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Sự bùng nổ của
mạng xã hội



SỐ LƯỢNG NGƯỜI DÙNG MẠNG XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM

Tại Việt Nam, mạng xã hội vẫn vẫn tiếp tục phát triển với 65 triệu người dùng
(chiếm 67% dân số) trong năm 2019, tăng đến 7% so với năm 2018.

61 triệu người dùng Việt Nam

32 triệu người dùng Việt Nam

12 triệu người dùng Việt Nam

5.4 triệu người dùng Việt Nam



ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI DÙNG
CÁC MẠNG XÃ HỘI 

• Facebook được coi là mạng xã hội “quốc dân” 
với lượng người dùng ở mọi thế hệ và lứa tuổi.

• Youtube trở thành website được truy cập 
nhiều thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau công 
ty mẹ là Google.

• Trong khi đó Tiktok và Instagram là “thế giới” 
của Gen Z.

Chiếm tới 1/7 dân số Việt, Gen Z là thế hệ quyết 
định các xu hướng quảng cáo trực tuyến, như 
Influencer Marketing và Video Content.

Nguồn: Adsota

Chú thích:
Gen Z: sinh từ 1995 trở đi

Millennials: sinh từ 1980 đến 1994
Gen X: sinh từ 1965 đến 1979



THỜI GIAN NGƯỜI VIỆT NAM
SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI

Dân số Việt Nam đạt mốc xấp xỉ 97 triệu dân, với 64 triệu 
người sử dụng Internet. Trong đó có 94% người dùng 
Internet ở Việt Nam sử dụng Internet hàng ngày, số 6% 
còn lại sử dụng Internet ít nhất một lần trong tuần.

2 giờ 37 phút
Là số thời gian mà người Việt Nam dùng để tham gia

mạng xã hội mỗi ngày

Nguồn: WeareSocial và Hootsuite



Sự ảnh 
hưởng của
Influencer 
Marketing



Tại Việt Nam, chỉ có 33% người mua hàng tin tưởng vào các mẫu 
quảng cáo trong khi con số dành cho những lời giới thiệu đến từ 
những nhân vật có sức ảnh hưởng lại lên đến 90%.

90%
khách hàng tin những lời giới 
thiệu của người ảnh hưởng

SỰ THAY ĐỔI TRONG HÀNH VI
NGƯỜI TIÊU DÙNG



Trung bình một chiến dịch Influencer Marketing hiệu 
quả có thể mang lại doanh thu cao gấp 6.5 lần
chi phí bỏ ra

6.5 lần

Nguồn: Tomoson



TỪ KHÓA “INFLUENCER MARKETING”

lượt tìm kiếm trên 
Google trong 3 năm

tăng trưởng trong 
năm 2020

+1500%

+43%

được kiếm trên Google tiếp tục tăng mạnh trong năm 2019

Nguồn: CreatorIQ



INFLUENCER MARKETING TĂNG TRƯỞNG MẠNH TRONG 2020

Số lượng mẫu: 4000
Nguồn: Influencer Marketing Hub

78% 
Marketer cho rằng sẽ 

tiếp tục chi ngân sách 
cho Influencer Marketing

66%
Marketer có ý định tăng 
ngân sách chi tiêu cho 
những người ảnh hưởng



Quy mô
thị trường
Việt Nam



$69 triệu

Nguồn: 7SAT

Tổng quy mô thị trường Influencer Marketing trong năm 2019 
chiếm đến 69 triệu đô, chỉ bao gồm số tiền thương hiệu trả cho 
các hoạt động quảng cáo trực tuyến như đăng bài trên các kênh 
mạng xã hội, đăng báo, không bao gồm các hợp đồng đại sứ 
thương hiệu, các hoạt động quảng cáo offline, truyền hình.



Nguồn: 7SAT

5 ngành hàng chi tiêu nhiều nhất:

• Tiêu dùng nhanh: sữa, đồ uống, đồ vệ 
sinh cá nhân,...

• Công nghệ: điện thoại, các thiết bị gia 
dụng như tivi, điều hoà, máy lọc nước,…

• Làm đẹp: mỹ phẩm, spa, thẩm mỹ viện,...
• Thương mại điện tử: chủ yếu từ Tiki, 

Shopee, Sendo
• Tài chính bảo hiểm: thẻ tín dụng (ngân 

hàng), ví điện tử, bảo hiểm nhân thọ.

PHÂN BỔ CHI TIÊU THEO NGÀNH HÀNG



INFLUENCER MARKETING - “CÚ HÍCH” CHO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

34.5M 31M 27.1M 24.3M

Năm 2019, Influencer Marketing đã đóng góp rất nhiều 
thành quả cho ngành truyền thông quảng cáo, đặc biệt 
là khi được ứng dụng bởi các doanh nghiệp Thương mại 
điện tử. 

Hình thức marketing này đã đưa Shopee và Tiki từ hai 
vị trí cuối top 5 các thương hiệu thương mại điện tử có 
nhiều lượt truy cập nhất vào quý 3/2017 lần lượt lên vị 
trí 1 và 3 trong quý 3/2019.

