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A. Thông tin nghiên cứu 

 Phương pháp khảo sát : Nghiên cứu trực tuyến 

 Thời gian khảo sát  : 01.01 – 10.01.2013 

 Số mẫu khảo sát  : 396 

 Địa điểm khảo sát  : Hà Nội và Hồ Chí Minh 

 Đối tượng khảo sát  : Nam và Nữ từ 18 – 40 tuổi 

 Mục tiêu nghiên cứu  

 Nhận biết nhãn hiệu cà phê hòa tan 

 Khám phá thói quen sử dụng cà phê bột hòa tan 

 Định vị và phân khúc các nhãn hiệu cà phê hòa tan trên thị trường. 

 Phương pháp chọn mẫu :   Định mức 

 

Nam Nữ 

18 - 22 tuổi 23 - 29 tuổi 30 - 40 tuổi 18 - 22 tuổi 23 - 29 tuổi 30 - 40 tuổi 

Hồ Chí Minh 33 33 33 33 33 33 

Hà Nội 33 33 33 33 33 33 



B. Tóm tắt khảo sát 

1. Nhận biết đúng nhãn hiệu 

G7 là nhãn hiệu cà phê hòa tan dẫn đầu về tỉ lệ nhận biết đúng của đối tượng được nghiên cứu, cụ thể: 

• Nam giới có tỉ lệ nhận biết cao hơn nữ giới trong cả 3 nhận biết: Nhận biết đầu tiên, Toàn bộ nhận biết 

không trợ giúp, Toàn bộ nhận biết. 

• 61.1% đáp viên tại Hà Nội nhận biết trong tâm trí – Nhận biết đầu tiên về sản phẩm G7 trong khi tỉ lệ 

này tại Hồ Chí Minh chỉ đạt 35.9%. 

• Đối tượng thuộc nhóm 30 – 40 tuổi có tỉ lệ Nhận biết đầu tiên cao hơn các nhóm tuổi còn lại (50.8%) tuy 

nhiên Toàn bộ nhận biết của nhóm 18 – 22 tuổi mới là tốt nhất (99.2%). 

 

 

 

 

 

 

2. Nhận biết sai nhãn hiệu 

Một tỉ lệ không nhỏ đáp viên nhận biết sai về nhãn hiệu cà phê hòa tan giữa thương hiệu công ty và 

nhãn hiệu cà phê hòa tan. Trong đó, tỉ lệ nhận biết sai cao nhất với Trung Nguyên và vị trí tiếp theo là 

Nestle. 

• 19.2% đáp viên nhận biết Trung Nguyên như là nhãn hiệu cà phê hòa tan trong khi Nestle chỉ đạt 8.6%. 

• Tỉ lệ đáp viên nữ nhận biết sai về Trung Nguyên cao hơn nam giới tương ứng với tỉ lệ 22.2% và 16.2%. 

• Khu vực Hồ Chí Minh có tỉ lệ người nhận biết sai về Trung Nguyên cao hơn Hà Nội tương ứng 19.7% và 

18.7%. 

• Nhóm đáp viên ở độ tuổi 23 – 29 nhận biết sai về thương hiệu Trung Nguyên cao hơn các nhóm tuổi còn 

lại. Đồng thời đây cũng là nhóm tuổi nhận biết sai về Nestle cao hơn các nhóm tuổi khác trong Toàn bộ 

nhận biết không trợ giúp. 

 



A. Tóm tắt khảo sát 

3. Tỉ lệ người sử dụng hiện tại 

Nếu G7 là nhãn hiệu có tỉ lệ người sử dụng tại thời điểm hiện tại cao nhất (26.3%) thì Vinacafé và 

Nescafé là nhãn hiệu 2 nhãn hiệu sử dụng nhiều tiếp theo với tỷ lệ tương ứng 22.8% và 21.7%. 

• Nam giới sử dụng sản phẩm G7 (50.4%) và Vinacafé (55.5%) cao hơn nữ giới. Ngược lại, nữ sử dụng 

Nescafé nhiều hơn nam. 

• Tỉ lệ đáp viên sử dụng 3 nhãn hiệu G7, Nescafé, Vincafe cao nhất tại Hồ Chí Minh và độ tuổi sử dụng 3 

nhãn hiệu này cao nhất là nhóm 18 – 22 tuổi. 

 

 

 

 

 

 

4. Loại sản phẩm sử dụng 

87.1% đáp viên sử dụng cà phê hòa tan 3in1 như là loại thường uống nhất hiện nay. 

• Trong đó, cà phê G7 3in1, Nescafé 3in1 và Vinacafé 3in1 cà phê sữa là 3 nhãn hiệu được ưa dùng với tỉ 

lệ lần lượt 41.7%, 22.6%. 12.2% 

• Giữa nam và nữ có sự chênh lệch về tỉ lệ người dùng cà phê hòa tan 3in1. Trong khi nam giới sử dụng G7 

3in1 (46.5%) cao hơn thì nữ giới có xu hướng sử dụng Nescafé 3in1 (25.0%) và Passiona (4.8%) cao hơn 

nam. 

• Nếu Hà Nội sử dụng cao hơn Hồ Chí Minh về sản phẩm G7 3in1 (47.2%) và Passiona (4.5%) thì Hồ Chí 

Minh sử dụng Nescafé 3in1 (27.8%) và Vinacafé 3in1 cà phê sữa nhiều hơn (16.6%). 

• Đặc biệt, nhóm 23 – 29 tuổi sử dụng Nescafé 3in1 (25.0%) và Passiona (6.7%) cao hơn so với các nhóm 

tuổi còn lại mặc dù G7 3in1 vẫn là nhãn hiệu được dùng nhiều nhất tại các nhóm tuổi. 

 



A. Tóm tắt khảo sát 

5. Lượng dùng: 

96.5% đáp viên sử dụng ít nhất 1 gói / 1 lần sử dụng. Đối với mức độ sử dụng 1 gói / 1 lần thì: 

• Nam giới sử dụng nhiều hơn nữ giới (50.7%). Khu vực Hà Nội dùng nhiều hơn Hồ Chí Minh (50.1%). 

Nhóm tuổi sử dụng nhiều nhất từ 23 – 40 tuổi (đồng chiếm 33.5%). 

 

 

 

 

 

6. Mức độ sử dụng: 

Hơn một nửa ý kiến đáp viên cho biết mức độ sử dụng cà phê hòa tan thường nằm trong khoảng 1 – 2 

lần / ngày (51.5%). 

• Tại mức độ 1 – 2 lần / ngày nữ giới nhiều hơn nam giới (51.5%), đối tượng tại Hồ Chí Minh có mức độ 

sử dụng cao hơn khu vực Hà Nội (56.4%) và độ tuổi 30 – 40 cao hơn nhóm tuổi còn lại (37.7%). 

7. Cách thức sử dụng: 

Người tiêu dùng đánh giá cao cách thức Pha với nước sôi (90 ~ 100°C ) và uống ngay khi còn nóng 

(67.5%) và Thêm sữa (35.4%) khi sử dụng cà phê hòa tan. 

• Nam giới có xu hướng thích sử dụng thức uống này khi còn nóng, trong khi nữ giới lại thích thêm đá vào 

khi còn nóng để sử dụng (31.8%). 

• Nếu đáp viên tại Hà Nội thích thêm đá khi còn nóng (28.8%) thì đáp viên Hồ Chí Minh thích thêm đá khi 

đã nguội (30.8%). Ngoài ra, việc pha Thêm sữa (33.3%) được ưa chuộng tại Hồ Chí Minh khi Giữ 

nguyên vị cà phê, không thêm bất kì phụ liệu nào (35.4%) là cách thức ưa chuộng tại Hà Nội. 

• Giữa 3 nhóm tuổi không quá khác biệt về cách thức sử dụng cà phê bột hòa tan. 



A. Tóm tắt khảo sát 

8. Mục đích sử dụng: 

Bình quân 10 người tham gia khảo sát thì khoảng 7 người cho biết mục đích uống cà phê chủ yếu là 

Muốn chống buồn ngủ 

• Ngoài 2 mục đích Muốn chống buồn ngủ và Cần sự tập trung thì nữ giới còn dùng cà phê hòa tan vào 

Những lúc có tâm trạng buồn chán (40.9%), trong khi nam giới đánh giá không cao yếu tố này (26.3%). 

• Trên 50% ý kiến đáp viên tại Hà Nội cho cho biết sử dụng cà phê để Giải tỏa căng thẳng (54.0%) trong 

khi chỉ có 37.4% đáp viên tại Hồ Chí Minh đồng ý với quan điểm này. 

• Tăng hưng phấn tinh thần là mục đích được nhóm 23 – 29 tuổi đánh giá cao hơn hai nhóm còn lại 

(51.5%). 

 

 

 

 

 

 

9. Lý do sử dụng: 

3 lý do được đánh giá cao nhất khi sử dụng cà phê hòa tan của người dùng phải kể đến Hương thơm 

hấp dẫn (72.0%), Cách thức pha chế dễ dàng (70.2%) và Không mất nhiều thời gian pha chế (67.4%). 

• Lý do sử dụng cà phê hòa tan giữa nam và nữ, khu vực và các nhóm tuổi nghiên cứu không quá khác biệt 

nhau. 

10. Nhận định của người tiêu dùng về cà phê hòa tan: 

Khi nhắc đến cà phê hòa tan, người tiêu dùng thường đánh giá đây là sản phẩm Tiện dụng (4.43 điểm), 

Dùng để uống hằng ngày (4.18 điểm), Cần cho sự tỉnh táo tức thời (4.14 điểm), Dành cho giới văn 

phòng (4.05 điểm). 



