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BLUE WHALE is the France’s leading fruit-grower and 
exporter. He groups 200 growers of apple and kiwi-fruit, 
located in France’s finest fruit-growing regions from 1950 
onwards (South-west, South-east, Alps and Loire Valley). 
The agricultural practices are well reasoned and respectful 
of the environment.  

www.ubifrance.fr/vietnam 
www.ubifrance.com/vn 

UBIFRANCE VIETNAM 
Office in Hanoi : 57 Tran Hung Dao, Hoan Kiem 
Tél : +84 (0)4 39 44 58 00  - Fax : +84 (0)4 39 44 58 37 
Office in Ho Chi Minh City : 27 Nguyen Thi Minh Khai, D1 
Tél : +84 (0)8 35 20 68 00 – Fax : +84 (0) 8 35 20 68 89 
E-mail : vietnam@ubifrance.fr 
Contact : Sylvie FURE –  Senior Trade Advisor 

Organized by/ Tổ chức thực hiện : 

UBIFRANCE, the French Agency for international business development helps French 
companies to enter and develop partnerships on foreign markets. It has 80 offices in 70 
countries. 
UBIFRANCE là cơ quan đại diện thương mại hỗ trợ việc phát triển quốc tế của các doanh 
nghiệp Pháp trên toàn cầu, với hệ thống lớn mạnh bao gồm 80 văn phòng tại 70 quốc gia. 

      Contact : Maud BARET  
  Overseas  Marketing Executive 
  Tel : +33 (0)5 63 21 56 56 
  contact@blue-whale.com 
      www.blue-whale.com  

Like their emblem, the blue whale, the fruit sold by the company has a long tradition for 
migrating. As France’s leading apple exporter, Blue Whale now serves a combined total of 
over 70 export destinations. Blue Whale makes a point of honor to supply all his customers: 
from the distributors to the importers, guaranteeing the best organoleptic and visual 
quality of his produces as well as of its traceability and health safety.  

BLUE WHALE là nhà cung cấp và xuất khẩu trái cây hàng đầu của Pháp. Công 
ty đại diện cho hơn 200 nhà sản xuất táo và kiwi, tại những khu vực trồng cây 
ăn quả nổi tiếng ở Pháp (Vùng Tây Nam, Đông Nam, Alpes và Pays de Loire). 
Việc canh tác và thu hoạch trái cây được thực hiện theo quy trình quản lý chất 
lượng chặt chẽ và thân thiện với môi trường. 
Cũng giống như biểu tượng cá voi xanh của công ty, trái cây của BLUE WHALE 
xuất hiện tại nhiều nơi trên bình diện quốc tế. Là nhà xuất khẩu táo hàng đầu 
của Pháp, sản phẩm của BLUE WHALE đã được xuất khẩu đến hơn 70 nước 
trên thế giới. 
BLUE WHALE luôn cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, là những 
đơn vị phân phối và nhập khẩu lớn, đồng thời đảm bảo chất lượng tốt nhất về 
cảm quan và hình ảnh của sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ cũng như các tiêu 
chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. 

http://www.ubifrance.fr/vietnam
http://www.ubifrance.com/vn
mailto:vietnam@ubifrance.fr


TERRE ETOILÉE® cooking ceramics are made in 
France, in the heart of the Alsace region, with a 
skilful blend of traditional and modern techniques. 
Since 1830, the company has preserved the 
expertise of the French artisans who work, mould 
and enamel the clay to produce high-quality 
products. Terre Etoilée® is also concerned about 
nature and has developed an environmentally-
friendly production process. Add to this a sprinkling 
of design flare, with colours carefully selected 
according to the seasons, and these traditional 
products are given a fresh look that beautifully 
reflects the inimitable French art de vivre. 
 
Like an outfit for your table, the colours of the 
dishes combine to make dining a pleasure for both 
the taste buds and the eyes. 

Contact : Raphael MERKLEN 
International  Manager 
Tel : +33 (0) 3 88 05 75 75 
rme@ccf.eu.com 
www.terre-étoilee.com  

Được sản xuất tại vùng Alsace (Cộng hòa Pháp), 
sản phẩm đồ dùng nhà bếp bằng gốm của TERRE 
ETOILEE  là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền 
thống và hiện đại. Từ năm 1830, công ty giữ gìn 
và phát huy bí quyết của người Pháp trong việc 
làm khuôn và tráng men để cho ra đời những sản 
phẩm chất lượng cao. Công ty cũng áp dụng 
phương thức sản xuất thân thiện với môi trường, 
để bảo vệ thiên nhiên. Ngoài ra, các sản phẩm 
của TERRE ETOILEE đa dạng về thiết kế, màu sắc, 
phản chiếu nghệ thuật sống phong phú của nền 
văn hóa Pháp.  
 
