
	  

	  

	  

Thông cáo báo chí UMA.19.11.2014 

UMA GIỚ I  THIỆU XU HƯỚNG NỘ I  THẤT & 
TRANG TRÍ NHÀ 2015  
Tp.HCM, 27/11/2014 – UMA giớ i  thiệu Những ảnh hưởng chính trong nộ i  thất  và trang tr í  nhà 
trên thế  g iớ i  2015-2020,  Những Xu hướng thiết  kế  t rang tr í  nộ i  thất  chính tạ i  V iệt  Nam 2015,  và 
đồng thờ i  ra  mắt  Ấn phẩm sưu tập sản phẩm nộ i  thất  2015 vớ i  thiết  kế  h iện đạ i ,  được sản xuất  tạ i  
V iệt  Nam.  
 
Trong 08 năm qua, UMA đã vươn mình phát triển từ một dự án kinh doanh nhỏ, địa phương trở thành một trong 
những đơn vị hàng đầu trong ngành bán lẻ nội thất với chuỗ i  bán lẻ  nộ i  thất  lớn nhất  tại Việt Nam gồm 11 
siêu thị nội thất. Bí quyết thành công của UMA rất đơn giản. Đó chính là UMA lắng nghe khách hàng là các gia đình 
Việt để biết họ thích gì, muốn gì, và thiếu gì. Dựa theo đó, UMA phát triển các dòng sản phẩm trên nền tảng văn hoá 
Việt Nam kết hợp cùng truyền thống Thuỵ Điển và thiết kế hiện đại. Gần đây, UMA vừa khai trương thêm 02 siêu thị 
nội thất và trang trí mới tại 84 Quán Thánh và 36 Cát Linh, Hà Nội,  đánh dấu một bước tiến gần hơn đến các gia 
đình Việt là những người luôn tìm kiếm giá tốt và mong đợi chất lượng tốt và sản phẩm có thiết kế đẹp, có phong 
cách. 
 

ẤN PHẨM SƯU TẬP NỘ I  THẤT & TRANG TRÍ NHÀ 2015  
Nội dung 44 trang của Ấn phẩm sưu tập sản phẩm nội thất và trang trí nhà của UMA cho 2015 bám theo những xu 
hướng chính trên thế giới về trang trí nội thất, và được phát triển theo 03 giá trị mà UMA cam kết với gia đình Việt:  
SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM 
Bà Ulli, Đồng Sáng Lập UMA nói thêm: “Mục tiêu của chúng tôi vẫn luôn nỗ lực mang đến thật nhiều sản phẩm mới 
cho quy ́ khách hàng. Năm nay chúng tôi rất tự hào khi có thể giới thiệu những sản phẩm được chính UMA thiết kế 
và sản xuất tại Việt Nam.” 
GIÁ CẢ CẠNH TRANH 
Bà Ngô My Lan, Đồng Sáng Lập UMA chia sẻ: “Trong năm 2015 này, chúng tôi mong muốn giới thiệu đến quý khách 
hàng những đồ nội thất tuyệt vời, với chất lượng tốt nhất và mức giá hợp lý nhất. Nội thất đẹp không nhất thiết là 
phải đắt.” 
THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI 
Ông August Wingardh, Đồng Sáng Lập UMA cho biết: “Từ những thành công trong mỗi năm,chúng tôi nhận thấy 
được điểm mạnh của mình nằm ở những sản phẩm có thiết kế mang phong cách riêng UMA và đầy tính hiện đại. 
Những sản phẩm này dựa trên phong cách Scandinavian kết hợp với điều kiện và xu hướng chung tại Việt Nam, và 
được thể hiện rõ nét trong Bộ sưu tập 2015.” 
Ấn phẩm sưu tập nội thất và trang trí nhà của UMA 2015 được phát hành 60,000 bản, là kết quả làm việc hơn 05 
tháng của đội ngũ 15 các chuyên gia Thuỵ Điển và Việt Nam. Ấn phẩm này được cung cấp miễn phí cho các gia đình 
Việt tại 11 siêu thị UMA ở Hà Nội, Tp.HCM, Bình Dương, hoặc các gia đình có thể tải ấn phẩm hướng dẫn này tại 
www.uma.vn  
 
 
 
 



	  

	  

	  

