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Thông tin nghiên cứu 
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 Thời gian khảo sát : 9.12.2013 – 15.12.2013 

 Tổng mẫu  : 2000 

 Khu vực nghiên cứu : Toàn quốc 

 Đối tượng nghiên cứu :  

Nam và nữ hiện đang là thành viên của cộng đồng khảo sát trực  tuyến Vinaresearch 

 Mục tiêu nghiên cứu :  

Tìm hiểu dự định trong đêm Giáng Sinh 2013 của người dân Việt Nam 
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Phần lớn những người được hỏi xem Giáng Sinh là một ngày ý nghĩa và 
có một chút mong đợi ngày lễ trong tháng 12 này 

Đối với bạn thì ngày LỄ GIÁNG SINH sắp tới có ý nghĩa gì đặc biệt?(n=2000) 

Là một ngày ý 
nghĩa và có một 
chút mong đợi 

Là một sự kiện 
quan trọng, rất 
có ý nghĩa và 

đang mong đợi 

Không quan tâm 
lắm và chỉ theo 

trào lưu 

Là một ngày bình 
thường, không có 

ý nghĩa gì đặc 
biệt 

Hoàn toàn không
quan tâm

42.8 
41.0 

10.1 

5.7 

0.5 



Thích dạo 
phố, ngắm 
đường phố 

trang trí 
Giáng sinh  

Thích không 
khí nhộn 

nhịp, se lạnh 
của Giáng 

sinh  

Được nghe 
lại các bài 

hát về Giáng 
sinh yêu 

thích 

Dịp đi chơi 
với bạn bè / 
đồng nghiệp 

Có không khí 
là sắp đến 

Tết 

Là dịp ở bên 
người thân 
và gia đình 

Là dịp chụp 
ảnh để đẹp 
chia sẽ với 

bạn bè 

Có cơ hội 
được tặng 
quà / nhận 

quà 

Vào dịp 
Giáng sinh có 

nhiều đợt 
sale off tiện 

cho việc mua 
sắm  

Có nhiều 
chương trình 

văn nghệ / 
hoạt động 
giải trí đặc 

sắc 

75.6 
71.3 

56.1 54.5 
50.4 49.4 47.3 46.6 

41.9 38.6 
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Lý do bạn mong đợi LỄ GIÁNG SINH sắp tới là gì?(n=1675) 

Nhiều người háo hức mong đến Giáng Sinh vì  
thích dạo phố, ngắm nhìn đường phố được trang trí 
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Hơn 1 nửa cho biết Giáng Sinh có ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt cá 
nhân của họ, đặc biệt là vấn đề Thời gian 

Mức độ ảnh hưởng của LỄ GIÁNG SINH đến đời sống sinh hoạt cá nhân của bạn?(n=2000) 

1.4 

5.3 

35.3 

46.3 

11.8 
Hoàn toàn ảnh hưởng 

Ảnh hưởng 

Không ý kiến 

Không ảnh hưởng 

Hoàn toản không ảnh hưởng 

12.9 

20.7 

45.0 

71.4 

80.4 Thời gian 

Tiền bạc 

Công việc 

Sức khỏe 

Khác 



60.8% đáp viên dự định sẽ đi dạo phố chụp ảnh trong đêm Giáng Sinh 
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Dự định trong đêm Giáng Sinh sắp đến của bạn là gì?(n=2000) 

Dạo phố 
chụp ảnh  

Tổ chức một 
buổi tiệc nhỏ 
với bạn bè / 
người thân  

Đến nhà thờ 
(đi lễ/ ngắm 

cảnh) 

Đi mua sắm  Tự tay vào 
bếp làm bữa 

tối cho gia 
đình 

Đi hát 
karaoke với 

bạn bè / 
người thân  

Đi xem phim 
/ Xem kịch / 
Xem ca nhạc 

Sẽ ngồi tâm 
sự với người 
yêu tại một 
quán cà phê 

lãng mạn 

Tự nghỉ ngơi 
thư giãn tại 

nhà 

Về quê thăm 
gia đình 

60.8 

52.3 
45.1 

32.1 
24.7 24.7 23.8 22.8 

19.3 
11.7 



Bạn bè Bố / Mẹ Người yêu  Vợ / Chồng Con cái Đồng nghiệp Cấp trên  Khác

52.6 50.8 49.7 

30.7 
26.7 

18.5 

7.7 

2.6 

7 trên 10 người được hỏi dự định tặng quà trong dịp Giáng sinh này 
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Bạn có dự định sẽ tặng quà cho người khác vào dịp Giáng Sinh không? (n=2000) 

Bạn dự định sẽ tặng quà cho ai ? (n=1567) 
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Có 779 người tham gia khảo sát dự định sẽ tặng quà cho người yêu 

Bạn dự định sẽ tặng quà cho ai ? (n=1567) 



Những món lưu niệm handmade sẽ là món quà nhiều người đặc biệt 
dành tặng người yêu trong mùa Giáng Sinh năm nay 
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Bạn dự định sẽ tặng cho người yêu món quà gì? (n=779) 