A. Tóm tắt khảo sát 

11. Định vị 3 nhãn hiệu G7, Nescafé, Vincafe trên thị trường: 

G7 được định vị như là nhãn hiệu cà phê Cao cấp trong khi Nescafé và Vinacafé được định vị như là 

nhãn hiệu cà phê hòa tan Bình dân. 

Mỗi nhãn hiệu đều được định vị với các tính chất cụ thể như sau: 

• G7: Được định vị như là Nhãn hiệu quốc tế, Nhãn hiệu nổi tiếng, Chất lượng tốt, Nhiều dòng sản 

phẩm đa dạng. 

• Nescafé: Được định vị như là Nhãn hiệu Bình dân, Nhãn hiệu quốc tế, Giá cả phù hợp 

• Vinacafé: Được định vị như là Nhãn hiệu cà phê Việt, Nhãn hiệu bình dân, Giá cả phù hợp, Chất 

lượng tốt và Nhãn hiệu nổi tiếng. 

 

 

 

 

 

12. 5 nhân tố ảnh hưởng đến việc mua cà phê hòa tan: 

5 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua cà phê hòa tan của người tiêu dùng: Giá cả, Dịch vụ khách 

hàng, Phân phối, Quảng cáo sản phẩm và Chất lượng sản phẩm. Trong đó yếu tố Chất lượng sản phẩm 

được đánh giá cao nhất so với các yếu tố còn lại (4.40 điểm). 

• Với yếu tố Chất lượng sản phẩm thì nữ giới chiếm tỷ lệ cao hơn nam giới. Tương tự, tỷ lệ ở Hà Nội 

cũng cao hơn Hồ Chí Minh. Khi xét về độ tuổi thì kết quả cho thấy độ tuổi càng tăng thì tỷ lệ chú trọng 

đến vấn đề chất lượng khi mua càng cao. 



A. Tóm tắt khảo sát 

13. Phân khúc tiêu dùng cà phê hòa tan: 

Có 4 phân khúc nhóm tiêu dùng cà phê hòa tan như sau: 

• Nhóm quan tâm chất lượng sản phẩm  

• Nhóm quan tâm dịch vụ khách hàng 

• Nhóm quan tâm giá cả và phân phối  

• Nhóm quan tâm quảng cáo sản phẩm 

 Nhóm quan tâm chất lượng sản phẩm:  

• Tỉ lệ nam và nữ khá bằng nhau chiếm tỷ lệ lần lượt là 52.0% và 48.0%. 

• Đáp viên trong nhóm này tại khu vực Hà Nội chiếm 55.0% và Hồ Chí Minh thấp hơn một ít với 45.0% . 

• Trong nhóm này có sự phân bố theo độ tuổi như sau: 18 – 22 tuổi chiếm 37.0%, 23 – 29 tuổi chiếm 29.0% 

và 30 – 40 tuổi chiếm 34.0%. 

 Nhóm quan tâm dịch vụ khách hàng: 

• Trong nội bộ nhóm quan tâm dịch vụ khách hàng nam chiếm 53.6%. Trong khi đó, nữ chiếm tỷ lệ thấp 

hơn một ít với 46.4%. 

• Nếu xét về khu vực thì tỷ lệ đạt được khá đều với Hà Nội 50.5% và Hồ Chí Minh 49.5%. 

• Bên cạnh đó, trong nhóm này độ tuổi 23 - 29 chiếm tỷ lệ cao nhất với 37.1%. Trong khi đó, hai nhóm còn 

lại là 18 – 22 tuổi và 30 – 40 tuổi chiếm tỷ lệ lần lượt là 33.0% và 29.9%. 

 



A. Tóm tắt khảo sát 

13. Phân khúc tiêu dùng cà phê hòa tan: 

 Nhóm quan tâm giá cả và phân phối: 

• Với nhóm quan tâm giá cả và phân phối tỷ lệ người nữ chiếm khá cao với 57.2%. Trong khi đó, nam chỉ 

chiếm 42.8%. 

• Trong nội bộ nhóm có sự cân bằng giữa Hà Nội và Hồ Chí Minh với tỷ lệ tương ứng là 49.3% và 50.7%.  

• Hai nhóm 23 – 29 tuổi và 30 – 40 tuổi đều chiếm tỷ lệ là 36.2%. Trong khi đó, nhóm 18 – 22 tuổi chiếm 

tỷ lệ nhỏ hơn với 27.6%. 

 Nhóm quan tâm quảng cáo sản phẩm: 

• Tỉ lệ nam trong nhóm quan tâm đến quảng cáo chiếm đến 61.7%. Trong khi đó, tỷ lệ nữ chỉ chiếm 38.3%.  

• Đáp viên khu vực Hà Nội chiếm 40.4%, còn 59.6% còn lại là nhóm đáp viên của Hồ Chí Minh. 

• 18 – 22 tuổi chiếm tỷ lệ đến 44.7% trong nhóm quan tâm đến quảng cáo. Trong khi đó, nhóm 23 – 29 tuổi 

và nhóm 30 – 40 tuổi chiếm tỷ lệ thấp hơn tương ứng là 25.5% và 29.8%. 

 

 

 



C. Báo cáo chi tiết 



PHẦN I: NHẬN BIẾT 

NHÃN HIỆU 



PHẦN I – NHẬN BIẾT NHÃN HIỆU 

Q. Khi nhắc đến Cà phê bột hòa tan, vui lòng cho biết bạn nhớ ngay đến nhãn hiệu nào? [SA]  n=396 

Q. Vui lòng cho biết bạn còn nhớ đến nhãn hiệu nào khác nữa không ngoài nhãn hiệu đã kể trên? [MA] n = 396 

Q. Vui lòng cho biết tất cả những nhãn hiệu mà bạn biết sau đây, ngoài những nhãn hiệu kể trên? [MA] n=396 

G7, Nescafé và Vinacafé là 3 nhãn hiệu có tỉ lệ nhận biết tốt nhất 

ĐVT: (%) 

Khi nhắc đến các nhãn hiệu cà phê hòa tan tại Việt Nam, 97.0% đáp viên đều nhớ đến nhãn hiệu G7 của Trung Nguyên. Nhãn hiệu 

này tiếp tục chiếm ưu thế tại Nhận biết đầu tiên với tỷ lệ 48.5%. Hai nhãn hiệu tiếp theo không kém cạnh so với G7 là Vinacafé 

và Nescafé với tỷ lệ lần lượt là 92.4% và 91.2% 
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Hình 1: Nhận biết đầu tiên – Theo tổng thể 

Nhận biết đầu tiên Tổng nhận biết không trợ giúp Tổng độ nhận biết 

Nhận biết không đúng 



PHẦN I – NHẬN BIẾT NHÃN HIỆU 

Q. Khi nhắc đến Cà phê bột hòa tan, vui lòng cho biết bạn nhớ ngay đến nhãn hiệu nào? [SA]  n=396 

Q. Vui lòng cho biết bạn còn nhớ đến nhãn hiệu nào khác nữa không ngoài nhãn hiệu đã kể trên? [MA] n = 396 

Q. Vui lòng cho biết tất cả những nhãn hiệu mà bạn biết sau đây, ngoài những nhãn hiệu kể trên? [MA] n=396 

Giữa nam và nữ có sự khác biệt nhau trong việc nhận biết nhãn hiệu 

Trong khi nam giới đạt tỷ lệ Tổng độ nhận biết nhãn hiệu G7 lên đến 98.0%, thì nữ giới lại nhận biết Vincafé tốt hơn, chiếm 

97.5%.  Tuy nhiên, khi xét về Tổng độ nhận biết không trợ giúp, thì Nescafé chiếm tỷ lệ cao nhất ở nữ giới (67.7%), trong khi 

đó ở nam giới vẫn là G7 với 54.0%. 
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Hình 1.1: Nhận biết nhãn hiệu - Nam giới 

Nhận biết đầu tiên Tổng nhận biết không trợ giúp Tổng độ nhận biết 
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Hình 1.2: Nhận biết nhãn hiệu - Nữ giới 

Nhận biết không đúng 

ĐVT: (%) 



PHẦN I – NHẬN BIẾT NHÃN HIỆU 

Q. Khi nhắc đến Cà phê bột hòa tan, vui lòng cho biết bạn nhớ ngay đến nhãn hiệu nào? [SA]  n=396 

Q. Vui lòng cho biết bạn còn nhớ đến nhãn hiệu nào khác nữa không ngoài nhãn hiệu đã kể trên? [MA] n = 396 

Q. Vui lòng cho biết tất cả những nhãn hiệu mà bạn biết sau đây, ngoài những nhãn hiệu kể trên? [MA] n=396 

G7 là nhãn hiệu cà phê hòa tan được nhận biết khá tốt tại Hà Nội 

Xét về Nhận biết đầu tiên, G7 đạt tỷ lệ cao hơn hẳn so với các nhãn hiệu còn lại tại Hà Nội (61.1%) tuy nhiên lại không quá cao 

so với 2 nhãn hiệu Nescafé và Vinacafé tại Hồ Chí Minh. Bên cạnh tỉ lệ nhận biết đúng nhãn hiệu, thì các đối tượng tại Hồ Chí 

Minh có tỉ lệ nhầm lẫn về thương hiệu Trung Nguyên và Nestle đều cao hơn đối tượng ở Hà Nội. 
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Hình 1.3: Nhận biết nhãn hiệu - Hồ Chí Minh 