NHỮNG XU HƯỚNG ẢNH HƯỞNG THIẾT KẾ  NỘ I  THẤT & TRANG TRÍ 
NHÀ 2015 – 2020  
Cũng giống như thời trang, trang trí nội thất cũng thay đổi theo mùa, theo năm. Tuy nhiên, dưới đây là 06 ảnh 
hưởng chính tới ngành thiết kế và trang trí nội thất trong 2015 -  2020 trên toàn cầu:  

Xu  hướng “xã hộ i”   
Trong gian đoạn 2015 – 2020, một loạt các xu hướng diễn ra mạnh mẽ hơn, làm các nhà thiết kế nội thất 
bận tâm nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu tốt hơn: phong trào nữ quyền, giai cấp trung lưu phát triển nhiều 
hơn, sự bòn rút chất xám chảy ngược, tầm quan trọng của thế hệ Y là những người tầm tuổi 15- 34, đề cao 
tính cá thể, yêu công nghệ và luôn luôn kết nối trực tuyến, đề cao việc bảo vệ môi trường, đòi hỏi cao nhưng 
lại cũng là những người thiếu kiên nhẫn.   

• Xu hướng “kinh tế” 
Sự nổi lên của những nền kinh tế mới ngoài khối kinh tế BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc) ảnh 
hưởng tới những khu vực thương mại, tìm kiếm nguồn vật liệu mới.  

• Xu hướng “công nghệ”  
Giai đoạn 2015 – 2020 là gian đoạn con người sống trong thế giới ảo nhiều hơn, họ mua sắm trên 
mạng, dự hội nghị trên mạng, tham gia lớp học trên mạng, giao lưu kết bạn trên mạng... Công 
nghệ điện toán đám mây gắn kết con người trên mạng nhiều hơn. Thiết bị điện tử, thông minh 
được sản xuất nhiều hơn, Công nghệ không dây và một loạt các sản phẩm không dây được ưa 
chuộng hơn.  

• Xu hướng “năng lượng” 
Các thành phố xanh hay các khu đô thị thông minh mọc lên nhiều hơn. Thiết kế nhà thông minh 
với lượng khí thải hay các toà nhà xanh được xây dựng nhiều hơn. Những chu trình quản lý rác thải, 
tái chế, tái sử dụng được giới thiệu và triển khai nhiều hơn.  

• Xu hướng “cơ  sở  hạ  tầng” 
2015 – 2020 gắn liền với những đề tài nóng trong cơ sở hạ tầng như: năng lượng, nước, giao thông, 
các đại thành phố (megacities), không gian sống bên ngoài Trái Đất. Bạn cũng sẽ thấy trong giai 
đoạn này, khoảng 50% dân số sẽ sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Các khu vườn trên 
tầng thượng, công viên đô thị, đường phố cây xanh nhiều hơn.  

• Xu hướng “kinh doanh” 
Kinh doanh không còn bị giới hạn về địa lý. Lực lượng lao động gồm nhiều lứa tuổi khác nhau. Các 
quyết định trong kinh doanh bị chi phối bởi những yếu tố như: sự quan tâm tới môi trường, xã hội 
hoá, tính kinh tế.   

• Xu hướng “sức khoẻ”  
Dân số già đi nhiều trong 2015 – 2020, chú ý nhiều hơn tới sức khỏe và lối sống lành mạnh, điều 
độ. Chi phí chăm sóc sức khỏe chiếm từ 20-30% GDP tại nhiều quốc gia.  
 
 
 
 
 



	  

	  

	  

NHỮNG XU HƯỚNG THIẾT KẾ  TRANG TRÍ NỘ I  THẤT CHÍNH TẠ I  VIỆT 
NAM 2015 
Trong năm 2015, 05 Xu hướng thiết kế trang trí nội thật tại Việt Nam chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ 02 phong cách 
thiết kế chính của 2015: Phong cách đương đại và Phong cách kế thừa truyền thống.  
PHONG CÁCH ĐƯƠNG ĐẠ I  

Xu hướng hình hoạ 
Đặc điểm chi tiết xu hướng: tận dụng tối đa thiết kế 3 chiều 3D, hoạ tiết hình học, vòng tròn đồng 
tâm, góc cạnh sắc nhọn, bề mặt nhám, kính vạn hoa 
Đặc điểm vật liệu: gỗ nhẹ, thép phủ sơn 

