
Các bài đăng trên Facebook 
có liên quan đến mua sắm 

bắt đầu xuất hiện vào tháng 11

 

Quý 4, cơ hội
lớn nhất của bạn 

Di động là "giỏ mua sắm"
dịp cuối năm

Mọi người bắt đầu
mua sắm sớm

 

2.3 lần

 lượng mua hàng 
online qua Facebook 

tăng 

 

1 trong 2
đơn hàng trực tuyến

được thực hiện
trên thiết bị di động

 

10%
Mua hàng trực tuyến qua Facebook

cao hơn

so với mức trung bình năm 2016

 

Dưới đây là 5 insight về cách mọi người 
mua sắm trong quý 4 năm 2016 để 
giúp bạn tiếp cận khách hàng tốt hơn 
trong năm nay.

79%
người Việt mua hàng

thuộc nhóm
millenials

Q4/ 2016 trên Facebook

Trong Qúy 4

TỪ THÁNG 9

DÒNG XU HƯỚNG: 
NHỮNG BÀI ĐĂNG VỀ CHỦ ĐỀ MUA SẮM TRÊN FACEBOOK
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NHỮNG DANH MỤC SẢN PHẨM

ĐƯỢC ĐỀ CẬP NHIỀU TRONG CÁC BÀI ĐĂNG TRÊN FACEBOOK
LIÊN QUAN ĐẾN MUA SẮM2  

MUA HÀNG TRỰC TUYẾN QUA FACEBOOK 
NHIỀU HƠN MỨC TRUNG BÌNH NĂM 2016
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các bài đăng liên quan
đến mua sắm

 

1. Nhà 
& Cuộc sống

2. Thời trang 
& Quần áo

3. Thể thao 
& Hoạt động ngoài trời

Thời điểm lượng bài viết
về chủ đề mua sắm đạt đỉnh

 

+78% 2.2x+96% 2.7x

NỘI DUNG THÂN THIỆN VỚI NỀN TẢNG DI ĐỘNG
Thu hút sự chú ý với những nội dung sáng tạo ngắn gọn, 
hấp dẫn ngay cả khi không có âm thanh.Tối ưu hóa các 
nội dung chiếu trên TV cho thiết bị di động 
(tỷ lệ 1: 1 thay vì 16: 9).

BẮT ĐẦU CHIẾN DỊCH QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU 
CỦA BẠN NGAY BÂY GIỜ  
Bắt đầu chiến dịch quảng bá thương hiệu trước giai đoạn
mua sắm cao điểm. Tăng doanh số bán hàng bằng cách
xây dựng niềm tin vào doanh nghiệp của bạn.

 

THU HÚT SỰ QUAN TÂM VÀ GIA TĂNG NHU CẦU
Kết nối với khách hàng của bạn và nắm bắt khách hàng 
tiềm năng trước khi xu hướng mua sắm chạm đỉnh.

ĐÁNH GIÁ DOANH THU TRỰC TUYẾN VÀ 
TRỰC TIẾP TẠI CỬA HÀNG

 

Đẩy mạnh cả bán hàng trực tuyến và trực tiếp tại cửa hàng 
vào giai đoạn cuối năm. Sử dụng Dynamic Ads để thể hiện 
danh mục sản phẩm của bạn và chọn mục tiêu 
Store Visits để dẫn người dùng đến các cửa hàng của bạn.

 

ĐỊNH HƯỚNG MỞ RỘNG CHO NĂM MỚI
Bán chéo (cross-sell) các sản phẩm có liên quan để hoàn thiện 
cho việc mua sắm cuối năm. Tiếp tục thu hút khách hàng đến 
cửa hàng của bạn với những khuyến mãi tốt nhất.

 
 

1.

2.

3.

4.
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Khách hàng ở Việt Nam mua sắm nhiều hơn bao giờ hết 
vào dịp cuối năm. Hãy cùng  tìm hiểu về các xu hướng 
lớn nhất và những điều cần làm để phát triển 
doanh nghiệp của bạn trong mùa mua sắm này.

 
 

Tháng mua sắm lớn nhất
trên Facebook: Tháng 11 & tháng 12

 

Xu hướng mua sắm
không ngừng lại sau tháng 12

 

82%

Hoạt động mua sắm 
trực tuyến thông qua 
Facebook cao hơn

so với trung bình
năm 2016

 
 

Tìm hiểu thêm về tiếp thị trên Facebook tại
facebook.com/blueprint

THÁNG 1

THÁNG MỘT LÀ CƠ HỘI ĐỂ TRƯNG BÀY SẢN PHẨM
VÀ DỊCH VỤ BỔ SUNG

Nguồn:
Unless otherwise stated, all data based on Facebook internal data, analysis of conversion pixel and app events data for ads that were 
shown to people ages 18-64 on Facebook, Vietnam, 1 Mar 2016 to 31 Jan 2017 
1. GlobalWebIndex Q1, Q2, Q3 and Q4 2016. Audience: Clothing & Apparel Online Buyers – those who report having purchased Clothes 
or Shoes online in the last six months. Sample Size: 1176 Clothing & Apparel Online Buyers aged 18-64 (including 978 Millennials aged 

2. Facebook internal data (text, video and photo posts), Vietnam, 1 Oct to 31 Dec 2016; Online shopping post data derived from 
Facebook posts with keywords related to online shopping categories (for instance, dress, shirt, etc.) 

Xây dựng 
thương hiệu 
của bạn để 
gia tăng 
chuyển đổi

 

Những yếu tố hàng đầu giúp thu hút 
khách hàng mua sắm quần áo:

 
1

Miễn phí giao hàng
Quy trình thanh toán 
nhanh / dễ dàng
Nhận xét từ các 
khách hàng khác

1.
2.

3.

INSIGHT 2

INSIGHT 4

INSIGHT 5

so với những thời gian
khác trong năm

Danh sách những điều cần lưu ý
khi thực hiện 

Performance Marketing

Khám phá sự tăng trưởng 
trong mùa mua sắm
năm nay ở Việt Nam


