê, Natri, Silic… 



 

 

 

Thị trường nước đóng chai & xu hướng của người tiêu dùng 

Nước đóng chai trên thị trường 

có thể được xếp thành 3 nhóm 

lớn: Nước tinh khiết, nước 

khoáng thiên nhiên và nước 

khoáng kiềm. Nước khoáng 

kiềm lại có nước kiềm nhân tạo 

và nước khoáng kiềm thiên 

nhiên.  

Nước tinh khiết là nước không 

có lẫn tạp chất, vi khuẩn và 

virus. Nước tinh khiết được lọc 

từ nước máy, nước ngầm, nước 

giếng bằng cách sử dụng hệ 

thống lọc chuyên dụng để loại bỏ 

các tạp chất có hại. Nước khoáng 

thiên nhiên là được khai thác từ 

mạch nước ngầm chảy qua 

những tầng địa chất có chứa một 

số nguyên tố, khí tự nhiên hay 

hợp chất khoáng với hàm lượng 

cao hơn nước bình thường. 

Nước có tính kiềm vì trong thành 

phần của nước có hàm lượng các 

khoáng chất kiềm. Nước khoáng 

kiềm nhân tạo được tạo ra bằng 

công nghệ điện phân, tạo độ kiềm 

cho nước bằng cách phân tách 

phân tử nước thành ion H+ và 

OH-. 

Nước khoáng kiềm thiên nhiên 

được tạo ra nhờ quá trình các 

mạch nước ngầm thẩm thấu qua 

các tầng địa chất nứt gãy tự nhiên 

của vỏ trái đất, nhờ đó mà tích tụ 

các khoáng chất tạo nên tính kiềm 

tự nhiên cho nước mà không có 

bất kỳ sự can thiệp nào của con 

người. Chính vì lý do này mà các 

quốc gia hay địa phương nào sở 

hữu những mạch ngầm khoáng 

kiềm chắc chắn sẽ có rất nhiều lợi 

thế để khai thác món quà tặng quý 

giá này từ thiên nhiên. 

Để đo tính kiềm của nước người 

ta dùng độ pH trên thang điểm từ 

0 đến 14, chỉ số càng cao thì tính 

kiềm càng cao và tính axit càng 

thấp. Nước khoáng kiềm thiên 

nhiên có độ pH trung bình từ 7.5 

đến 8.5. Đối với các chất lỏng 

trong cơ thể người, pH là một 

trong những thang đo để đánh giá 

tình hình sức khỏe. Độ pH cơ thể 

từ 7.3 đến 7.4 sẽ có lợi cho tế bào 

hoạt động bình thường. 

Theo trang Boldsky (Mỹ), độ pH 

trong cơ thể quá thấp có thể dẫn 

đến ngủ không ngon giấc, gặp 

vấn đề về da, thường cảm thấy 

mệt mỏi, xương yếu, cơ bắp có xu 

hướng co lại và gây đau nhức bắp 

thịt… Dạ dày là nơi chứa nhiều 

axit trong cơ thể, dễ xảy ra tình 

trạng dư thừa. Thừa axit dạ dày 

có thể dẫn đến tình trạng đau dạ 

dày, viêm loét, xuất huyết dạ 

dày… Đó là lý do nước khoáng 

kiềm thiên nhiên có thể hỗ trợ đưa 

cơ thể về trạng thái cân bằng. 

Sau đại dịch, ý thức được tầm 

quan trọng của sức khoẻ, người 

tiêu dùng ngày càng thận trọng và 

chọn lọc hơn trong việc lựa chọn 

những sản phẩm thức ăn và thức 

uống. Một trong những thức uống 

tốt cho sức khoẻ đang được quan 

tâm nhiều hiện nay chính là nước 

khoáng kiềm thiên nhiên. Cũng vì 

https://vikoda.com.vn/wp-content/uploads/24h.1.jpg


 

lý do này mà rất nhiều sản phẩm 

nước khoáng của Nhật Bản, 

Pháp… nổi tiếng thế giới đang 

được bán với giá rất cao nhưng 

vẫn được nhiều người tìm mua. 

Vikoda – sở hữu lợi thế khác 

biệt từ nguồn khoáng kiềm lý 

tưởng 

Các kết quả nghiên cứu từ 1977 

đến 1999 đã chỉ ra nguồn khoáng 

Đảnh Thạnh, Khánh Hoà của Việt 

Nam là nguồn nước thiên nhiên 

có tính khoáng kiềm tự nhiên 

hoàn hảo, nồng độ khoáng nhẹ và 

độ kiềm pH = 9.0, phù hợp uống 

bổ trợ sức khoẻ hằng ngày. 

