KHẢO SÁT THÓI QUEN SỬ DỤNG MỸ PHẨM
 Khảo sát được thực hiện tháng 9-2016 bởi công ty cổ phần
GMO RUNSYSTEM với 1064 người tham gia
 Đơn vị thực hiện:
(Vui lòng trích dẫn nguồn nếu sử dụng tài liệu)

NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG MỸ PHẨM
• Với việc giảm thuế cho các sản phẩm ngành công nghiệp sắc đẹp có trong các hiệp định thương
mại tự do (FTA), Việt Nam được coi là một thị trường đầy hứa hẹn cho các công ty mỹ phẩm và

các nhà cung cấp máy móc làm đẹp của nước ngoài.
• Với chi tiêu bình quân đầu người vẫn thấp đáng kể so với những nước láng giềng ở châu Á,
ngành mỹ phẩm ở Việt Nam vẫn có những triển vọng tươi sáng cho cả những nhãn hàng nước

ngoài đang thâm nhập thị trường lẫn các nhãn hàng nội địa đang đẩy mạnh đầu tư mới. Theo kết
quả nghiên cứu của INFOQ VIỆT NAM về niềm tin người tiêu dùng trong 6 tháng đầu năm
2016, đa số người dân kỳ vọng vào sự phát triển của nền kinh tế trong 6 tháng cuối năm cũng

như lạc quan cho rằng tình hình tài chính của họ sẽ tốt lên trong 6 tháng tới.

NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG MỸ PHẨM
• Theo statista.com, thị trường ngành chăm sóc sắc đẹp có giá trị khoảng 23,8 tỷ đồng vào
năm 2014, gấp hơn 2 lần số liệu vào năm 2009.
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NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG MỸ PHẨM
• Giá trị thị trường ngành chăm sóc sắc đẹp năm 2014 phân theo hạng mục sản phẩm như sau:
Chăm sóc răng miệng
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NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG MỸ PHẨM
• Theo một báo cáo từ Hiệp hội Mỹ phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam hiện có hơn 400
doanh nghiệp mỹ phẩm, với 90% thị phần được đóng góp bởi hơn100 nhãn hiệu nước ngoài. Hầu
hết các thương hiệu trong nước chỉ giới hạn ở phân khúc giá trị thấp và chủ yếu xuất khẩu sang
các thị trường láng giềng lân cận. Thị phần mỹ phẩm nhập ngoại như sau: Hàn Quốc (30%), châu
Âu (23%), Nhật Bả n (17%), Thái Lan (13%), Mỹ (10%) và các nước khác (7%).
• Mỹ phẩm nước ngoài các công ty tiếp tục thống trị thị trường Việt Nam, phần lớn là vì họ có các
kênh phân phối hiệu quả, kế hoạch tiếp thị tốt và khả năng sáng tạo. các doanh nghiệp trong
nước, bằng cách so sánh, rơi ngắn về bao bì, quảng bá và phát triển sản phẩm.
• Theo con số mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Mintel, doanh thu ngành mỹ phẩm năm
2016 ước tính đạt 1,78 tỷ $ và có thể đạt 2,35 tỷ $ vào năm 2018.

THÔNG TIN NGHIÊN CỨU

1064 người tham gia trả lời phỏng
vấn

Đáp viên nữ trong độ tuổi từ 15-55
tuổi

CƠ CẤU ĐỘ TUỔI ĐÁP VIÊN
1.50%
11.94%

15.70%

15 - 20 tuổi
21 - 30 tuổi
31 - 40 tuổi
Trên 40 tuổi

70.86%

CƠ CẤU NGHỀ NGHIỆP ĐÁP VIÊN
3.01% 3.48%
1.79%
5.64%

26.50%

51.79%

7.80%
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Hơn 41 % đáp viên trang điểm hàng ngày
Chỉ trang điểm
những dịp đặc biệt,
28.01%

Ít hơn 1 lần một tuần,
2.63%

1 lần một tuần,
4.32%
4-5 lần/ tuần, 7.89%

Không bao giờ ,
0.85%

Hàng ngày, 41.26%

2-3 lần/ tuần, 15.04%

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Mức độ trang điểm thường xuyên cũng phụ thuộc vào độ tuổi đáp viên. Đối với các đáp viên từ
15-19 tuổi chỉ trang điểm vào những dịp đặc biệt. Ngược lại các đáp viên trên 20 tuổi có tỉ lệ
trang điểm hàng ngày cao hơn và tỉ lệ này tăng dần đối với các nhóm đáp viên lớn tuổi.
Nhóm 21-30 tuổi