Thương mại điện tử đã tận dụng thành công Influencer Marketing trong cuộc đua thị phần gay cấn

Lượng truy cập trang web hàng tháng của các 
nền tảng TMĐT năm 2019.

Nguồn: Adsota



CUỘC CHIẾN “ĐỐT TIỀN” CỦA E-COMMERCE

Shopee triển khai hàng loạt chiến dịch với các 
KOL khủng như đội bóng U23 VN, Bảo Anh hay 
những đại diện của showbiz Việt như Hương 
Giang và Hoài Linh.

Sen đỏ kết hợp với những những người có hình 
tượng gần gũi và được yêu thích bởi đại đa số 
giới trẻ như Mỹ Tâm, BB Trần, Ninh Dương Lan 
Ngọc.

Tiki tập trung tài trợ cho các MV ca nhạc thông 
qua chiến dịch “Tiki đi cùng sao Việt.

Lazada sử dụng các KOL để quảng bá cho các 
chiến dịch livestream khuyến mãi như: Gil Lê, 
Miu Lê hoặc streamer như PewPew, ViruSs.



2 XU HƯỚNG CHÍNH

Chiến dịch với quy mô “khủng”
Nano/ Micro Influencer chiếm ưu thế
Video - mảnh đất vàng tiềm năng
Tiktok thống trị thế giới
Influencer Marketing Platform



#1
Chiến dịch với 

quy mô “khủng”



“MIX & MATCH” ĐỂ CHIẾM SPOTLIGHT

Influencer Marketing dần trở nên phổ 
biến, vì thế các nhãn hàng đang có xu 
hướng kết hợp nhiều nhóm Influencer 
và sử dụng số lượng lớn người ảnh 
hưởng trong một chiến dịch truyền 
thông với mục đích chiếm “spotlight”, 
đánh phủ thị trường.

Một  số ch iến d ịch  nổ i  bật :  Lav ie 
Sparkl ing (ra mắt sản phẩm mới) , 
Vinasoy (viral  video & push sale), 
Betagen,...



Là những người nổi tiếng, thu hút sự 
chú ý của truyền thông, hoạt động 
trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí,...

Là những người được cộng chúng biết 
đến thông qua một tài năng đặc biệt 
nào đó: diễn xuất, ngoại ngữ,...

Là những trang cộng đồng hoặc nhân 
vật hư cấu nhận được sự quan tâm lớn 
bởi những người theo dõi trang.

 Là những cá nhân bình thường nhưng 
sở hữu trang mạng xã hội thu hút nhiều 

người theo dõi.

 Là người có kiến thức chuyên sâu về 
một lĩnh vực nào đó: làm đẹp, ẩm thực, 

công nghệ, du lịch,...

Celebrity

Talent

Community PageCitizen

Professional

KẾT HỢP CÁC NHÓM NGƯỜI ẢNH HƯỞNG ĐỂ GIA TĂNG HIỆU QUẢ



LaVie đã triển khai chiến dịch gồm 500 người ảnh hưởng 
trên mạng xã hội gồm Instagram và Facebook.

Cách thực hiện:
7SAT đã lên kế hoạch phân bổ và định hướng nội dung chi 
tiết cho 500 Influencers của 4 lĩnh vực chính: 
KOLs được sử dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau:
• Fitness: Hana Giang Anh, MLee, Miu Lê...
• Food: Woossi, Khả Ngân, Diễm My 9x...
• Lifestyle: Tú Vi, Mi Du, Bình An...
• Beauty: Ribi Sachi, Trang Pháp, Khổng Tú Quỳnh...

Kết quả đạt được:
• Reach: 3 837 954
• Engagement: 469 490
• E.R: 12.23%

CASE STUDY: LAVIE SPARKLING

Nguồn: 7SAT



Với mục tiêu viral cho MV “Lang Liêu hậu truyện” và  tăng 
nhận diện thương hiệu cho bộ sản phẩm sữa đậu nành 
Tết, Vinasoy đã sử dụng đa dạng nhóm micro influencers 
ở mọi độ tuổi khác nhau.

Cách thực hiện:
Chiến dịch Influencer Marketing được thực hiện trong 2 
tháng và chia thành 3 phase: share trailer, share MV, 
review sản phẩm.

Kết quả đạt được:
• Reach: 1 475 045 
• Engagement: 261 865 
• E.R: 17.75%
• Out of stock on Tiki

CASE STUDY: VINASOY

Nguồn: 7SAT



#2
Video – mảnh đất

vàng tiềm năng



VIDEO LÀ HÌNH THỨC NỘI DUNG CÓ TỶ LỆ TƯƠNG TÁC CAO NHẤT

6.55% 5.22% 3.22% 2.71%

Các loại video có tính tương tác cao như livestream, short video và vertical video (video theo chiều dọc), 
video trên Youtube đã mang lại nhiều hiệu ứng tốt và sẽ là xu hướng trong thời gian sắp tới.

