
DINO VŨ – VLOGGER ẨM
THỰC NGƯỜI VIỆT VÀ LÀ
NGƯỜI HÂM MỘ CỦA
BLUM

Dino Vũ là một blogger ẩm thực đến từ Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam. Với đam mê nấu ăn, Dino đã
biến sở thích của mình thành việc hướng dẫn các
bạn theo dõi kênh của mình cách nấu món Việt trên
nhiều kênh mạng xã hội khác nhau. Bếp nhà được
trang bị đầy đủ phụ kiện Blum của chàng trai 29
tuổi chính là nơi thường được lấy làm bối cảnh cho
các video hướng dẫn nấu ăn của Dino.

4 phút
Việt Nam

Dino Vũ – Vlogger ẩm thực người Việt và là người hâm mộ của Blum

https://www.blum-inspirations.com/vi/


Bắt đầu với công thức của mẹ

Không lâu trước đây, Dino Vũ là nhân viên marketing và cũng như nhiều
người sau khi hết giờ làm, Dino luôn phải nhức đầu suy nghĩ “hôm nay ăn
gì?”. Nhưng chắc chắn, đó phải là một món ngon, nấu nhanh và dễ.

Để nguôi ngoai nỗi nhớ về Hà Nội - thành phố mà anh tạm chia xa để theo
đuổi đam mê của mình, Dino bắt đầu nấu ăn với công thức của mẹ. Khi bắt
tay chế biến món ăn từ công thức của mẹ, niềm đam mê nấu nướng trong
Dino cũng trỗi dậy. Anh bắt đầu chia sẻ các món ăn anh làm và cách chế
biến các món ăn đó trên các kênh truyền thông xã hội khác nhau. Hiện tại,
Dino đã đạt khoảng 1 triệu người theo dõi nhờ các video nấu ăn tại nhà của
mình. Hai chú cún Mochi và Matcha cũng thường xuyên góp mặt trong các
video của Dino.

Với tư cách là một blogger ẩm thực thường xuyên chia sẻ các video về công
thức và cách nấu các món ăn, bếp chính là không gian không thể thiếu trong
nhà Dino. Khi thiết kế căn hộ mới, Dino muốn bếp nhà không chỉ đẹp mà
còn phải hữu dụng. Giờ đây, Dino vừa thoải mái tận hưởng việc nấu ăn mỗi
ngày vừa lan tỏa cảm hứng đến người xem trên các kênh truyền thông xã
hội. Ngoài ra, vì yêu thích công nghệ nên Dino đã chọn căn hộ thông minh
làm căn hộ đầu tiên của mình.



Các yêu cầu đặc biệt đều cần lên kế hoạch
hoàn hảo

Trong lúc quay video, để quá trình nấu ăn diễn ra hiệu quả, Dino và nhà thiết
kế bếp đã xem xét cẩn thận quy trình nấu nướng của anh và đảm bảo có
nhiều không gian lưu trữ. Anh cũng cần không gian đặt các thiết bị quay
phim sao cho không gây cản trở khi di chuyển qua lại trong đảo bếp.



Có không gian lưu trữ rộng rãi là điều kiện cần để Dino thoải mái nấu ăn và
quay phim. Tủ kho SPACE TOWER kích thước lớn có ngăn kéo LEGRABOX
giúp anh cất lấy vật dụng từ ba phía và đặt đúng nguyên liệu trước máy quay
dễ dàng chỉ trong vài thao tác. Ngay cả khi chất đầy 70kg đồ dùng, ngăn kéo
âm vẫn có thể đóng mở mượt mà. Luôn có đủ chỗ để lưu trữ nguyên liệu và
thực phẩm của Dino. ''Đây chính là 'siêu thị mini' của nhà mình. Mình có thể
giữ được đồ khô, nguyên liệu và đồ ăn vặt cũng như biết được chính xác nhà
mình đang có món nào, không lo quá hạn sử dụng", Dino chia sẻ.

