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Sinh ra trong thời đại công nghệ phát
triển và lớn lên trong thời đại
smartphone, người tiêu dùng trẻ - Thế hệ
Z được đánh giá là thế hệ ưa chuộng trải
nghiệm với sản phẩm, dịch vụ mới. Tuy
nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc
họ sẽ tự động tìm kiếm và sử dụng bất cứ
một sản phẩm mới nào ngay lập tức***.
 
Thế hệ NTD trẻ hiện nay có sở thích và
hành vi khác với thế hệ cha mẹ họ rất
nhiều, cách thức thế hệ này tiếp nhận và
chia sẻ thông tin liên quan đến sản phẩm
và dịch vụ cũng khác, đặc biệt trên các
nền tảng xã hội như Facebook.

Trong số các nhóm khách hàng mục tiêu,
Thế hệ Z* đang được xem là nhóm khách
hàng tiềm năng với dung lượng lớn và hành
vi khác biệt với các thế hệ trước đó. Cụ thể,
tính đến năm 2025, họ sẽ chiếm khoảng
25% lực lượng lao động quốc gia và tương
đương với khoảng 15 triệu người tiêu dùng
tiềm năng tại Việt Nam**. 
Do vậy, đây cũng là tập người tiêu dùng trẻ
tuổi mà các doanh nghiệp cần quan tâm. 
 
 

NGƯỜI TIÊU DÙNG TRẺ - THẾ HỆ Z 

Sự phát triển của các phương tiện truyền
thông xã hội (social media) cho phép người
dùng có thêm nhiều cơ hội liên lạc, kết nối
bạn bè cũng như thể hiện bản thân, truy cập
các nguồn thông tin đại chúng nhanh và
thuận tiện hơn.
Các kênh truyền thông xã hội này cũng góp
phần tạo thêm nhiều cơ hội để thu hút và
tiếp cận đến khách hàng cho các nhãn hiệu
và các nhà kinh doanh.
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*Gen Z hay Thế hệ Z là nhóm người sinh từ năm 1996 - 2005,
Nielsen
**Nghiên cứu Thế hệ Z – Người Tiêu Dùng Tương Lai, Nielsen
***The Deloitte Global Millennials Survey 2019



FACEBOOK - NỀN TẢNG XÃ HỘI ĐƯỢC
 ƯA CHUỘNG TẠI VIỆT NAM

Facebook 
90%

Khác 
10%

Trong số các nền tảng xã hội hiện
nay, Facebook là nền tảng xã hội
được sử dụng nhiều nhất thế giới
(2,449 tỷ người dùng), lượt tiếp cận
lên đến 1,95 tỷ người và cũng là nền
tảng có nhiều người dùng nhất*.
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* Digital 2020 Global Yearbook – Hootsuite & we
are social

 
Tại Việt Nam, tổng lượng người sử
dụng các phương tiện truyền thông
xã hội lên đến 65 triệu (chiếm 67%
tổng dân số).
 
Trong đó, lượng người dùng
Facebook chiếm đến 61 triệu    
 người dùng (chiếm 90%) và  Việt
Nam nằm  trong top 10 nước có
lượng tiếp cận cao nhất và lượng
người dùng tăng nhiều nhất thế
giới*.

Việc sử dụng Facebook cho
các hoạt động marketing hay
kinh doanh tại Việt Nam vẫn
sẽ là xu hướng trong các năm
tiếp theo.

Tỷ lệ số người dùng Facebook trên tổng số người dùng social
media tại Việt Nam
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Năm 2019 đã qua, các thương hiệu thời
trang chứng kiến mức độ tương tác cao
nhất trên Instagram và Facebook.
Tuy nhiên, mức độ tương tác trên
Facebook của ngành thời trang (0.04)
lại dưới mức trung bình các ngành
(0,09) cho thấy các nhãn hiệu và nhà
kinh doanh thời trang chưa thực sự hiểu
được khách hàng và hành vi của họ*.