Những món 
lưu niệm 

handmade 

Áo len / Khăn 
choàng cổ tự 

đan  

Một nụ hôn 
ngọt ngào 

Quần áo Thiệp tự làm Thú bông Hoa Nước hoa Thiệp mua Một bữa ăn 
tự tay nấu 

38.1 
35.2 34.8 33.2 31.5 

29.4 

21.1 20.7 20.0 19.8 



Giá trị của món để tặng người yêu trong khoảng 100.001 – 300.000 VNĐ 
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Bạn dự định sẽ chi bao nhiêu tiền cho món quà tặng cho người yêu trong dịp GIÁNG SINH sắp tới? (n=779) 

2.3 

12.6 

36.8 

23.6 

9.8 

5.8 
3.3 

1.7 2.2 

Dưới 50.000 
VNĐ 

50.000 -
100.000 VNĐ

100.001 -
300.000 VNĐ

300.001 -
500.000 VNĐ

500.001 -
700.000 VNĐ

700.001 -
1.000.000 VNĐ

1.000.001 -
1.500.000 VNĐ

1.500.001 -
2.000.000 VNĐ

Trên 2.000.000
VNĐ
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Shop bán đồ lưu niệm là nơi nhiều người dự định đến mua quà nhất 

Bạn dự định sẽ mua quà ở đâu? (n=1567) 

Shop bán đồ lưu niệm 
(61.8%) 

Siêu thị (52.6%) 
Trung tâm thương mại 

(40.7%) 



91.0% đáp viên muốn được nhận quà trong dịp Giáng Sinh năm nay  
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Bạn có muốn được nhận quà trong dịp LỄ GIÁNG SINH sắp tới không?(n=2000) 

Không biết 

4.0 91.0 

Có 

5.1 

Không 



Quần áo Những món 
lưu niệm 

handmade 

Sản phẩm 
công nghệ 

Một nụ hôn 
ngọt ngào 

Giày / dép Áo len / Khăn 
choàng cổ tự 

đan  

Một bữa ăn 
tự tay người 

tặng nấu 

Thiệp tự làm Đồng hồ đeo 
tay 

Nước hoa 

31.9 31.4 

26.6 25.2 24.7 23.9 22.9 21.8 21.3 19.8 

Quần áo, Đồ lưu niệm handmade và Sản phẩm công nghệ là các món 
quà được mong đợi nhiều nhất 
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Bạn có muốn được nhận quà trong dịp LỄ GIÁNG SINH sắp tới không? (n=2000) 
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65.7% đáp viên dự định sẽ trang trí nhà cửa trong dịp Giáng Sinh. 
Trong đó : 

Bạn có dự định trang trí nhà cửa trong dịp GIÁNG SINH sắp đến? (n=2000) 
Ai sẽ là người thực hiện công việc trang trí nhà cửa trong dịp GIÁNG SINH sắp đến? (n=1313) 

Bản thân & gia đình 
cùng làm (51.9) 

Bản thân sẽ tự làm 

(19.3) 

Gia đình sẽ tự làm  

(16.5%) 

Rủ bạn bè đến nhà 
cùng làm (11.0) 

Thuê dịch vụ bên ngoài 
(1.3) 
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Cây thông là vật dụng trang trí rất được ưa chuộng trong Giáng Sinh 
năm 2013 

Bạn dự định sẽ mua gì để trang trí nhà cửa trong dịp GIÁNG SINH sắp tới?(n=1313) 

Cây thông (63.2) Quả chuông  (60.2) Dây đèn (57.3) 

Ngôi sao (47.8) Dây kim tuyến (54.5) Thiệp (51.1) Quả châu (39.8) 



Nhiều người dự định trang trí nhà cửa khoảng 1-2 tuần trước Giáng 
Sinh 
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Bạn / Gia đình bạn dự định trang trí nhà cửa trong dịp GIÁNG SINH trong khoảng thời gian nào?(n=1313) 

4.0 3.6 3.2 

13.6 

45.9 

17.7 

11.1 

0.9 

Tôi chưa quyết 
định / Không 

biết 

Khoảng 2 tháng 
trước Giáng Sinh  

Khoảng 5 - 6 
tuần trước Giáng 

Sinh  

Khoảng 3 - 4 
tuần trước Giáng 

Sinh  

Khoảng 1 - 2 
tuần trước Giáng 

Sinh  

Khoảng 3 - 4 
ngày trước Giáng 

Sinh  

Khoảng 1 - 2 
ngày trước Giáng 

Sinh  

Ngay ngày Giáng
Sinh



Chúc các thành viên cộng đồng Vinaresearch  
có một mùa Giáng Sinh  
thật an lành hạnh phúc! 
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MỌI CHI TIẾT, XIN LIÊN HỆ: 
 
Công ty TNHH W&S 
» Địa chỉ: Tầng 10, 40 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 
» Điện thoại: 84 – 8 - 38 223 215     Fax: 84 – 8 – 38 223 216 
» Email: info@vinaresearch.jp 
» Website: http://vinaresearch.jp 

 

Bản quyền báo cáo này thuộc quyền sở hữu Công ty TNHH W&S. Tất cả kết quả (phân tích, kết luận, dữ 
liệu, bảng biểu và biểu đồ) trong báo cáo khảo sát này có thể sử dụng công khai, nhưng phải ghi rõ 
nguồn trích dẫn từ Công ty TNHH W&S (bao gồm cả website của Công ty: http://vinaresearch.jp). 
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