Nguồn: We are Social

Tỷ lệ tương tác trung bình trên trên tổng số lượt tiếp cận của các hình thức nội dung  
(E.R%= Engagement/Reach)



Các nền tảng mạng xã hội đang thực hiện các 
động thái để khuyến khích sự xuất hiện của 
nhiều video hơn:

• Facebook giới thiệu thêm một số tính năng 
mới. Chẳng hạn như, xem video chung với 
bạn bè, tính năng Facebook Watch tổng hợp 
các video nổi bật,...

• Instagram đã tăng thời lượng video lên 60 
giây.

• Tiktok tập trung vào short-form video 15s, 
dễ sử dụng và dễ lan truyền (viral).

  90 mọi người nói rằng họ khám 
phá các nhãn hiệu hoặc sản 
phẩm mới trên YouTube

%



#3
Sự bùng nổ của

Micro/ Nano 
Influencer



Tỷ lệ người ảnh hưởng nhóm Mega so với người có ảnh hưởng 
nhóm Micro đã tăng từ 1:3 vào năm 2016 lên 1:10 năm 2019. 

SỰ CHUYỂN DỊCH TỪ
MEGA SANG MICRO

Mega Influencer được sử dụng nhiều vào năm 2015 và 
đã được khai thác triệt để, ít còn nhân tố mới mẻ.

Từ năm 2019, Micro/ Nano influencer được xem là nhóm 
influencer quyền lực nhất do có tỷ lệ tương tác cao.

Theo nghiên cứu, tỷ lệ tương tác trên Instagram của 
nhóm Nano Influencer cao gấp 7 lần so với nhóm Mega 
Influencer (7.2% so với 1.1%).

Đặc biệt ở nền tảng TikTok, tỷ lệ tương tác đạt được lên 
đến 9.38% cho nhóm Influencer nhỏ, nhưng các siêu 
sao chỉ có thể dừng lại ở mức 5.3%.

Nguồn: CreatorIQ



60% 40%
Micro/ Nano
Influencers

Mega/ Macro
Influencers

INFLUENCER NHÓM NHỎ CHIẾM NGÂN SÁCH KHỦNG

Theo thống kê của 7SAT- đơn vị hoạt động nhiều 
năm trong lĩnh vực Influencer Marketing tại Việt Nam 
thì ngân sách các nhãn hàng chi cho nano/ micro 
influencer lên đến 60%, con số có thể lên đến hàng 
tỷ đồng cho một chiến dịch quy mô lớn.

Nguồn: 7SAT



Mega Influencer có hình ảnh chuyên nghiệp, độ Reach
và Engagement cao nhưng chỉ số Relevance và

Resonance thấp nên ít có khả năng tác
động mua hàng của người xem

PHÂN LOẠI & HIỆU QUẢ CỦA CÁC NHÓM INFLUENCER

Reach
Relevance

Resonance

Nano Influencers
(1K-10K followers)

Micro Influencers
(10K-100K followers)

Macro Influencers
(100K-500K followers)

Mega
Influencers

(>500K followers)

Macro Influencer có độ Reach tuy thấp hơn nhóm 
Mega nhưng có mức độ Resonance và

Relevance với từng ngành hàng cao

Micro Influencer có độ Reach thấp nhất nhưng lại có 
độ Resonance và Relevance tương đối cao. Họ có 

tương tác gần gũi và độ tin cậy cao nhất với nhóm fans.

Cũng như nhóm micro, nano influencer có 
khả năng tác động kích thích quyết định

mua hàng của người tiêu dùng

Reach
Relevance

Resonance

Reach
Relevance

Resonance

Reach
Relevance

Resonance



TÌNH HÌNH HIỆN TẠI CỦA CÁC NHÓM INFLUENCER
TẠI VIỆT NAM

45-100 triệu
VNĐ

12-45 triệu
VNĐ

1-3 triệu
VNĐ

0.5-1.5 triệu
VNĐ

Mức giá 
trung bình

Quy mô trên
thị trường (*)

Tình hình
khai thác

804 kênh

Đã được khai thác 
triệt để

1 933 kênh

Đã được khai thác 
triệt để

4 036 kênh

Bắt đầu khai thác
mạnh từ 2018

8 321 kênh

Bắt đầu khai thác 
từ 2019

MEGA MACRO MICRO NANO

Nguồn: 7SAT, (*) dựa trên số liệu hiện có trên Influencer Discovery



#4
TikTok “thống trị” 

thế giới



TIKTOK VƯƠN LÊN THÀNH NGÔI SAO SÁNG 

Nguồn: Globalwebindex (Q3/2019)

Tỷ lệ phần trăm số lượng người dùng mạng xã hội hàng tháng tại Việt Nam trong năm 2018 và 2019

Social Network

Messenger/ VOIP2018 2019

Tiktok xuất sắc vươn lên bảng xếp hạng mạng xã 
hội được sử dụng nhiều nhất sau khi chính thức 
ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 4/2019.