FASHION
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* 2019 Social media benchmark report – Rival IQ

Thời trang và mỹ phẩm là ngành hàng
Thương mại điện tử (Ecommerce) được
người dùng chi tiêu nhiều nhất trên   tại
Việt Nam (717 triệu USD), tăng tưởng 17%
so với năm trước**

Facebook là nền tảng được nhiều doanh
nghiệp và các nhà kinh doanh thời trang
khai thác như một kênh marketing nhằm
tiếp cận với các khách hàng trẻ tuổi và
lan tỏa những thông tin về sản phẩm và
thương hiệu của họ.
Tuy nhiên, để Facebook thực sự biến
thành kênh truyền thông hiệu quả giúp
thực hiện viral marketing, các nhãn hiệu
cần phải hiểu lý do cũng như yếu tố tác
động đến hành vi chia sẻ, lan tỏa thông
tin về các sản phẩm thời trang trên
Facebook của thế hệ NTD trẻ.

**Digital 2020 Global Yearbook – Hootsuite & we are
social

Mức độ tương tác nội dung ngành thời trang trên Facebook
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Một khảo sát* được thực hiện trong
chuỗi nghiên cứu hành vi NTD trẻ tuổi
Việt Nam thực hiện và hoàn thiện bởi
DTM Consulting năm 2019 tiết lộ
những thông tin về những nội dung
nhóm người này chia sẻ và yếu tố
thúc đẩy hành vi chia sẻ của họ. 
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*Khảo sát được thực hiện trên 168 người dùng
Facebook trong độ tuổi từ 18-24

Hãy theo dõi những kết quả
khảo sát của chúng tôi trong
những trang tiếp theo!

Các nhãn hiệu và nhà kinh doanh các
sản phẩm nên quan tâm hơn đến
nhóm khách hàng trẻ tiềm năng - Thế
hệ Z. Đặc biệt, nếu họ kinh doanh trên
các nền tảng xã hội thì càng cần chú
trọng hơn đến hành vi và lý do thúc
đẩy những người tiêu dùng này tương
tác và chia sẻ thông tin.



Sáng Trưa Chiều Tối Đêm

75 

50 

25 

0 

Việc chia sẻ* thông tin trên
Facebook có vẻ như cũng bị ảnh
hưởng rất nhiều bởi thời điểm trong
ngày.
 
Có 66.4% người tham gia khảo sát
nói rằng họ thường chia sẻ thông tin
trên Facebook vào buổi tối. Đối lập
với việc đó, chỉ có 1,4% nói rằng họ
thường chia sẻ thông tin vào buổi
sáng. Như vậy, buổi tối sẽ là thời điểm

phù hợp  để các nhãn hiệu thời
trang thực hiện các hoạt động
nhằm xuất hiện các thông tin về
sản phẩm trên newfeed của
người dùng Facebook thế hệ Z và
thúc đẩy họ chia sẻ thông tin về
thời trang. 

THỜI ĐIỂM CHIA SẺ TRONG NGÀY
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Thời điểm chia sẻ trong ngày

* Trong báo cáo này, "chia sẻ" được chúng tôi sử
dụng chung cho các hoạt động người dùng trên
Facebook trẻ chia sẻ (share), bình luận
(comment), tag (gắn  thẻ, nhắc) đến bạn bè, gửi tin
nhắn.
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Gần 70% người dùng Facebook
trẻ tuổi nói rằng họ có chia sẻ các
thông tin về thời trang đến với bạn
bè, từ hàng giờ (5%), hàng ngày
(12%) cho đến chia sẻ hàng tuần
(21%) hay hàng tháng (31%).

Thế hệ trẻ dùng Facebook tại
Việt Nam coi Facebook như là
một nơi để chia sẻ chia sẻ thông
tin về thời trang với bạn bè,
người thân.

TẦN SUẤT CHIA SẺ
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Tần suất chia sẻ thông tin về thời trang của giới trẻ 



Khẳng định
57%

Phủ định
28%

Trung tính
15%

Có đến hơn một nửa người được hỏi
thừa nhận rằng họ chia sẻ các thông
tin liên quan đến thời trang để nhận
được phiếu giảm giá (voucher)
(57.2%) và để nhận các món quà
miễn phí từ các thương hiệu, nhà
cung cấp (54.4%).

