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Thị trường làm đẹp tại Việt Nam phát triển nhanh chóng khi nền kinh tế ngày càng phát triển. Phụ nữ

có thêm động lực và nền tảng kinh tế để đầu tư nhiều hơn cho việc làm đẹp. Cuộc khảo sát này được

thực hiện để hiểu hành vi làm đẹp cơ bản của họ.

Cuộc khảo sát này được thực hiện trên 353 phụ nữ trong độ tuổi từ 25 đến 45 tuổi, sinh sống tại

Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

Cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 7, 2022.

TỔNG QUAN
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Nguồn: Asia Plus Inc.

HÀNH VI SỬ DỤNG 
MỸ PHẨM
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Nguồn: Asia Plus Inc.

TẦN SUẤT CHĂM SÓC SẮC ĐẸP

Trang điểm

95% người tham gia khảo sát chăm sóc da một lần/ tuần 

và nhiều lần/ tuần. 

62% trang điểm một lần/ tuần và nhiều lần/ tuần.

Chăm sóc da

Mỗi ngày Vài lần/ tuần 1 lần/ tuần Ít hơn 1 lần/ tuần Không trang điểm

Mỗi ngày Vài lần/ tuần 1 lần/ tuần Ít hơn 1 lần/ tuần Không chăm sóc da

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG UPOS   |   upos.vn   |   Hotline: 1900 1511



TẦN SUẤT TRANG ĐIỂM

Nguồn: Asia Plus Inc.

Tỷ lệ phụ nữ trang điểm cao hơn ở nhóm tuổi 25 - 32. Tỷ lệ này tăng lên khi thu nhập hộ gia đình tăng.

Mỗi ngày Vài lần/ tuần 1 lần/ tuần Ít hơn 1 lần/ tuần Không trang điểm

Theo độ tuổi Theo thu nhập hộ gia đình
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TẦN SUẤT CHĂM SÓC DA

Mỗi ngày Vài lần/ tuần 1 lần/ tuần Ít hơn 1 lần/ tuần Không chăm sóc da

Tỷ lệ phụ nữ chăm sóc da giảm xuống ở độ tuổi từ 40 trở lên, trong khi tần suất chăm sóc da 

thường xuyên thì cao hơn ở nhóm có thu nhập hộ gia đình từ 20 triệu trở lên.

Nguồn: Asia Plus Inc.

Theo độ tuổi Theo thu nhập hộ gia đình
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CHI TIÊU CHĂM SÓC SẮC ĐẸP MỖI THÁNG

Theo độ tuổi Theo thu nhập hộ gia đình

Dưới 300.000 VNĐ 300.000 – 500.000 VNĐ 500.000 – 700.000 VNĐ 700.000 – 1 Triệu VNĐ 1 – 2 Triệu VNĐ Hơn 2 Triệu VNĐ

Phụ nữ có thu nhập hộ gia đình cao hơn thì chi tiêu nhiều hơn cho việc chăm sóc sắc đẹp. 

Độ tuổi 25 - 32 chi tiêu nhiều nhất cho việc chăm sóc sắc đẹp.
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Nguồn: Asia Plus Inc.

KÊNH MUA SẢN PHẨM LÀM ĐẸP

Cửa hàng độc lập và chuỗi cửa hàng làm đẹp là 2 

kênh chính mà người tham gia khảo sát lựa chọn.

Cửa hàng độc lập

Chuỗi cửa hàng làm đẹp

Cửa hàng của thương hiệu

Nền tảng thương mại điện tử

Siêu thị

Trung tâm mua sắm / cửa hàng bách hóa

Bạn bè/ gia đình

Chợ địa phương

Khác
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KÊNH MUA SẢN PHẨM LÀM ĐẸP

Nguồn: Asia Plus Inc.

Cửa hàng độc lập
Chuỗi cửa hàng làm đẹp

Thu nhập hộ gia đình thấp (thấp hơn 20 triệu) Thu nhập hộ gia đình trung bình (20 - 30 triệu) Thu nhập hộ gia đình cao (trên 30 triệu)

Cửa hàng của thương hiệu
Nền tảng thương mại điện tử

Siêu thị
Trung tâm mua sắm / cửa hàng bách hóa

Bạn bè/ gia đình
Chợ địa phương

Cửa hàng độc lập
Cửa hàng của thương hiệu

Nền tảng thương mại điện tử
Chuỗi cửa hàng làm đẹp

Siêu thị
Trung tâm mua sắm / cửa hàng bách hóa

Bạn bè/ gia đình
Chợ địa phương

40 trở lên
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Nguồn: Asia Plus Inc.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN 
QUYẾT ĐỊNH MUA MỸ PHẨM

Chất lượng, an toàn, thành phần là 3 yếu tố hàng đầu.