TikTok xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng các kênh 
mạng xã hội được yêu thích tại Việt Nam. Và xếp 
vị trí thứ 4 nếu chỉ tính social network.



TIKTOK XÂM CHIẾM GIỚI TRẺ

41người dùng 
Tiktok trong độ 
tuổi từ 16 đến 24

Nguồn: Bloomberg & Globalwebindex, 2019

%

Thế hệ Z chiếm 32% dân số toàn cầu trong năm 
2019 và trở thành người tiêu dùng nắm giữ sức 
mua trị giá 44 tỉ USD, các thương hiệu cần tiếp cận 
nhóm tuổi này thông qua các nền tảng như TikTok.



THỜI GIAN NGƯỜI DÙNG DÀNH CHO TIKTOK

52 phút
Là thời gian người dùng 
sử dụng TikTok mỗi ngày

Nguồn: Globalwebindex, 2019

Điều này có nghĩa là, người dùng sử dụng app mỗi 
ngày cho dù là tạo và chia sẻ video hay xem video 
được đăng tải trên đó thì họ cũng làm điều đó gần 
một tiếng mỗi ngày.



CASE STUDY: VIETTEL

Viettel đầu tư cho dự án quảng bá dịch vụ chăm 
sóc khách hàng với quy mô  100+ top hot 
Tiktoker để tăng độ phủ sóng cho chiến dịch với 
hai gương mặt đại diện xuyên suốt là Bích 
Phương và Quang Hải.

Kết quả:
• Hashtag challenge #Viettelcongcong đã được 

đón nhận rộng rãi với 39 triệu lượt xem.
• Thử thách đã thu hút hơn 20 triệu video tham 

gia.

Nguồn: Brandvietnam



CASE STUDY: LOTTERIA

Mùa hè 2019, Lotteria đã kết hợp cùng TikTok 
triển khai chiến dịch #mozzaria để ra mắt sản 
phẩm hamburger mới mang thông điệp “phô mai 
bất tận".

Kết quả :
• Sau 6 ngày ra mắt,  Hashtag Chal lenge  

#mozzaria thu được 26.9 triệu video tham gia 
và đạt 19 ngàn lượt xem.

• Tỷ lệ hiển thị: >50% 
• Tỷ lệ nhấp vào quảng cáo: 11.48%

Nguồn: Brandvietnam



#5
Influencer 

Marketing Platform



CÔNG NGHỆ LÀ
XU HƯỚNG TẤT YẾU

INFLUENCER MARKETING 

PLATFORMNăm 2019 đánh dấu sự ra mắt của nhiều nền tảng 
quảng cáo Influencer marketing như Revu Việt Nam 
(thuộc Clever Group), 7SAT Review (thuộc 7SAT), 
OnFluencer (thuộc Novaon). Trong đó Revu và 
OnFluencer tập trung vào phục vụ nhóm khách hàng 
SMEs với nhóm influencer chủ yếu là nano. 7SAT, Hiip, 
Casting Asia tập trung vào nhóm khách hàng là 
thương hiệu lớn với tập influencer đa dạng hơn.



LỢI ÍCH CỦA INFLUENCER PLATFORM

01 Có thể chạy các chiến dịch ở quy mô lớn lên đến 500 influencer, phù hợp
với các chiến dịch của nhãn hàng lớn cần phủ thị trường, lấy share of voice

02 Rút ngắn thời gian triển khai chiến dịch ở khâu tìm kiếm và tuyển chọn
Influencer phù hợp

03 Có tool để luôn cập nhật về trạng thái của các bài post, xem 
được hiệu quả realtime ở tầng chiến dịch và từng Influencer

04 Có những phân tích sâu liên quan đến phản hồi của cộng đồng
(relevant comment, sentiment analysis)

05 Các số liệu được lưu trữ, giúp ích cho việc tra cứu và tối ưu hóa cho
các chiến dịch sau

06 Chi phí tiết hơn so với cách booking truyền thống từ 20-50%



SO SÁNH  CÁC NỀN TẢNG

2016

Micro, nano

Thương hiệu

Theo bài đăng

10K

<không rõ>

Có

Có

Có

2019

Nano

SMEs

Theo bài đăng

<không rõ>

300 influencers

Có

Có

2017

Micro, nano

Thương hiệu

Theo engagement

<không rõ>

<không rõ>

Có

Có

Quản lý chiến dịch lớn
gồm nhiều chiến dịch con

Ra mắt

Influencer hoạt động chủ yếu

Khách hàng chủ yếu

Hình thức thu tiền

Số lượng Influencer

Chiến dịch quy mô lớn 
đã từng thực hiện

Xem các chỉ số tương tác 
của các bài post

Workflow để quản lý 
trạng thái đăng bài

Phân tích phản hồi
(relevant, sentiment)

Xem audience demographics
của cả chiến dịch

Influencer Profile có đầy đủ 
thông tin chi tiết

2019

Micro, nano

Thương hiệu

Theo bài đăng

14K

500 influencers

Có

Có

Có

Có

Có

CóCó

Tí
nh

 n
ăn
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ứn
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ng
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nh
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ho
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<không rõ>