Nếu muốn khách hàng chia sẻ thông
tin, thương hiệu có thể tặng các
phần quà nhỏ hoặc phiếu giảm giá
cho những ai thực hiện chia sẻ. 
 
Đây là chiến thuật khá hữu ích  thúc
đẩy chia sẻ về sản phẩm của doanh
nghiệp và giúp nhãn hiệu tiếp cận
được những khách hàng tiềm năng
trong mạng lưới friendlist của thế
hế Z - những người thường có xu
hướng tin tưởng những người họ
quen biết.
 
 
 
 

CHIA SẺ ĐỂ NHẬN QUÀ, VOUCHER
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Việc thúc đẩy những người dùng
Facebook trẻ chia sẻ và lan tỏa
thông tin về nhãn hiệu sẽ giúp
doanh nghiệp có thể tiết kiệm
được chi phí quảng cáo hơn.

Chia sẻ để nhận quà, voucher về thời trang 



Khẳng định
52%

Phủ định
28%

Trung tính
20%

Có tới 52.8% những người tham
gia khảo sát thừa nhận rằng họ
chia sẻ thông tin về các sản phẩm
thời trang với mục đích là bán
hàng.

CHIA SẺ ĐỂ BÁN HÀNG
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Những người bán hàng và kinh
doanh sản phẩm thời trang trên
Facebook  là những đối tượng mà
các nhãn hiệu thời tranh nên chú
ý tác động và kích thích nếu họ
muốn lan tỏa thông tin về sản
phẩm trên mạng xã hội hiện nay. 

Chia sẻ thông tin về thời trang để bán hàng
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Giới trẻ thế hệ Z dường như đã và
đang chủ động hơn khi sử dụng nền
tảng xã hội Facebook. Họ chọn lựa
những nội dung hấp dẫn và phù hợp
hơn với mình.
Các nhãn hiệu thời trang muốn
khách hàng theo dõi, tương tác với
mình nhiều hơn thì cần phải hiểu họ,
khiến cho nội dung marketing hấp
dẫn với khách hàng hơn.

CHIA SẺ ĐỂ THỂ HIỆN SỰ QUAN TÂM ĐẾN THỜI TRANG
VÀ CÁC SẢN PHẨM MANG TÍNH XU HƯỚNG
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Khắng định Trung tính Phủ định
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Có 78.3% tương tác với những 
 nội dung thời trang vì muốn biết  
 về những xu hướng thời trang
thịnh hành  trong cộng đồng mà
họ quan tâm.
 
Thêm vào đó, có 70.7% người
khẳng định rằng họ tương tác với
những nội dung liên quan đến
thời trang để có thể cập nhật
được những mẫu thời trang mới
nhất. 

Chia sẻ để cập nhật những mẫu thời trang mới nhất

Chia sẻ vì muốn biết về xu hướng thịnh hành
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76% những người tham gia khảo 
 sát nói rằng họ hỏi bạn bè trên
Facebook khi cần thông tin về
những shop thời trang uy tín hay
những sản phẩm tốt.

CHIA SẺ ĐỂ THAM KHẢO Ý KIẾN
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Bạn bè trên mạng xã hội đóng
vai trò là một nguồn thông tin
đáng tin cậy đối với giới trẻ. 
Doanh nghiệp và các nhà kinh
doanh thời trang muốn hoạt
động dài lâu và phát triển tốt
luôn phải để tâm đến điều này.

Chia sẻ để tham khảo ý kiến bạn bè về shop
thời trang uy tín, sản phẩm tốt



Khẳng định
42%

Phủ định
30%

Trung tính
28%

Khi mua sắm mặt hàng thời trang,
uy tín thương hiệu và sản phẩm
tốt vẫn chưa đủ để thúc đẩy trẻ
tuổi thế hệ Z. 
 