Nghiên cứu cũng khẳng định 

nguồn khoáng kiềm Đảnh Thạnh 

thuộc loại vi lượng khoáng Silic 

đạt tiêu chuẩn quốc tế, có thành 

phần sánh ngang với các nguồn 

khoáng nổi tiếng thế giới. Nguồn 

khoáng này nằm sâu 220m dưới 

chân núi Hòn Chuông thuộc dãy 

Trường Sơn. 

Nước khoáng kiềm thiên nhiên 

Vikoda được khai thác trực tiếp 

từ nguồn khoáng kiềm Đảnh 

Thạnh. Nước khai thác từ nguồn 

được đưa thẳng vào nhà máy 

chiết và chỉ qua quá trình lọc thô, 

lọc bằng tia cực tím (UV), cam 

kết mang đến cho người tiêu dùng 

trọn vẹn món quà vô giá nguyên 

bản từ thiên nhiên. 

Sản phẩm sở hữu vị ngọt thanh 

mát và độ kiềm hoàn hảo pH = 

9.0 100% thiên nhiên cùng với 

các khoáng chất giúp trung hòa 

axit dạ dày dư thừa, đưa cơ thể trở 

về trạng thái cân bằng khoẻ mạnh 

tự nhiên, sử dụng hằng ngày bổ 

trợ rất tốt cho sức khoẻ. 

Thành lập từ năm 1990, Công ty 

Cổ phần Nước khoáng Khánh 

Hòa thuộc Tập đoàn F.I.T, là đơn 

vị tại Việt Nam khai thác mỏ 

nước khoáng Đảnh Thạnh với sự 

cấp phép của Bộ Tài Nguyên và 

Môi Trường, Bộ Y Tế. Với nguồn 

nước khoáng thiên nhiên quý giá, 

doanh nghiệp đã tung ra thị 

trường hàng loạt sản phẩm thức 

uống và giải khát tốt cho sức 

khoẻ, dẫn đầu là thương hiệu 

nước khoáng kiềm thiên nhiên 

Vikoda. 

 

 

Đến thời điểm hiện tại, Nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda đã có mặt tại các nhà hàng, khách sạn cao cấp, các 

chuỗi siêu thị lớn (Big C, Lotte, Saigon Co.op, Bách Hóa Xanh, Emart…), các chuỗi cửa hàng tiện lợi (Circle K, 

GS25, Family Mart,..), các đại lý nước, cửa hàng tạp hóa trên cả nước và định hướng phát triển thị trường xuất 

khẩu. Khám phá thêm thông tin về Nước Khoáng Kiềm Thiên Nhiên Vikoda tại đây. 

 

 

https://www.facebook.com/nuockhoangkiemthiennhien
https://vikoda.com.vn/wp-content/uploads/24h.2.jpg


 

 

 

NƯỚC KHOÁNG KIỀM THIÊN NHIÊN VIKODA – MÓN QUÀ 

CHO SỨC KHOẺ 

Nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda từ nguồn khoáng kiềm Đảnh Thạnh được đưa thẳng 

vào nhà máy chiết và chỉ qua quá trình lọc thô, lọc bằng tia cực tím, cam kết mang đến cho 

người tiêu dùng món quà tinh tuý từ thiên nhiên. 

Lợi ích của nước khoáng kiềm 

thiên nhiên 

Nước khoáng thiên nhiên được khai 

thác từ những mạch nước ngầm 

chảy qua những tầng địa chất, có 

hàm lượng khoáng chất cao hơn 

nước bình thường. Vượt trội hơn 

thế, nước khoáng kiềm thiên nhiên 

được tạo ra nhờ quá trình các mạch 

nước ngầm thẩm thấu qua các tầng 

địa chất nứt gãy tự nhiên của vỏ trái 

đất, nhờ đó mà tích tụ các khoáng 

chất tạo nên tính kiềm tự nhiên cho 

nước mà không có bất kỳ sự can 

thiệp nào của con người. 

Độ pH là để đo tính kiềm của nước, 

theo thang điểm từ 0 đến 14. Chỉ số 

pH càng cao thì tính kiềm càng cao 

và tính axit càng thấp. Đối với các 

chất lỏng trong cơ thể con người, 

pH là một trong những thang đo để 

đánh giá tình hình sức khỏe. Độ pH 

của cơ thể từ 7.3 đến 7.4 sẽ có lợi 

cho các tế bào hoạt động bình 

thường. 

