Khảo sát nhu cầu mua đồ chơi trẻ em ở Việt Nam
 Khảo sát được thực hiện tháng 112015 bởi công ty cổ phần GMO
RUNSYSTEM với 2107 người
tham gia
 Đơn vị thực hiện:
(Vui lòng trích dẫn nguồn nếu sử dụng tài
liệu)

NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG ĐỒ CHƠI TRẺ EM
• Theo các chuyên gia, thị trường đồ chơi trẻ em trong nước được đánh giá rất tiềm năng, nhất là khi
người Việt ngày càng sinh ít con và đời sống tinh thần khá lên. Đây là cơ hội cho doanh nghiệp và
cũng là thách thức lớn trước sự cạnh tranh khốc liệt của “người khổng lồ” Trung Quốc.
• Từ sau chương trình “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” của Bộ Chính trị, các doanh nghiệp trong
nước đã dần chú ý hơn tới thị trường trong nước. Thị trường đồ chơi cũng không phải là ngoại
lệ, khi mà số lượng kênh phân phối đồ chơi đang được phủ sóng rộng khắp, phát triển theo 2 hình
thức chủ yếu là online và offline truyền thống..
• Đồ chơi an toàn, đồ chơi thông minh lên ngôi. Người tiêu dùng đã hướng đến lựa chọn đồ chơi nhằm
phát triển các kỹ năng ở trẻ, như khả năng tư duy, khả năng ngôn ngữ, nhận thức thế giới xung quanh
hay vận động.

• Đồ chơi bạo lực, chất lượng thấp vẫn có chỗ đứng. Nguyên nhân có thể kể đến như: cơ quan quản lý
chưa cho chế tài hợp lý để xử phạt người buôn bán đồ chơi bạo lực, người kinh doanh vẫn lựa chọn
loại đồ chơi này vì lợi nhuận cao, trẻ em vẫn rất hứng thú với đồ chơi loại này.

THÔNG TIN NGHIÊN CỨU

2107 người tham gia trả lời phỏng
vấn
Độ tuổi đáp viên từ 20-50 tuổi

Mức độ thường xuyên mua đồ chơi thay đổi theo thu nhập
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5-10 TRIỆU

TRÊN 10 TRIỆU

Không thường xuyên

Đáp viên có thu nhập càng cao càng thường xuyên mua đồ chơi
cho con nhiều hơn những người có thu nhập thấp và tỷ lệ không mua
đồ chơi cho con cũng tương ứng giảm với người có thu nhập cao hơn.

Chi phí mua đồ chơi mỗi tháng
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Dưới 100.000 đồng



100.000 - 300.000 đồng
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Trên 500.000 đồng

Hơn một nửa đáp viên chi từ 100.000-300.000 đồng để mua đồ chơi
cho con (cháu).

Mức độ ảnh hưởng của thu nhập đến chi phí bỏ ra mua đồ chơi mỗi tháng
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Mức độ ảnh hưởng của thu nhập đến chi phí bỏ ra mua đồ chơi mỗi tháng
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KẾT LUẬN:
Thu nhập càng cao, đáp viên càng chi nhiều hơn cho
việc mua đồ chơi cho con (cháu) mỗi tháng. Cụ thể, chỉ

có 4,42% đáp viên có mức thu nhập dưới 3 triệu chi
300.000-500.000 đồng để mua đồ chơi mỗi tháng thì có
tới 24,89% đáp viên thu nhập trên 10 triệu tiêu ở mức

này. Tương tự, chỉ có 0,59% đáp viên có mức thu nhập
dưới 3 triệu sẵn sàng bỏ ra trên 500.000 đồng mỗi tháng
để mua đồ chơi trong khi có đến 19,56% đáp viên có mức

thu nhập trên 10 triệu sẵn sàng chi ở mức này. Như vậy ta
có thể kết luận thu nhập có ảnh hưởng đến số tiền chi tiêu
cho việc mua đồ chơi mỗi tháng.