Ý kiến, đánh giá của bạn bè, người
dùng xung quanh vẫn là những
yếu tố tác động đến việc mua sản
phẩm thời trang của họ.

Đặc tính chủ động trong mua sắm
của thế hệ người tiêu dùng trẻ tuổi
thế hệ Z là cao hơn các thế hệ
trước đó, nhưng vẫn có đến 42.3%
người tham gia khảo sát nói rằng
họ sẽ hỏi bạn bè trên Facebook khi
muốn biết một sản phẩm thời
trang có phù hợp với bản thân hay
không.

CHIA SẺ ĐỂ THAM KHẢO Ý KIẾN
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Chia sẻ để tham khảo ý kiến bạn bè khi muốn biết một
sản phẩm có phù hợp với bản thân hay không



Khẳng định
50%

Trung tính
29%

Phủ định
21%

Có 47.2% người được hỏi nói rằng
khi bắt gặp những sản phẩm thời
trang trên Facebook phù hợp với
gu ăn mặc của bạn bè, họ sẽ chia
sẻ thông tin về các sản phẩm đó.
Đồng thời có 50% người tiêu dùng
thế hệ này nói rằng họ thường
chia sẻ về sản phẩm thời trang
hay cửa hàng đã mua.

CHIA SẺ THEO THÓI QUEN
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Các nhãn hiệu thời trang cần
nhận diện những người dùng
trên Facebook có thói quen
chia sẻ thông tin và có chiến
thuật để biến họ thành người
ủng hộ và trung thành - fan với
nhãn hiệu thời trang của mình.
Bằng cách này, hoạt động
marketing của nhãn hiệu sẽ
phát huy hiệu quả cao hơn.

Khẳng định
47%

Phủ định
33%

Trung tính
20%

Chia sẻ khi thấy những sản phẩm phù hợp với bạn bè

Chia sẻ về sản phẩm thời trang hay cửa hàng đã mua



Đa phần đáp viên phủ nhận rằng
họ chia sẻ thông tin thời trang để
thể hiện kiến thức, kinh nghiệm
của bản thân (64.5%), đóng góp
các thông tin hữu ích về thời trang
(67,7%) hay để thu được nhiều
like, comment (62%).
 
Dù vậy, một phần ba người dùng
Facebook trẻ tuổi cho rằng việc
chia sẻ thông tin thời trang góp
phần thể hiện gu ăn mặc của bản
thân (28%).

CHIA SẺ ĐỂ THỂ HIỆN BẢN THÂN
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Người dùng Facebook trẻ tuổi 
có xu hướng phân nhóm theo đặc
trưng tâm lý thích thể hiện bản
thân (self-expression) trên
mạng xã hội.
Những nhóm người tiêu dùng trẻ
thích thể hiện bản thân chiếm
một tỷ lệ nhất định, sẽ là nhóm
hứa hẹn giúp các nhãn hiệu thời
trang thực thi viral marketing
hiệu quả hơn.
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Đóng góp những thông tin hữu ích về thời trang 
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Có tới 57.1% người tham gia khảo
sát nói rằng họ chia sẻ các nội
dung thời trang bởi vì họ thấy
thích thú với chúng.
Cùng với đó, 50.5% đáp viên thừa
nhận rằng việc tương tác với nội
dung thời trang cũng là một cách
để họ giải trí.

CHIA SẺ ĐỂ GIẢI TRÍ
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Giải trí là một trong những lý do
quan trọng khiến giới trẻ sử
dụng mạng xã hội và việc tương
tác hay chia sẻ nội dung về thời
trang cũng liên quan đến mục
đích giải trí này.
 
Các nhãn hiệu thời trang có thể
tạo ra nhiều hơn các loại nội
dung thú vị, khiến cho khách
hàng thích thú để họ tương tác và
chia sẻ.Chia sẻ thông tin thời trang vì cảm thấy thích thú
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Chia sẻ thông tin thời trang nhằm mục đích giải trí



Có 40.3% những người được hỏi
khẳng định họ sẽ tiếp tục chia sẻ
về những sản phẩm thời trang mà
họ yêu thích.
 