Thói quen sử dụng nhiều thức ăn có 

tính axit như thịt đỏ, thực phẩm chế 

biến sẵn, bia rượu… được xem là 

nguyên nhân khiến cơ thể tích tụ 

lượng axit dư thừa, trong thời gian 

dài sẽ có hại cho sức khoẻ. Các 

nghiên cứu đã chỉ ra, nước khoáng 

kiềm thiên nhiên có thể góp phần 

trung hòa axit trong cơ thể. 

Nước khoáng kiềm thiên nhiên 

Vikoda hỗ trợ hệ tiêu hóa và tốt cho 

sức khỏe 

Nước khoáng kiềm thiên nhiên 

Vikoda – trọn vẹn tinh túy từ 

thiên nhiên  

Mới đây, bài viết của báo The 

Washington Daily News nhận định 

nguồn khoáng Đảnh Thạnh có 

thành phần ổn định và sánh ngang 

với các nguồn khoáng nổi tiếng trên 

thế giới. Nguồn khoáng này nằm 

sâu 220m dưới chân núi Hòn 

Chuông thuộc dãy Trường Sơn, 

được bảo vệ nghiêm ngặt trong khu 

vực rộng hơn 30ha. 

Công ty Cổ phần Nước khoáng 

Khánh Hòa thuộc tập đoàn F.I.T 

được thành lập từ năm 1990, là đơn 

vị tại Việt Nam khai thác mỏ nước 

khoáng Đảnh Thạnh với sự cấp 

phép của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Bộ Y tế. Với nguồn nước 

khoáng thiên nhiên quý giá, doanh 

nghiệp này đã tung ra thị trường 

hàng loạt sản phẩm thức uống và 

giải khát tốt cho sức khoẻ, dẫn đầu 

là thương hiệu nước khoáng kiềm 

thiên nhiên Vikoda. 



 

Nước khoáng kiềm thiên nhiên 

Vikoda – Khác biệt từ nguồn tạo 

khoáng kiềm lý tưởng 

Ông Nguyễn Nhật Hoàng – Tổng 

Giám đốc Vikoda chia sẻ: “Vikoda 

là doanh nghiệp hiếm hoi tại Việt 

Nam sở hữu nhà máy đặt ngay tại 

nguồn nước. Chúng tôi kỳ vọng, 

cộng đồng người tiêu dùng mà 

Vikoda đang xây dựng sẽ hình 

thành quan niệm mới, không chỉ 

uống nước theo cách thông thường 

mà tận hưởng trọn vẹn những gì 

tinh túy nhất từ thiên nhiên”. 

Theo Vikoda, các kết quả nghiên 

cứu từ năm 1977 đến 1999 đã chỉ ra 

Đảnh Thạnh là nguồn nước thiên 

nhiên có tính khoáng kiềm tự nhiên 

hoàn hảo, nồng độ khoáng nhẹ và 

độ kiềm pH = 9.0, phù hợp uống 

hằng ngày, tốt cho sức khoẻ. 

Nước khoáng kiềm thiên nhiên 

Vikoda được khai thác trực tiếp từ 

nguồn khoáng kiềm Đảnh Thạnh, 

đưa thẳng vào nhà máy chiết và chỉ 

qua quá trình lọc thô, lọc bằng tia 

cực tím (UV), chúng tôi cam kết 

mang đến cho người tiêu dùng trọn 

vẹn món quà vô giá nguyên bản từ 

thiên nhiên. 

Ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch 

Tập đoàn F.I.T cho biết: “Trên thị 

trường hiện nay có rất nhiều sản 

phẩm nước khoáng thiên nhiên nổi 

tiếng khắp thế giới được bán tại 

Việt Nam với giá rất cao nhưng 

người tiêu dùng vẫn tìm mua và sẵn 

sàng chi trả. Đây là cơ sở để Vikoda 

tiếp tục nghiên cứu để cho ra mắt 

những dòng sản phẩm đa dạng phục 

vụ nhu cầu thị trường, đồng thời tìm 

kiếm những cơ hội hợp tác và xuất 

khẩu tiềm năng”. 

Vikoda sở hữu vị ngọt thanh mát và 

độ kiềm hoàn hảo pH = 9.0 hoàn 

toàn từ thiên nhiên cùng với các 

khoáng chất giúp trung hòa axit dạ 

dày dư thừa, đưa cơ thể trở về trạng 

thái cân bằng khoẻ mạnh tự nhiên, 

sử dụng hằng ngày bổ trợ tốt cho 

sức khoẻ.
 

