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TMĐT: 4 sàn nội - ngoại đeo bám sát nút





Bùng nổ TMĐT mùa COVID

Savills: Dịch COVID-19 thúc đẩy sự bùng nổ của thương mại

điện tử và giao hàng tận nhà.

Báo cáo của Google Temasek dự đoán mức tăng trưởng doanh thu 

thương mại điện tử của Việt Nam đạt khoảng 43% mỗi năm từ 2018 

đến mức 15 tỷ USD vào năm 2025.

Mức tăng trưởng này được hỗ trợ nhờ 66% dân số Việt Nam thường

xuyên sử dụng internet, 72% có điện thoại thông minh và đáng nói

nhất là 35% dân số thuộc thế hệ Millennials

Dịp này, các nhãn hàng cũng tung ra hàng loạt ưu đãi mua sắm tới

khách hàng qua dịch vụ bán hàng online.

Hiện thương mại điện tử đang chiếm 8% trong tổng mức lưu 

chuyển hàng hóa lĩnh vực bán lẻ



Doanh số thực phẩm đóng gói tăng hơn 50% 

trong mùa COVID-19

Có những mặt hàng như đồ hộp, thực phẩm đóng gói, chai xịt khử

khuẩn… tăng so với mức bình thường lên tới 60-160%.

Cụ thể, sàn TMĐT Lazada Việt Nam cho biết, trong vòng 4 tuần qua 

(từ cuối tháng 2 tới giữa tháng 3-2020), Lazada ghi nhận nhu cầu

mua sắm với ngành hàng chai xịt phòng, chai khử khuẩn dạng xịt

tăng hơn 160%, ngành hàng tã giấy và giấy tăng hơn 60%, ngành

hàng đồ hộp và thực phẩm đóng gói tăng hơn 50%

Lazada lần đầu tiên triển khai cung cấp thực phẩm tươi sống tại

TP.HCM như rau củ, thịt cá, trái cây... nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu

của người tiêu dùng với dịch vụ giao hàng nhanh chỉ trong 2 giờ. 

Đối tác tham gia cung cấp các thực phẩm tươi sống trên Lazada là: 

Meat Deli, Mega Việt Phát, Foodmap, Hiệp Nông, Lothamilk...



Phát triển mạnh các ngành hàng thiết yếu

Mua sắm trực tuyến được người tiêu dùng

quan tâm hơn trong mùa dịch nhưng chỉ với

mặt hàng thiết yếu chứ không phải tăng

trưởng toàn ngành. Về tổng thể, sức mua

chung của nền kinh tế đang suy giảm nên

nhiều nhóm hàng trên thương mại điện tử

cũng giảm như bán trực tiếp, do xu hướng thắt

chặt chi tiêu thời dịch bệnh.



CUỘC ĐUA GIAO HÀNG TẬN NHÀ – ĐI CHỢ THUÊ

Tất cả các hang xe công nghệ đều có dịch vụ

đi chợ thuê

Các Công ty Du lịch đi bán cơm giao nhà

Vinmart, BigC, Saigon Coop, Lotte… Đi chợ

thuê giao hàng tận nhà qua web, app, tel…



HÀ NỘI 

Theo Bộ Công Thương, do lo ngại dịch bệnh

COVID-19, trong khi doanh thu tại các chợ tại

Hà Nội đã giảm 50 - 80% thì ngược lại, doanh 

thu từ mua sắm online qua các kênh thương 

mại điện tử của một số doanh nghiệp đã tăng 

từ 20 - 30% từ đầu mùa dịch đến nay



HỆ THỐNG SAIGON COOPMART

Saigon Co.op cho biết kênh mua sắm qua điện

thoại, qua website của doanh nghiệp này đã

tăng trưởng nhanh trong thời gian ngắn với

hàng triệu lượt tương tác mỗi ngày. Ước tính

đơn hàng giao dịch thông qua kênh giao dịch

trực tuyến này tăng gấp 10 lần so với ngày

thường.



TIKI

Tiki, khi đơn hàng trên sàn này trong hai 

tháng đầu năm tăng trưởng mạnh. Ngoài

sách là sản phẩm chủ lực của sàn được

ghi nhận tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm 

ngoái.

