
Siêu thị trực tuyến

    Đánh giá: 5.0

Giá bán 139.999 ₫

Nước giải khát coca-cola cà phê, thùng
24 chai 390ml, Coca cafe, coke cafe

Mô tả
Thùng 24 Chai Nước Giải Khát Coca-Cola Vị Cà Phê (390ml /
Chai)

Thành phần nguyên liệu an toàn, hương vị thơm ngon
Hương vị cà phê độc đáo, mới lạ
Giúp bạn giải tỏa cơn khát tức thì trong những ngày nóng bức
Cung cấp năng lượng trong một ngày dài hoạt động
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Thương hiệu Coca-Cola
Sản xuất tại Việt Nam
Hạn sử dụng Xem trên bao bì sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng Dùng uống trực tiếp ngay khi mở nắp, ngon hơn

khi uống lạnh
Hướng dẫn bảo quản Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
Dung tích 390ml / chai
Trọng lượng 2300
Thùng 24 Chai Nước Giải Khát Coca-Cola Vị Cà Phê (390ml / Chai) được nhiều người yêu thích với
hương vị thơm ngon, cùng vị ngọt lan tỏa ngay từ khi bắt đầu thưởng thức.
Đặc biệt, sản phẩm là sự kết hợp sáng tạo giữa coca và cà phê quen mang lại cảm giác sảng
khoái.
Sản phẩm không chỉ giúp giải tỏa cơn khát trong những ngày nóng nực mà còn cung cấp nguồn năng

lượng cùng hàm lượng khoáng chất dồi dào, cho bạn khơi lại hứng khởi. 
Nước Giải Khát Coca-Cola với lượng gas lớn sẽ giúp bạn xua tan mọi cảm giác mệt mỏi, căng
thẳng, đem lại cảm giác thoải mái, tỉnh táo, đặc biệt thích hợp sử dụng khi hoạt động nhiều
ngoài trời.
Là một trong những loại đồ uống được ưa chuộng trên toàn thế giới ở nhiều độ tuổi khác nhau.
Sản phẩm được đóng chai tiện lợi, dễ dàng mang theo và sử dụng bất cứ lúc nào.

Giới thiệu sản phẩm Nước giải khát Coca-Cola Vị Cà phê
- Coca-Cola thêm cà phê nguyên chất
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Coca-Cola Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm mới Coca-Cola thêm cà phê nguyên chất
Sản phẩm Coca-Cola thêm cà phê nguyên chất mới chính là sự kết hợp sáng tạo và độc đáo giữa
hương vị Coca-Cola thơm ngon tràn đầy hứng khởi cùng cà phê nguyên chất, thức uống vốn là thói
quen và nay đã trở thành nét văn hóa trong đời sống người Việt. 
Sản phẩm Coca-Cola thêm cà phê nguyên chất mới là thức uống giải khát sáng tạo bên cạnh các
sản phẩm đã và đang được người tiêu dùng ưa chuộng như: 
Coca-Cola đỏ truyền thống, Coca-Cola Zero sugar có hương vị tương tự sản phẩm Coca-Cola truyền
thống nhưng không đường; Coca-Cola Light với hương vị nhẹ nhàng và không đường.
Hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu nước giải khát dành cho mọi người, Coca-Colaluôn lấy
người tiêu dùng làm trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững của mình.
 Bên cạnh việc cân nhắc đến khẩu vị đa dạng, Coca-Cola đồng thời chú tâm nghiên cứu để điều
chỉnh và cải tiến công thức, giảm lượng đường một cách hợp lý, hướng đến việc mang lại lợi ích
đối với sức khỏe cho người dùng thông qua danh mục các sản phẩm.
 Tại mỗi một quốc gia, dựa trên sự thấu hiểu của mình về thị hiếu của người tiêu dùng, nhu cầu
tìm kiếm các sản phẩm chất lượng, Coca-Cola luôn không ngừng nghiên cứu và cho ra đời các dòng
sản phẩm mới mang đặc trưng riêng, những trải nghiệm mới lạ.
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Cụ thể tại Việt Nam, đối với sản phẩm Coca-Cola thêm cà phê nguyên chất, trong 100ml dung tích
giảm 50% lượng đường (tương đương với 5g đường) so với sản phẩm Coca-Cola nguyên bản và bổ
sung 30% caffein (tương đương với 13mg caffein). 

Sản phẩm một lần nữa khẳng định cam kết của mình trong việc không ngừng đem đến cho người tiêu
dùng những sản phẩm chất lượng cao, phục vụ nhu cầu, khẩu vị, chế độ dinh dưỡng và phong cách
sống đa dạng của người dùng.
Đại diện nhãn hàng, Bà Phạm Nhã Uyên - Giám đốc Tiếp thị Coca-Cola khu vực Đông Dương cho
biết: “Với mục tiêu trở thành thương hiệu nước giải khát dành cho mọi người, bên cạnh việc đưa
ra những trải nghiệm khẩu vị mới lạ, Coca-Cola đã đồng thời tiến hành cắt giảm lượng đường và

calories trên rất nhiều sản phẩm, cải tiến công thức sản phẩm, bổ sung nhiều tính năng mới,
giới thiệu các sản phẩm mới đa dạng, sản phẩm có dung tích nhỏ, thông tin dinh dưỡng rõ
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ràng,…. Việc ra mắt sản phẩm Coca-Cola thêm cà phê nguyên chất tại thị trường Việt Nam thể
hiện sự thấu hiểu mong muốn và đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, song song đó là nỗ lực
sáng tạo các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của người tiêu dùng trong cuộc sống
hiện đại.”

Sản phẩm Coca-Cola thêm vị cà phê nguyên chất mới hứa hẹn trở thành người bạn đồng hành giúp
đánh thức khả năng tập trung những lúc giữa giờ sáng hay sau giờ nghỉ trưa, khơi dậy tinh thần

học tập và làm việc hứng khởi. Không phải là một tách cà phê quá đậm đặc, không chỉ mang hương
vị Cola truyền thống quen thuộc, Coca-Cola thêm vị cà phê nguyên chất chính là thức uống mới
lạ, được kỳ vọng sẽ mang lại trải nghiệm hương vị cực kỳ sảng khoái; là thức uống mọi lúc, mọi
nơi dành cho người dân thành thị với nhịp sống năng động luôn cần sự tỉnh táo, sáng tạo để chủ
động trong tất cả các hoạt động hàng ngày.
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