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Showroom Topwine  

TOPWINE - Nhà cung cấp rượu vang trực tuyến hàng đầu, nơi giúp bạn tìm hiểu 

và mua rượu vang theo cách dễ dàng hơn  

Tên giao dịch: Công ty TNHH TM DV BLUE OCEAN  

Nhận diện thương hiệu: TOPWINE  

Tham gia và lĩnh vực phân phối rượu vang từ năm 2006, đến năm 2015 chính thức 

thành lập công ty TNHH TMDV BLUE OCEAN 

Chập chững khởi điểm từ năm 2006 cho đến nay, Topwine đã có 4 chi nhánh tại 4 

thành phố lớn, được hàng ngàn khách hàng tin dùng thường xuyên. 

Topwine luôn tâm niệm hai chữ ‘’trách nhiệm’’ khắc cốt ghi tâm, lấy đó làm giá trị 

cốt lõi của thương hiệu. 

“Chúng tôi luôn tin rằng trách nhiêm đầu tiên của chúng tôi là trách nhiệm đối với 

tất cả những người đang tiêu dùng sản phẩm của Topwine, sản phẩm đó phải 

đạt chất lượng tốt chúng tôi phải liên tục cố gắng giảm giá thành, các đơn hàng 

phải được xử lý nhanh chóng, kiến thức về rượu phải được cập nhật chính xác và 

kịp thời.’’ ( CEO  – Cao Tiến Hồ phát biểu với báo doanhnhanonline )  



 

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH 

 

Tầm Nhìn   

Cung cấp giải pháp công nghệ để giúp 
những người yêu rượu vang khám phá, mua 
rượu nhanh chóng, tiên lợi & đáng tin cậy  

 

 

 

Sứ Mệnh 

Giúp người yêu rượu vang được trải nghiệm 
thưởng thức rượu vang ngon thực sự.  

 

 

 

 

TẠI SAO KHÁCH HÀNG CHỌN TOPWINE ?  

Cửa hàng rượu lớn nhất  

Bạn sẽ không tìm thấy lựa chọn cửa hàng rượu 

vang nào lớn hơn bất cứ đâu tại Việt Nam. 

Chúng tôi đã xây dựng các mối quan hệ với các 

hãng rượu lớn trên thế giới, các nhà nhập 

khẩu uy tín từ năm 2006 để cung cấp cho bạn 

quyền truy cập vào tất cả mọi thứ về rượu 

vang, từ các loại rượu vang ngon & hiếm, 



được giới phê bình đánh giá cao cho đến những sản phẩm có giá bình dân, những 

chai rượu độc đáo từ khắp nơi trên thế giới - mọi khu vực vùng miền, đa dạng về 

chủng loại & giá cả.  

 

Hướng dẫn chuyên môn để giúp bạn lựa chọn       

Với bộ lọc và sắp xếp dễ dàng trên website, xếp hạng chuyên nghiệp, đánh giá 

khách quan của khách hàng cùng các chuyên gia,  công cụ đề xuất mạnh mẽ, mô 

tả cặn kẽ về rượu vang và các chuyên gia rượu trò chuyện trực tiếp, chúng tôi giúp 

bạn tìm những chai rượu mà bạn yêu thích hoặc khám phá những sản phẩm mới 

trong số hàng ngàn sự lựa chọn.  

 

Các chuyên gia TOPWINE luôn sẵn sang hỗ trợ bạn 

Chăm sóc khách hàng tối ưu & thuận tiện  

Chúng tôi lựa chọn và tồn trữ rượu 

vang của bạn một cách cẩn thận trước 

khi bạn đặt hàng. Giao hàng nhanh 

chóng trong vòng 30 phút. Tùy chọn 

giao hàng tùy thuộc vào bạn: chọn 

ngày hoặc giờ giao hàng, mọi địa điểm 

mà bạn yêu cầu. Dù bằng cách nào, 

việc giao hàng là theo lịch trình của 

bạn, và miễn phí trên mỗi đơn hàng.  



 

                                      CÁC SẢN PHẨM CỐT LÕI 

 

Rượu vang ngon nhập khẩu từ các 

nước Pháp, Italia, Chile, Australia, 

Newzealand, Tây Ban Nha, Bồ Đào 

Nha, Hungary, Arghentina, Mỹ ... 

 

 

 

 

Qùa Tết cao cấp: Các Phần QùaTết cao 

cấp.  

Các loại rượu whisky, Cognac, Brandy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NHỮNG KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU TIN DÙNG TOPWINE 

 

 

 

 

          CÁC HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN 

 

Các hoạt động thiện nguyện chia sẻ yêu thương 

luôn được đề cao tại Topwine và thực hiện đều 

đặn mỗi năm hai lần.  

 

 



 

CÁC HOẠT ĐỘNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG VÀ NHÂN VIÊN  

 

 

 

 

 

                                                                                  

Mỗi năm hai lần vào mùa Xuân và mùa Hè 

khách hàng và nhân viên TOPWINE sẽ tham gia 

du lịch nước ngoài một nước châu Á, một 

chuyến Châu Âu  

Và các chương trình teambuilding trong nước 
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