"Trong những thời gian cao điểm, ước tính sàn phát sinh 

3.000-4.000 đơn hàng/phút, nhiều mặt hàng phải nhập kho 

liên tục"



Lotte Mart

Đại diện Lotte Mart, nhà quản lý trang TMĐT 

SpeedL, cũng cho biết hệ thống đang tập

trung mở rộng mua sắm online trong mùa cao 

điểm. Số lượng đơn hàng của sàn này tăng 

150-200% so với ngày thường từ khi dịch

COVID-19 bùng phát



Tác động tiêu cực từ COVID
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Hầu hết các tổ chức thương mại điện tử lớn phụ thuộc vào Trung Quốc, khu vực trung tâm sản

xuất của các tổ chức này. Kể từ khi dịch bùng phát, các nhà bán lẻ trực tuyến phải chịu đựng

nhiều nhất, mất gần một tháng tích trữ

Các chuyên gia cho biết sự tăng trưởng thị trường thiết bị đeo trực tuyến sẽ chậm lại đáng kể

trong năm nay. Dự đoán tốc độ tăng trưởng 9,4% là mức giảm đáng kể so với mức tăng trưởng

89% năm ngoái.

Đối với hơn 75% các tổ chức thương mại điện tử, cách ly và hạn chế vận chuyển đã đặt ra một

số mối đe dọa nghiêm trọng đối với hoạt động kinh doanh.

Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh trên toàn thế giới, hơn 44% các tổ chức hoàn toàn không 

chuẩn bị để xử lý các tác động của sự gián đoạn chuỗi cung ứng này.

Các công ty hiện phải giảm tốc độ tăng trưởng dự kiến trong năm nay vì hơn một nửa các tổ

chức gặp khó khăn khi vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc.



TỐC ĐỘ GIAO HÀNG QUYẾT ĐỊNH

LAZADA : Dịch vụ chuyển phát P2P (Point-to-Point) trong 02 giờ với 

các đối tác chọn lọc tại TPHCM và Hà Nội. 

04H của LAZADA : Cùng với đó là dịch vụ giao hàng trong bốn giờ, 

áp dụng cho các sản phẩm dưới 15 kg, tức là mua các sản phẩm 

cồng kềnh vẫn được nhận trong ngày.

TIKINOW : 02-03h giao hàng trong thành phố



Ông lớn thương mại điện tử đồng loạt gia nhập cuộc đua livestream

Biến đổi tạo hoạt hình và chuyển động của đối tượng mượt mà 

trong bản trình bày của bạn. Bạn sử dụng hai trang chiếu giống 

nhau để trình diễn hoạt hình nhưng đối với người xem thì đây 

giống như hành động chỉ xảy ra trên một trang chiếu. 

Phát video ở bên phải để xem một ví dụ nhanh.

Biến đổi là tính năng chỉ dành cho đăng ký. Nếu bạn có đăng ký 

Office 365, bạn có thể tự mình dùng thử tính năng này với các 

bước ở trang chiếu tiếp theo.



16.200 gian hàng và khoảng gần 32.880 sản phẩm vi phạm

• Tính đến ngày 30/3/2020, các Sàn đã xử lý tổng cộng khoảng gần

16.200 gian hàng và khoảng gần 32.880 sản phẩm vi phạm. Số lượng

các gian hàng và sản phẩm vi phạm được các sàn thương mại điện tử

xử lý, gỡ bỏ trong tuần qua (từ ngày 23-30/3/2020), cụ thể:

• Shopee.vn chiếm số lượng lớn nhất khi đã xử lý khoảng 1.650 gian 

hàng và khoảng 1.900 sản phẩm khẩu trang/khẩu trang y tế và dung 

dịch/gel rửa tay khô.

• Tại Sendo.vn lực lượng chức năng đã xử lý khoảng 350 gian hàng và

khoảng 500 sản phẩm khẩu trang/khẩu trang y tế và dung dịch/gel

rửa tay khô.

• Trên một số Sàn TMĐT khác đã xử lý gần 200 gian hàng và gần 480 

sản phẩm khẩu trang/khẩu trang y tế và dung dịch/gel rửa tay khô.