3 TOP INFLUENCER ĐƯỢC
YÊU THÍCH 2019

Phân loại theo kiểu (by type)
Phân loại theo chủ đề (by topic)
Phân loại theo nền tảng mạng xã hội (by platform)



PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ

14K

Influencers

5K

Marketers 

2.1K

Influencer Lists

Các bảng xếp hạng dưới đây được thống kê dựa vào nguồn dữ liệu đáng tin cậy của Influencer Discovery, đây là 
công cụ tiêu chuẩn để tìm kiếm Influencer tại thị trường Việt Nam đang được 5 000 marketers sử dụng. Cách thức 
đánh giá xếp hạng dựa vào số lượng Influencer List mà KOL/ Influencer đã được cộng đồng marketer - người dùng 
Influencer Discovery lựa chọn trong quá trình tìm kiếm gương mặt phù hợp cho chiến dịch Influencer Marketing.



Top 10 Celebrities
Được nhãn hàng yêu thích nhất 2019

Ốc
Thanh Vân

Ninh Dương
Lan Ngọc

MC
Trấn Thành

Khởi My Thúy Diễm MC
Phan Anh

Bảo Thanh Vân Trang Nguyễn
Đan Lê

Diễm My 9X
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Nguồn: Influencer Discovery - công cụ tiêu chuẩn để tìm kiếm Influencer với hơn 5 000 marketers đang 
sử dụng và hơn 2 100 influencer list đã được tạo bởi cộng đồng tính đến thời điểm T4/2020



HannahOlala Giang Ơi Loan Hoàng MisThy Hanna 
Giang Anh

Bùi
Thúy Hạnh

Minh Trang
Nguyễn

Vũ Dino Lê
Hà Trúc

MC
Diệp Chi

Top 10 Professionals
Được nhãn hàng yêu thích nhất 2019

Nguồn: Influencer Discovery - công cụ tiêu chuẩn để tìm kiếm Influencer với hơn 5 000 marketers đang 
sử dụng và hơn 2 100 influencer list đã được tạo bởi cộng đồng tính đến thời điểm T4/2020
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Trang Lou Huyền Trang Ribi Sachi Thanh Trần Đỗ
Khánh Vân

Nhung
Gumiho

An Vy Phương Ly BB Trần Tú Hảo

Top 10 Talents
Được nhãn hàng yêu thích nhất 2019
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Nguồn: Influencer Discovery - công cụ tiêu chuẩn để tìm kiếm Influencer với hơn 5 000 marketers đang 
sử dụng và hơn 2 100 influencer list đã được tạo bởi cộng đồng tính đến thời điểm T4/2020



Linh Phạm Thúy Hoàn
Trần

Hằng
Phạm Hằng

Nguyễn Thanh
Thủy Tiên

Đinh
Khánh An

Quỳnh Gino An Kute Giang Lee Trang Võ Dương 
Thảo Nhi

Top 10 Citizens
Được nhãn hàng yêu thích nhất 2019
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Nguồn: Influencer Discovery - công cụ tiêu chuẩn để tìm kiếm Influencer với hơn 5 000 marketers đang 
sử dụng và hơn 2 100 influencer list đã được tạo bởi cộng đồng tính đến thời điểm T4/2020



Thỏ
Bảy Màu

Tuyết Bích
Collection

Chửi Thuê Ăn Sập
Sài Gòn

Foody.vn Vẽ Bậy WeLax Truyện Cổ
Remix

Thằng FA Thăng Fly
Comics

Top 10 Community Pages
Được nhãn hàng yêu thích nhất 2019
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Nguồn: Influencer Discovery - công cụ tiêu chuẩn để tìm kiếm Influencer với hơn 5 000 marketers đang 
sử dụng và hơn 2 100 influencer list đã được tạo bởi cộng đồng tính đến thời điểm T4/2020



HannahOlala Trinh Phạm Sĩ Thanh Ngọc Thảo Chloe
Nguyễn

Mai
Vân Trang

Primmy
Trương

Misoa Emmi
Hoàng

Mailovesbeauty

Top 10 Beauty Bloggers
Được nhãn hàng yêu thích nhất 2019
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Nguồn: Influencer Discovery - công cụ tiêu chuẩn để tìm kiếm Influencer với hơn 5 000 marketers đang 
sử dụng và hơn 2 100 influencer list đã được tạo bởi cộng đồng tính đến thời điểm T4/2020



Vũ Dino Vũ
Béo Lê

Ninh Tito Woossi Hoàng
Tuấn Kiên

Huỳnh
Đức Hùng

Ăn Sập
Sài Gòn

Foody.vn Nguyễn
Sĩ Toàn

Phan Anh

Top 10 Food Bloggers
Được nhãn hàng yêu thích nhất 2019
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Nguồn: Influencer Discovery - công cụ tiêu chuẩn để tìm kiếm Influencer với hơn 5 000 marketers đang 
sử dụng và hơn 2 100 influencer list đã được tạo bởi cộng đồng tính đến thời điểm T4/2020



