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$9
Ngày Black Friday 2020

Adobe

$115
"Ngày Độc Thân“ năm

2020

Alibaba and JD 

Doanh số bán hàng vào ngày 11.11 và 12.12 tại Việt Nam và
các nước Đông Nam Á

$12
Trong vòng 24 phút đầu tiên

của "Ngày Đôi" năm 2020

Shopee

tỷ

11.11 được ghi nhận là ngày lễ mua sắm lớn nhất ở Đông Nam Á trong vài năm qua —
đặc biệt là ở Việt Nam và Singapore

Riêng năm 2020, ngày 12/12 trở thành sự kiện mua sắm lớn nhất ở                                                    
Đông Nam Á.

Các "Ngày Đôi” mua sắm ở Đông Nam Á bao gồm: 10.10, 11.11, 12.12
tỷ

tỷ



5

Nhìn vào các số liệu cụ thể của từng thị trường, doanh số bán lẻ ngày 11.11 tiếp tục đạt mức cao nhất tại Việt Nam và
Singapore. Riêng tại Indonesia cũng như xu hướng chung của Đông Nam Á - ngày 12.12 mang lại doanh số bán lẻ cao hơn
ngày 11.11.

347%
Singapore

378%
Việt Nam

151%
Indonesia

Nguồn: Bảng điều khiển dữ liệu doanh số bán hàng theo mùa của Criteo, Toàn cầu - Chỉ số Lượt xem trang sản phẩm hàng ngày & Doanh số ngày11.11, 
so với 28 ngày đầu tháng 10 năm 2020

Hơn 40 triệu người dùng đã tiếp cận

Source

Hơn 200 triệu sản phẩm đã được bán

Source

Ghi nhận doanh thu với 74 tỷ đô la

Source

Doanh số bán lẻ trực tuyến ngày 11.11 tiếp tục tăng

https://www.prnewswire.com/in/news-releases/lazada-s-11-11-shopping-festival-breaks-records-serving-more-than-40-million-users-865806539.html
https://kr-asia.com/shopee-sets-new-record-with-200-million-items-sold-on-singles-day
https://www.prnewswire.com/in/news-releases/lazada-s-11-11-shopping-festival-breaks-records-serving-more-than-40-million-users-865806539.html
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Ngày 12.12 ghi nhận doanh số bán hàng cao nhất Đông Nam Á

Nguồn: Bảng điều khiển dữ liệu doanh số bán hàng theo mùa của Criteo, Toàn cầu - Chỉ số Lượt xem trang sản phẩm hàng ngày & Doanh số ngày11.11, 

so với 28 ngày đầu tháng 10 năm 2020

Black Friday 2020

Adobe

210%
Singapore

369%
Việt Nam

196%
Indonesia

Doanh số tăng gấp đôi vào ngày 12.12

Source

Phá kỷ lục với 12 triệu sản phẩm
được bán trong 24 phút

Source

Những người bán tham gia buổi live 
stream 12.12 đạt mức tăng trưởng doanh
số 280% so với cùng kỳ năm trước

Source

https://www.cnbc.com/2020/11/28/black-friday-2020-online-shopping-surges-22percent-to-record-9-billion-adobe-says.html
https://news.abs-cbn.com/business/12/21/20/lazada-says-1212-event-doubled-sales-shoppers
https://news.abs-cbn.com/business/12/14/20/shopee-says-1212-sale-broke-records-with-12-million-items-sold-in-24-minutes
https://jdcorporateblog.com/jd-livestream-sales-surge-during-double-12-shopping-festival/


Nhìn lại năm 2020

Các xu hướng nổi bật
của ngày 11.11 và 12.12
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+463% 
Ngày 11/11

+219% 
Ngày 10/10

Tại Việt Nam, ngày 11.11 ghi nhận
doanh số bán hàng cao nhất

Nguồn: Bảng điều khiển dữ liệu doanh số bán hàng theo mùa của Criteo, Toàn cầu

+452% 
Ngày 12/12

VN
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+171%

+47%

Doanh số

Lượt xem

10/10

+378%

+126%

Doanh số

Lượt xem

11/11
+396%

+150%

Doanh số

Lượt xem

12/12

Tương tự, số lượt truy cập và xu hướng bán
hàng trong ngày hội mua sắm tại Việt Nam 
ghi nhận sự gia tăng nhẹ về doanh số bán
hàng và lượt truy cập vào ngày Black Friday, 
bên cạnh sự tăng trưởng trong những ngày
đôi 10.10, 11.11 và 12.12.

Nhìn chung, ngày 11.11 đem lại doanh số
bán hàng cao nhất, nhưng ngày 12.12 đạt
được lượng truy cập xem sản phẩm cao
nhất.