Những sản phẩm này tạo nên một bàn tiệc sinh 
động, đa dạng về mầu sắc, đem lại sự khoan 
khoái về vị  giác  cũng như thị giác 

With more than 160 years of expertise in the 
Cognac business, Louis Royer has extended its 
savoir-faire to spirits and liqueurs to create 
LOUIS ROYER GROUP.  
  
Louis Royer Group is a subsidiary of Japan’s 
SUNTORY company (third largest global liquor 
group). We are actively involved in the creation 
and bottling of Suntory’s liquors. 
  
We are expert in recipes creation, selection, 
quality and control processes. That is the reason 
why many large and independant retailers have 
trust us. 

Với 160 năm kinh nghiệm về rượu Cognac, LOUIS 
ROYER GROUP đã phát triển năng lực của mình 
trong sản xuất đồ uống có cồn và các loại rượu 
mùi hoa quả.  
 
Ngày nay, LOUIS ROYER GROUP trực thuộc tập 
đoàn BEAM SUNTORY của Nhật Bản (đứng thứ 3 
thế giới về sản xuất đồ uống). Công ty đang tập 
trung nghiên cứu phát triển các loại rượu mùi hoa 
quả của tập đoàn. 
 
Chúng tôi là chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu, 
pha chế đồng thời thực hiện việc kiểm soát chất 
lượng của các sản phẩm. Chính vì vậy, các chuỗi 
bán lẻ đã đặt niềm tin vào chúng tôi, từ hơn 10 
năm nay. 

Contact : Philippe 
PICHETTO  
Commercial  Director 
Tel : +33 (0)5 45 81 02 72 
cognac@louis-royer.com 
www.louis-royer.com  



UNHYCOS is an independent French company (you 
can refer to the website) which has taken an active 
part in the global personal care market for the last 
20 years, fully committed to meet consumer needs. 
Our services propose appealing brands, represented 
in major countries:  

Contact : Bertrand CHENU  
Export Manager 
Tel : +33  (0)1 34 11 40 44 
bertrand-chenu@unhycos.com 
www.unhycos.com  

UNHYCOS là một công ty của Pháp, có mặt tại thị 
trường hóa mỹ phẩm toàn cầu từ hơn 20 năm qua, 
với những dòng sản phẩm hấp dẫn, đáp ứng nhu 
cầu của người tiêu dùng, tại nhiều quốc gia 

The ROBIN family has owned land in Chablis since 
1836. In 1888, they moved to Chichée, a small 
village 3km south east of Chablis. 
Today, the family possesses thirty or so hectares of 
the very best appellations situated in Chichée and 
Chablis. Their vineyards extend over the valleys’ 
south facing slopes and produce wines of distinction:  
Chablis Premiers Crus such as “Montmain”, 
“Vaucoupins”, “Vosgros “, “Vaugiraut”. The Robin 
family works their vineyards with respect for 
tradition and the land, taking a sustainable 
approach to wine growing in order to bring out the 
very best of the single grape variety – the 
Chardonnay.  Yields are deliberately moderate to 
create a wine of great quality. The wines are made 
in temperature controlled stainless steel tanks and 
some wines are vinified in oak casks to give them 
slightly oaky notes and sumptuous complexity.   

Contact : Didier ROBIN  
Director 
Tel : +33 (0)3 86 42 49 60 
didirobin@aol.com 
www.robin-chablis.fr  

A global care brand with major products (deodorants, body, 
intimate and skincare ranges…) 
 
A brand for independent, stylish and modern young people 
 
A range for the care of babies 
 
A reference for daily active men 
 
Natural and genuine soaps of Marseille 

Dòng chăm sóc tổng hợp với nhiều sản phẩm (lăn khử mùi, 
dưỡng thể, chăm sóc da …) 
 
Dong sản phẩm độc lập, hiện đại dành cho giới trẻ 
 
Dòng sản phẩm chăm sóc em bé 
 
Dòng sản phẩm chăm sóc dành cho phái mạnh 
 
Dòng sản phẩm mang đậm hương vị tự nhiên và mềm mại của 
xà phòng Marseille 

Dòng họ ROBIN có truyền thống kinh doanh và sản 
xuất rượu vang tại vùng Chablis từ năm 1836. Năm 
1888, họ chuyển về khu vực Chichée, một ngôi làng 
nhỏ cách Chablis 3 km về phía đông nam. 
Ngày nay, gia đình ROBIN sở hữu 30 ha trồng nho chất 
lượng tuyệt hảo, từ Chichée đến Chablis. Vườn nho trải 
dài trên cả hai mặt của thung lũng và cho ra đời các 
loại rượu vang trắng nổi tiếng, được xếp hạng cao 
nhất (Premier Cru) với các thương hiệu «Montmain», 
« Vaucoupins », «  Vosgros », « Vaugiraut »… 
Trong những vườn nho của mình, gia đình ROBIN thực 
hiện phương thức sản xuất bền vững, dựa trên những 
kinh nghiệm truyền thống và duy trì canh tác giống nho 
duy nhất (Chardonnay). Năng suất thu hoạch trung 
bình nhưng đem lại hiệu quả cao về mặt chất lượng. 
Quá trình lên men và bảo quản rượu được thực hiện 
trong những thùng thép không gỉ. Một số loại rượu còn 
được bảo quản trong những thùng gỗ sồi để cho ra đời 
loại rượu nho với hương vị đặc trưng tuyệt hảo. 



