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SABECO CÔNG BỐ BỔ NHIỆM HAI LÃNH ĐẠO CẤP CAO NGƯỜI VIỆT NAM
TP HỒ CHÍ MINH, ngày 20 tháng 9 năm 2018 – Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát
Sài Gòn (“SABECO”), nhà sản xuất Bia lớn nhất Việt Nam, chủ sở hữu các thương hiệu bia hàng đầu
Bia Saigon và 333, công bố bổ nhiệm hai nhân sự cấp cao, ông Hoàng-Đạo Hiệp - Phó Tổng Giám
đốc phụ trách Marketing của SABECO và ông Nguyễn Hoàng Giang - Tổng Giám đốc Công ty TNHH
MTV TM Bia Sài Gòn (“SATRACO”). SATRACO hiện là Công ty 100% vốn sở hữu của SABECO đồng
thời là nhà phân phối lớn nhất các sản phẩm Bia Saigon.
Ông Hoàng-Đạo Hiệp, 45 tuổi, sẽ trở thành Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing của SABECO
từ ngày 01 tháng 10 năm 2018. Ông Hiệp chịu trách nhiệm xây dựng, điều hành, thực thi các chiến
lược Marketing và Truyền thông Doanh nghiệp của SABECO, đồng thời đóng vai trò then chốt trong
việc đưa SABECO vươn xa hơn nữa trên thị trường quốc tế. Ông Hiệp là một chuyên gia hàng đầu
trong lĩnh vực marketing và quản trị với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại thị trường Việt Nam
và khu vực. Trước khi gia nhập SABECO, Ông Hiệp là Giám đốc Điều hành của Saatchi & Saatchi,
một trong những công ty sáng tạo quảng cáo truyền thông toàn cầu tại thị trường Việt Nam. Trước
khi trở lại sân nhà Việt Nam vào năm 2014, ông Hiệp là Giám đốc Marketing Khu vực của tập đoàn
Carlsberg, nơi ông chịu trách nhiệm điều hành các tập hợp thương hiệu bia & nước giải khát cũng
như các chương trình phát triển của tập đoàn này tại thị trường Đông Nam Á.
Ông Nguyễn Hoàng Giang, 52 tuổi, gia nhập SABECO với trên 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
logistic và chuỗi cung ứng. Ông Giang chịu trách nhiệm điều hành SATRACO theo định hướng phát
triển của SABECO, đặc biệt trong phát triển chuỗi cung ứng. Trước khi được bổ nhiệm về SABECO,
ông Giang là Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Vinafco (“Vinafco”), nơi ông đã thành công trong
việc đưa Vinafco từ một doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics nội địa vào Top 3 công ty logistics
lớn nhất Việt Nam. Trước Vinafco, ông Giang là Giám đốc Logistics Khu vực Đông Nam Á của IKEA
Trading, Giám đốc Vận hành và Dịch vụ khách hàng của Toll Logistics.
“SABECO hướng đến sự cân bằng và bổ trợ giữa đội ngũ quản lý cao cấp quốc tế và các chuyên gia
hàng đầu của Việt Nam”. Ông Bennett Neo, Tổng giám đốc SABECO cho biết. “Chúng tôi tự hào
chào đón ông Hoàng-Đạo Hiệp và ông Nguyễn Hoàng Giang tham gia Ban Điều hành Cấp cao của
SABECO. Ông Hiệp, một chuyên gia hàng đầu về marketing và quản trị sẽ giúp SABECO hoạch định
chiến lược phát triển thương hiệu cũng như quốc tế hóa các thương hiệu 333, Bia Saigon của Việt
Nam. Ông Giang, với bề dày kinh nghiệm cùng những thành tích nổi bật trong lĩnh vực logistics và
chuỗi cung ứng sẽ là nhân tố then chốt trong giai đoạn mới khi SABECO đang phát triển mạnh mẽ
tại cả thị trường trong nước và quốc tế. Cả hai lãnh đạo cấp cao này được kỳ vọng sẽ có những
đóng góp không thể thiếu trong sự phát triển bền vững và thành công của SABECO.”
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Về SABECO
Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn (“SABECO”) là một trong những Thương hiệu Công ty
hành đầu và là đơn vị dẫn đầu trong ngành sản xuất Bia tại Việt Nam. Với lịch sử lâu đời, hơn 140 năm
hình thành và phát triển, SABECO đã xác lập vị thế tại thị trường Việt Nam như một tập đoàn hàng đầu
với 25 nhà máy Xanh, Sạch, Bảo vệ môi trường, 10 công ty thương mại thành viên và hệ thống các chi
nhánh trên toàn quốc. SABECO sở hữu những thương hiệu bia hàng đầu tại Việt Nam: Bia Saigon
Special, Bia Saigon Export, Bia Saigon Lager và Bia 333. Chất lượng của thương hiệu Bia Saigon được
thừa nhận bởi các tổ chức uy tín trong và ngoài nước: Thương hiệu Quốc gia, Giải Vàng Bia Quốc tế tại
Úc (AIBA) năm 2015 và nhiều giải thưởng khác trong và ngoài nước.
Ngày 29/12/2017 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của SABECO khi Chính
phủ đã thoái vốn thành công 53,59% vốn điều lệ cho Công ty TNHH Vietnam Beverage, một đơn vị
do Thaibev sở hữu gián tiếp 49%, với gần 5 tỷ USD. Sự kiện này mở ra chặng đường phát triển mới
của SABECO, đặt nền tảng cho sự phát triển bền vững thông qua tích hợp thế mạnh thương hiệu,
tiềm lực tài chính, hệ thống sản xuất và phân phối vững mạnh, trình độ công nghệ kỹ thuật, sự am
hiểu sâu sắc thị trường cùng hệ thống quản trị điều hành hiện đại, minh bạch.
Để tìm hiểu thêm về SABECO, vui lòng truy cập: www.sabeco.com.vn

