










Sự khác biệt giữa các nhóm đối 
tượng đối với các hoạt động & 

Hình thức giải trí





3 hoạt động & giải trí
thường xuyên nhất





PHONG CÁCH THỜI TRANG





NHẬN ĐỊNH NÀO PHÙ HỢP VỚI 
PHONG CÁCH THỜI TRANG 

CỦA BẠN?





Phong cách cá nhân 
& 

Màu sắc ưa thích







Quảng cáo & Ca sĩ 
Ưa thích





Các vấn đề cá nhân quan tâm





Vấn đề cá nhân quan tâm nhất 
hiện nay?





Kênh truyền hình yêu thích





3 kênh truyền hình thường xem 
nhất là kênh nào?





Trang Web yêu thích





Báo & Tạp chí
Yêu thích





Những tờ Báo / Tạp chí
thường đọc





Giới trẻ quan tâm trong tháng









Chi tiêu cá nhân







Sự khác biệt giữa các nhóm đối 
tượng về chi tiêu







Hành vi mua sắm





+ Họ sẵn sàng chi nhiều hơn cho 
các nhà sản xuất uy tín và cho các 

tính năng phụ trội.

+ Họ chọn 1 sản phẩm dựa trên sở 
thích cá nhân. Họ thường tìm kíêm 

thông tin trước khi mua hàng



Vai trò quyết định mua sắm 
trong gia đình





Nữ giới là người quyết định 
chính trong ngành hàng thực 
phẩm và đồ dùng thiết yếu. 
Trong khi nam giới là người 

quyết định chính nhiều hơn đối 
với các loại đồ dùng lâu bền và 

sản phẩm công nghệ.



Kênh mua sắm – Đồ dùng thiết 
yếu & Thực phẩm











Kênh – Mua sắm áo quần & Sản 
phẩm làm đẹp







Yếu tố quyết định lựa chọn đồ 
dùng lâu bền & SP Hi-tech







Nguồn thông tin để lựa chọn đồ 
dùng lâu bền & SP Hi-tech





Lựa chọn dịch vụ giải trí bên ngoài









Nghề nghiệp







Trình độ học vấn









Mô tả người tiêu dùng trẻ 20-29
HCM







Mô tả người tiêu dùng trẻ 20-29
Hà Nội







Mô tả người tiêu dùng trẻ 20-29
Đà Nẵng







Mô tả người tiêu dùng trẻ 20-29
Cần Thơ








