KHẢO SÁT VỀ THÓI QUEN
TIÊU DÙNG BIA
Tìm hiểu thói quen tiêu dùng bia của người dân Việt Nam
Khảo sát được thực hiện vào tháng 10.2013 bởi InfoQ Việt Nam
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NỘI DUNG BÁO CÁO
Tổng quan về thị trường bia tại Việt Nam

Thông tin nghiên cứu

Số liệu khảo sát thói quen tiêu dùng bia tại Việt Nam
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BIA VIỆT NAM
SỐ LIỆU NHÂN KHẨU HỌC
 Hơn 91 triệu người tiêu dùng

 Tốc độ tăng dân số lớn hơn 1%/năm, ước tính 100 triệu người vào năm
2025.
 Độ tuổi trung bình của người dân là 27,8 tuổi so với 35,5 tuổi của Trung
Quốc.
 70% dân số nhỏ hơn 40 tuổi
 31 triệu dân số nằm trong độ tuổi 20-40
 35% dân số nhỏ hơn 20 tuổi

 Mỗi năm có thêm hơn 1 triệu dân số bước sang độ tuổi 18
Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường tiêu dùng hấp dẫn
nhất thế giới, trong đó có thị trường bia và là nước tiêu thụ bia nhiều
nhất Đông Nam Á, và đứng thứ 3 khu vực châu Á – Thái Bình Dương
(chỉ sau Nhật Bản và Trung Quốc).
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Việt Nam tiêu thụ bia
nhiều nhất trong khu
vực Đông Nam Á, gấp
hơn 24 lần Singapore,
85 lần Myanmar,15
lần Malaysia, gần 11
lần Indonexia, 1,6 lần
Philipin và hơn 1,4 lần
Thái Lan
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Theo Euromonitor International tốc độ tăng trưởng kép sản lượng tiêu thụ
bia của Việt Nam giai đoạn 2011-2016 được dự báo từ 6 – 9.99%/năm.
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Sản lượng tiêu thị và sản xuất bia hàng năm của Việt Nam
cũng tăng mạnh qua các năm

Sản lượng tiêu thụ bia theo đầu người ở Việt Nam qua các năm
(tính theo đơn vị lít)
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Sản lượng sản xuất bia ở Việt Nam qua các năm. Nguồn: Pomegranate Asia
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Thị trường bia Việt Nam
hoạt động khá cạnh tranh,
với nhiều thương hiệu nổi
tiếng như: Tiger, Heineken,
Hà Nội, Halida, Sài Gòn,
333, v.v..., từ phân khúc cấp
thấp như bia hơi cho đến
phân khúc bia thượng hạng.

35% thị phần

6% thị phần

59% thị phần

65% thị
phần (trừ
Bia Hơi)

2 thị trường tiêu thụ chủ
lực là thị trường miền Nam
(Hồ Chí Minh) và miền Bắc.
Ngoài ra, thị trường bia Việt
Nam còn mở cửa cho phép
các công ty sản xuất bia nước
ngoài vào liên doanh, như:
Carlsberg, Asia Pacific
Brewers Ltd (Heineken,
Tiger),
SABMiller.
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THÔNG TIN NGHIÊN CỨU

2290 người tham gia trả lời phỏng vấn

Độ tuổi đáp viên từ 18-55 tuổi
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CƠ CẤU GIỚI TÍNH ĐÁP VIÊN

1163 người chiếm 50,79%

1127người chiếm 49,21%
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CƠ CẤU ĐỘ TUỔI ĐÁP VIÊN
4.06% 0.44%

29.56%

65.94%

18 - 25 tuổi

26 - 35 tuổi

35 - 50 tuổi

Trên 50 tuổi
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Cứ trong 100 người được phỏng vấn, 95 người có tiêu thụ
mặt hàng bia trong khi 5 người còn lại không sử dụng

95%

5%
12
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LÍ DO CHỌN BIA THAY CHO
CÁC LOẠI ĐỒ UỐNG KHÁC
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Giá trị dinh Ít nhàm Cảm thấy
dưỡng cao chán hơn sảng khoái
hơn
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CÁC LOẠI BIA THƯỜNG UỐNG

902 lượt chọn

1059 lượt chọn

1015 lượt chọn

48 lượt chọn

1080 lượt chọn

1485 lượt chọn

148 lượt chọn

Khác
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LOẠI BIA ĐƯỢC ƯA THÍCH NHẤT
Heineken là nhãn hiệu bia được ưa thích nhất
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UỐNG BIA VÀO DỊP NÀO?
Cứ trong 100 đáp viên được hỏi thì có đến gần
48 người dùng bia trong các bữa tiệc
Đi chơi xa
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Tâm trạng không thoải mái

84

Ngày nghỉ lễ

118

Giao tiếp cho công việc

Lượt chọn

382

Không theo thời điểm nhất định nào cả
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UỐNG BIA CÙNG AI?

