Kết quả nghiên cứu
Ảnh hưởng của KOLs

❖Khảo sát được thực

hiện tháng 11-

2021 bởi công ty cổ phần GMO-Z.com

RUNSYSTEM với 505 người tham gia.

❖Đơn vị thực hiện: INFOQ VIỆT NAM
(Vui lòng trích dẫn nguồn nếu sử
dụng tài liệu)
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GIỚI THIỆU
VỀ KOL

#01

#GIỚI THIỆU
VỀ KOL

KOL là một thuật ngữ trong Marketing, viết tắt
những chữ cái đầu từ từ tiếng Anh “Key Opinion
Leader” (tạm dịch “người dẫn dắt dư luận chủ
chốt”, người có ảnh hưởng đến dư luận). KOL
có thể là một cá nhân, một tập thể, một tổ chức
dẫn đầu trong một lĩnh vực cụ thể, được nhiều
người biết đến, quan điểm/ý kiến của họ có ảnh
hưởng lớn đến số đông công chúng.

#CÁC DẠNG KOL
KOL có thể là người nổi tiếng như các diễn viên, ca
sĩ,…hay người có uy tín, kiến thức chuyên môn như
các chuyên gia, người thành công trong một lĩnh vực
nào đó, thông thường được chia thành 3 dạng:

➢ Celeb (Celebrity – Người nổi tiếng): Như tên
gọi đã nói lên tất cả, đây là nhóm những người
nổi tiếng trong các lĩnh vực như giải trí, nghệ
thuật, thể thao…như ngôi sao bóng đá, diễn viên,
ca sĩ, người mẫu, hoa hậu…Họ có lượng fan khá
hùng hậu, được yêu thích, độ nhận biết cao trong
xã hội. Nhóm này thường được chọn là đại sứ
thương hiệu, đại diện cho một nhãn hàng nào đó
bởi uy tín, mức độ nhận biết, sức ảnh hưởng đến
đông đảo công chúng. Lướt một vòng trên các
mặt báo, biển quảng cáo, mạng xã hội, bạn rất dễ
dàng bắt gặp những người nổi tiếng trở thành đại
sứ thương hiệu của một nhãn hàng nào đó.

#CÁC DẠNG KOL
➢ Influencer (người có sức ảnh hưởng): Đây là nhóm
các KOL có sức ảnh hưởng lớn trên social media (mạng
xã hội), có lượng theo dõi lớn. Influencer sẽ rộng hơn so
với Celeb, họ có thể đến từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề
khách nhau. Không cần là người nổi tiếng, bất kỳ ai sử
dụng mạng xã hội đều có thể trở thành influencer nếu
quan điểm, chia sẻ của họ có ảnh hưởng lớn đến số
lượng lớn đối tượng yêu thích lĩnh vực mà họ đang hoạt
động. Influencer có thể là doanh nhân, bác sĩ, blogger,
youtuber, tiktoker,…

➢ Mass seeder (người gieo hạt – người uy tín trong
nhóm nhỏ): Khác với 2 nhóm trên, mass seeder không
có tầm ảnh hưởng rộng, chỉ là một nhóm nhỏ. Nhưng dựa
vào sự tín nhiệm của những người xung quanh dành cho
họ, những quan điểm, chia sẻ của họ (có thể chỉ là chia sẻ
lại từ những người nổi tiếng, influencer) lại rất đáng tin,
đến gần với nhóm khách hàng mục tiêu nhất.

#02

THÔNG TIN
NGHIÊN CỨU

#THÔNG

TIN NGHIÊN CỨU
TUỔI

31,49%

15-20 tuổi

42,57%

19,60%

21-30 tuổi

31-40 tuổi

NƠI Ở

4,55%

41-50 tuổi

1,79%

Trên 50 tuổi

GIỚI TÍNH

Thành phố
trực thuộc
TW

67,52%

62,57%
Các tỉnh
thành khác

37,43%

32,48%

#NGHỀ NGHIỆP
Sales
12.08%

2.57%

40.40%
28.32%
16.63%

#THU NHẬP CÁ NHÂN
DƯỚI 3 TRIỆU ĐỒNG
28,32%
TỪ 3-7 TRIỆU ĐỒNG
28,12%
TỪ 7-15 TRIỆU ĐỒNG
Jupiter is the biggest planet
29,31%

Chuyên nghiệp (luật sư, bác sĩ, kỹ sư…)
Bán chuyên nghiệp (y tá, kỹ thuật viên…)
Nhân viên văn phòng