Chất lượng

An toàn

Thành phần tốt

Thương hiệu

Giá/ khuyến mãi

Review

Quốc gia xuất xứ

Sự giới thiệu của bạn bè/ gia đình

Sự giới thiệu của cửa hàng
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Nguồn: Asia Plus Inc.

40 trở lên

Thu nhập hộ gia đình thấp (thấp hơn 20 triệu) Thu nhập hộ gia đình trung bình (20 - 30 triệu) Thu nhập hộ gia đình cao (trên 30 triệu)

Chất lượng

An toàn

Thành phần tốt

Thương hiệu

Giá/ khuyến mãi

Review

Quốc gia xuất xứ

Sự giới thiệu của bạn bè/ 
gia đình

Chất lượng

An toàn

Thành phần tốt

Thương hiệu

Giá/ khuyến mãi

Review

Quốc gia xuất xứ

Sự giới thiệu của bạn bè/ 
gia đình
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CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN 
QUYẾT ĐỊNH MUA MỸ PHẨM



CÁC THƯƠNG HIỆU PHỔ BIẾN

Innisfree, MAC, Olay là các thương hiệu ở Top 3. Tiếp theo là Pond’s, Ohui và The FaceShop.
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CÁC THƯƠNG HIỆU PHỔ BIẾN 
(THEO NHÓM TUỔI)

Innisfree, MAC, Olay là các thương hiệu ở Top 3. Tiếp theo là Pond’s, Ohui và The FaceShop.

40 trở lênTuổiTuổi
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INFLUENCER TRONG NGÀNH MỸ PHẨM
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PHÂN TÍCH NGƯỜI DÙNG: 25 – 32 TUỔI

93% sử dụng các sản phẩm chăm sóc da thường xuyên. Top 3 kênh để mua nhiều nhất là cửa hàng của thương hiệu, chuỗi 

cửa hàng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp và nền tảng thương mại điện tử. Innisfree là thương hiệu được yêu thích nhất.

Tần suất chăm sóc sắc đẹp Thu nhập hộ gia đình Các kênh mua hàng

Các yếu tố quan trọng Thương hiệu yêu thích

Trang điểm

Chăm sóc da

Cửa hàng
của
thương
hiệu

Nền tảng
thương mại
điện tử

Cửa hàng
độc lập

Trung tâm
mua sắm/ 
cửa hàng
bách hóa

Chất lượng An toàn Thành phần
tốt

Thương
hiệu

Review

Tổng Tổng

Mỗi ngày
1 lần/ tuần
Không chăm sóc sắc đẹp

Vài lần/ tuần
Ít hơn 1 lần/ tuần

Trung bình Trung bình

Chi tiêu chăm sóc sắc đẹp
trung bình hàng tháng

Chuỗi cửa
hàng chăm
sóc sức khỏe
và sắc đẹp

Tổng
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PHÂN TÍCH NGƯỜI DÙNG: 33 – 39 TUỔI

50% đã mua sắm mỹ phẩm ở các cửa hàng độc lập. "Thành phần tốt" là một yếu tố quan trọng hơn các yếu tố còn lại. 

Olay là thương hiệu được ưa chuộng nhất, sau đó là MAC và Pond's.

Tần suất chăm sóc sắc đẹp Thu nhập hộ gia đình Các kênh mua hàng

Trang điểm

Chăm sóc da

Mỗi ngày
1 lần/ tuần
Không chăm sóc sắc đẹp

Vài lần/ tuần
Ít hơn 1 lần/ tuần

Chi tiêu chăm sóc sắc đẹp
trung bình hàng tháng

Nền tảng
thương mại
điện tử

Cửa hàng
độc lập

Siêu thịChuỗi cửa
hàng chăm
sóc sức khỏe
và sắc đẹp

Cửa hàng
của
thương
hiệu

Trung bình Trung bình

Chất lượng An toàn Thành phần
tốt

Thương
hiệu

Giá/ Khuyến mãi

Tổng Tổng

Tổng

Các yếu tố quan trọng Thương hiệu yêu thích
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PHÂN TÍCH NGƯỜI DÙNG: 40 TUỔI TRỞ LÊN

49% sử dụng các sản phẩm trang điểm thường xuyên và 78% sử dụng các sản phẩm chăm sóc da thường xuyên. 

Pond's, Olay, Ohui, Vichy là những thương hiệu được yêu thích hơn các thương hiệu còn lại.