Nhận biết đầu tiên Tổng nhận biết không trợ giúp Tổng độ nhận biết 
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Hình 1.4: Nhận biết nhãn hiệu - Hà Nội 

ĐVT: (%) 



PHẦN I – NHẬN BIẾT NHÃN HIỆU 

Q. Khi nhắc đến Cà phê bột hòa tan, vui lòng cho biết bạn nhớ ngay đến nhãn hiệu nào? [SA]  n=396 

Q. Vui lòng cho biết bạn còn nhớ đến nhãn hiệu nào khác nữa không ngoài nhãn hiệu đã kể trên? [MA] n = 396 

Q. Vui lòng cho biết tất cả những nhãn hiệu mà bạn biết sau đây, ngoài những nhãn hiệu kể trên? [MA] n=396 

G7 tiếp tục là nhãn hiệu cà phê hòa tan được nhận biết khá tốt đối với cả 3 nhóm tuổi   

Nhãn hiệu G7 được trên dưới 50% đáp viên ở các nhóm tuổi Nhận biết đầu tiên khi nhắc đến cà phê hòa tan tại Việt Nam. Nhãn 

hiệu này cũng chiếm tỉ lệ phần trăm về Tổng độ nhận biết cao nhất trong các nhóm tuổi. 
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Hình 1.5: Nhận biết nhãn hiệu – Từ 18 – 22 tuổi 

Nhận biết đầu tiên Tổng nhận biết không trợ giúp Tổng độ nhận biết 
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Hình 1.6: Nhận biết nhãn hiệu - Từ 23 – 29 tuổi 
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Hình 1.7: Nhận biết nhãn hiệu - Từ 30 – 40 tuổi 

Nhận biết không đúng 

ĐVT: (%) 



PHẦN II: THÓI QUEN SỬ 

DỤNG SẢN PHẨM 



Trong đó, mức độ uống phổ biến nhất của các đáp viên khảo sát khoảng từ 1 – 2 lần / ngày, chiếm 51.5% tổng người 

tham gia khảo sát. 

93.4% đáp viên uống cà phê hòa tan ít nhất 2 – 3 lần / ngày 

0.8 
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51.5 

17.4 24.5 

5 lần / ngày trở lên 3 - 4 lần / ngày 1 - 2 lần / ngày 4 - 6 lần / tuần 2 - 3 lần / tuần 

Hình 2: Mức độ uống  

ĐVT: (%) 

1. Mức độ uống (1) 

Q. Vui lòng cho biết mức độ uống cà phê hòa tan của bạn? SA  n=306 



Giữa nam và nữ có một ít khác biệt về tần suất sử dụng cà phê hòa tan. Trong khi, nữ giới sử dụng cà phê hòa tan ở mức 

độ 4 – 6 lần / tuần và 1 – 2 lần / ngày cao hơn, thì nam giới có mức độ sử dụng từ 2 – 3 lần / tuần (25.8%) nhỉnh hơn 

người nữ (23.2%). 

Mức độ uống từ 1 – 2 ngày chiếm tỉ lệ cao nhất ở cả nam và nữ 

5 lần / ngày trở lên 3 - 4 lần / ngày 1 - 2 lần / ngày 4 - 6 lần / tuần 2 - 3 lần / tuần 

Nam 1.5 6.6 50.0 16.2 25.8 

Nữ 0.0 5.1 53.0 18.7 23.2 

Hình 2.1: Mức độ uống – Giới tính 

ĐVT: (%) 

1. Mức độ uống (2) 

Q. Vui lòng cho biết mức độ uống cà phê hòa tan của bạn? SA  n=306 

Q. Vui lòng cho biết giới tính của bạn? SA  n=306 

 

 



1. Mức độ uống (3) 

Khi so sánh về các mức độ uống giữa 2 khu vực, đáp viên tại Hồ Chí Minh có mức độ uống từ 1 – 2 lần / ngày cao hơn 

Hà Nội (58.1% và 44.9%). Trong khi đó, với mức độ 2 – 3 lần / tuần và 4 – 6 lần / tuần thì đối tượng tại Hà Nội chiếm 

tỉ lệ cao hơn.  

1 – 2 lần / ngày và 2 – 3 lần / tuần là 2 mức độ uống cao nhất đối với người được hỏi ở cả 2 khu vực 

5 lần / ngày trở lên 3 - 4 lần / ngày 1 - 2 lần / ngày 4 - 6 lần / tuần 2 - 3 lần / tuần 

Hồ Chí Minh 0.0 6.1 58.1 16.7 19.2 

Hà Nội 1.5 5.6 44.9 18.2 29.8 

Hình 2.2: Mức độ uống – Tỉnh thành 

ĐVT: (%) Q. Vui lòng cho biết mức độ uống cà phê hòa tan của bạn? SA  n=306 

Q. Vui lòng cho biết khu vực sinh sống của bạn? SA  n=306 

 

 



1. Mức độ uống (4) 

Khoảng 45.5% người ở nhóm 18 – 22 tuổi có mức độ uống thường xuyên nhất 1 – 2 lần / ngày và có xu hướng tăng dần 

theo độ tuổi. Ngược lại, mức độ uống 2 – 3 lần / tuần có tỷ lệ giảm dần từ nhóm tuổi 30 – 40 tuổi đến 18 – 22 tuổi. 

1 – 2 lần / ngày là mức độ uống phổ biến ở tất cả độ tuổi. Tuy nhiên, độ tuổi 30 – 40 chiếm tỷ 

lệ này cao nhất với 58.3% 

18 - 22 tuổi 23 - 29 tuổi 30 - 40 tuổi 

5 lần / ngày trở lên 0.8 0.8 0.8 

3 - 4 lần / ngày 6.1 7.6 3.8 

1 - 2 lần / ngày 45.5 50.8 58.3 

4 - 6 lần / tuần 17.4 15.9 18.9 

2 - 3 lần / tuần 30.3 25.0 18.2 

Hình 2.3: Mức độ uống – Độ tuổi 

ĐVT: (%) Q. Vui lòng cho biết mức độ uống cà phê hòa tan của bạn? SA  n=306 

Q. Vui lòng cho biết độ tuổi của bạn? SA  n=306 

 

 



2. Nhãn hiệu hiện tại đang sử dụng (1) 

Ngoài G7 thì Vinacafé và Nescafé là 2 nhãn hiệu đang được sử dụng nhiều tiếp theo chiếm tỷ lệ lần lượt là 61.2% và 58.1%. 

Có đến 70.5% đáp viên hiện tại đang sử dụng các sản phẩm G7 của Trung Nguyên 

• 70.5% 

G7 
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• 58.1% 

Nescafé 

• 25.6%  

Rock Café 

• 23.1%  

Maccoffee 
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• 14.3%  

Highland 
Coffee 

Hình 3: Nhãn hiệu hiện tại đang sử dụng 

Q.Vui lòng cho biết đánh giá của bạn với từng nhãn hiệu cà phê sau đây ? MA n=396 

 



2. Nhãn hiệu hiện tại đang sử dụng (2) 

 Q.Vui lòng cho biết  đánh giá của bạn với từng  nhãn hiệu cà  phê sau đây ? MA n=396 

Khi xét nhãn hiệu sử dụng hiện tại với tổng sự lựa chọn (974) thì G7, Vinacafé và Nescafé vẫn là 3 nhãn 

hiệu có tỷ trọng lựa chọn cao nhất. 

Trong đó, dẫn đầu về nhãn hiệu đang sử dụng hiện tại là G7 chiếm 26.3%. 
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Hình 3.1: Phần trăm tỉ lệ sử dụng cà phê hòa tan – Theo tổng 
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2. Nhãn hiệu hiện tại đang sử dụng(3) 

• Theo giới tính: Nhóm nam có sử dụng sản phẩm Nescafé nhiều hơn 5.2% so với nhóm nữ. 

• Theo khu vực: Nhìn chung đáp viên Hồ Chí Minh sử dụng cả Nescafé, Vinacafé và G7 nhiều hơn so với đáp viên Hà Nội.  

• Theo độ tuổi: Nhóm đáp viên 18 – 22 tuổi có số lượng lựa chọn nhãn hiệu đang sử dụng cao hơn so với các độ tuổi khác ở cả 

Nescafé, Vinacafé, G7. 

 

Có một ít khác biệt về nhãn hiệu hiện tại đang sử dụng khi so sánh theo giới tính, độ tuổi 

hoặc khu vực sinh sống. 
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Hình 3.4: Tuổi 

18 - 22 tuổi 23 - 29 tuổi 30 - 40 tuổi 

 Q.Vui lòng cho biết  đánh giá của bạn với từng  nhãn hiệu cà  phê sau đây? Matrix SA  n=396 

 Q. Vui lòng cho biết giới tính của bạn? SA n=396 

 Q. Vui lòng cho biết khu vực sinh sống của bạn? SA n=396 

 Q. Vui lòng cho biết độ tuổi của bạn? SA  n=396 
ĐVT: (%) 



3. Loại cà phê sử dụng (1) 

Trong 87.1% đáp viên sử dụng cà phê Hòa tan 3in1 thì có đến 46.4% người sử dụng G7. Hai nhãn hiệu được ưa chuộng tiếp theo 

là Vinacafé (24.3%) và Nescafé (22.6%). Cụ thể, 3 nhãn hiệu cà phê hòa tan 3in1 được ưa chuộng nhất lần lượt là: G7 3in1 

(41.7%), Nescafé 3in1 (22.6%), Vinacafé 3in1 cà phê sữa (12.2%) 

 Q. Vui lòng cho biết trong các loại cà phê sau đây, bạn thường uống loại nào nhất? SA n=396. 

 Q. Vui lòng kể tên nhãn hiệu cà phê 3in1 bạn thường uống trong danh sách dưới đây? SA n=345 

Cứ 10 người tham gia khảo sát thì có khoảng trên 8 người sử dụng Cà phê hòa tan 3in1 như 

là loại cà phê thường uống nhất. 