Ốc
Thanh Vân

Trang Lou Loan Hoàng Bùi
Thúy Hạnh

Minh Trang
Nguyễn

Thanh Trần MC
Diệp Chi

Gia Đình
Đăng Khôi

Thúy Diễm MC
Phan Anh

Top 10 Hot Moms/ Hot Dads
Được nhãn hàng yêu thích nhất 2019
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Nguồn: Influencer Discovery - công cụ tiêu chuẩn để tìm kiếm Influencer với hơn 5 000 marketers đang 
sử dụng và hơn 2 100 influencer list đã được tạo bởi cộng đồng tính đến thời điểm T4/2020



Lê
Hà Trúc

Khoai
Lang Thang

Trần
Quang Đại

Quang Vinh Helly Tống Nhị Đặng Lý
Thành Cơ

Rosie
Nguyễn

Ngô Trần
Hải An

Trần Đặng
Đăng Khoa

Top 10 Travel Bloggers
Được nhãn hàng yêu thích nhất 2019
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Nguồn: Influencer Discovery - công cụ tiêu chuẩn để tìm kiếm Influencer với hơn 5 000 marketers đang 
sử dụng và hơn 2 100 influencer list đã được tạo bởi cộng đồng tính đến thời điểm T4/2020



Schannel Vật Vờ
Studio

Tinh Tế Ngô
Đức Duy

Tony Phùng Thinkview GenK TechMag Dương Dê ReLab

Top 10 Tech Influencers
Được nhãn hàng yêu thích nhất 2019
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Nguồn: Influencer Discovery - công cụ tiêu chuẩn để tìm kiếm Influencer với hơn 5 000 marketers đang 
sử dụng và hơn 2 100 influencer list đã được tạo bởi cộng đồng tính đến thời điểm T4/2020



Minh BikerXe Hay 
Hùng Lâm

Xế Cưng Otosaigon.com Autodaily Whatcarvn Xe Đời Sống Autozone.vn Trắng AUTO Xe24h

Top 10 Automobile Influencers
Được nhãn hàng yêu thích nhất 2019
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Nguồn: Influencer Discovery - công cụ tiêu chuẩn để tìm kiếm Influencer với hơn 5 000 marketers đang 
sử dụng và hơn 2 100 influencer list đã được tạo bởi cộng đồng tính đến thời điểm T4/2020



HannahOlala Ốc
Thanh Vân

Giang Ơi MisThy Huyền Trang Bùi
Thúy Hạnh

Loan Hoàng Hana
Giang Anh

Trang Lou Ribi Sachi

Top 10 Facebook Influencers
Được nhãn hàng yêu thích nhất 2019
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Nguồn: Influencer Discovery - công cụ tiêu chuẩn để tìm kiếm Influencer với hơn 5 000 marketers đang 
sử dụng và hơn 2 100 influencer list đã được tạo bởi cộng đồng tính đến thời điểm T4/2020



Ngọc Thảo Trang Lou Loan Hoàng Quỳnh Anh
Shyn

Phương Ly Mai
Vân Trang

Sĩ Thanh Bích Phương Trần
Quang Đại

Hoàng Yến
Chibi

Top 10 Instagram Influencers
Được nhãn hàng yêu thích nhất 2019
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Nguồn: Influencer Discovery - công cụ tiêu chuẩn để tìm kiếm Influencer với hơn 5 000 marketers đang 
sử dụng và hơn 2 100 influencer list đã được tạo bởi cộng đồng tính đến thời điểm T4/2020



Chloe
Nguyễn

Hanna
Giang Anh

ViruSs Khánh Vy Linh Ngọc
Đàm

Khoai
Lang Thang

Cris Phan Woossi Giang Ơi Hương Lê

Nguồn: Influencer Discovery - công cụ tiêu chuẩn để tìm kiếm Influencer với hơn 5 000 marketers đang 
sử dụng và hơn 2 100 influencer list đã được tạo bởi cộng đồng tính đến thời điểm T4/2020

Top 10 Youtubers
Được nhãn hàng yêu thích nhất 2019
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4 GIỚI THIỆU VỀ 7SAT

Dịch vụ và ứng dụng
Case Studies



Sứ mệnh
Hỗ trợ các thương hiệu chạy chiến dịch Influencer Marketing 
với quy mô lớn, đạt hiệu quả cao và dễ dàng thực hiện.

Giới thiệu
7SAT là công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo Influencer, được thành 
lập từ 2017, có mạng lưới Influencer lớn nhất Việt Nam, nền tảng 
công nghệ hiện đại, đội ngũ nhân sự kinh nghiệm - nhiệt huyết.