Xu hướng đa năng 
Đặc điểm chi tiết xu hướng: điều tiên quyết là sự tiện nghi, cảm giác phong cách công nghiệp, sử 
dụng cho không gian nhỏ, phục vụ nhiều mục đích sử dụng, hoạ tiết nhiếp ảnh hoặc phông chữ. 
Đặc điểm vật liệu: gỗ tự nhiên nhẹ, sơn mài, thép không gỉ, sợi bông cotton, nhựa melamine, giấy  

Xu hướng văn hoá toàn cầu  
Đặc điểm chi tiết xu hướng: lấy cảm hứng từ văn hoá các nước trên khắp thế giới, nghệ thuật dân 
gian hay các bộ tộc, phong cách châu Phi, ảnh hưởng chủ nghĩa lãng mạn, hướng về Đông 
phương, phong cách thiền hay Ba-tư, ứng dụng kỹ thuật in loang nhiều màu hay in theo dòng 
chảy.  
Đặc điểm vật liệu: thêu, decal trên kính, thuỷ tinh   

 
PHONG CÁCH KẾ  THỪA TRUYỀN THỐNG 

Xu hướng Xanh hải quân  
Đặc điểm chi tiết xu hướng: hoạ tiết chất lỏng, cấu trúc gơn nước, rèm hay màn xuyên thấu, bề 
mặt bóng nhẵn, hoa văn in khổ lớn.  
Đặc điểm vật liệu: đá hoa cương hay cẩm thạch, gỗ màu tối, vải trắng phối chi tiết, sơn mài, sợi 
microfiber, bề mặt kim loại, thảm hay rổ rá đan lát  

Xu hướng  tự nhiên  
Đặc điểm chi tiết xu hướng: tận dụng tái chế, tái sử dụng, cảm giác về với thiên nhiên, nét đẹp tự 
nhiên, hoá thạch, côn trùng hay sinh học.  
Đặc điểm vật liệu: dây thừng, vải bố, gỗ mộc, vải linen, thép chống rỉ, đồng nguyên chất, vàng, 
thiếc, gỗ bark, đá. 

 
UMA Việt  Nam 
Là một trong những thương hiệu nội thất hàng đầu với chuỗi siêu thị nội thất lớn nhất Việt Nam với phương châm “Chất lượng – Thiết kế 
Thuỵ Điển dành cho Ngôi nhà Việt” tại Việt Nam từ 2007, UMA tin rằng mỗi người đều có tổ ấm cho riêng mình, là nơi được cảm thấy là chính 
mình. Một ngôi nhà cá tính và phù hợp với chủ nhà, tạo nên một không khí dễ chịu và thoải mái. Là nơi tách biệt với thế giới bên ngoài, nơi 
không gian bên trong thể hiện cá tính và sở thích của chủ nhà. Tổ ấm là dành cho tất cả mọi người, không phụ thuộc vào khả năng kinh tế. Đó 
là lý do chúng tôi muốn giúp bạn " Biến ngôi nhà thành tổ ấm".   
 
Liên hệ mua sắm, tham quan hệ thống siêu thị UMA toàn quốc, vui lòng liên hệ:  
Miền Bắc 

• UMA Đội Cấn: 147 Đội Cấn, Hà Nội 
• UMA Lò Đúc: 210 Lò Đúc, Hà Nội 
• UMA Mỹ Đình: CT6 Mỹ Đình Sông Đà, Mễ Trì, Hà Nội  
• UMA Savico Megamall: 7-9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội  
• UMA Quán Thánh: 84 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội 



	  

	  

	  

• UMA Cát Linh: Tầng 1-2, 36 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội  
 
Miền Nam 

• UMA Saigon Pearl: 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 
• UMA Phú Mỹ Hưng: 1419-1421 Nguyễn Văn Linh, Q.7, Tp.HCM 
• UMA Phan Xích Long: 287-289-291 Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM  
• UMA Hoàng Văn Thụ: Tầng 02, BigC Shopping Mall, 202 Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM  
• UMA Dĩ An: Quốc Lộ 1K, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương - BigC Green Square 

Mua sắm trực tuyến: www.uma.vn  
Hotline: (+84) 914 380 215 
Facebook: www.facebook.com/uma.vn  
E-mail: contact@uma.vn  
 
 
 

Để biết thêm thông tin, hình ảnh chi tiết và trao đổi về việc hỗ trợ hợp tác xây dựng trang nội dung “Trang trí nội 
thất” với UMA, vui lòng liên hệ:  

Ms. Nguyễn Dạ Quyên | +84 903 620 472 | quyen.nguyen@cel-consulting.com 

 
 
 
 