Hòa tan 3in1: 87.% 

n = 345 

ĐVT: (%) 
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Hình 4.2: Nhãn hiệu cà phê 3in1 
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Hình 4.1: Dòng cà phê 

3in1 thường uống   



3. Loại cà phê sử dụng (2) 

Có sự khác biệt giữa nam và nữ trong việc lựa chọn cà phê hòa tan 3in1 để sử dụng. Nhìn chung, nữ giới có xu hướng sử dụng 

loại này nhiều hơn nam giới, tỉ lệ tương ứng là 54.5% và 45.5%. Trong khi đó, độ tuổi và vùng miền nghiên cứu không ảnh hưởng 

đến việc lựa chọn loại cà phê 3in1 để sử dụng. 

 Q. Vui lòng cho biết trong các loại cà phê sau đây, bạn thường uống loại nào nhất? SA n=396. 

 Q. Vui lòng cho biết giới tính của bạn? SA n = 396 

 Q. Vui lòng cho biết khu vực sinh sống của bạn? SA  n=306 

 Q. Vui lòng cho biết độ tuổi của bạn? SA n=396 

 

 

Đối với loại cà phê 3in1 thì nhóm nữ có xu hướng uống nhiều hơn nhóm nam. 

Dựa trên mẫu n = 345  
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Hình 4.3: Loại cà phê 3in1 thường uống nhất – Giới tính, Tỉnh thành, Độ tuổi 

ĐVT: (%) 



3. Loại cà phê sử dụng (3) 

Kết quả phân tích theo giới tính cho thấy, nam giới có xu hướng thích sử dụng cà phê G7 3in1 hơn (46.5%) trong khi nữ giới ưa 

chuộng hơn về sản phẩm Nescafé 3in1 và Passiona nhiều hơn nhóm nam. 

 Q. Vui lòng cho biết trong các loại cà phê sau đây, bạn thường uống loại nào nhất? SA n=396. 

 Q. Vui lòng cho biết giới tính của bạn? SA n = 396 

 

Trong khi nam giới sử dụng nhãn hiệu G7 3in1 nhiều hơn thì nữ giới lại dùng Nescafé nhiều hơn. 
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Hình 4.4: Nhãn hiệu của loại cà phê 3in1 – Giới tính  
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3. Loại cà phê sử dụng (4) 

Trong khi nhãn hiệu G7 3in1 và Passiona được đáp viên tại Hà Nội sử dụng nhiều hơn thì tỷ lệ đáp viên tại Hồ Chí Minh lại dùng 

sản phẩm Nescafé 3in1 và Nescafé 3in1 cà phê sữa cao hơn so với Hà Nội. 

 Q. Vui lòng cho biết trong các loại cà phê sau đây, bạn thường uống loại nào nhất? SA n=396. 

 Q. Q. Vui lòng cho biết khu vực sinh sống của bạn? SA  n=306 

 

Nhìn chung, nhãn hiệu cà phên G7 3in1 được uống nhiều nhất ở cả Hà Nội lẫn Hồ Chí Minh. 

ĐVT: (%) 
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Hình 4.5: Nhãn hiệu 3in1 – Khu vực  

Hà Nội Hồ Chí Minh 



3. Loại cà phê sử dụng (5) 

G7 3in1 là nhãn hiệu được ưa chuộng nhất của cả 3 nhóm tuổi. Trong đó, nhóm 18 – 22 tuổi có tỷ lệ người sử dụng cao hơn hai 

nhóm còn lại. Ngoài ra, nhóm đáp viên 23 – 29 tuổi còn có mối quan tâm cao hơn so 2 nhóm tuổi còn lại đối với nhãn hiệu 

Passiona của Trung Nguyên (tỉ lệ 6.7%). 

 Q. Vui lòng cho biết trong các loại cà phê sau đây, bạn thường uống loại nào nhất? SA n=396. 

 Q. Vui lòng cho biết độ tuổi của bạn? SA  n=306 

 

Trong khi nhãn hiệu cà phê G7 3in1 được nhóm 18 – 22 tuổi ưa chuộng thì Passiona lại được đáp 

viên có độ tuổi 23 – 29 uống nhiều hơn so với hai nhóm còn lại. 
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Hình 4.6: Nhãn hiệu 3in1 – Độ tuổi 

ĐVT: (%) 



4. Thời điểm sử dụng (1) 

Ngoài thời điểm từ 6:00 – 9:00 sáng thường dùng cà phê nhất thì còn có 31.3% được hỏi cho biết có thói quen uống Sau 18:00. 

Đối với thời điểm được sử dụng nhiều nhất - 6:00 – 9:00 sáng thì tỷ lệ người nam ở nhóm này xấp xỉ bằng với người nữ. Trong 

khi đó, nhóm ở Hồ Chí Minh có tỷ lệ cao hơn so với Hà Nội. Tương tự, nhóm 23 – 29 tuổi có tỷ lệ cao hơn so với 2 nhóm tuổi còn 

lại. 

 Q.Vui lòng cho biết bạn thường uống cà phê vào thời gian nào trong ngày ? MA  n=396 

Q. Vui lòng cho biết giới tính của bạn? SA n=396 

 Q. Vui lòng cho biết nơi sinh sống của bạn? SA  n=396 

 Q. Vui lòng cho biết độ tuổi của bạn? SA n=396 

Có đến 69.2% người được khảo sát thường uống cà phê vào khoảng 6:00 – 9:00 sáng. 
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Hình 5: Thời điểm sử dụng  
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Hình 5.1: Theo giới tính 
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 Đối với thời điểm sử dụng từ 6:00 – 9:00 sáng: 

ĐVT: (%) 



5. Lượng dùng (1) 

Có đến 58.6% đối tượng tham gia khảo sát cho biết thường sử dụng khoảng 1 gói / lần sử dụng. Trong khi đó, Tỉ lệ đáp viên sử 

dụng cà phê hòa tan dưới 2/3 gói cho 1 lần dùng chiếm tỉ lệ rất thấp chỉ chiếm 4.3%. 

95.7% tỷ lệ đáp viên sử dụng cà phê hòa tan từ 1 gói trở lên cho 1 lần sử dụng.  

0.5 1.8 2.0 

58.6 

16.9 
20.2 

Ít hơn 1/2 gói Khoảng 1/2gói Khoảng 2/3 gói Khoảng 1 gói Khoảng 1.5 gói Khoảng từ 2 gói trở lên 

Hình 6: Lượng cà phê hòa tan sử dụng 

 Q.Vui lòng cho biết liều lượng sử dụng  cà phê trên 1 lần pha chế của bạn? SA  n=396 
ĐVT: (%) 



5. Lượng dùng (2) 

Đáp viên nữ có xu hướng sử dụng phổ biến khoảng 1 gói / 1 lần nhiều hơn nam với tỷ lệ so sánh là 64.1% và 53.0%. Trong khi đó, 

với lượng dùng là Khoảng từ 2 gói trở lên thì tỷ lệ này ở người nữ là 13.6% còn đối với nam thì lên đến 26.8%. 

Số đáp viên nam dùng lượng cà phê Khoảng từ 2 gói trở lên nhiều hơn so với nữ.  

 Q.Vui lòng cho biết liều lượng sử dụng  cà phê trên 1 lần pha chế của bạn? SA  n=396 

Q. Vui lòng cho biết giới tính của bạn? SA n=396 

Ít hơn 1/2 gói Khoảng 1/2gói Khoảng 2/3 gói Khoảng 1 gói Khoảng 1.5 gói 
Khoảng từ 2 gói trở 

lên 

Nam 0.5 0.5 2.0 53.0 17.2 26.8 

Nữ 0.5 3.0 2.0 64.1 16.7 13.6 

Hình 6.1: Lượng cà phê hòa tan sử dụng – Giới tính 

ĐVT: (%) 



5. Lượng dùng (3) 

Tỷ lệ dùng Khoảng 1.5 gói trở xuống ở Hà Nội nhìn chung cao hơn Hồ Chí Minh. Trong khi đó, lượng dùng Khoảng từ 2 gói trở 

lên ở Hồ Chí Minh lại cao hơn so với Hà Nội. 

Tỉ lệ đáp viên sử dụng khoảng hơn 2 gói / lần tại Hồ Chí Minh cao hơn Hà Nội. 

 Q.Vui lòng cho biết liều lượng sử dụng  cà phê trên 1 lần pha chế của bạn? SA  n=396 

Q. Vui lòng cho biết nơi sinh sống của bạn? SA  n=396 

Ít hơn 1/2 gói Khoảng 1/2gói Khoảng 2/3 gói Khoảng 1 gói Khoảng 1.5 gói 
Khoảng từ 2 gói trở 

lên 

Hồ Chí Minh 1.0 2.0 1.5 57.1 14.1 24.2 

Hà Nội 0.0 1.5 2.5 60.1 19.7 16.2 

Hình 6.2: Lượng cà phê hòa tan sử dụng – Khu vực 

ĐVT: (%) 



5. Lượng dùng (4) 

Trong cùng một lượng pha cho một lần sử dụng thì giữ 3 nhóm tuổi không có quá nhiều sự khác biệt. Tuy nhiên, Độ tuổi càng tăng 

thì lượng cà phê cho một lần dùng cũng tăng một ít. Cụ thể, với lượng Khoảng từ 1 gói trở lên thì nhóm 18 – 22 tuổi là 94.6%, 

còn 23 – 29 tuổi là 96.1% và 30 – 40 tuổi là 96.3%. 