G
IỚ

I T
H

IỆ
U

“MASSIVELY, INSTANTLY, EASILY”



Hoạch định
Lập kế hoạch KOL có thể phân phối tối đa từ ngân 
sách của bạn và giải quyết các vấn đề của bạn

Sáng tạo nội dung
Định hướng nội dung cho KOLs dựa trên tiêu chí của 
nhãn hàng đặt ra

Thực hiện và tối ưu
Theo dõi việc đăng bài của KOLs, quản lý phản hồi 
của khán giả, đề xuất tối ưu hóa hiệu suất chiến dịch

Báo cáo
Cập nhật và báo cáo hiệu quả chiến dịch trong suốt 
quả trình triển khai chiến dịch

7SAT Professional giúp nhãn hàng giải quyết các vấn đề gặp phải 
khi triển khai chiến dịch Influener Marketing từ việc lập kế hoạch, 
booking KOLs, tạo nội dung, báo cáo và tư vấn để tối ưu hóa.

DỊ
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7SAT Review dành cho nhãn hàng/ doanh nghiệp muốn lựa chọn Influencer thuộc 
nhóm Micro/ Nano để review sản phẩm. được vận hành trên platform với hiệu quả 
và chi phí tối ưu, thời gian triển khai nhanh, số lượng Influencer không giới hạn

Quy mô lớn
Có thể chạy các chiến dịch quy mô 500 
đến 1,000 influencer để phủ thị trường

Triển khai nhanh
Triển khai trong vòng 03 ngày đến 1 tuần 
tuỳ theo quy mô chiến dịch

Chi phí rẻ
Tiết kiệm chi phí 20-50% so với hình thức 
booking truyền thống

DỊ
C

H
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Ưu điểm



WORKFLOW APP
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Một ứng dụng khác được phát triển bởi 7SAT giúp Nhãn 
hàng theo dõi trạng thái kích hoạt ảnh hưởng và thực 
hiện chiến dịch:
• Đo lường từng hoạt động và toàn bộ chiến dịch.
• Quan sát và theo dõi các bài viết của Influencers.
• Xuất báo cáo và phân tích kết quả của chiến dịch.
• Tính năng Conversation Analysis giúp nhãn hàng 

biết được các bình luận tích cực, tiêu cực của người 
tiêu dùng.

• Trải nghiệm tại: workflow.7saturday.com



Influencer Discovery là một ứng dụng có hơn 14.000 
người có ảnh hưởng với đã dạng kênh xã hội, đầy đủ 
thông tin từ số lượng, nhân khẩu học của người theo 
dõi. Ứng dụng đã được các nhà tiếp thị yêu thích khi 
tìm kiếm hoặc nghiên cứu khi có kế hoạch triển khai 
chiến dịch Influencer Marketing.
discovery.7saturday.com

INFLUENCER DISCOVERY

+14.000
Influencers

+5.000
Marketers 

+2.100
Influencer lists
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INFLUENCER APP

Hàng nghìn micro và nano influencer làm việc dựa 
trên mạng lưới của 7SAT thông qua ứng dụng 
Influencer App. Các tài khoản của influencer được 
khởi động và sẵn sàng tham gia các chiến dịch của 
nhãn hàng.
app.7saturday.com
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CASE
STUDIES



La Vie Sparkling
Nhằm mục đích nâng cao nhận thức về La Vie Sparkling Water - một loại nước ngọt có ga mới 
của La Vie. 7SAT đã kích hoạt 500 Influencers (Mega, Macro, Micro và Nano) từ các nhóm lĩnh 
vực khác nhau như Food, Fitness, Lifestyle, and Beauty để đánh giá sản phẩm trên Facebook và 
Instagram.

MỤC TIÊU

Tiếp cận hai loại nhóm khách hàng: Nhóm 1 - những người có thiên hướng “Healthy and Balance”, 
họ quan tâm đến lượng đường có trong thực phẩm và mong muốn tìm kiếm một thức uống lành 
mạnh mà không bị béo. Nhóm 2 - những người thích đồ uống tốt cho sức khỏe khi ra ngoài ăn tối 
với bạn bè.

CHIẾN LƯỢC

• 7SAT đã lên kế hoạch chi tiết chiến dịch Influencer Marketing và đề xuất 500 Influencers phù 
hợp với nhãn hàng La Vie. (Thời gian: 3 tháng)

• Định hướng nội dung: đa dạng và độc đáo, phù hợp với thông điệp chính của La Vie.
• Báo cáo hàng tuần và vào cuối chiến dịch một cách chi tiết.

3 837 954
Lượt tiếp cận

469 390
Lượt tương tác 

KẾT QUẢ



Aji-ngon
7SAT đã giúp Aji-ngon lựa chọn các trang fanpage comics để triển khai chiến dịch 
vì đây là nơi có nhiều khách hàng mục tiêu mà nhãn hàng đã đề ra.

57 639
Lượt tiếp cận

22 918
Lượt tương tác

Tiếp cận 2 nhóm: Nhóm 1 - Những người trẻ tuổi (18-24 tuổi). Nhóm 2 - Những 
người phụ nữ hiện đại (25-35 tuổi), những người độc thân hoặc đã kết hôn chăm 
sóc gia đình và chỉ chăm sóc các sản phẩm thực phẩm chất lượng cao.