https://www.blum.com/spacetower
https://www.blum.com/legrabox


Yêu cầu cao hơn với các giải pháp thông
minh

Dino chọn hệ thống tay nâng AVENTOS HF cho tủ treo tường có giá để bát
đĩa phía trên trên bồn rửa. Nhờ có công nghệ đóng mở bằng điện SERVO- 
DRIVE, tay nâng mở ra chỉ với một cái chạm vào mặt trước ngăn kéo và đóng
lại nhanh chóng với công tắc không dây. Hơn nữa, mọi thứ luôn nằm trong
tầm với của Dino, anh thậm chí có thể để cửa tủ mở trong khi nấu ăn.

https://www.blum.com/aventoshf
https://www.blum.com/servodrive


Nếu Dino muốn lấy một món đồ đang nằm sâu trong lòng tủ treo tường,
anh luôn có giải pháp thông minh khác, như: Bục thang ngăn kéo SPACE
STEP.Bục thang len chân tủ với ngăn kéo bên dưới giúp Dino dễ dàng với tới
các vật dụng cất ở trên cao. Giải pháp len chân tủ cũng được lắp đặt trong
phòng tắm và phòng ngủ, giúp "nới giãn" không gian lưu trữ.

Dino không muốn có bất kỳ âm tạp âm nào lọt vào video của mình, đó là lý
do tất cả các tay nâng tủ treo tường, ray trượt ngăn kéo và bản lề tủ trong
bếp của Dino đều được đóng lại nhẹ nhàng – với công nghệ giảm chấn
BLUMOTION.

https://www.blum.com/spacestep


Không cần cắt góc trong thiết kế
Phong cách là yếu tố quan trọng đối với chàng trai yêu thích thời trang này,
dễ hiểu vì sao bếp nhà tối giản của Dino ứng dụng Công nghệ chuyển động
bằng điện SERVO-DRIVE. Với thiết kế không tay nắm, Dino chỉ cần nhấn nhẹ
mặt trước là tủ và ngăn kéo sẽ tự động mở ra. Thiết kế ngăn kéo LEGRABOX
sang trọng giúp không gian sống tthêm hiện đại, đồng thời mang lại Dino
không gian cất giữ đồ dùng bếp tiện lợi.

“Dino thật sự ấn tượng với các giải pháp
thông minh của Blum. Đặc biệt là các công

nghệ chuyển động, như cách tay nâng mở lên
hay ngăn kéo đóng lại mượt mà, nhẹ nhàng!”



Xem nhanh tất cả ưu điểm

Di chuyển hiệu quả nhờ lập kế
hoạch thông minh

Không gian lưu trữ rộng rãi để
cất lấy vật dụng dễ dàng với tủ
kho SPACE TOWER

Di chuyển qua lại thoải mái nhờ
tủ treo tường có tay nâng
AVENTOS

Đóng mở bằng điện với SERVO-
DRIVE

LEGRABOX – ngăn kéo sang
trọng, thiết kế hài hòa

Đóng giảm chấn, không gây ồn
với BLUMOTION

Thiết kế không tay nắm với TIP-
ON

Dễ dàng lấy đồ dùng đặt trên
cao với SPACE STEP



Nội dung này có thể sẽ khiến bạn quan tâm

Blum Vietnam

Số 3 Võ Văn Tần

Phường Võ Thị Sáu,

Quận 3 THÀNH PHỐ

HỒ CHÍ MINH

VIETNAM

Điện thoại +43 5578
705 - 0

Email

Giới thiệu về Blum

Blum là nhà sản xuất các phụ kiện nội thất tiên phong đến
từ Áo.

Tìm hiểu thêm

NHÀ BẾP

Các quốc gia khác
nhau có các kiểu
bếp khác nhau

THIẾT KẾ

Phòng ít nhưng
vẫn có nhiều
không gian

KHÔNG GIAN LƯU TRỮ

Tất cả những gì
chúng ta cần là
KHÔNG GIAN

NHÀ BẾP

Ý tưởng cho tủ kho

tel:+43 5578 705 - 0
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