Since its creation in 1930, the CAUVIN OIL Mill 
has been deeply attached to its native soil – the 
Gard department – and to its flagship product: 
olive oil. 
 
Although it remains proud of its Nîmes origins, 
our SMB has nevertheless acquired an 
international reputation and diversified its offer 
to propose a range of oils that stands among 
the widest on the market. It includes a wide 
variety of tastes and nutritional qualities: local 
olive oils, 100% pure olive juices or Grand Crus, 
organic oils, organic vinegars and vinaigrette, 
rare, pure and tasty oils such as sesame, argan, 
hazelnut, linseed, avocado, pistachio, almond's, 
walnut, pumpkinseed... 

Contact : Gérard CAUVIN  
Export Manager 
Tel : +33 (0)4 66 04 71 81 
gerard.cauvin@huilecauvin.com 
www.huilecauvin.com  

Được thành lập từ năm 1930, công ty 
CAUVIN luôn gắn liền với vùng Gard 
(Đông Nam của nước Pháp) với dòng 
sản phẩm dầu oliu nổi tiếng.  
 
Xuất phát điểm từ thành phố Nimes, 
ngày nay thương hiệu CAUVIN đã trở 
thành một công ty sản xuất dầu thực 
vật được biết đến rộng rãi trên bình 
diện quốc tế với các dòng sản phẩm đa 
dạng: dầu ô liu cổ điển, dầu ô liu với 
hương vị đặc trưng, giấm, dầu tinh 
luyện (chiết xuất từ các loại hạt : vừng, 
dẻ, lạc ....) 

SAMAZEUILH is a Maison de Négoce based in Bordeaux. 
We work with crus classés, crus bourgeois and a selection 
of châteaux from both the Rive Droite  and Rive Gauche 
which illustrates the hidden treasures of our region. 
Xavier Milhade, who owns Samazeuilh, is also the owner 
of three châteaux: Château Recougne , Bordeaux 
Supérieur; Château Boutisse, Saint-Emilion Grand Cru; 
and Château Tour Bayard, Montagne St. Emilion. 
Samazeuilh is therefore both a winemaker and a 
négociant. Our wines have won many medals and have a 
very good success in all markets. The Milhade have been 
winemakers for almost a century now, so they are true 
representatives of the Bordeaux tradition. All our wines 
come directly from the Chateaux or from the Bordeaux 
market. The conditions in which the wines are stocked 
and the handling is carried out by a small team 
specialized in fine wines. In this way we are sure that we 
can live up to the expectations and demands of our 
customers both in France and abroad.  

     Contact : Tommaso PEZZATO  
     Export  Manager 
     Tel : +33 (0)5 57 50 33 43 
 tommaso.pezzato@sz-wines.com 

     www.sz-wines.com 

SAMAZEUILH là một công ty kinh doanh rượu vang có trụ sở tại 
Bordeaux, chuyên cung cấp những dòng sản phẩm rượu vang hảo 
hạng cao cấp (CRUS, CRUS bourgeois, Rive Droite / Rive 
Gauche…). Ông chủ của công ty SAMAZEUILH, Xavier Milhade, 
cũng sở hữu 3 cơ sở sản xuất rượu vang : Château Recougne (sản 
xuất loại rượu vang Bordeaux Supérieur), Château Boutisse (sản 
xuất loại rượu vang nổi tiếng Saint-Emilion Grand Cru) và Château 
Tour Bayard (sản xuất loại rượu vang Montagne St Emilion). Rượu 
vang của công ty đã giành được nhiều giải thưởng trên nhiều thị 
trường quốc tế. Nhà Milhade có kinh nghiệm trồng nho ở vùng 
Bordeaux gần một thế kỷ. Tất cả các loại rượu vang của chúng tôi 
được sản xuất tại vùng Bordeaux., trong những điều kiện bảo 
quản và xử lý đặc biệt do một nhóm chuyên gia về rượu vang 
thực hiện. Vì vậy, chúng tôi tin rằng hoàn toàn có thể đáp ứng 
mọi nhu cầu và đem lại sự hài lòng cho khách hàng không chỉ ở 
Pháp mà cả trên thị trường quốc tế. 