Không có quá nhiều sự khác biệt với lượng sử dụng trong một lần dùng giữa các nhóm tuổi. 

 Q.Vui lòng cho biết liều lượng sử dụng  cà phê trên 1 lần pha chế của bạn? SA  n=396 

Q. Vui lòng cho biết độ tuổi của bạn? SA n=396 

Ít hơn 1/2 gói Khoảng 1/2gói Khoảng 2/3 gói Khoảng 1 gói Khoảng 1.5 gói 
Khoảng từ 2 gói trở 

lên 

18 - 22 tuổi 0.8 1.5 3.0 59.8 13.6 21.2 

23 - 29 tuổi 0.0 3.0 0.8 59.8 17.4 18.9 

30 - 40 tuổi 0.8 0.8 2.3 56.1 19.7 20.5 

Hình 6.3: Lượng cà phê hòa tan sử dụng – Độ tuổi  

ĐVT: (%) 



6. Mục đích sử dụng (1) 

Chống buồn ngủ là lý do được nhiều người chọn sử dụng cà phê hòa tan nhất. Bên cạnh đó, Cần sự tập trung cũng chiếm được 

67.4% ý kiến đáp viên đồng tình.  

 Q.Vui lòng cho biết mục đích sử dụng cà phê của bạn? MA  n=396 

Có đến 70.5% người được hỏi cho rằng uống cà phê hòa tan vì muốn Chống buồn ngủ. 
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Hình 7: Mục đích sử dụng 

ĐVT: (%) 



6. Mục đích sử dụng (2) 

Đến 76.8% đáp viên nữ cho biết Chống buồn ngủ là một trong những mục đích sử dụng chính. Trong khi đó, Cần sự tập trung  

được lựa chọn nhiều nhất ở nhóm nam chiếm 68.2%. 

 Q.Vui lòng cho biết mục đích sử dụng cà phê hòa tan của bạn? MA  n=396 

 Q. Vui lòng cho biết giới tính của bạn? SA  n=396. 

Mục đích sử dụng cà phê hòa tan của nữ trong trường hợp Tâm trạng buồn chán cao hơn 

khá nhiều so với nam. 
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phê 

Tăng cường 

trí nhớ 

Nam 64.1 68.2 47.0 47.0 41.9 26.3 33.3 20.7 10.6 9.1 

Nữ 76.8 66.7 44.4 40.9 40.4 40.9 28.3 20.7 10.6 8.1 

Hình 7.1: Mục đích sử dụng - Giới tính 

ĐVT: (%) 



6. Mục đích sử dụng (3) 

Trong khi mục đích sử dụng cà phê bột hòa tan nhiều nhất ở khu vực Hồ Chí Minh là Chống buồn ngủ (72.2%), thì đa phần đáp 

viên ở khu vực Hà Nội là do Cần sự tập trung. 

 Q.Vui lòng cho biết mục đích sử dụng cà phê hòa tan của bạn? MA  n=396 

 Q. Vui lòng cho biết nơi sinh sống của bạn? SA  n=396. 

Đáp viên tại Hà Nội đánh giá cao về mục đích Giải tỏa căng thẳng (54.0%) hơn so với nhóm  

Hồ Chí Minh (37.4%). 
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phê 
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Hồ Chí Minh 72.2 65.2 43.4 40.4 37.4 34.8 32.3 24.2 15.2 9.1 

Hà Nội 68.7 69.7 44.4 41.9 54.0 26.8 34.8 17.2 6.1 8.1 

Hình 7.2: Mục đích sử dụng - Khu vực   

ĐVT: (%) 



6. Mục đích sử dụng (4) 

Nếu lý do Cần sự tập trung, Chống buồn ngủ và Tâm trạng buồn chán giảm dần khi độ tuổi tăng dần (từ 18 – 40) thì lý do 

Giải tỏa căng thẳng lại có xu hướng ngược lại với tỉ lệ tại các nhóm tuổi 18 – 22, 23 – 29 và 30 – 40 tuổi lần lượt là 43.2%, 

44.7% và 49.2%.  

 Q.Vui lòng cho biết mục đích cà phê hòa tan của bạn ? SA  n=396 

 Q. Vui lòng cho biết độ tuổi của bạn? SA  n=396. 

Mục đích uống chính của nhóm 18 – 22 tuổi là Cần sự tập trung (76.5%). Trong khi đó, ở 2 

nhóm tuổi còn lại là Chống buồn ngủ.  
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18 - 22 tuổi 76.5 72.0 43.2 38.6 36.4 33.3 28.0 22.7 6.8 5.3 

23 - 29 tuổi 62.9 70.5 44.7 31.8 44.7 51.5 34.1 18.9 13.6 10.6 

30 - 40 tuổi 62.9 68.9 49.2 30.3 42.4 47.0 30.3 20.5 11.4 9.8 

Hình 7.3: Mục đích sử dụng - Nhóm tuổi  

ĐVT: (%) 



7. Lý do sử dụng (1) 

Ngoài Hương thơm hấp dẫn thì 2 lý do sử dụng chính tiếp theo là Cách thức pha chế dễ dàng (70.2%) và Không mất nhiều thời 

gian pha chế (67.4%). 

 Q.Vui lòng cho biết lý do sử dụng cà phê của bạn? MA  n=396 

Có đến 72.0% người được hỏi sử dụng cà phê hòa tan chủ yếu vì Hương thơm hấp dẫn. 
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Hình 8: Lý do sử dụng 

ĐVT: (%) 



7. Lý do sử dụng (2) 

Trên 70% nữ giới cho rằng lý do sử dụng cà phê hòa tan là vì Hương thơm hấp dẫn và Cách thức pha chế dễ dàng có phần cao 

hơn so với nam giới. Ngược lại, việc Thay thế cà phê phin / pha sẵn tạm thời là yếu tố được nam giới xem trọng hơn nhiều so 

với đáp viên nữ (22.2%). 

 Q.Vui lòng cho biết lý do sử dụng cà phê của bạn? MA  n=396 

 Q. Vui lòng cho giới tính của bạn? SA  n=396. 

Nhìn chung, tỷ lệ lựa chọn đối với các lý do sử dụng cà phê hòa tan ở nữ cao hơn hoặc gần 

bằng so với nam. 
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Nam 69.7 63.1 66.2 65.7 59.6 60.1 51.0 38.4 21.2 22.2 7.6 5.6 1.0 0.0 

Nữ 74.2 77.3 68.7 64.6 68.2 61.1 59.6 36.4 22.7 14.6 7.6 3.5 1.0 0.5 

Hình 8.1: Lý do sử dụng – Giới tính 

ĐVT: (%) 



7. Lý do sử dụng (3) 

Bên cạnh lý do Hương thơm hấp dẫn thì Cách thức pha chế dễ dàng được các đối tượng tại Hà Nội đánh giá cao hơn khu vực 

Hồ Chí Minh (72.7%).  

 Q.Vui lòng cho biết lý do sử dụng cà phê hòa tan của bạn ? SA  n=396 

 Q. Vui lòng cho biết khu vực sinh sống của bạn? SA  n=396. 

Gần ¾ ý kiến đáp viên ở cả Hồ Chí Minh và Hà Nội đồng ý rằng lý do sử dụng cà phê hòa tan 

vì Hương thơm hấp dẫn. 
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Hồ Chí Minh 71.2 68.2 67.7 66.2 66.2 62.6 54.5 36.4 20.2 19.2 8.6 3.5 1.5 0.5 

Hà Nội 72.7 66.7 72.7 61.6 64.1 58.6 56.1 38.4 23.7 17.7 6.6 5.6 0.5 0.0 

Hình 8.2: Lý do sử dụng - Khu vực 

ĐVT: (%) 



7. Lý do sử dụng (4) 

Nếu Vị ngon là lý do được đánh giá cao nhất đối với nhóm 18 – 22 tuổi thì Hương thơm hấp dẫn mới là lý do được chú ý nhất tại 2 

nhóm tuổi 23 – 29 và 30 – 40 tuổi (tỉ lệ lần lượt là 71.2% và 72.0%) 

 Q.Vui lòng cho biết lý do sử dụng cà phê hòa tan của bạn ? SA  n=396 

 Q. Vui lòng cho biết độ tuổi của bạn? SA  n=396. 

73.5% đáp viên thuộc nhóm 18 – 22 tuổi đánh giá cao về Vị ngon khi sử dụng cà phê hòa tan 
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18 - 22 tuổi 73.5 72.0 71.2 67.4 60.6 55.3 50.8 32.6 18.9 18.9 9.8 5.3 0.8 0.8 

23 - 29 tuổi 62.9 67.4 72.7 65.2 68.2 60.6 54.5 40.9 23.5 16.7 9.8 6.8 0.8 0.0 

30 - 40 tuổi 55.3 71.2 72.0 62.9 73.5 65.9 60.6 38.6 23.5 19.7 3.0 1.5 1.5 0.0 

Hình 8.3: Lý do sử dụng – Độ tuổi 

ĐVT: (%) 



8. Nhận định về cà phê hòa tan (1) 

Q.Vui lòng đánh giá mức độ đồng ý của bạn với các nhận định sau đây về cà phê hòa tan ? Matrix SA  n=396 

Q. Vui lòng cho biết giới của bạn? SA  n=396. 

Tính Tiện dụng của cà phê hòa tan là yếu tố được đánh giá cao của phần lớn đáp viên được 

nghiên cứu. 

