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Phần 1

Báo cáo hành vi người dùng và xu hướng Digital 

Marketing nổi bật 2021



Internet trở thành công cụ “quốc dân” tại VN

13/01/2022 4Nguồn: Adsota Báo cáo thường niên Digital Marketing VN 2021

Toàn cảnh thị trường Digital tại Việt Nam:



Internet trở thành công cụ “quốc dân” tại VN

COVID-19 diễn ra, các hình thức giải trí ngoài trời bị hạn chế khiến lượng thời gian truy cập Internet tăng 

lên gần 7h/ngày:

70% dân số dành ⅓ thời 

gian mỗi ngày để truy 

cập Internet trong mùa 

dịch – “mỏ vàng” cho 

tiếp thị số doanh nghiệp.

97% lượng người sử 

dụng Internet tại Việt 

Nam truy cập bằng các 

thiết bị di động.

Trong bối cảnh COVID-19 kéo dài đi kèm 

những đợt giãn cách xã hội bất ngờ:
• Internet dễ dàng trở thành một công cụ 

“quốc dân” tại Việt Nam. 

• Người dân có khả năng truy cập các 

nền tảng kỹ thuật số mọi lúc mọi nơi.
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Các sàn TMĐT tại VN bước vào thời kỳ “vàng son”

COVID-19 tuy gây ra không ít khó khăn nhưng cũng là “cú hích” lớn cho các sàn thương mại điện tử 

(TMĐT) Việt Nam:

TMĐT Việt Nam đạt 

được mức tăng trưởng 

ấn tượng 18% trong 

thời điểm bùng dịch.

Quy mô thị trường lên 

đến 11,8 tỉ USD, chiếm 

5,5% tổng mức bán lẻ 

hàng hoá và doanh thu 

dịch vụ tiêu dùng cả 

nước.
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=> Nguyên nhân cho sự tăng trưởng đột phá này là: do quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt từ chính 

phủ đã khiến người tiêu dùng phải tìm cách thích nghi với việc mua sắm từ xa mà không phải bước chân 

ra khỏi nhà.



Các sàn TMĐT tại VN bước vào thời kỳ “vàng son”

Tỷ lệ khách hàng Digital mới so với tổng khách hàng dịch vụ tại SEA:

41% là con số ghi nhận 

tăng trưởng người dùng 

mới từ các nền tảng 

TMĐT tại Việt Nam.

=> Trong bối cảnh đó, thói quen và hành vi người tiêu dùng cũng đã thay đổi để kịp thời thích nghi với việc 

mua bán trao đổi hàng hoá theo kiểu mới.
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Ngạc nhiên hơn, có tới 

91% trong số đó quyết 

định sẽ tiếp tục sử dụng 

các nền tảng TMĐT này 

kể cả khi thế giới đã 

vượt qua đại dịch.



Giá cả không còn là mối quan tâm hàng đầu của 

khách hàng

Sự thay đổi của các kế hoạch chi tiêu hàng tháng trong gia đình dưới tác động của COVID-19:
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Giá cả không còn là mối quan tâm hàng đầu của 

khách hàng

Trước ảnh hưởng rõ rệt của đại dịch COVID-19, hành vi mua hàng của người tiêu dùng Việt Nam đã có 

những thay đổi nhất định:

Họ có xu hướng tăng 

cường và tập trung hơn 

cho những chi tiêu có 

thể thực hiện tại nhà.

=> Thời điểm này, người tiêu dùng có xu hướng tiết kiệm hơn, nhưng thay vì lựa chọn những mặt hàng giá 

rẻ họ lại quan tâm tới những sản phẩm có chất lượng tốt và có lợi cho sức khoẻ.
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Ảnh hưởng của dịch bệnh 

khiến độ nhạy cảm về giá 

của người tiêu dùng 

không còn là yếu tố hàng 

đầu trong việc ra quyết 

định mua sắm.

Họ chú trọng vào các 

mặt hàng thiết yếu (đặc 

biệt là thực phẩm), dịch 

vụ Internet, nhà ở & tiện 

ích và chăm sóc sức 

khoẻ.



Influencer Marketing “lên ngôi”, video ngắn “cưa đổ” 

người dùng

Tình trạng giãn cách cách xã hội đã khiến người dân phải giảm thiểu tối đa những hoạt động ngoài trời và 

tìm kiếm nguồn giải trí và tương tác trực tuyến thay thế:

Xem livestream nổi lên 

như một phương thức giải 

trí được ưa chuộng bởi 

khả năng biến hoá nội 

dung và tính tương tác cao 

mà ít công cụ giải trí tại 

nhà nào có thể đáp ứng 

được.
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Facebook Gaming gia tăng 

đáng kể, cụ thể: tổng lượt xem 

tăng tới 81,37% và cán mốc 

119,7 triệu lượt; lượt tiếp cận 

và tương tác tăng lần lượt 

79,6% và 50%.