+78%

+48%

Doanh số

Lượt xem

Black Friday

Những phát hiện chính trong các dịp mua sắm tại Việt Nam
(Lượt xem sản phẩm và Doanh số bán lẻ)

Nguồn: Bảng điều khiển dữ liệu doanh số bán hàng theo mùa của Criteo, Toàn cầu
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+366%
Ngày 11/11

+194%
Ngày 10/10

Ngày hội mua sắm 12.12 thu hút nhiều lượt
truy cập nhất ở Đông Nam Á

Nguồn: Bảng điều khiển dữ liệu doanh số bán hàng theo mùa của Criteo, Toàn cầu

+391% 
Ngày 12/12

Đông Nam Á
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+554% 
Ngày 11/11

+222%
Ngày 10/10

Ngày hội mua sắm 12.12 ghi nhận
doanh số cao nhất ở Đông Nam Á

Nguồn: Bảng điều khiển dữ liệu doanh số bán hàng theo mùa của Criteo, Toàn cầu

+568% 
Ngày 12/12

Đông Nam Á
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Các ngày 10.10, 11.11, 12.12 tiếp tục chứng kiến sự tăng
trưởng về doanh số bán hàng ở Đông Nam Á (so với 28 
ngày đầu năm 2020)

+95%

+36%

Sales

Views

10/10

+116%
Sales

12/12

So với 28 ngày đầu tháng 10 năm
2020, chúng tôi nhận thấy rằng
doanh số bán hàng và lượt truy cập
xem sản phẩm trong ngày 10.10, 
11.11 và 12.12 nhìn chung đều
tăng, trong đó 12.12 dẫn đầu mức
tăng trưởng ở Đông Nam Á

Nguồn: Bảng điều khiển dữ liệu doanh số bán hàng theo mùa của Criteo, Toàn cầu

+95%

+36%

Doanh số

Lượt xem

10/10

+296%

+116%

Doanh số

Lượt xem

11/11
+305%

+127%

Doanh số

Lượt xem

12/12



Chuẩn bị cho dịp
mua sắm ở Việt Nam 
và các nước

Đông Nam Á
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Hành vi của người tiêu dùng sau khi xem video quảng cáo:

57% Tìm hiểu về các sản phẩm hoặc dịch
vụ mà họ đã thấy trong quảng cáo

53% Truy cập trang web của người bán

50% Mua sản phẩm và dịch vụ từ quảng cáo

47% Giới thiệu sản phẩm và dịch vụ
cho bạn bè và gia đình

Nhận biết

Cân nhắc

Đưa ra quyết định mua

Trung thành
Black Friday 2020

Adobe

Người tiêu dùng đang có xu hướng cân nhắc việc mua, tích lũy
phiếu quà tặng nhiều tháng trước ngày hội
Ngoài những ngày 9/9 và 11/11, các doanh nghiệp bán lẻ và các trang thương mại điện tử cũng đã triển khai chương trình khuyến mãi
hàng tháng như ngày hội mua sắm 6/6 và 10/10 để thúc đẩy doanh số bán hàng.

Điều này đã tạo thêm cơ hội để người tiêu dùng mua quà tặng cho các dịp lễ đặc biệt, và các nhà bán lẻ nên lưu ý cần làm những ngày
này trở nên quan trọng và thu hút sự chú ý của người mua trước những dịp lễ mua sắm cuối năm.

Nguồn: Báo cáo của Criteo về thực trạng xem TV và video của người tiêu dùng, Toàn cầu (Úc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Mỹ), Quý 2 năm 2021, n = 9.221, 

Người trả lời khảo sát là người tiêu dùng có sở hữu TV thông minh hoặc thiết bị truyền hình kết nối internet và có xem video livestream trả phí hoặc miễn phí.

Tip: Tận dụng nội dung dạng video

Người tiêu dùng dễ dàng tiếp nhận quảng cáo hơn khi họ
xem dưới dạng video và sẽ có xu hướng đưa ra quyết định
mua hàng.

Gần 6/10 đáp viên cho rằng họ có tìm hiểu các sản phẩm
hoặc dịch vụ mà họ thấy trong một quảng cáo nào đó. 

Hơn một nửa trong số họ sẽ truy cập trang web của người
bán để tiếp tục mua hàng.

https://www.cnbc.com/2020/11/28/black-friday-2020-online-shopping-surges-22percent-to-record-9-billion-adobe-says.html
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Black Friday 2020

Adobe

Cách để các nhà bán lẻ tối ưu hóa chiến lược đa kênh

Kết hợp lợi thế từ cả kênh trực tuyến (online) và trực tiếp (offline)

Nguồn: Khảo sát Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Criteo, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2021 tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, 

Singapore, Hàn Quốc), n = 3,248, Cơ sở: người mua sắm theo danh mục (ít nhất một lần mua hàng trực tuyến trong 30 ngày qua).
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Sản phẩm cuối cùng mà bạn mua được tìm kiếm từ đâu?