Tiện dụng 

Dùng để 

uống hàng 

ngày 

Cần cho sự 

tỉnh táo tức 

thời 

Dành cho 

giới văn 

phòng 

Thích hợp 

với mọi lứa 

tuổi 

Dành cho 

người bận 

rộn 

Cần cho sự 

sáng tạo tức 

thời 

Dành cho 

thời đại 

mới 

Thể hiện sự 

năng động 

Dùng uống 

tạm thời 

Thể hiện 

đẳng cấp 

Total 4.43 4.18 4.14 4.05 3.95 3.90 3.77 3.72 3.51 3.21 3.00 

Nam 4.32 4.10 4.00 3.93 4.05 3.76 3.66 3.58 3.38 3.22 2.92 

Nữ 4.53 4.27 4.28 4.17 3.85 4.04 3.88 3.87 3.64 3.21 3.08 

Hình 9: Nhận định về cà phê hòa tan  

Dựa trên thang đo Likert 5 mức độ: 1_Rất không đồng ý, 2_Không đồng ý, 3_Bình thường, 4_Đồng ý, 5_Rất đồng ý 

Theo ý kiến của các đáp viên, ngoài tính Tiện dụng thì cà phê hòa tan còn Dùng để uống hằng ngày, Cần cho sự tỉnh táo tức thời 

và Dành cho giới văn phòng. Tuy nhiên, cảm nhận giữa nam và nữ có một ít khác biệt như: Nam giới nghĩ rằng cà phê hòa tan Thích 

hợp cho mọi lứa tuổi (4.05 điểm) trong khi nữ giới đánh giá cao về nhận định Dành cho giới văn phòng (4.17 điểm) và Dành cho 

người bận rộn (4.04 điểm). 



8. Nhận định về cà phê hòa tan (2) 

Giữa 2 khu vực nghiên cứu không có quá nhiều khác biệt trong nhận định về cà phê hòa tan. 

 Q.Vui lòng đánh giá mức độ đồng ý của bạn với các nhận định sau đây về cà phê hòa tan ? Matrix SA  n=396 

 Q. Vui lòng cho biết nơi sinh sống của bạn? SA  n=396. 

Nhìn chung tính Tiện dụng, Dùng để uống hằng ngày và Cần cho sự tỉnh táo tức là 3 nhận định 

chính dành cho cà phê hòa tan tại cả 2 khu vực nghiên cứu. 

ĐVT: Trung bình 

4.42 4.18 4.18 4.15 4.06 4.05 3.84 3.72 3.62 3.32 3.08 

4.43 
4.19 4.10 

3.95 
3.75 3.86 

3.70 3.73 
3.41 

3.11 
2.92 

Tiện dụng Dùng để 

uống hàng 

ngày 

Cần cho sự 

tỉnh táo tức 

thời 

Dành cho 

giới văn 

phòng 

Dành cho 

người bận 

rộn 

Thích hợp 

với mọi lứa 

tuổi 

Cần cho sự 

sáng tạo tức 

thời 

Dành cho 

thời đại mới 

Thể hiện sự 

năng động 

Dùng uống 

tạm thời 

Thể hiện 

đẳng cấp 

Hình 9.1: Nhận định về cà phê hòa tan - Khu vực  

Hồ Chí Minh Hà Nội 

Dựa trên thang đo Likert 5 mức độ: 1_Rất không đồng ý, 2_Không đồng ý, 3_Bình thường, 4_Đồng ý, 5_Rất đồng ý 



8. Nhận định về cà phê hòa tan (3) 

 Q.Vui lòng đánh giá mức độ đồng ý của bạn với các nhận định sau đây về cà phê hòa tan ? Matrix SA  n=396 

 Q. Vui lòng cho biết độ tuổi của bạn? SA  n=396. 

Dành cho giới văn phòng là nhận định về cà phê hòa tan được nhiều lựa chọn đối với nhóm 

30 – 40 tuổi (4.27 điểm). 

Tiện 

dụng 

Cần cho 

sự tỉnh 

táo tức 

thời 

Dùng để 

uống 

hàng 

ngày 

Thích 

hợp với 

mọi lứa 

tuổi 

Dành cho 

giới văn 

phòng 

Dành cho 

người 

bận rộn 

Cần cho 

sự sáng 

tạo tức 

thời 

Dành cho 

thời đại 

mới 

Thể hiện 

sự năng 

động 

Dùng 

uống tạm 

thời 

Thể hiện 

đẳng cấp 

18 - 22 tuổi 4.34 4.08 4.04 3.89 3.78 3.71 3.66 3.56 3.33 3.17 2.90 

23 - 29 tuổi 4.44 4.10 4.20 3.90 4.09 3.98 3.72 3.73 3.59 3.23 3.02 

30 - 40 tuổi 4.50 4.24 4.31 4.06 4.27 4.01 3.92 3.87 3.62 3.24 3.07 

Hình 9.2: Nhận định cà phê hòa tan - Độ tuổi  

Dựa trên thang đo Likert 5 mức độ: 1_Rất không đồng ý, 2_Không đồng ý, 3_Bình thường, 4_Đồng ý, 5_Rất đồng ý 

Nhìn chung, độ tuổi càng cao thì có mức độ đồng ý với phần lớn các nhận định về cà phê hòa tan càng cao. 



9. Cách thức sử dụng (1) 

 Q.Vui lòng cho biết bạn thường uống cà phê theo cách như thế nào? MA  n=396 

Có 65.7% đáp viên thích pha cà phê hòa tan với nước sôi và uống ngay khi còn nóng. 

Cách thức pha Phụ liệu thêm vào 

Pha với nước sôi (90 ~ 100°C ) và uống ngay khi 

còn nóng 
65.7% 

Pha cà phê và cho đá vào khi còn nóng 27.3% 

Pha cà phê và cho đá vào khi đã nguội 24.7% 

Pha với nước ấm (khoảng 70°C ) và uống ngay sau 

khi pha 
24.2% 

Giữ nguyên vị cà phê, không thêm bất kì phụ liệu 

nào 
30.8% 

Thêm sữa 35.4% 

Thêm đường 21.2% 

Thêm sô cô la 10.9% 

Thêm mật ong 2.5% 

Cách khác 0.3% 

Người sử dụng tương đối thích cách thức Pha với nước sôi (90 ~ 100°C ) và uống ngay khi còn nóng (65.7%). Bên cạnh đó, có 

35.4% người được hỏi cho biết có thói quen Thêm sữa vào khi pha cà phê hòa tan.  

Bảng 10: Cách thức sử dụng cà phê hòa tan 



9. Cách thức sử dụng (2) 

 Q.Vui lòng cho biết bạn thường uống cà phê theo cách như thế nào?MA  n=396 

 Q. Vui lòng cho biết giới tính của bạn? SA  n=396. 

Nam giới (n = 198) Nữ giới (n = 198) 

Pha với nước sôi (90 ~ 100°C ) và uống ngay khi còn 

nóng 
66.7% 

Pha với nước ấm (khoảng 70°C ) và uống ngay sau khi 

pha 
26.3% 

Pha cà phê và cho đá vào khi đã nguội 24.7% 

Pha cà phê và cho đá vào khi còn nóng 22.7% 

Giữ nguyên vị cà phê, không thêm bất kì phụ kiện nào 

Thêm sữa 

25.8% 

33.3% 

Thêm đường 23.2% 

Thêm sô cô la 10.1% 

Thêm mật ong 2.5% 

Khác 0.5% 

Pha với nước sôi (90 ~ 100°C ) và uống ngay khi còn 

nóng 
64.6% 

Pha cà phê và cho đá vào khi còn nóng 31.8% 

Pha cà phê và cho đá vào khi đã nguội 24.7% 

Pha với nước ấm (khoảng 70°C ) và uống ngay sau khi 

pha 
22.2% 

Giữ nguyên vị cà phê, không thêm bất kì phụ kiện nào 

Thêm sữa 

35.9% 

37.4% 

Thêm đường 19.2% 

Thêm sô cô la 11.6% 

Thêm mật ong 2.5% 

Khác 0.0% 

Ngoài thói quen Pha cà phê với nước sôi và uống ngay khi còn nóng thì nhóm nữ muốn Pha cà phê và cho đá vào khi còn 

nóng (31.8%) trong khi quan điểm này chỉ chiếm 22.7% nhóm nam. Ngoài cùng phụ liệu thêm vào là Sữa thì nữ giới cũng có thói 

quen Giữ nguyên vị cà phê, không thêm bất kì phụ liệu nào hơn nam giới. 

Cả nam và nữ đều có thói quen Pha cà phê với nước sôi (90 ~ 100°C ) và uống ngay khi còn 

nóng và phụ liệu thêm vào được ưa chuộng nhất đều là Thêm sữa. 

Bảng 10.1: Cách thức sử dụng – Giới tính 



9. Cách thức sử dụng (3) 

Pha với nước sôi (90 ~ 100°C ) và uống ngay khi còn nóng được ưa chuộng ở cả Hà Nội và Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đáp viên 

tại Hà Nội có xu hướng yêu thích hình thức uống này hơn (71.7%). Ngoài ra, Giữ nguyên vị cà phê, không thêm bất kì phụ liệu 

nào được Hà Nội đánh giá cao (chiếm 35.4%) trong khi Thêm sữa thường được đáp viên ở Hồ Chí Minh áp dụng (33.3%). 