Nhóm 15-20 tuổi
Hàng ngày

4.72%

Hàng ngày

0.40%
2-3 lần/ tuần

19.69%

4-5 lần/ tuần

14.17%

46.46%

2-3 lần/ tuần
4-5 lần/ tuần

25.46%

43.37%

1 lần một tuần
Ít hơn 1 lần một
tuần

5.51%
3.15%

6.30%

1 lần một tuần
Ít hơn 1 lần một
tuần

Chỉ trang điểm
những dịp đặc biệt

2.65%

Không bao giờ

3.85%

8.89%

15.38%

Chỉ trang điểm
những dịp đặc biệt

Không bao giờ

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Với các đáp viên trên 30 tuổi, tỉ lệ Không bao giờ trang điểm là 0.00% và cứ mỗi 2 người lại có
gần 1 người trang điểm hàng ngày.
Nhóm 31-40 tuổi
Hàng ngày

0.00%

1.80%

Nhóm trên 40 tuổi
Hàng ngày

0.00%

2-3 lần/ tuần

2-3 lần/ tuần
4-5 lần/ tuần

25.75%
47.31%

1 lần một tuần

50.00%

Ít hơn 1 lần một
tuần

4.19%
5.39%

15.57%

Chỉ trang điểm
những dịp đặc biệt
Không bao giờ

4-5 lần/ tuần

25.00%

12.50%

1 lần một tuần

Ít hơn 1 lần một
tuần
Chỉ trang điểm
những dịp đặc biệt

6.25%
6.25% 0.00%

Không bao giờ

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Hơn 2/3 đáp viên thường xuyên dùng các sản phẩm dưỡng da ( mặt,
toàn thân, mắt ) hay dưỡng tóc, chỉ chưa đến 3% đáp viên không sử
dụng.
Không sử dụng,
2.62%
Thi thoảng,
28.09%

Thường xuyên,
69.29%

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Mức độ các sản phẩm dưỡng da ( mặt, toàn thân, mắt ) hay dưỡng tóc cũng phụ thuộc vào độ
tuổi đáp viên. Đối với nhóm đáp viên có độ tuổi cao hơn thì tỷ lệ người dùng thường xuyên
cũng cao hơn.

Nhóm 15-20 tuổi

Nhóm 21-30 tuổi
2.33%

5.98%

26.81%
36.75%
57.26%
70.86%

Thường xuyên

Thi thoảng

Không sử dụng

Thường xuyên

Thi thoảng

Không sử dụng

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Không có đáp viên nào trên 40 tuổi mà Không sử dụng mỹ phẩm dưỡng da.

Nhóm 31-40 tuổi

Nhóm trên 40 tuổi

1.22%

0.00%

26.67%

28.05%

70.73%

Thường xuyên

Thi thoảng

Không sử dụng

73.33%

Thường xuyên

Thi thoảng

Không sử dụng

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Những loại mỹ phẩm thường dùng: Ba loại mỹ phẩm thường dùng nhất là dầu gội xả, sữa tắm
và sữa rửa mặt. Son môi đứng ở vị trí thứ 4, sau đó là kem dưỡng da
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Hơn 2/3 đáp sử dụng mỹ phẩm trung cấp, gần 18% sử dụng mỹ phẩm
bình dân và hơn 14% sử dụng mỹ phẩm cao cấp

Mỹ phẩm bình
dân, 17.58%

Mỹ phẩm cao
cấp, 14.19%

Mỹ phẩm trung
cấp, 68.23%

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Phân loại mỹ phẩm thường dùng theo giá cả: Đáp viên trong nhóm 15-20 tuổi sử dụng mỹ
phẩm bình dân có tỷ lệ cao nhất và mỹ phẩm cao cấp có tỷ lệ ít nhất. Tỷ lệ người dùng mỹ phẩm
bình dân cũng giảm dần đối với hai nhóm 21-30 tuổi và 31-40 tuổi, thay vào đó tỷ lệ người dùng
mỹ phẩm cao cấp tăng dần đối với nhóm lứa tuổi cao hơn.

Nhóm 15-20 tuổi
10.00%

36.36%

Nhóm 21-30 tuổi
15.83%

13.73%

Mỹ phẩm cao cấp

Mỹ phẩm cao cấp

Mỹ phẩm trung cấp

Mỹ phẩm trung cấp

Mỹ phẩm bình dân

Mỹ phẩm bình dân

53.64%
70.45%

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Không có đáp viên nào trên 40 tuổi mà Sử dụng mỹ phẩm bình dân.