TỪ 16-25 TRIỆU ĐỒNG
10,69%

Làm nghề tự do
Học sinh, sinh viên

TRÊN 25 TRIỆU ĐỒNG
3,56%

#03
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

#ĐỘ QUAN TÂM ĐẾN KOLs

CÓ

KHÔNG

85,74%

14,26%

#MẠNG XÃ HỘI ĐƯỢC SỬ DỤNG
Lượt chọn
600
500
400

488

450 439
334

310

300
200
100
0

100

90

#THƯỜNG THEO DÕI KOL TRONG CÁC LĨNH VỰC
1.58%

14.06%

2.38%

29.11%

9.11%
5.15%

28.91%

5.94%
27.92%

2.38%
2.38%

Văn hoá - Xã hội

Học thuật

Y tế

Sức khỏe giới tính

Fitness

Làm đẹp

Nhiếp ảnh

Thời trang

Du lịch

Khác:

#CÁC DẠNG KOL QUAN TÂM

# budget

35,64%

30,10%

34,26%

VIPs/Celebrities: người
nổi tiếng, sao hạng A,
nhân vật của công
chúng

Professional Influencer:
người có sức ảnh
hưởng (1 bác sĩ, 1
chuyên gia tâm lý, 1
beauty blogger)

Citizen Influencers
(Những người trong
cộng đồng hay chia sẻ
kinh nghiệm, nhiều
likes, follows).

#CÁC KOLs HIỆN ĐANG THEO DÕI
Trấn Thành
Sơn Tùng MTP
Khánh Vy
Giang Ơi
Độ Mixi
Hana Giang Anh
Trinh Phạm
Ninh Tito
Letsplaymakeup (An…
Dinology
Khác:
0

213
202
202
170
169
104
97
63
50
37

36
50

100

Lượt chọn

150

200

250

#ĐIỀU GÌ QUAN TRỌNG VÀ CẦN THIẾT NHẤT Ở KOL

38,42%

34,65%

16,24%

9,50%

1,19%

Nhân cách

Kiến thức

Kỹ năng

Tính cách

Khác

#HÀNH VI TIẾP CẬN ĐỐI VỚI KOL
2.97%

10.10%

17.43%
33.27%

#02

22.57%

26.93%

64.36%
22.37%

Thường xuyên

Thỉnh thoảng

Thường xuyên Thỉnh thoảng

Ít khi

Chưa bao giờ

Ít khi

Xem livestream của họ trên
Instagram, FB, TikTok,..

Chưa bao giờ

Donate khi xem livestream

#HÀNH VI TIẾP CẬN ĐỐI VỚI KOL
6.33%

22.97%

6.93%

14.66%

30.30%

#02

46.53%
31.88%

40.40%

Thường xuyên

Thỉnh thoảng

Ít khi

Chưa bao giờ

Bàn luận về KOLs nào đó khi
đang tụ tập với bạn bè

Thường xuyên

Thỉnh thoảng

Ít khi

Chưa bao giờ

Tìm kiếm thông tin review từ
các KOLs trước khi mua sản
phẩm nào đó

#HÀNH VI TIẾP CẬN ĐỐI VỚI KOL
10.50%

16.24%
25.54%
26.73%

30.69%

#02

25.15%

31.49%

Thường xuyên

Thỉnh thoảng

Ít khi

33.66%

Chưa bao giờ

Mua những món đồ mà KOLs
mình yêu thích cũng có

Thường xuyên

Thỉnh thoảng

Ít khi

Chưa bao giờ

Bình luận vào những bài
đăng của KOLs

#HÀNH VI TIẾP CẬN ĐỐI VỚI KOL
3.17%
9.90%

36.24%

Thường xuyên
@johnsmith

Thỉnh thoảng

50.69%

Ít khi

Chưa bao giờ

Xem hình ảnh, đọc status
của KOLs

#BA HÀNH VI TIẾP CẬN KOLs PHỔ BIẾN NHẤT

#Xem hình ảnh, đọc status
của KOLs

#Xem livestream của họ
trên Instagram, FB,
TikTok,..

50,69%

64,36%

#Tìm kiếm thông tin review từ các
KOLs trước khi mua sản phẩm nào đó

46,53%

#THỜI GIAN ĐỂ THEO DÕI KOLs MỖI NGÀY

#1

48,91%
Từ 1-2 tiếng/ ngày

#2

#3

11,29%
Từ 3-4 tiếng/ ngày

#4

37,42%

2,38%

Dưới 1 tiếng/ ngày

Trên 4 tiếng/ ngày

#CÁC YẾU TỐ KHIẾN MỌI NGƯỜI THEO DÕI KOLs
Chấm điểm theo mức độ quan trọng từ 1-5
Hoàn toàn không quan trọng: 1; Rất quan trọng: 5

#2,47 điểm

#3,06 điểm

Tò mò và muốn biết thêm
về cuộc sống của họ

Có hứng thú với các nội
dung (content) mà họ
đem lại

#3,03 điểm
Đồng cảm với quan
điểm/chia sẻ của họ

#CÁC YẾU TỐ KHIẾN MỌI NGƯỜI THEO DÕI KOLs
Chấm điểm theo mức độ quan trọng từ 1-5
Hoàn toàn không quan trọng: 1; Rất quan trọng: 5