 Q.Vui lòng cho biết bạn thường uống cà phê theo cách như thế nào? MA  n=396 

 Q. Vui lòng cho biết khu vực sống của bạn? SA  n=396. 

Có một ít khác biệt trong cách thức sử dụng cà phê hòa tan theo từng khu vực. 

Hồ Chí Minh (n = 198) Hà Nội (n = 198) 

Pha với nước sôi (90 ~ 100°C ) và uống ngay khi còn 

nóng 
59.6% 

Pha cà phê và cho đá vào khi đã nguội 30.8% 

Pha cà phê và cho đá vào khi còn nóng 25.8% 

Pha với nước ấm (khoảng 70°C ) và uống ngay sau khi 

pha 
25.3% 

Giữ nguyên vị cà phê, không thêm bất kì phụ liệu nào 

Thêm sữa 

25.8% 

33.3% 

Thêm đường 23.2% 

Thêm sô cô la 10.1% 

Thêm mật ong 2.5% 

Khác 0.5% 

Pha với nước sôi (90 ~ 100°C ) và uống ngay khi còn 

nóng 
71.7% 

Pha cà phê và cho đá vào khi còn nóng 28.8% 

Pha với nước ấm (khoảng 70°C ) và uống ngay sau khi 

pha 
23.2% 

Pha cà phê và cho đá vào khi đã nguội 18.7% 

Giữ nguyên vị cà phê, không thêm bất kì phụ liệu nào 35.4% 

Thêm sữa 30.3% 

Thêm đường 18.2% 

Thêm sô cô la 11.6% 

Thêm mật ong 2.0% 

Khác 0.0% 

Bảng 10.2: Cách thức sử dụng – Khu vực 



9. Cách thức sử dụng (4) 

Với Pha với nước sôi (90 ~ 100°C ) và uống ngay khi còn nóng thì nhóm tuổi càng trẻ càng có xu hướng sử dụng nhiều trong 

khi phụ liệu Thêm sữa không nhận đánh giá cao từ nhóm 30 – 40 tuổi (25.0%) 

 

 Q.Vui lòng cho biết bạn thường uống cà phê như thế nào?SA  n=396 

 Q. Vui lòng cho biết độ tuổi của bạn? SA  n=396 

Pha với nước sôi (90 ~ 100°C ) và uống ngay khi còn nóng và Thêm sữa là cách thức và phụ liệu 

thường được các đáp viên áp dụng khi uống cà phê hòa tan. 

18 - 22 tuổi (n = 132) 23 - 29 tuổi (n = 132) 30 - 40 tuổi (n = 132) 

Giữ nguyên vị cà phê, không thêm bất 

kì phụ liệu nào 
34.8% 

Thêm sữa 43.2% 

Thêm đường 26.5% 

Thêm sô cô la 18.9% 

Thêm mật ong 3.8% 

Khác 0.0% 

Pha với nước sôi (90 ~ 100°C ) và uống 

ngay khi còn nóng 
64.4% 

Pha với nước ấm (khoảng 70°C ) và 

uống ngay sau khi pha 
31.1% 

Pha cà phê và cho đá vào khi còn nóng 28.0% 

Pha cà phê và cho đá vào khi đã nguội 22.7% 

Pha với nước sôi (90 ~ 100°C ) và 

uống ngay khi còn nóng 
63.6% 

Pha cà phê và cho đá vào khi còn 

nóng 
31.1% 

Pha cà phê và cho đá vào khi đã 

nguội 
26.5% 

Pha với nước ấm (khoảng 70°C ) 

và uống ngay sau khi pha 
22.7% 

Giữ nguyên vị cà phê, không thêm 

bất kì phụ liệu nào 
33.3% 

Thêm sữa 37.9% 

Thêm đường 22.7% 

Thêm sô cô la 9.8% 

Thêm mật ong 3.0% 

Khác 0.0% 

Pha với nước sôi (90 ~ 100°C ) và 

uống ngay khi còn nóng 
68.9% 

Pha cà phê và cho đá vào khi đã nguội 25.0% 

Pha cà phê và cho đá vào khi còn nóng 22.7% 

Pha với nước ấm (khoảng 70°C ) và 

uống ngay sau khi pha 
18.9% 

Giữ nguyên vị cà phê, không thêm bất 

kì phụ liệu nào 
24.2% 

Thêm sữa 25.0% 

Thêm đường 14.4% 

Thêm sô cô la 3.8% 

Thêm mật ong 0.8% 

Khác 0.8% 

Hình 10.3: Cách thức sử dụng – Độ tuổi 



PHẦN III: ĐỊNH VỊ VÀ 

PHÂN KHÚC KHÁCH 

HÀNG TIỀM NĂNG  



10. Định vị  

 Q.Vui lòng đánh giá mức độ đồng ý của bạn theo thang điểm từ 1 đến 5 cho từng yếu tố ứng với các nhãn hiệu được liệt kê sau đây? Matrix Text 

Hình 11: Bản đồ nhận thức thương hiệu 

G7 được định vị với phân khúc giá cao trong khi Nescafé và Vinacafé được định vị như là 

nhãn hiệu có giá thấp hơn. 

  G7 nổi trội trong các yếu tố: Giá cao, 

Nhãn hiệu nổi tiếng, Chất lượng tốt,  Dòng sản 

phẩm đa dạng, Nhãn hiệu trẻ trung. 

  Nescafé để lại ấn tượng của NTD là: Nhãn 

hiệu quốc tế , Nhãn hiệu bình dân, Giá cả phù 

hợp. 

  Vinacafé được định vị như: Nhãn hiệu 

bình dân, Nhãn hiệu cà phê Việt, Chất lượng 

tốt,  Nhãn hiệu nổi tiếng, Giá cả phù hợp. 

Theo bản đồ định vị thương hiệu bên dưới thì G7, Nescafé và Vinacafé vẫn chưa là những nhãn hiệu cạnh tranh trực tiếp với nhau. 

Cụ thể, mỗi nhãn hiệu mang một số yếu tố đặc trưng như sau: 

Giá cao Giá thấp 



11. Nhân tố ảnh hưởng (1) 

 Q.Vui lòng đánh giá mức độ quan trọng đối với từng yếu tố sau đây khi mua cà phê hòa tan sử dụng? Matrix SA  n=396 

Từ kết quả phân tích nhân tố, ta thu được 5 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản 

phẩm cà phê hòa tan như sau: Giá cả, Quảng cáo sản phẩm, Phân phối, Dịch vụ khách hàng 

và Chất lượng sản phẩm. 

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 

(Trung bình: 4.40 điểm) 

1. Vị cà phê 

2. Mùi hương cà phê 

3. Độ đậm cà phê sau khi pha chế 

4. Chất phụ gia kèm theo  

5. Uy tín công ty sản xuất sản phẩm 

6. Lợi ích cà phê mang lại với sức khỏe 

7. Bảo an toàn vệ sinh thực phẩm  

GIÁ CẢ 

(Trung bình: 2.90 điểm) 

1. Giá cả vừa túi tiền 

2. Thực hiện chiết khấu khi mua 

nhiều 

3. Bán đúng giá đã niêm yết 

4. Giá cả được niêm yết trên bao bì 

5. Thường xuyên giảm giá 

6. Khuyến mãi hấp dẫn 

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 

(Trung bình: 2.28 điểm) 

1. Nhân viên bán hàng sẵn sàng tư vấn 

mọi thắc mắc của khách hàng 

2. Nhân viên bán hàng am hiểu về sản 

phẩm 

3. Dịch vụ khách hàng / hậu mãi tốt 

4. Truyền bá văn hóa cà phê đến với 

người tiêu dùng 

PHÂN PHỐI 

(Trung bình: 2.39 điểm) 

1. Không khan hiếm hàng 

2. Có thể mua tại cửa hàng bán lẻ 

3. Có thể mua thông qua đặt hàng 

online 

4. Có thể mua với số lượng lớn qua các 

cửa hàng bán lẻ 

5. Địa điểm phân phối rộng khắp 

QUẢNG CÁO SẢN PHẨM 

(Trung bình: 2.51) 

1. Quảng cáo nhiều trên các phương 

tiện truyền thông 

2. Treo băng rôn / hình áp phích để 

quảng cáo 

3. Phát tờ rơi / gửi thư đến khách hàng 

về sản phẩm mới 

Thang đo Lirket 5 mức độ: 1_Rất không quan trọng, 2_Không quan trọng,3_Bình thường, 4_Quan trọng, 5_Rất quan trọng 



11. Nhân tố ảnh hưởng (2) 

 Q.Vui lòng đánh giá mức độ quan trọng đối với từng yếu tố sau đây khi mua cà phê hòa tan sử dụng? Matrix SA  n=396 

 Q. Vui lòng cho biết giới tính của bạn? SA  n=396 

 Q. Vui lòng cho biết nơi sinh sống của bạn? SA n=396 

 Q. Vui lòng cho biết độ tuổi của bạn? SA n=396 

Có sự khác biệt về trung bình tổng thể đối với nhóm yếu tố Giá cả, Dịch vụ khách hàng, Phân 

phối giữa Hồ Chí Minh và Hà Nội. 