Nhóm 7SAT đã kết hợp với Community Page: Ngôi nhà ngọt ngào, Gia Đình Ngộ và 
Meomunden nam để thực hiện các ý tưởng hình ảnh và nội dung phù hợp với ý 
tưởng mà Aji-ngon đề ra.

MỤC TIÊU

CHIẾN LƯỢC

KẾT QUẢ



MWOW
MWOW - một ứng dụng ngân hàng mới của MSB Bank với các chức năng hiện đại và tiện lợi 
dành cho giới trẻ. 7SAT hân hạnh đồng hành cùng MSB Bank để triển khai chiến dịch Influencer 
Marketing kết hợp nhiều nhóm Influencer như: mega, macro và community page

Tiếp cận và thúc đẩy nhận thức người dùng mới vào ứng dụng MWOW, đối tượng mục tiêu là 
các bạn yêu công nghệ và ưu thích sự tiện lợi trong thanh toán tiêu dùng. 

• Đề xuất những người có ảnh hưởng vĩ mô có lối sống hiện đại và thích thuận tiện trong việc 
mua hoặc thanh toán mà không cần sử dụng tiền mặt hoặc rút tiền.

• Lập kế hoạch tiếp thị người ảnh hưởng, chuẩn bị và hướng dẫn những người có ảnh hưởng 
sử dụng ứng dụng MWOW.

• Quản lý và kiểm tra ảnh, nội dung phù hợp để đảm bảo những người có ảnh hưởng được đề 
cập đến các chức năng của ứng dụng mới.

307 612
Lượt tiếp cận

57 798
Lượt tương tác 

MỤC TIÊU

CHIẾN LƯỢC

KẾT QUẢ



Family Ekiden
Family Ekiden là một sự kiện từ thiện hàng năm của bảo hiểm nhân thọ MB Ages.
Đây là sự kiện quan trọng và lớn nhất của công ty.

699 118
Lượt tiếp cận

92 878
Lượt tương tác

Tăng nhận thức về thương hiệu trong nhóm gia đình thông qua sự kiện từ thiện.

• Phát triển hoạt động trên các kênh mạng xã hội cùng với 72 Hotmoms thuộc 
nhóm Macro và Micro Influencer.

• Đội ngũ 7SAT làm việc với macro influencer để chuẩn bị hình ảnh và nội dung 
trên mạng xã hội. Đối với nhóm micro influencer, họ sẽ chuẩn bị kịch bản phát 
trực tiếp ngay trong sự kiện. 

MỤC TIÊU

CHIẾN LƯỢC

KẾT QUẢ



Curel
Curél, một thương hiệu thuộc tập đoàn KAO Nhật Bản. Từ tháng 9 đến tháng 11, Curél 
đã triển khai chiến dịch Influencer Marketing trong 3 tháng. 

Tiếp cận một số nữ nhân viên văn phòng có độ tuổi từ 25-35 và sống ở thành phố Hồ 
Chí Minh. Họ là những người quan tâm đến các vấn đề về da nhạy cảm và tìm kiếm một 
sản phẩm chất lượng cao.

Giai đoạn 1: Mi Du – video review trên Facebook
Nhóm 7SAT đã chuẩn bị và sửa đổi kịch bản với Mi 
Du, đồng thời, chúng tôi cũng đã chuẩn bị nội dung 
để đăng lên Facebook.

Giai đoạn 2: Chloe Nguyen – video review trên 
YouTube
Chloe Nguyễn là một blogger có ảnh hưởng trên 
Youtube. 7SAT và Chloe Nguyen làm việc sát với 
nhau để tạo ra ý tưởng nội dung video phù hợp với 
thông điệp của Curél.

Giai đoạn 3: Bác  sĩ Nguyễn Phương Thảo - đàm 
thoại trực tiếp trên ứng dụng Lazada
Nhóm 7SAT đã chuẩn bị buổi đàm thoại như kịch bản 
đã đề ra, bao gồm việc thuê studio, kỹ thuật viên, và 
MC dẫn dắt chương trình.

7SAT đã đề xuất danh sách người có ảnh hưởng bao gồm những người nổi tiếng, 
blogger làm đẹp và các chuyên gia. Những người có ảnh hưởng phải có một hình ảnh 
thanh lịch để phù hợp với hình ảnh thương hiệu.

MỤC TIÊU

CHIẾN LƯỢC

KẾT QUẢ

21 840
Lượt tiếp cận

6 743
Lượt tương tác

31 979
Lượt tiếp cận

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3



Đây là báo cáo phân tích thị trường Influencer Marketing tại Việt Nam được nghiên cứu và tổng hợp bởi 
7SAT, với mục đích cung cấp phi lợi nhuận và bổ sung thông tin cần thiết cho các nhãn hàng, các đơn vị  
agency và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo. Chúng tôi đã nỗ lực để đảm bảo 
rằng mọi thông tin trong Báo cáo này đã được lấy từ các nguồn đáng tin cậy, ngoài những thông tin liên 
quan liên quan đến 7SAT, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào cho các kết 
quả thu được từ việc sử dụng thông tin này.
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