4,18%

• Vợ/ Chồng

4,54%

• Bố/ Mẹ

5,65%

• Anh chị em

6,06%

• Đối tác công việc

14,28%

• Đồng nghiệp

65,29%

• Bạn bè

Phần đông các đáp viên uống bia cùng bạn bè so với các đối tượng còn lại
như bạn bè, bố mẹ, đồng nghiệp, anh chị em.
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UỐNG BIA Ở ĐÂU?
Quán ăn: 829 lượt chọn
tương đương 38,06%

Nhà hàng: 784 lượt chọn
tương đương 36,00%
Tại gia: : 353 lượt chọn
tương đương 16,21%
Ở nhà bạn bè: 183 lượt chọn
tương đương 8,40%
Địa điểm khác: : 29 lượt chọn
tương đương 1,33%
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TIÊU CHÍ LỰA CHỌN BIA
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Hương Người Thành
Giá Thương Được Quảng Độ cồn
vị ngon dùng phần tốt thành rẻ hiệu
khuyên cáo hấp cao
phổ biến cho sức
sang
dùng
dẫn
khỏe
trọng

24

Khác

Lượt chọn

Hương vị ngon, người dùng phổ biến và thành phần tốt cho sức khỏe
là 3 tiêu chí lựa chọn bia được ưu tiên nhất của người tiêu dùng
19

CÔNG DỤNG CỦA BIA
4.18% 0.81%
5.18%

31.79%
16.14%

19.75%

Giúp tiêu hóa tốt
Tính giải khát cao
Tăng khoái cảm
Giúp bài tiết tốt
Nhiều dinh dưỡng
Chống được bệnh tật
Ý kiến khác

22.15%
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•

InfoQ VN được chuyển giao từ Tập đoàn GMO Internet phương pháp nghiên cứu thị trường với kỹ thuật thu
thập hiệu quả, tổng hợp thông tin nhanh chóng và chính xác, đạt hiệu quả cao cũng như tiết kiệm chi phí
nghiên cứu. Với bề dày hơn 10 năm kinh nghiệm với hơn 40 website tại hơn 40 quốc gia trên thế giới, chúng
tôi cam kết đem lại cho các doanh nghiệp tại Việt Nam một giải pháp hoàn hảo để thâm nhập thị trường cũng
như cải tiến sản phẩm dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu khách hàng, gia tăng thị phần và nhờ đó, gia tăng doanh
thu và lợi nhuận.
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Khảo sát thị trường trực tuyến có rất nhiều lợi thế so với khảo sát thị trường truyền thống:
+ Thời gian khảo sát rất nhanh chóng, mỗi ngày có thể thực hiện khảo sát trên hàng nghìn phiếu khảo sát
+ Khảo sát đúng đối tượng dựa trên thông tin đăng ký của các thành viên. Hệ thống tự động lọc các thuộc tính

của đối tượng và chỉ gửi bản khảo sát đến các đối tượng thỏa mãn các tiêu chí nghiên cứu của doanh nghiệp.
+ Chi phí thực hiện khảo sát trực tuyến thấp hơn rất nhiều so với khảo sát truyền thống, tiết kiệm thời gian, chi
phí đi lại, chi phí in ấn cũng như chi phí về nhân sự đi thực hiện khảo sát.
+ Khảo sát có thể được thực hiện bất kể thời gian nào trong ngày, và người thành viên có thể trả lời khảo sát ở
bất kể nơi nào có Internet.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

INFOQ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh,
Đống Đa, Hà Nội
Tel: (04) 3566-8164

Email: infoq@runsystem.net; quynhdtx@runsystem.net
Website: http://infoq.vn/business/home

http://www.infoq.vn