27%

26%

31%

26%

32%

Quảng cáo online

Trang web và ứng dụng của nhà bán lẻ

Trang web và ứng dụng của nhãn hàng

Các cửa hàng truyền thống

Công cụ tìm kiếm

Quần áo

29%

26%

25%

20%

43%

Thiết bị điện tử Nội thất Đồ/Dụng cụ thể thao Tất cả

26%

28%

23%

29%

37%

29%

20%

29%

31%

34%

29%

29%

32%

29%

39%

Trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, công cụ tìm kiếm được người tiêu dùng sử 

dụng nhiều nhất để tìm kiếm sản phẩm mới , theo sau đó là bốn kênh còn lại.

Riêng mặt hàng quần áo, tất cả năm kênh đều có khả năng ảnh hưởng đến hành trình
mua hàng của người tiêu dùng.

https://www.cnbc.com/2020/11/28/black-friday-2020-online-shopping-surges-22percent-to-record-9-billion-adobe-says.html


16

Black Friday 2020

Adobe

Sẵn sàng cho ngày 11.11 & 12.12: Sáng tạo các quảng cáo có liên quan

Sơ đồ về người mua sắm từ
Criteo

Công cụ AI từ
Criteo

Tất cả người dùng nhìn thấy quảng
cáo liên quan đến nhu cầu của họ

Nội dung phù hợp

Mọi quảng cáo đều có liên quan

và được cá nhân hoá.

Bối cảnh phù hợp

Chạy quảng cáo vào những thời điểm mà

người tiêu dùng có khả năng mua hàng.

https://www.cnbc.com/2020/11/28/black-friday-2020-online-shopping-surges-22percent-to-record-9-billion-adobe-says.html
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Sự tiện lợi là yếu tố dẫn đến hành vi mua sắm trực tuyến

Những người tiêu dùng thích mua sắm trực tuyến cho rằng họ thích sự tiện lợi mà việc

mua sắm trực tuyến mang lại. Điều này đặc biệt thể hiện rõ ở những người nhóm khách

hàng trẻ tuổi như thế hệ Z và Millennials.

Tương tác với đúng đối tượng
mục tiêu

Tránh sự lãng phí

Tăng cường khả năng sinh lời

Tạo độ nhận biết về thương
hiệu và sản phẩm

Mở rộng hoạt động kinh doanh
on-site 

Hoạt động thương mại trên cả
online và offline

Thực hiện với các đối tác ưa
thích

Thực hiện hoạt động Marketing 
đa kênh

Truyền thông
thương mại cho

phép các nhà
tiếp thị và nhà
quản lí phương

tiện truyền
thông:

Tip: Doanh nghiệp xem xét lại
chiến lược truyền thông

Với sự kết hợp của dữ liệu thương

mại và công nghệ thông minh, 

doanh nghiệp có thể nhắm đến

khách hàng mục tiêu trong suốt

hành trình mua sắm của họ và thúc

đẩy hành vi mua sắm.



Tại sao Criteo là đối
tác hoàn hảo cho các
nhà bán lẻ



Tầm nhìn & 
Sứ mệnh của chúng tôi

Chúng tôi làm được
điều này như thế nào?

Mang đến cho mỗi người tiêu dùng

những trải nghiệm phong phú hơn bằng

cách hỗ trợ các nhà tiếp thị và nhà quản

lí phương tiện truyền thông trên thế

giới xây dựng các chiến lược quảng cáo

đáng tin cậy và có sức ảnh hưởng.

Chúng tôi giúp các nhà tiếp thị và nhà quản lí
phương tiện truyền thông tiếp cận dữ liệu

của bên thứ nhất, được đảm bảo an toàn về
quyền riêng tư và thúc đẩy kết quả thương

mại tốt hơn thông qua Nền tảng truyền
thông thương mại của chúng tôi.
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Cung cấp nền tảng truyền thông thương mại hàng đầu thế giới

Nguồn: Criteo

Giải pháp thương mại cho khách hàng

$36+ Tỷ

1P Mạng lưới media
650 triệu người dùng hoạt động

trên toàn cầu

Dữ liệu thương mại quy mô lớn
$900 tỷ+ doanh số từ thương

mại điện tử

Công cụ AI vượt trội
Hơn 15 năm nghiên cứu

Nền tảng công nghệ
đồng bộ

DSP + SSP

Kênh truyền thông bán lẻ
khác biệt

Hơn 50% các nhà bán lẻ
hàng đầu của Hoa Kỳ và EU

Có mặt toàn cầu
Tại hơn 100+ thị trường
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Nền tảng truyền thông thương mại của chúng tôi cho phép
người dùng thực hiện tất cả mục tiêu

Thông qua một mạng lưới lớn sử dụng dữ liệu thương mại.