Mức độ ảnh hưởng của thu nhập đến chi phí bỏ ra mua đồ chơi mỗi lần
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Mức độ ảnh hưởng của thu nhập đến chi phí bỏ ra mua đồ chơi mỗi lần

Dưới 100.000
đồng

1.97%
0.15%

11.68%

100.000 200.000 đồng

2.67%
Dưới 100.000
đồng

17.75%

100.000 200.000 đồng

9.78%
12.89%

200.000 300.000 đồng
300.000 500.000 đồng

23.52%

200.000 300.000 đồng
300.000 500.000 đồng
500.000 1.000.000 đồng
Trên 1.000.000
đồng

16.00%

500.000 1.000.000 đồng

44.92%

Trên 1.000.000
đồng

32.00%
26.67%

Thu nhập từ 5-10 triệu

Thu nhập trên 10 triệu

KẾT LUẬN:
Thu nhập càng cao, đáp viên càng mua những đồ chơi đắt
tiền hơn cho con (cháu). Cụ thể, chỉ có 3,54% đáp viên có
mức thu nhập dưới 3 triệu chi 300.000-500.000 đồng để mua

một món đồ chơi thì có tới 16% đáp viên thu nhập trên 10 triệu
tiêu ở mức này. Tương tự, chỉ có 1,18% đáp viên có mức thu
nhập dưới 3 triệu sẵn sàng bỏ ra 500.000 – 1.000.000 đồng cho

mỗi món đồ chơi trong khi có đến 12,89% đáp viên có mức thu
nhập trên 10 triệu sẵn sàng chi ở mức này. Với mức chi trên 1
triệu đồng, không có đáp viên nào thu nhập dưới 3 triệu chọn,
nhưng có 2,67% đáp viên có thu nhập trên 10 triệu sẵn sàng chi
tiêu. Như vậy ta có thể kết luận thu nhập có ảnh hưởng đến số
tiền mà người tiêu dùng sẵn sàng chi cho một món đồ chơi.

Lứa tuổi hay được mua đồ chơi
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Những dịp mua đồ chơi cho trẻ
Ngày lễ đặc biệt: sinh
nhật, Trung thu, Tết
thiếu nhi, Tết cổ
truyền, Noel…

Khi đi công tác

Khen thưởng khi bé
ngoan/ đạt điểm cao

Khi có giảm giá

Cứ thấy gì hay hoặc
phù hơp thì mua

Khi bé đòi/ muốn mua

Khi lĩnh lương

Định kỳ mua hàng
tuần/ hàng tháng

Khi đưa con đi siêu thị/
đi chơi

Chất liệu đồ chơi ưa thích
1600
1400
1200
1000
800
600

1430
981

400
200

216

81

0
Gỗ

Nhựa

Kim loại
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Chất liệu khác

Xuất xứ đồ chơi ưa thích
5.56%
5.07%

Việt Nam

Trung Quốc
Khác (Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản,
Thái Lan, Đài Loan,…)

89.37%

Thể loại đồ chơi ưa thích
Lượt chọn

1326
1063

999
769

746
517

393

Đồ chơi kỹ năng vận động

Đồ chơi trí tuệ

Đồ chơi giáo dục

Đồ chơi giải trí

Đồ chơi sáng tạo

Đồ chơi búp bê

Đồ chơi có âm
thanh

Đồ chơi sáng tạo và đồ chơi trí tuệ là hai loại được ưa
thích và mua nhiều nhất


Nhận xét về giá cả đồ chơi
Hợp lý, 13.31%

Đắt , 51.17%
Rẻ, 35.52%

 Hơn

một nửa số thành viên được hỏi cho rằng giá cả đồ
chơi đắt, hơn 1/3 lại cho rằng giá cả rẻ và số còn lại thấy giá
cả tương đối phải chăng và hợp lý.

Hình thức mua hàng ưa thích
Mua online, 9.06%

Mua online

Mua trực tiếp,
90.94%

 Cứ

10 người thì có đến hơn 9 người thích mua đồ chơi
trực tiếp, số ít còn lại chọn mua đồ chơi qua hình thức trực
tuyến

Mua trực tiếp

Góp ý với nhà sản xuất đồ chơi trẻ em tại Việt Nam
Cải tiến mẫu mã
Cải tiến chất lượng

Hạ giá thành sản phẩm
Thiết kế sao cho an toàn cho trẻ
Sản xuất đồ chơi thân thiện với môi trường
Không sản xuất những đồ chơi mang tính bạo lực
Phát triển đồ chơi giáo dục và kích thích trí tuệ

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

http://www.infoq.vn

