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CÁI GÌ:

CÂU CHUYỆN:

3,82 triệu cân Anh:
Lượng bông Mỹ được sử dụng trong năm 2017, tăng
28% so với năm 2016. 

2.9 triệu USD:
giá trị ước lượng của bông Mỹ.

Một nhãn hàng hàng đầu của Trung Quốc tham gia 
chương trình cấp phép COTTON USA năm 2017 để cung 
cấp khăn giàu bông Mỹ cho các khách sạn cao cấp.



CHƯƠNG TRÌNH CẤP PHÉP

Hiệp Hội Bông Mỹ (CCI) khởi động thành công chương 
trình Cấp phép COTTON USA vào năm 1989 và kể từ đó, 
đã có hơn 51.000 dòng sản phẩm may mặc, và hàng gia 
dụng được đăng ký nhắm vào người tiêu dùng toàn thế 
giới. Chương trình Cấp phép COTTON USA miễn phí đối 
với các dòng sản phẩm sử dụng bông Mỹ độc quyền. Nó 
giúp CCI truyền đạt thông điệp marketing về bông Mỹ 
đến hàng triệu người tiêu dùng.

Trong năm 2016, với chiến lược tập trung mạnh vào cải 
tiến liên tục, với mục tiêu mở rộng sự kết nối với khách 
hàng mục tiêu, CCI bắt đầu tiếp cận các công ty bán sản 
phẩm giàu bông cho ngành công nghiệp khách sạn. Đây 
là chính sách bán hàng “B to B” và có tiềm năng tăng 
trưởng xuất khẩu bông Mỹ lớn, do các sản phẩm như tấm 
trải giường, khăn và áo choàng cần phải được thay thế 
với tần suất nhanh chóng do yêu cầu sử dụng của khách.



COTTON USA cấp phép thành công lần đầu tiên cho 
một đối tác trong ngành công nghiệp khách sạn ở 
Trung Quốc vào tháng 01 năm 2017. Đối tác mới nhất 
của COTTON USA – Jiangsu SIDEFU Textile Co., Ltd. 
– đơn vị cung cấp tấm trải cao cấp cho các hệ thống 
khách sạn lớn như Starwood, Hilton, InterContinental, 
và đã trở thành nhãn hàng dẫn đầu thị trường tấm trải 
khách sạn ở Trung Quốc 

Lượng bông  Mỹ tiêu thụ ban đầu chỉ vào khoảng 8,2 
triệu cân Anh với giá trị 2,9 triệu USD, tuy nhiên sự 
thành công này đã chứng tỏ khả năng thu hút đối tác 
của nhãn COTTON USA  trong ngành công nghiệp khách 
sạn, và CCI kỳ vọng sẽ có nhiều đối tác hơn trong tương 
lai. Dòng sản phẩm COTTON USA này bao gồm: khăn 
tắm, áo choàng, áo gối, tấm trải và khăn trải giường.

ƯA CHUỘNG BỞI KHÁCH SẠN



SIDEFU giới thiệu dòng sản phẩm tấm trải khách sạn 
SIDEFU X COTTON USA tại khách sạn Qingfeng Pushang, 
Thượng Hải. Khách sạn cao cấp yêu cầu tấm trải phải 
giữ được chất lượng sau hơn 100 lần giặt với nhiệt độ 
cao, so đó việc sử dụng vải chất lượng là rất quan trọng. 
SIDEFU biết rằng COTTON USA là lựa chọn tốt nhất cho 
sản phẩm có chất lượng tuyệt hảo mà khách sạn và du 
khách tin tưởng.

SIDEFU đã dẫn đầu trong việc xây dựng bộ sưu tập cho 
khách sạn làm từ bông Mỹ, và những khách sạn khác 
tại Trung Quốc cũng đang quan tâm. Bộ sưu tập này 
sẽ được quan tâm nhiều hơn nữa tại Hội chợ Khách sạn 
Dubai 2017, nơi mà SIDEFU trưng bày bộ sưu tập giàu 
bông Mỹ này tại gian hàng của mình.

BÔNG ĐƯỢC THẾ GIỚI TIN DÙNG



SỰ ỔN ĐỊNH VÀ SÁNG TẠO CỦA BÔNG MỸ 

SIDEFU tin tưởng vào sự ổn định và sáng tạo của 
bông Mỹ. Sự ổn định giúp công ty quản lý và kiểm 
soát quá trình sản xuất tốt hơn, tinh giảm chi phí và 
rủi ro trong khi mua hàng. Sự sáng tạo là một đặc 
trưng của sản phẩm SIDEFU; công ty có trung tâm 
nghiên cứu phát triển công nghệ, cũng như đội ngũ 
kỹ sư có chuyên môn, và các công nghệ được đăng 
ký bản quyền giúp đảm bảo vị thế dẫn đầu ngành về 
nghiên cứu và phát triển sản phẩm.



Các sự kiện của COTTON USA nằm trong kế hoạch phát 
triển thị trường toàn diện giúp thúc đẩy xuất khẩu bông 
Mỹ, tăng thu nhập cho nông dân và tạo nhiều việc làm. 
Tất cả các chương trình của COTTON USA đều được 
xây dựng dựa trên những đánh giá thị trường kỹ lưỡng, 
chiến lược phát triển thị trường và hệ thống đánh giá 
liên tục. Chương trình Cấp phép COTTON USA của CCI 
được tài trợ một phần bởi Chương trình Tiếp Cận Thị 
Trường (MAP) của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ.
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CCI là nhà tuyển dụng việc làm bình đẳng.

TỐI ĐA HÓA KINH PHÍ