Kiểm định T-Test và Anova với các biến nhân tố 

Dựa vào phép kiểm định Levene về phương sai bằng nhau của tổng thể và phép kiểm định T-Test và ANOVA về sự bằng nhau của 

các trung bình tổng thể, ta thu được kết quả như sau:  

1. Chỉ có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở nhân tố Giá cả, Dịch vụ khách hàng và Phân phối (mức ý nghĩa 5%) giữa hai khu 

vực Hà Nội và Hồ Chí Minh. 

2. Giới tính và độ tuổi nghiên cứu không ảnh hưởng đến các nhóm yếu tố chọn mua sản phẩm cà phê hòa tan của người tiêu 

dùng. 

  

Giới tính Khu vực Độ tuổi 

T-test for Equality of 

Means 

T-test for Equality of 

Means 

ANOVA 

Means 

Sig. (2-tailed) Sig. (2-tailed) Sig. (2-tailed) 

Chất lượng sản phẩm 0.118 0.194 0.624 

Giá cả 0.879 0.015 0.852 

Dịch vụ khách hàng 0.403 0.028 0.474 

Phân phối 0.443 0.027 0.434 

Quảng cáo sản phẩm 0.782 0.628 0.579 



11. Nhân tố ảnh hưởng (3) 

 Q.Vui lòng đánh giá mức độ quan trọng đối với từng yếu tố sau đây khi mua cà phê hòa tan sử dụng? Matrix SA  n=396 

Q. Vui lòng cho biết nơi sinh sống của bạn? SA n=396 

Trung bình nhân tố theo khu vực 

Đối tượng nghiên cứu ở khu vực Hồ Chí Minh quan tâm đến Giá cả của sản phẩm cà phê bột hòa tan nhiều hơn khu vực Hà Nội. 

Ngược lại, Người tiêu dùng ở khu vực Hà Nội lại chú trọng đến vấn đề Dịch vụ khách hàng và Phân Phối cao hơn khi so sánh  với 

Hồ Chí Minh. 

Kết quả phân tích cho thấy Hồ Chí Minh quan tâm đến Giá cả nhiều hơn Hà Nội. 

Hồ Chí Minh

(Trung bình)

Hà Nội

(Trung bình)

Giá cả 3.03 2.77

Dịch vụ khách hàng 2.17 2.38

Phân phối 2.28 2.51



12. Phân khúc tiêu dùng (1) 

Qua phép kiểm định về sự khác biệt giữa các cụm thông qua phân tích phương sai ANOVA với độ tin cậy 5%, thì kết quả cho thấy 

có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê  giữa 4 cụm này. Tỉ lệ phân bố giữa 4 cụm kể trên tương ứng với tỷ lệ như sau: 38.4%, 25.3%, 

24.5% và 11.9%. 

Q.Vui lòng đánh giá mức độ quan trọng đối với từng yếu tố sau đây khi mua 

cà phê hòa tan sử dụng? Matrix SA  n=396 

Thông qua phân tích cụm (cluster) hình thành 4 nhóm khách hàng chính: Nhóm quan tâm giá cả và 

phân phối, Nhóm quan tâm chất lượng sản phẩm, Nhóm quan tâm dịch vụ khách hàng và Nhóm 

quan tâm đến quảng cáo sản phẩm. 

• Chất 
lượng sản 
phẩm 

• Dịch vụ 
khách 
hàng 

• Quảng cáo 
sản phẩm 

• Giá cả và 
Phân phối 

Cụm 1 

(n=152) 

Cụm 2 

(n=47) 

Cụm 3 

(n=100) 

Cụm 4 

(n=97) 

Kết quả phân cụm được kiểm định với phân tích phương sai ANOVA về sự khác 

biệt giữa các cụm với mức ý nghĩa 5% 

38.4% 

25.3% 

24.5% 

11.9% 

Giá cả và phân phối Chất lượng sản phẩm 

Dịch vụ khách hàng Quảng cáo sản phẩm 

N = 396 



12. Phân khúc tiêu dùng (2) 

 Q.Vui lòng đánh giá mức độ quan trọng đối với từng yếu tố sau đây khi mua cà phê hòa tan sử dụng? Matrix SA  n=396 

 Q. Vui lòng cho biết giới tính của bạn? SA n=396 

42.8 

61.7 

52.0 

53.6 

57.2 

38.3 

48.0 

46.4 

Nhóm quan tâm giá cả và phân phối (n=152) 

Nhóm quan tâm quảng cáo sản phẩm (n=47) 

Nhóm quan tâm chất lượng sản phẩm (n=100) 

Nhóm quan tâm dịch vụ khách hàng (n=97) 

Nam Nữ 

Có sự khác biệt về tỉ lệ phân bố nam nữ giữa các nhóm khách hàng sử dụng cà phê hòa tan. 

3 nhóm phân khúc có tỉ lệ nam giới chiếm nhiều hơn nữ giới lần lượt là: Nhóm quan tâm dịch vụ khách hàng, Nhóm quan tâm 

chất lượng sản phẩm và Nhóm quan tâm quảng cáo sản phẩm. Trong đó, tỉ lệ nam giới ở Nhóm quan tâm quảng cáo sản 

phẩm vượt trội so với nữ với tỷ lệ so sánh là 61.7% và 38.3%. Ngược lại, nữ giới chiếm tỷ lệ trong Nhóm giá cả và phân phối 

cao hơn so với nam. 

ĐVT: (%) 

Hình 12.1: Phân khúc tiêu dùng – Giới tính 



12. Phân khúc tiêu dùng (3) 

Trong khi đó, với nhóm Quan tâm dịch vụ khách hàng và Nhóm quan tâm giá cả và phân phối thì tỉ lệ chênh lệch giữa 2 khu 

vực không quá khác biệt nhau. 

 Q.Vui lòng đánh giá mức độ quan trọng đối với từng yếu tố sau đây khi mua cà phê hòa tan sử dụng? Matrix SA  n=396 

 Q. Vui lòng cho biết khu vực sinh sống của bạn? SA n=396 

Trong nhóm quan tâm về chất lượng sản phẩm, đáp viên Hà Nội chiếm tỉ lệ cao hơn hẳn so với Hồ 

Chí Minh, và ngược lại với Nhóm quan tâm quảng cáo sản phẩm. 

50.7 

59.6 

45.0 

49.5 

49.3 

40.4 

55.0 

50.5 

Nhóm quan tâm giá cả và phân phối 

Nhóm quan tâm quảng cáo sản phẩm 

Nhóm quan tâm chất lượng sản phẩm 

Nhóm quan tâm dịch vụ khách hàng 

Hồ Chí Minh Hà Nội 

ĐVT: (%) 

Hình 12.2: Phân khúc tiêu dùng – Khu vực 



12. Phân khúc tiêu dùng (4) 

 Q.Vui lòng đánh giá mức độ quan trọng đối với từng yếu tố sau đây khi mua cà phê hòa tan sử dụng? Matrix SA  n=396 

 Q. Vui lòng cho biết độ tuôi của bạn? SA n=396 

27.6 

44.7 

37.0 

33.0 

36.2 

25.5 

29.0 

37.1 

36.2 

29.8 

34.0 

29.9 

Nhóm quan tâm giá cả và phân phối 

Nhóm quan tâm quảng cáo sản phẩm 

Nhóm quan tâm chất lượng sản phẩm 

Nhóm quan tâm dịch vụ khách hàng 

18 - 22 tuổi 23 - 29 tuổi 30 - 40 tuổi 

Mỗi phân khúc tiêu dùng đặc trưng bởi một nhóm tuổi nhất định. 

 Phân khúc về Chất lượng sản phẩm và Quảng cáo sản phẩm: Nhóm 18 – 22 tuổi (tỉ lệ 37.0% và 44.7%) 

 Phân khúc về Dịch vụ khách hàng: Đặc trưng với nhóm 23 – 29 tuổi (37.1%) 

 Phân khúc về Giá cả và phân phối: Nhóm 23 – 29 và nhóm 30 - 40 tuổi (đồng chiếm 36.2%) 

ĐVT: (%) 

Hình 12.3: Phân khúc tiêu dùng – Độ tuổi 



D. Thông tin đáp viên: 

50.0 

50.0 

Giới tính 

Nam Nữ 50.0 
50.0 

Khu vực 

Hồ Chí Minh 

Hà Nội 

33.3 

33.3 

33.3 

Độ tuổi 

18 - 22 tuổi 

23 - 29 tuổi 

30 - 40 tuổi 

39.4 

23.7 

12.9 11.6 

4.0 3.8 1.8 1.8 0.3 0.3 0.3 0.3 

Nhân viên 

văn phòng 

Học 

sinh/Sinh 

viên 

Chuyên 

viên ( kỹ sư, 

bác sỹ, giáo 

viên) 

Nhân viên 

văn phòng 

cấp quản lý 

Công nhân 

viên chức 

Buôn bán/tự 

kinh doanh 

Giám đốc / 

quản lý 

doanh 

nghiệp tư 

nhân 

Nghề 

nghiệp tự do 

Công nhân / 

thợ thủ công 

Nội trợ Thất nghiệp Khác 

Nghề nghiệp 

ĐVT: (%) 



Công ty TNHH W&S được đầu tư 100% vốn của Nhật. Chúng tôi chuyên về ‘Nghiên cứu thị trường trực 

tuyến’, ‘Thiết kế website’, và ‘Tiếp thị website’. Nghiên cứu thị trường trực tuyến được thực hiện dựa 

trên trang Vinaresearch – trực thuộc quyền quản lý của chúng tôi với hơn 100,000 thành viên khắp cả 

nước Việt Nam. 

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 

 

Về Công ty TNHH W&S 

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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