Hiện tại, nước khoáng kiềm thiên nhiên Vikoda đã có mặt tại các nhà hàng, khách sạn cao cấp, các chuỗi siêu thị 

lớn (Big C, Lotte, Saigon Co.op, Bách Hóa Xanh, Emart…), các chuỗi cửa hàng tiện lợi (Circle K, GS25, Family 

Mart..), các đại lý nước, cửa hàng tạp hóa trên cả nước. Nguồn bài viết: https://vietnamnet.vn/nuoc-khoang-kiem-

thien-nhien-vikoda-mon-qua-cho-suc-khoe-2060463.html 

 

 

WESTFOOD KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU NÔNG SẢN VIỆT NAM 

TẠI TRIỂN LÃM FINE FOOD AUSTRALIA 2022 

Là một trong những công ty cung cấp trái cây chế biến uy tín & thân thuộc với các đối tác Australia, 

sự hiện diện của CTCP Chế biến Xuất khẩu Thực phẩm Miền Tây (Westfood) tại triển lãm giao 

thương lớn nhất Australia đã khẳng định thương hiệu của công ty trên thị trường này. 

  

Thời gian qua, Westfood đã xuất khẩu được 

nhiều loại sản phẩm nông sản như Thanh long, 

xoài, khóm, cocktail … vào Australia và được 

thị trường này đón nhận tích cực. Đầu tháng 9 

vừa qua, Westfood tiếp tục cùng với các 

doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam 

tham gia Triển lãm quốc tế về Thực phẩm và 

Đồ uống Fine Food Australia 2022. Đây là sự 

kiện giao thương lớn nhất Australia về thực 

phẩm trên bình diện quốc tế, được tổ chức 

hàng năm, luân phiên giữa các thành phố của 

Australia, đồng thời là cơ hội lớn để Westfood 

mở rộng mạng lưới khách hàng, phát triển 

kênh phân phối và mở rộng thị phần tại thị 

trường Australia và New Zealand. 

 

https://vietnamnet.vn/nuoc-khoang-kiem-thien-nhien-vikoda-mon-qua-cho-suc-khoe-2060463.html
https://vietnamnet.vn/nuoc-khoang-kiem-thien-nhien-vikoda-mon-qua-cho-suc-khoe-2060463.html


 

 

 

Được biết năm nay, Fine Food Australia 2022, diễn ra từ ngày 05/9/2022 đến ngày 08/09/2022 tại Thành phố 

Melbourne quy tụ tổng cộng 677 gian hàng với tổng cộng 33 ngành với hơn 2767 loại sản phẩm đến từ 57 quốc 

gia và vùng lãnh thổ, thu hút hơn 89.000 chuyên gia trên thế giới tham gia. Đến với Australia lần này, Westfood 

đã giới thiệu tới khách hàng tham gia triển lãm các phẩm trái cây đóng lon, sản phẩm IQF đóng túi đã có chỗ đứng 

vững chắc tại các quốc gia ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ, đáp ứng các tiêu chuẩn thực phẩm khắt khe của thị trường 

quốc tế như hạt sen, đu đủ, bắp, khóm, thanh long… Các khách hàng đều cho biết, các sản phẩm của Westfood 

rất tươi ngon, đa dạng, dễ dàng sử dụng và đặc biệt tốt cho sức khỏe. 

Với lợi thế về vùng nguyên liệu tươi sạch, hệ thống máy móc hiện đại, hoạt động nghiên cứu và phát triển sản 

phẩm được chú trọng, quy trình chế biến đạt tiêu chuẩn châu Âu, Westfood đang ngày càng khẳng định vị thế 

nông sản Việt Nam tại thị trường thế giới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bản tin IR không nằm ngoài mục đích giúp Cổ đông, Khách hàng, Báo chí, CBCNV và các bên quan tâm 

khác có cái nhìn toàn cảnh, từ đó, đưa ra những đánh giá đúng đắn về giá trị F.I.T. 

Bên cạnh đó, Bản tin IR cũng thể hiện tính công khai, minh bạch, tôn trọng của F.I.T với các bên liên quan 

đảm bảo các mối quan hệ giữa F.I.T và các bên liên quan hiệu quả, bền vững, đa chiều. 

Phụ trách bản tin: Lê Khánh Huyền 

Ban Truyền Thông và Marketing - Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 
 

Tầng 5 tòa Times Tower – HACC1, 35 Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội. 
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