Ảnh Này của Tác giả Không xác định được cấp phép theo CC BY-ND

https://chonlatot.com/ma-giam-gia-tiki.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


Dịch vụ điểm lấy hàng tự động qua tủ khóa thông minh (Smart locker) của

Lazada Việt Nam

Người nhận có thể lựa chọn phương thức độc đáo này và nhấn

chọn điểm nhận hàng gần nhất được Lazada đề xuất. Khi hàng

về “tủ”, sàn này sẽ gửi thông báo kèm mã OTP đến số điện

thoại người dùng đã đăng ký. Người mua hàng mở khóa tủ

bằng mã OTP và 4 số cuối điện thoại để lấy hàng mà không 

cần phải trực tiếp gặp gỡ người giao hàng. Mô hình này đang 

được triển khai trên 20 địa điểm tại Hà Nội và TPHCM.



CUỘC ĐUA HỖ TRỢ MỞ SHOP LÊN SÀN



FINTEC BÙNG NỔ - GIAO DỊCH KHÔNG TIỀN MẶT

Việt Nam hiện có khoảng 45 triệu tài khoản ngân hàng, 

tương đương 50% dân số. Trong bối cảnh COVID-19 

hoành hành, cơ hội tăng tốc mạnh mẽ đang mở ra cho 

các công ty cung cấp dịch vụ ví điện tử, nhất là 5 thương 

hiệu đang chiếm 90% thị phần (Payoo, MoMo, AirPay, 

Moca, FPT).

Theo báo cáo mới đây của JPMorgan, khoảng 19% giá trị

giao dịch thương mại điện tử ở Việt Nam đang được thực

hiện qua ví điện tử.

Con số này đã ngang với thanh toán bằng tiền mặt, xếp

sau thanh toán qua thẻ (34%) và chuyển khoản ngân 

hàng (22%)



CUỘC ĐUA CỦA CÁC ĐƠN VỊ LẦN ĐẦU 



50.000 tiểu thương được học cách bán hàng Online

VPBank và Vinalink Academy phối hợp đào tạo cho 50.000 tiểu

thương trên Toàn Quốc về cách bán hàng online vượt qua

Covid



Ra mắt sàn thương mại điện tử bình ổn giá trong dịch Covid-19

Từ ngày 15/04/2020, VNSHOP hợp tác cùng CIB Group kích

hoạt sàn thương mại điện tử bình ổn giá chống khủng hoảng

vì Covid-19 đầu tiên ở Việt Nam.



1000 Doanh nghiệp SME chung tay cùng đưa ra ưu đãi bán hàng online 

mùa COVID tại 1000uudai.com



Bất động sản lần đầu bán Online



Thị trường lao động “khát” nhân lực sản xuất và thương mại điện tử

Dịch Covid-19 khiến nhu cầu tuyển dụng của ngành

thương mại điện tử tăng trưởng mạnh trong quý 1/2020

Đây là nhận định của Tập đoàn nhân sự Navigos Search trong 

Báo cáo thông tin về nhu cầu tuyển dụng nhân sự trung và cao 

cấp tại thị trường Việt Nam trong quý 1/2020 vừa công bố

17.4.



VINALINK ACADEMY TIẾP TỤC ĐƯA RA CẨM NANG 72 KỸ NĂNG BÁN 

HÀNG ONLINE ĐỂ GIÚP SINH VIÊN VÀ DÂN SALES ONLINE 

Mục đích là giúp người làm Kinh doanh online có được các Kỹ

năng nhanh nhất để có thể bán hang online, cung cấp nhân sự

cho nền TMĐT.

Tải miễn phí cẩm nang tại đây https://bit.ly/kynangsales

https://bit.ly/kynangsales


IMENTOR, HỖ TRỢ MIỄN PHÍ 100% CÁC KHÓA HỌC BÁN HÀNG ONLINE VÀ 

KIẾM TIỀN TẠI NHÀ

Bước 1 : Truy cập https://imentor.vn đăng ký tài khoản và xem

danh sách các tất cả các khóa học Kinh doanh online tại đây

trong mùa COVID

Bước 2 vào https://bit.ly/voucherimentor hoặc quét Qrcode

để nhận học bổng 100% một khóa học bất kỳ trên Imentor.vn

https://imentor.vn/
https://bit.ly/voucherimentor