69% người tham gia khảo sát 

cho biết họ xem các nội dung 

streaming tại nhà nhiều hơn so 

với thời kỳ trước đại dịch.



Influencer Marketing “lên ngôi”, video ngắn “cưa đổ” 

người dùng

Đối với Influencer Marketing thì số liệu từ 7Saturday’s Report cho thấy:
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Trong khi đó chỉ có 33% tin 

tưởng vào quảng cáo từ các 

nhãn hàng

90% người mua hàng Việt 

Nam tin tưởng vào các đánh 

giá của Influencer,

=> Trên thực tế, COVID-19 đã tạo ra ảnh hưởng lớn tới cộng đồng Influencer, bởi phần đông 

người dùng đến với họ do yêu thích những trải nghiệm phong phú và mới lạ.



Influencer Marketing “lên ngôi”, video ngắn “cưa đổ” 

người dùng

Các nội dung video ngắn (short-video) đang trở nên phổ biến. Bằng chứng là:
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Instagram – ứng dụng nổi tiếng cho 

phép chia sẻ hình ảnh và video miễn 

phí đã nghiên cứu, phát triển và cho ra 

mắt tính năng Reels – thứ cho phép 

người dùng đăng tải các video ngắn 

với độ dài dưới 30 giây.

TikTok – siêu ứng dụng đăng tải 

và xem các video ngắn trong năm 

vừa qua ghi nhận tới 1,65 tỉ lượt tải 

về chiếm gần ⅕ dân số thế giới 

mặc dù chỉ mới ra đời được 4 năm.



4 đặc điểm của người dùng trong xu hướng bình 

thường mới

Nhìn chung, người tiêu dùng trong xu hướng bình thường mới gồm có 4 đặc điểm:

Dịch chuyển các ưu tiên trong thói quen 

tiêu dùng sang các mặt hàng thiết yếu

-> người tiêu dùng tập trung vào đặc tính của 

thương hiệu và chất lượng, thay vì giá cả

hàng hóa như trước đây.

Tâm lý người tiêu dùng tích cực 

->  tạo điều kiện thuận lợi để các công ty 

hoạt động trong ngành tiêu dùng phát triển 

mạnh mẽ.

Tăng cường sử dụng các nền tảng kỹ 

thuật số -> cơ hội giúp các doanh nghiệp 

phát triển mô hình bán hàng đa kênh 

(omnichannel).

Mong muốn có trải nghiệm mua sắm tốt 

hơn -> người tiêu dùng mong muốn có trải 

nghiệm sắm tốt hơn, thậm chí mong muốn 

này được ưu tiên hơn cả các chương trình 

giảm giá sâu hoặc khuyến mại lớn.
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Cơ hội cho doanh nghiệp trong xu hướng bình 

thường mới
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Trong thời đại 4.0, người tiêu dùng ngày càng có quyền đòi hỏi, một trong những điều họ muốn đó là cá nhân

hóa thể hiện trong việc tự phục vụ. Do đó:

• Các thương hiệu, doanh nghiệp cần hiểu từng cá nhân khách hàng muốn gì để đưa ra gợi ý và phục vụ họ.

• Bình thường mới chính là giai đoạn cao nhất của trải nghiệm khách hàng, đòi hỏi các doanh nghiệp phải

xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng và ứng dụng công nghệ trong quản lý khách hàng.



Phần 2

Dự đoán ứng dụng xu hướng Digital Marketing 2022
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Dự đoán các xu hướng Digital Marketing 2022 

#01
Meta ở khắp 

mọi nơi

• Facebook chính thức đổi tên thành Meta, và

đang đặt cược lớn vào Metaverse, 1 thuật ngữ

chỉ những trải nghiệm ảo và tăng cường.

• Sự phát triển của công nghệ là điều quan trọng

giúp duy trì các hoạt động thường nhật từ giáo

dục đến công việc văn phòng, giao dịch mua

bán.

=> Sự xuất hiện của Metaverse có thể nâng những

hoạt động đó lên một tầm cao mới.