#3,04 điểm
Cập nhật về phong cách/
xu hướng của họ

#2,93 điểm
Họ rất nổi tiếng

#3,06 điểm
Những sản phẩm họ đã
từng review trước đó nhận
được nhiều sự đồng tình

#CÁC YẾU TỐ KHIẾN MỌI NGƯỜI THEO DÕI
KOLs
Chấm điểm theo mức độ quan trọng từ 1-5
Hoàn toàn không quan trọng: 1; Rất quan trọng: 5

#3,35 điểm
Họ có lối sống lành
mạnh và luôn toả ra
năng lượng tích cực

#3,33 điểm
Họ có kiến thức sâu,
hiểu biết rộng về lĩnh
vực mà bạn quan tâm

#3,22 điểm
Họ có đời tư trong
sạch, nhân cách tốt

#KOLs ẢNH HƯỞNG ĐẾN SUY NGHĨ/ LỐI SỐNG NHƯ THẾ NÀO?
Không ảnh hưởng
17,42%

Không ảnh hưởng
32,48%

Sự cố gắng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống

Có ảnh hưởng
50,10%

#KOLs ẢNH HƯỞNG ĐẾN SUY NGHĨ/ LỐI SỐNG NHƯ THẾ NÀO?
Không ảnh hưởng
18,22%

Không ảnh hưởng
63,17%

Sự cố gắng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống

Có ảnh hưởng
18,61%

#KOLs ẢNH HƯỞNG ĐẾN SUY NGHĨ/ LỐI SỐNG NHƯ THẾ NÀO?
Không ảnh hưởng
24,16%

Không ảnh hưởng
27,33%

Có ảnh hưởng
48,51%

Buông bỏ những điều tiêu cực,
sống cởi mở, tích cực hơn

#KOLs ẢNH HƯỞNG ĐẾN SUY NGHĨ/ LỐI SỐNG NHƯ THẾ NÀO?
Không ảnh hưởng
30,10%

Không ảnh hưởng
38,42%

Có ảnh hưởng
31,49%

Không chú tâm đến những gì
người khác nghĩ về mình

#KOLs ẢNH HƯỞNG ĐẾN SUY NGHĨ/ LỐI SỐNG NHƯ THẾ NÀO?
Không ảnh hưởng
20,00%

Không ảnh hưởng
28,71%

Có ảnh hưởng
51,29%

Sống chân thành và tình cảm trong
các mối quan hệ

#KOLs ẢNH HƯỞNG ĐẾN SUY NGHĨ/ LỐI SỐNG NHƯ THẾ NÀO?
Không ảnh hưởng
16,83%

Không ảnh hưởng
62,57%

Có ảnh hưởng
20,60%

Sống buông thả, làm những gì mình thích

#KOLs ẢNH HƯỞNG ĐẾN SUY NGHĨ/ LỐI SỐNG NHƯ THẾ NÀO?
Không ảnh hưởng
28,51%

Không ảnh hưởng
39,41%

Chăm lo cho sự nghiệp rồi mới tới gia đình

Có ảnh hưởng
32,08%

#KOLs ẢNH HƯỞNG ĐẾN SUY NGHĨ/ LỐI SỐNG NHƯ THẾ NÀO?
Không ảnh hưởng
21,58%

Không ảnh hưởng
54,26%

Có ảnh hưởng
24,16%

Muốn được nổi tiếng

#KOLs ẢNH HƯỞNG ĐẾN SUY NGHĨ/ LỐI SỐNG NHƯ THẾ NÀO?
Không ảnh hưởng
27,33%

Không ảnh hưởng
47,13%

Có ảnh hưởng
25,54%

Xem KOLs bạn theo dõi là hình mẫu
lí tưởng để làm theo mọi thứ

#03 ĐIỀU TRONG SUY NGHĨ/ LỐI SỐNG BỊ ẢNH HƯỞNG NHẤT TỪ KOLs

Sống chân thành và
tình cảm trong các mối
quan hệ

Sự cố gắng nỗ lực
vươn lên trong cuộc
sống

Buông bỏ những điều
tiêu cực, sống cởi mở,
tích cực hơn

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: (024)-3566-8164
Email: infoq@runsystem.net
Website:

http://infoq.vn/business/home

CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including
icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik

Lí do chọn dịch vụ của InfoQ
•

InfoQ Việt Nam với kĩ thuật thu thập hiệu quả, tổng hợp thông tin nhanh chóng, chính xác và đạt hiệu quả

cao cũng như tiết kiệm chi phí nghiên cứu và 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 thực hiện bất kể thời gian nào trong ngày và thành viên có thể trả lời khảo sát ở bất cứ
nơi nào có Internet.

