
 
 
 
 
 

Nĩa HAPIfork đã có thể được Đặt mua trên Kickstarter 
 

Chiến dịch Huy động Vốn Đám đông đã bắt đầu cho HAPIfork, chiếc Nĩa Kết nối đầu tiên trên Thế giới; 
giám sát tốc độ ăn của người sử dụng và giúp họ ăn chậm lại 

 
THÀNH PHỐ REDWOOD, CA – HAPILABS, một công ty với nhiệm vụ là giúp đỡ những công dân của 
thế kỷ 21 làm chủ niềm hạnh phúc, sức khỏe và vóc dáng của họ thông qua các thiết bị kết nối qua 
điện thoại và ứng dụng, ngày hôm nay đã tuyên bố chính thức bắt đầu chiến dịch Kickstarter của họ: 
http://hapilabs.com/kickstarter nhằm huy động vốn cho việc sản xuất và phân phối HAPIfork, chiếc 
nĩa kết nối đầu tiên trên thế giới. 
 
Nĩa HAPIfork sẽ cách mạng hóa mối quan hệ giữa người và thức ăn qua việc giám sát tốc độ ăn của 
người sử dụng và giúp họ ăn chậm lại. Được ra mắt tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) hồi tháng 1, 
HAPIfork đã được nhận Giải thưởng Sáng tạo CES trong nhóm hàng Sức khỏe. Tin tức về sản phẩm đã 
được truyền đến hơn 50 quốc gia trên toàn cầu với kết quả là hàng trăm bài báo, bài viết blog, tweet, 
nhiều lần xuất hiện trên TV đài báo cũng như một bình luận hóm từ Báo cáo Colbert.  
 
“Tuy rằng sản phẩm của chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng chúng tôi rất phấn 
chấn vì những phản ứng tích cực trên toàn cầu,” ông Fabrice Boutain, sáng lập viên HAPILABS, cho 
biết. “Chúng tôi tin rằng việc này hợp với trào lưu đang lớn mạnh trên toàn thế giới về quan tâm sức 
khỏe người tiêu dùng và kiểm soát các vấn đề ảnh hưởng đến cân nặng và hệ tiêu hóa cũng như 
những vấn đề đáng lo ngại hơn, ví dụ như tiểu đường và các bệnh trạng kinh niên khác.” 
 
Tương ứng với phần thưởng Kickstarter cho từng cấp đầu tư vốn, nĩa HAPIfork sẽ là phần thưởng đến 
cho tối đa 2.500 người đầu tư $89, những người còn lại có thể đầu tư ở cấp $99 để được là người sử 
dụng của lứa sản phẩm đầu tiên. Ngoài ra, cơ hội tham gia chương trình thử nghiệm sản phẩm để 
được nhận HAPIfork ở thời điểm sớm nhất có thể được chào bán ở cấp độ $300. Chiến dịch huy động 
vốn này, bắt đầu từ hôm nay và kéo dài đến hết 31 tháng 5 năm 2013, có mục tiêu huy động vốn là 
$100.000. 
 
HAPIfork được thiết kế bởi doanh nhân kiêm nhà sáng chế người Pháp Jacques Lépine với ý tưởng 
dựa trên kết quả nghiên cứu rằng bằng cách ăn chậm hơn, chúng ta có thể cảm nhận thức ăn tốt hơn, 
cải thiện khả năng tiêu hóa và làm giảm cân. HAPIfork đặt mục tiêu thay đổi thói quen ăn uống bằng 
cách giúp người sử dụng ăn chậm lại và cung cấp thông tin về thời gian và thời điểm ăn, giúp họ có 
được sức khỏe và thói quen sinh hoạt tốt hơn. 
 
Khác với những dụng cụ liên quan đến sức khỏe khác, nĩa HAPIfork có vẻ ngoài rất gọn gàng, thích 
hợp cho việc sử dụng ngoài gia đình. Chức năng Bluetooth cho phép chiếc nĩa thông minh này thu 
thập thông tin để phân tích hoặc giám sát sức khỏe trong môi trường lâm sàng. Mọi dữ liệu đều sẽ 
được chuyển đến một ‘bảng điều khiển cá nhân trực tuyến’ khi nĩa HAPIfork được kết nối vào máy 
tính hoặc thiết bị di động của người sử dụng, giúp người sử dụng có thể dễ dàng giám sát thói quen 
ăn uống và cải thiện sức khỏe tại nhà hoặc trên đường.  
 
HAPIfork sẽ được bán với ba màu (xanh dương, xanh lục và hồng) và sẽ được chuyển đến những nhà 
đầu tư Kickstarter trước khi chào bán ra công chúng. Nĩa HAPIfork được đi kèm với một bộ vỏ đồng 
màu, giúp bạn có thể dễ dàng mang nó đi bất kỳ đâu. Sản phẩm này sẽ được bán tại Mỹ và châu Âu 
vào quý 4 năm nay. 

http://www.hapilabs.com/
http://hapilabs.com/kickstarter
http://www.hapilabs.com/products-hapifork.asp
http://www.colbertnation.com/the-colbert-report-videos/422778/january-10-2013/tip-wag---hapifork---kevin-garnett
http://www.kickstarter.com/projects/1273668931/193205478?token=90d6dab2
http://www.kickstarter.com/projects/1273668931/193205478?token=90d6dab2
http://www.slowcontrol.com/index.php/fr/component/content/article/8-news/41-presse-release


 
Giới thiệu—HAPILABS đặt mục tiêu là giúp đỡ những công dân của thế kỷ 21 làm chủ niềm hạnh phúc, 
sức khỏe và vóc dáng của họ thông qua các thiết bị kết nối qua điện thoại và ứng dụng. Nĩa HAPIfork 
là một phần trong bộ thiết bị, ứng dụng và dịch vụ từ HAPILABS với mục tiêu cải thiện sức khỏe, lối 
sống và hạnh phúc của người sử dụng. Các sản phẩm đang được phát triển bao gồm đồng hồ 
HAPIwatch giúp bạn ngủ tốt hơn và HAPItrack giúp bạn gìn giữ vóc dáng cơ thể cân đối của mình. Với 
những giải pháp đơn giản và tinh tế, HAPILABS giúp bạn có được một lối sống hạnh phúc và khỏe 
mạnh hơn. 
 

 
 
HAPIfork, chiếc nĩa kết nối đầu tiên trên thế giới. Thiết bị giám sát cá nhân giám sát tốc độ ăn của bạn 
và giúp bạn ăn chậm lại. HAPIfork được dự kiến sẽ bán giá $99 với ba màu xanh dương, hồng và xanh 
lục đến công chúng tại Mỹ và châu Âu vào quý 4 năm nay. 

 
Bao gồm nĩa Bluetooth 
 
Liên hệ với chúng tôi 
 
HAPILABS Quốc tế 
Liên hệ Dakota 
Camille Petit, + 33 1 55 32 10 40 
camille@hapilabs.com 
 
HAPILABS Bắc Mỹ 
Giao tiếp Nhãn hiệu 
Barbara Franzoia, (1) 415 734 6834 
barbara@hapilabs.com 
 
Tiếp thị Tập đoàn 
Renee Blodgett, (1) 617 620 9664 
renee@hapilabs.com 

http://www.hapilabs.com/