13/01/2022 16

Cơ hội nào cho marketers

- Tại thời điểm hiện tại, khi chúng ta luôn phải sử

dụng các công cụ tối ưu hóa nguồn dữ liệu và tìm

kiếm qua các kênh như Google, Youtube hay qua

Bing. Thì trong tương lai, chúng ta sẽ có thêm một

kênh mới để làm các điều trên, theo một cách rộng

hơn và thuận lợi hơn, đó là Metaverse. Metaverse hứa hẹn sẽ là tương tai của internet và sẽ là vùng đất mới cho 

những marketers.

Nguồn: Tổng hợp



Dự đoán các xu hướng Digital Marketing 2022 

#02
Trí tuệ nhân 

tạo (AI)

Trí tuệ nhân tạo (AI) ở khắp mọi nơi, điển hình:

Quảng cáo bị thách thức bởi quyền riêng tư:

• Quảng cáo kỹ thuật số hiện đại phụ thuộc rất

nhiều vào dữ liệu để tự động tối ưu hóa.

• Tuy nhiên các quy định mới về quyền riêng tư

như: cập nhật iOS và việc xóa cookie đang chờ

xử lý đã làm giảm dữ liệu được sử dụng trong AI.

 Đây sẽ là thách thức rất lớn đối với các doanh

nghiệp khi tiếp cận lượng khách hàng tiềm năng.

=> Vì vậy doanh nghiệp cần đánh giá lại tác động

của điều này đối với quảng cáo và chủ động hơn.
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Dự đoán các xu hướng Digital Marketing 2022 

#02
Trí tuệ nhân 

tạo (AI)

Trí tuệ nhân tạo (AI) ở khắp mọi nơi, điển hình:

Digital Marketers phải có nhiều chiến lược

hơn:

• Thị trường tiếp thị kỹ thuật số ngày càng phát

triển mạnh mẽ, thì các công cụ tự động hóa sẽ

được sử dụng nhiều hơn.

• Sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và máy học

(Machine Learning) sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các

chiến dịch quảng cáo.

=> Thách thức: khi tự động hóa sẽ dẫn đến việc

các Marketers phải có chiến lược phù hợp với

định hướng doanh nghiệp để cạnh tranh với thị

trường.

=> Vì vậy các nhà tiếp thị chiến lược phải hiểu rõ

về: doanh nghiệp, đối tượng mục tiêu, xu hướng

thị trường, nhu cầu ngầm định, nhu cầu rõ ràng,

chiến lược tiếp thị, hành vi tâm lý,...

Marketers cần suy nghĩ một cách chiến lược để tập trung vào những gì 

thực sự thúc đẩy sự phát triển kinh doanh của họ.

Nguồn: Tổng hợp
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Dự đoán các xu hướng Digital Marketing 2022 

#02
Trí tuệ nhân 

tạo (AI)

Trí tuệ nhân tạo (AI) ở khắp mọi nơi, điển hình:

Thuật toán sẽ điều khiển các ứng dụng trong

Digital Marketing:

• Google có thuật toán điều chỉnh kết quả

cho mỗi từ khóa tìm kiếm khác nhau. Dù

chỉ là thay đổi nhỏ như lỗi đánh máy, hay

cách sắp xếp trật tự từ, các thuật toán này

cũng đưa người dùng đến những kết quả

khác nhau.
• Thuật toán Tiktok là cách Tiktok đánh giá

video được đăng lên. Tiktok sẽ nắm bắt

được nội dung cơ bản của video. Sau đó,

video sẽ được đưa đến với một nhóm

người dùng quan tâm.
• Thuật toán EdgeRank của Facebook xác

định nội dung nào sẽ được hiển thị trên

Newsfeed của mỗi người dùng, tùy vào

nội dung mà họ quan tâm.

Đây là những bước đầu tiên để con người tiến gần hơn đến trí tuệ nhân tạo 

AI

Nguồn: Tổng hợp
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Dự đoán các xu hướng Digital Marketing 2022 

#02
Trí tuệ nhân 

tạo (AI)

Trí tuệ nhân tạo (AI) ở khắp mọi nơi, điển hình:

Số liệu thống kê cho thấy rằng các thương

hiệu sử dụng tiếp thị đa kênh trong quy trình

tự động hóa có thể tạo ra kết quả tuyệt vời :

• Tỷ lệ tương tác : 18,96% trên đa kênh so

với 5,4% trên kênh đơn.

• Tần suất mua hàng : cao hơn 250% trên

kênh đa kênh so với kênh đơn.

• Giá trị đặt hàng trung bình : thêm 13% cho

mỗi đơn hàng trên kênh đa kênh so với

kênh đơn.

• Tỷ lệ giữ chân khách hàng : cao hơn 90%

đối với kênh đa kênh so với kênh đơn.