Tần suất chăm sóc sắc đẹp Thu nhập hộ gia đình Các kênh mua hàng

Trang điểm

Chăm sóc da

Mỗi ngày
1 lần/ tuần
Không chăm sóc sắc đẹp

Vài lần/ tuần
Ít hơn 1 lần/ tuần

Chi tiêu chăm sóc sắc đẹp
trung bình hàng tháng

Cửa hàng
độc lập

Siêu thịChuỗi cửa
hàng chăm
sóc sức khỏe
và sắc đẹp

Cửa hàng
của
thương
hiệu

Trung bình Trung bình

Chất lượng An toàn Thương hiệu Giá/ Khuyến mãi

Tổng

Các yếu tố quan trọng Thương hiệu yêu thích

Thành phần
tốt

Tổng Tổng

Trung tâm
mua sắm/ 
cửa hàng
bách hóa
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PHÂN TÍCH NGƯỜI DÙNG: 
CHI TIÊU DƯỚI 500.000/ THÁNG

Thu nhập hộ gia đình ở người dùng này thấp hơn mức trung bình. Innisfree là thương hiệu được yêu thích nhất, sau đó là 

Olay và MAC. Các cửa hàng độc lập là nơi được chọn mua nhiều nhất.

Tần suất chăm sóc sắc đẹp Thu nhập hộ gia đình Các kênh mua hàng

Trang điểm

Chăm sóc da

Mỗi ngày
1 lần/ tuần
Không chăm sóc sắc đẹp

Vài lần/ tuần
Ít hơn 1 lần/ tuần

Chi tiêu chăm sóc sắc đẹp
trung bình hàng tháng

Cửa hàng
độc lập

Cửa hàng
của
thương
hiệu

Chất lượng An toàn Thương
hiệu

Tổng

Các yếu tố quan trọng Thương hiệu yêu thích

Thành phần
tốt

Tổng

Nền tảng
Thương mại
điện tử

Tổng

Trung bình Trung bình

Giá/ Khuyến mãi

Chuỗi cửa
hàng chăm
sóc sức khỏe
và sắc đẹp

Siêu thị

Ít hơn 500K Ít hơn 500K

Ít hơn 500K Ít hơn 500K

Ít hơn 500K
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PHÂN TÍCH NGƯỜI DÙNG: 
CHI TIÊU 500.000 – 1.000.000/ THÁNG

Chuỗi cửa hàng chăm sóc sức khỏe & sắc đẹp và cửa hàng của thương hiệu là những kênh được chọn mua nhiều nhất.

"Thành phần tốt" và "thương hiệu" là 2 yếu tố được đánh giá quan trọng hơn các yếu tố còn lại.

Tần suất chăm sóc sắc đẹp Thu nhập hộ gia đình
Các kênh mua hàng

Trang điểm

Chăm sóc da

Mỗi ngày
1 lần/ tuần
Không chăm sóc sắc đẹp

Vài lần/ tuần
Ít hơn 1 lần/ tuần

Chi tiêu chăm sóc sắc đẹp
trung bình hàng tháng

Chất lượng An toàn Thương
hiệu

Các yếu tố quan trọng Thương hiệu yêu thích

Thành phần
tốt

Trung bình Trung bình

Giá/ Khuyến mãi

500K – 1 Triệu 500K – 1 Triệu

500K – 1 Triệu Tổng

Tổng500K – 1 TriệuTổng500K – 1 Triệu

Chuỗi cửa
hàng chăm
sóc sức khỏe
và sắc đẹp

Siêu thịCửa hàng
của
thương
hiệu

Cửa hàng
độc lập

Trung tâm
mua sắm/ 
cửa hàng
bách hóa
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PHÂN TÍCH NGƯỜI DÙNG: 
CHI TIÊU TRÊN 1.000.000/ THÁNG

Tần suất chăm sóc sắc đẹp Thu nhập hộ gia đình
Các kênh mua hàng

Trang điểm

Chăm sóc da

Mỗi ngày
1 lần/ tuần
Không chăm sóc sắc đẹp

Vài lần/ tuần
Ít hơn 1 lần/ 
tuần

Chi tiêu chăm sóc sắc đẹp
trung bình hàng tháng

Chất lượng An toàn

Các yếu tố quan trọng Thương hiệu yêu thích

Thành
phần tốt

TổngTrên 1 TriệuTổngTrên 1 Triệu

Chuỗi cửa
hàng chăm
sóc sức
khỏe và sắc
đẹp

Siêu thị

Trên 1 Triệu Tổng

Nền tảng
Thương
mại điện
tử

Cửa hàng
của
thương
hiệu

Trung tâm
mua sắm/ 
cửa hàng
bách hóa

Thương hiệu Review

Trung bình Trung bìnhTrên 1 Triệu Trên 1 Triệu

Người dùng chăm sóc da hàng ngày. Chuỗi cửa hàng chăm sóc sức khỏe & sắc đẹp, nền tảng Thương mại điện tử và cửa hàng của 

thương hiệu là nơi được lựa chọn nhiều nhất để mua hàng. Chất lượng là yếu tố hàng đầu để quyết định mua mỹ phẩm và L'Oréal là

thương hiệu được yêu thích nhất.
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