Nhóm 31-40 tuổi

Nhóm trên 40 tuổi
0.00%

14.20%

66.67%

13.33%

19.14%

Mỹ phẩm cao cấp

Mỹ phẩm cao cấp

Mỹ phẩm trung cấp

Mỹ phẩm trung cấp

Mỹ phẩm bình dân

Mỹ phẩm bình dân

86.67%

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Số tiền mua mỹ phẩm mỗi tháng: Trung bình phụ nữ Việt tốn gần 400.000 đồng mỗi tháng cho
mỹ phẩm. Lứa tuổi 15-20 tuổi chi tiêu khoảng 291.000 đồng/ tháng; nhóm 21-30 tuổi chi tiêu
khoảng 400.000 đồng/ tháng; nhóm 31-40 tuổi chi trung bình 419.000 đồng/ tháng và nhóm trên
40 tuổi chi mạnh tay nhất, khoảng 463.000 đồng/ tháng.
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Bạn bè (20,67%), website của các nhãn hàng (16,61%) và trang mạng xã hội (16,24%) là ba
nguồn thông tin phổ biến khi đáp viên tìm kiếm thông tin về mỹ phẩm.
Lượt chọn
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bạn bè

Thông qua
Thông qua Thông qua lời Thông qua
Thông qua
báo, tạp chí trang web của tư vấn của các diễn đàn mạng xã hội
các nhãn hàng nhân viên bán
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hàng
Twitter)

Thông qua
Youtube

Thông qua
Thông qua
Instagram các trang blog
làm đẹp

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Khi nghe về những từ khóa này thì quốc gia nào xuất hiện trong suy nghĩ của bạn?
Hàn Quốc

Châu Âu

Mỹ

Nhật Bản

Thái Lan

Việt Nam
4.49%

Thời thượng, cập nhật xu hướng

18.27%

56.94%

13.25%

4.49%

2.56%

0.85% 2.03%
Đắt đỏ

35.90%

Thương hiệu cho người trung niên

22.86%

7.80%

11.11%

41.45%

17.74%

11.97%

29.27%

7.59%

11.43%
2.88%

5.56%
Thương hiệu cho giới trẻ

5.77% 73.29%

4.70%

7.80%
4.28%

Đáng đồng tiền

19.87%

Cao cấp

33.45%

29.70%

18.48%

16.45%

22.97%

4.70%
0.53%
0.85%

34.72%

14.00%
3.10%

Sành điệu

22.01%

43.05%

26.07%

5.02%

4.38%
Thành phần thiên nhiên

6.52% 39.00%

0.75%

3.31%
11.32%

35.47%

2.35% 2.03%
Chất lượng tốt

13.68%

0.00%

38.78%
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20.00%
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Khi nghe về những từ khóa này thì quốc gia nào xuất hiện trong suy nghĩ của bạn?
Quốc gia được chọn nhiều nhất

Quốc gia được chọn nhiều thứ hai

Hàn Quốc (56,94%)

Châu Âu ( 18,27%)

Mỹ (41,45%)

Châu Âu ( 35,90%)

Thương hiệu cho người trung niên

Nhật Bản (29,27%)

Châu Âu ( 22,86%)

Thương hiệu cho giới trẻ

Hàn Quốc (73,29%)

Thái Lan (7,80%)

Đáng đồng tiền

Hàn Quốc (29,70%)

Nhật Bản (22,97%)

Cao cấp

Châu Âu ( 33,45%)

Mỹ (34,72%)

Sành điệu

Hàn Quốc (43,05%)

Mỹ (26,07%)

Thành phần thiên nhiên

Hàn Quốc (39,00%)

Nhật Bản (35,47%)

Chất lượng tốt

Hàn Quốc (38,78%)

Nhật Bản (26,92%)

Tiêu chí
Thời thượng, cập nhật xu hướng
Đắt đỏ

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Gần 97% đáp viên có thói quen tìm hiểu các đánh giá về mỹ phẩm mới
trên mạng trước khi ra quyết định mua

3.21%

96.79%

Có

Không

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
05 website đánh giá mỹ phẩm người dùng thường truy cập nhiều nhất là:

Facebook

Beautiest.vn

Youtube

Webtretho

Google

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Gần 95% đáp viên sẵn lòng chia sẻ những đánh giá về mỹ phẩm mà
mình đã sử dụng lên mạng

5.12%

17.40%

Sẵn lòng ngay cả khi không
được nhận lại gì cả
Sẵn lòng nếu nhận lại quà gì
đó
Không sẵn lòng

77.48%

LÍ DO CHỌN DỊCH VỤ CỦA INFOQ
•

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.
•

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
Website: http://infoq.vn/business/home