=> Để có thể quản lý và triển khai chiến lược

đa kênh dễ dàng, thì Saas (Software as a

Service) cung cấp các công cụ quản lý nhóm

hiệu quả.

Sử dụng Saas trong tiếp thị đa kênh giúp:

• Tiết kiệm chi phí đầu tư.

• Động lực chuyển đổi số.

• Cho phép doanh nghiệp đổi mới, vận hành 

và kinh doanh hiệu quả hơn.

Nguồn: Tổng hợp



Dự đoán các xu hướng Digital Marketing 2022 

#05
Google loại bỏ 

theo dõi Cookie
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Google thông báo rằng: họ sẽ kết thúc việc theo

dõi cookie vào đầu năm 2022.

• Theo dõi người dùng trên web là điều cần thiết đối

với nhiều nhà quảng cáo và doanh nghiệp. Tuy

nhiên, những lo ngại về quyền riêng tư của người

dùng ngày càng trở nên quan trọng hơn.

• Vào thời điểm GDPR được triển khai, người tiêu

dùng nhận thức rõ hơn về quyền riêng tư rên

không gian mạng.
• Thay vào đó, nguồn dữ liệu sẽ được người tiêu

dùng cung cấp trực tiếp cho một thương hiệu, có

thể thông qua một cuộc khảo sát, trò chơi hoặc

tương tác trực tuyến với người tiêu dùng / thương

hiệu.

=> Vì vậy, chúng ta cần xem xét việc thúc đẩy các

công cụ CRM của mình vì dữ liệu này sẽ trở nên

quan trọng khi không còn chức năng theo dõi cookie

nữa.

CRM – nền tảng lưu trữ thông tin liên hệ của Khách hàng

Nguồn: Tổng hợp
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Dự đoán các xu hướng Digital Marketing 2022 

#03
SEO ít thủ 

thuật
SEO ít thủ thuật và tích hợp nhiều hơn:

• Khi các thuật toán tìm kiếm trở nên thông

minh hơn và phù hợp với ngữ cảnh hơn,

các nhà tiếp thị cần ít tập trung hơn vào

các “hacks” và “tricks” trong SEO.

• Thay vào đó là tập trung hơn vào việc

nâng cấp các trải nghiệm ý nghĩa và vượt

trội hơn cho người dùng.

=> Vì vậy, Digital Marketers không nên tập

trung quá mức vào SEO mà nên chú trọng

hơn vào trải nghiệm của người dùng.

SEO ít thủ thuật và tích hợp nhiều hơn

Nguồn: Tổng hợp
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Dự đoán các xu hướng Digital Marketing 2022 

#04
Chú trọng vào 

trải nghiệm 

khách hàng

Sự trải nghiệm là một Social Curency mới

Thách thức:

• Doanh nghiệp nên cố gắng thúc đẩy sự

truyền miệng và thu hút sự chú ý của xã

hội.

• Khi bối cảnh quảng cáo trở nên ồn ào

hơn, các phương tiện truyền thông kiếm

được nhiều tiền hơn và truyền miệng sẽ

trở thành công cụ tiếp thị quan trọng.

Cơ hội:

• Marketers cần tập trung vào việc tạo ra trải

nghiệm của khách hàng ở mọi giai đoạn

tương tác.

• Từ đó, tạo nên sức mạnh marketing

"truyền miệng" trên mạng xã hội.
Trải nghiệm của khách hàng cần được chú trọng hơn

Nguồn: Tổng hợp
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#06
Linkedin đang 

ngày càng phát 

triển
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• Linkedin tiếp tục là một ngôi sao đang đi lên trong

không gian số hóa.

• Mỗi quỹ, nền tảng này lại cho thấy mức tăng

trưởng đáng kể về người dùng hoạt động hàng

tháng cùng với mức độ tương tác trên nền tảng

này.

• Ngoài ra, Linkedin cũng liên tục tung ra các tính

năng mới nhằm mang lại kết quả tốt hơn cho các

trang và doanh nghiệp.

=> Linkedin đang ngày phát triển, lớn mạnh và trở

thành xu hướng trong 2022.

LinkedIn tiếp tục phát triển trong năm 2022

Nguồn: Tổng hợp
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Phần 3

Tổng kết



“Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future.”

---------------

Thay đổi là quy luật của cuộc sống. Và những ai chỉ nhìn về quá khứ hoặc hiện tại thì chắc chắn sẽ bỏ lỡ tương lai ”.

- Theo John F. Kennedy -
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THANK YOU!