Tuy nhiên, 50% người được hỏi
nói rằng họ   sẽ không chia sẻ
thông tin về sản phẩm thời trang
họ đã sử dụng hoặc shop họ đã
mua. 
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Tiếp tục chia sẻ về sản phẩm, shop đã mua
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Tiếp tục chia sẻ về những sản phẩm thời trang yêu thích

Điều này hàm ý rằng các nhãn
hiệu thời trang và các nhà kinh
doanh thời trang cần phải có
những giải pháp phù hợp nhằm
thúc đẩy khách hàng chia sẻ
thông tin sản phẩm đã mua và sử
dụng nếu muốn sử dụng
Facebook như một kênh truyền
thông.

Ý ĐỊNH CHIA SẺ THÔNG TIN TRONG
TƯƠNG LAI



0 5 10 15 20 25

Lý do khác 

Thấy sản phẩm thời trang hợp với phong cách 

Thấu hiểu nhu cầu thời trang của bạn bè 

Cảm thấy giải trí khi chia sẻ thông tin thời trang 

Thể hiện gu ăn mặc, phong cách thời trang 

Hỏi ý kiến bạn bè về sản phẩm/cửa hàng 

Giữ liên lạc với người khác trên Facebook 

Muốn bán lại một số món thời trang 

Tham vấn ý kiến tiêu dùng
Thực hiện sự quan tâm đến những người xung quanh (thấu hiểu nhu
cầu thời trang của bạn bè khi gửi những thông tin thời trang hữu ích)
Thể hiện gu ăn mặc, phong cách thời trang của bản thân.

Có 3 lý do chính khiến giới trẻ vẫn sẵn sàng tiếp tục chia sẻ về sản
phẩm/ cửa hàng thời trang đã mua. Họ vẫn tiếp tục chia sẻ để:

Ý ĐỊNH CHIA SẺ THÔNG TIN TRONG
TƯƠNG LAI
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Lý do khiến giới trẻ sẽ chia sẻ về sản phẩm, cửa hàng
thời trang trong tương lai
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Nghiên cứu thị trường, khách hàng Tư vấn marketing

Phát triển năng lực marketingPhân tích marketing

 Nghiên cứu thị trường (market
research) 
Nghiên cứu insight khách hàng
Test concept sản phẩm, thăm dò
nhu cầu thị trường
Nghiên cứu, tư vấn phát triển
thương hiệu

 Tư vấn chiến lược Marketing tổng
thể 
Tư vấn lựa chọn khách hàng, thị
trường mục tiêu
Tư vấn xây dựng,phát triển thương
hiệu
Tư vấn lên kế hoạch và triển khai
chiến dịch marketing
Tư vấn về cách làm việc với agency

 Phân tích dữ liệu marketing 
Phân tích dữ liệu kinh doanh
Dữ liệu sơ cấp và dữ liệu người
dùng trên Internet
Nghiên cứu insight khách hàng
Test concept sản phẩm, thăm dò
nhu cầu thị trường
Nghiên cứu, tư vấn phát triển
thương hiệu

Đánh giá nhu cầu bộ phận/phòng
marketing
Thiết kế và xây dựng đội ngũ
marketing
Huấn luyện, đào tạo theo yêu cầu
doanh nghiệp
Hỗ trợ tuyển dụng

https://dtmconsulting.vn/dich-vu-nghien-cuu-thi-truong/
https://dtmconsulting.vn/tu-van-marketing/
https://dtmconsulting.vn/nang-cao-nang-luc-marketing/
https://dtmconsulting.vn/phan-tich-marketing/
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Website: http://dtmconsulting.vn/ 

Hotline: 0911 30 38 36

Email: contacts@dtmconsulting.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Phương Nga, số 15 ngõ 2
Thọ Tháp, Cầu Giấy, Hà Nội

Hãy ghé thăm website của chúng tôi để tìm hiểu về kiến thức, tin
tức marketing cũng như báo cáo hành vi khách hàng hàng ngày!