Tương tác với đúng đối tượng mục
tiêu

Tránh sự lãng phí

Tăng cường khả năng sinh lời

Tạo độ nhận biết về thương hiệu và
sản phẩm

Mở rộng hoạt động kinh doanh on-
site 

Hoạt động thương mại trên cả online 
và offline

Thực hiện với các đối tác ưa thích

Thực hiện hoạt động Marketing đa
kênh

Truyền thông
thương mại cho

phép các nhà tiếp
thị và nhà quản lí

phương tiện
truyền thông:
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Truy cập vào các nội dung và dịch vụ
miễn phí

Được đảm bảo quyền riêng tư và
minh bạch trong việc sử dụng dữ liệu

Quảng cáo không gây gián đoạn

Tính nhất quán trên các kênh và
thiết bị

Luôn đặt người tiêu dùng là trọng tâm

Chúng tôi cho phép người tiêu dùng có sự lựa chọn, tính minh bạch và quyền kiểm soát
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Nền tảng truyền thông thương mại của Criteo mang lại lợi ích
cho tất cả các bên tham gia

Người tiêu dùng

Tận hưởng trải nghiệm mua sắm tốt

hơn với những nhà tiếp thị và nền

tảng truyền thông đáng tin cậy.

Được tiếp tục truy cập các nội

dung kỹ thuật số chất lượng cao.

Nhà tiếp thị
Nhà quản lý sở hữu

nền tảng truyền thông

Nền tảng truyền
thông thương mạiMang lại kết quả bằng

cách kết nối khách hàng

mục tiêu đến với

thương hiệu.

Mang lại kết quả bằng cách
đưa đối tượng mục tiêu đến
các đơn vị phụ trách truyền
thông và kết nối thương hiệu
đến những nhà bán lẻ.





Becoming a destination where Customers can

search for anything they want, save their time and budget.

Saving

Searching
STANDS FOR

Founded in 2010



A leading all-in-one commerce platform in Vietnam

E-COMMERCE MARKETPLACE

.. 2H fast delivery service TikiNOW

.. Robotics application in 

operation.

INTEGRATED SUPPLY CHAIN 
PLATFORM

TIKINOW SMART LOGISTICS

A RETAIL SUBSIDIARY

TIKI TRADING

3.500 partners and brands
. Hundreds of millions of 

products

. TikiNGON – Fresh grocery 

deliver

. TikiPRO – Scheduled delivery 

and installation service

TIKI.VN



ACHIEVEMENTS

2020
The most trusted e-

commerce marketplace 

(Nielsen)

Top 1 E-commerce brand with 

Best Customer Experience (KPMG)

Top 1 of E-commerce best 

brand in Vietnam (YouGov)
2020

2019



APP

Freely set up, integration and release apps on 
Tiki platform 01

Provide simple, efficient framework system
with a variety of APIs for optimal user 

experience

Easily approach and serve tens of millions of 
Customers on Tiki

02

03 A open technology 
platform App-in-App 

“Made-by-Tiki”



ACHIEVEMENTS

3X NMV
Compared to normal day
3x ORDERS
Compared to normal day

6X NMV
Compared to normal day
4x ORDERS
Compared to normal day

6.5X NMV
Compared to normal day
4x ORDERS
Compared to normal day



KEYS TO SUCESS

Planning & QC campaign plan

• Owned Social/Paid Social
• PR
• Media
• Performance

• Attractive Schemes
• Attract coupons
• Attractive Deals:

Effective marketing strategy 
Integrated MKT to target right customers



KEY PARTNER

x

5-year partnership

Help Tiki to reach customers in very targeted manner and engage them 
in meaningful ways



Tiki 11.11 – THE BIGGEST MEGA CAMPAIGN OF THE YEAR

• Coupon 1.100.000 VND

• Shocking deals 1.000 VND, X1.000 VND,

• Premium brands chosen by Tiki sale up to 50% 

• TikiNOW Delivery – unlimited Freeship+

• Collaborate with brands to hunt exclusive deals/offers

• Limited edition & combo discounts
11 – 13th November



Cảm ơn sự quan tâm
theo dõi của Quý vị!


