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Adjust bổ nhiệm Shawn Bonham là Chủ tịch khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương để đẩy tốc tăng trưởng nơi đây 

 
Giám đốc Doanh thu Bonham tại Adjust sẽ đảm nhiệm một vai trò hoàn toàn mới và tập trung vào sự 

phát triển của các nhóm đang hoạt động tại Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, và Đông Nam Á. 
 
 
Hồ Chí Minh, 10 tháng 11 năm 2020 -- Adjust, nền tảng marketing ứng dụng toàn cầu, hôm nay thông báo việc bổ 
nhiệm Shawn Bonham vào vị trí Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sau 3,5 năm đảm nhiệm vị trí Giám đốc 
Doanh thu (CRO), Bonham giờ đây sẽ tập trung phát triển các nhóm đang hoạt động tại Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, và Đông Nam Á. 
 

"Châu Á - Thái Bình Dương là một khu vực vô cùng đa dạng và thú vị dành cho các nhà marketing — từ 
các công ty siêu phát triển của Hàn Quốc và Nhật Bản đến các thị trường đang phát triển như Myanmar 
và Việt Nam," Bonham cho biết. "Tôi mong sớm được làm việc cùng với đội ngũ và các thương hiệu trên 
toàn khu vực, và tôi tin rằng bộ đo lường, tự động hóa, cũng như các công cụ phòng chống gian lận mà 
chúng tôi đang ngày càng mở rộng sẽ tiếp tục hỗ trợ khách hàng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương 
phát triển xa hơn nữa trong tương lai." 

 
Nền tảng marketing ứng dụng của Adjust giúp các nhà marketing di động hiểu hơn về hành trình người dùng, và đưa 
ra quyết định sáng suốt hơn. Adjust là công ty đầu tiên trong ngành gia nhập khu vực châu Á - Thái Bình Dương, và 
Bonham sở hữu kiến thức chuyên sâu về khu vực này. Thành thạo cả tiếng Nhật và tiếng Quan Thoại, vị chuyên gia 
đến từ Mỹ này đã giúp Adjust mở 6 văn phòng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương gồm Trung Quốc và Nhật Bản 
vào năm 2014, Hàn Quốc vào năm 2016, và gần đây nhất, Ấn Độ vào 2018. Bonham gia nhập Adjust với tư cách là 
Phó Chủ tịch cấp cao và Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ vào năm 2014 trước khi trở 
thành Giám đốc Doanh thu vào năm 2017. Trước khi là một phần của Adjust, Bonham từng làm việc tại nhà sản xuất 
chip đồ họa NVIDIA, nhà phát triển công cụ game Havok, và nền tảng phân tích di động Upsight.  
 
Bonham được bổ nhiệm sau khi Adjust đạt được nhiều thành tựu tại khu vực, nơi có một trong những ngành 
marketing di động phát triển nhanh bậc nhất thế giới. Theo chuyên gia nghiên cứu marketing WARC, 38% các nhà 
marketing tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương phân bổ hơn 30% tổng ngân sách marketing cho quảng cáo di động. 
Sơ đồ Tăng Trưởng Di động của Adjust cũng cho thấy châu Á - Thái Bình Dương đang dẫn đầu toàn cầu về tốc độ phát 
triển mảng ứng dụng di động với ba quốc gia, Việt Nam, Singapore, và Malaysia, nằm trong năm thị trường phát triển 
nhanh nhất thế giới.  
 
Châu Á có lịch sử lâu đời về đổi mới ứng dụng, và một vài doanh nghiệp dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương 
là khách hàng lâu năm của Adjust. Adjust có mối quan hệ lâu dài với một vài công ty công nghệ và công ty khởi nghiệp 
lớn nhất khu vực, bao gồm Rakuten, LINE, Nexon, Tencent Games, Club Factory, Traveloka, Mytona, và Indofun 
Games.  
 
  

https://www.adjust.com/
https://www.warc.com/content/paywall/article/half-of-apac-marketers-invest-over-a-quarter-of-their-budget-on-mobile/134612#:%7E:text=An%20overview%20of%20mobile%27s%20share,in%20APAC%20between%202019%2D2020.&text=The%20share%20of%20marketers%20allocating,of%20their%20budget%20to%20mobile
https://www.adjust.com/resources/ebooks/mobile-app-growth-map/
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"Chúng tôi đã đúng khi quyết định sớm gia nhập khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi chúng tôi có mối 
quan hệ bền chặt với nhiều khách hàng và nơi giúp chúng tôi hiểu được cách để phục vụ họ tốt nhất có 
thể." CEO Adjust Christian Henschel cho biết. "Châu Á - Thái Bình Dương là một khu vực quan trọng, là 
nơi có mặt một số thị trường phát triển nhanh nhất của chúng tôi, như Nhật Bản, Việt Nam, Singapore, 
và Malaysia. Chúng tôi tin rằng Shawn sẽ nối tiếp thành công từ nền tảng tuyệt vời đã có, và dịch vụ mà 
chúng tôi mang đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ tiếp tục phát triển như khách hàng của chúng 
tôi." 

 
### 

 
Giới thiệu về Adjust 
Adjust là nền tảng marketing ứng dụng toàn cầu. Ra đời trong tâm điểm của nền kinh tế ứng dụng di động và lớn 
mạnh nhờ niềm đam mê dành cho công nghệ, Adjust hiện có 16 văn phòng trên khắp thế giới. 
 
Nền tảng Adjust bao gồm đo lường, phòng chống gian lận, an ninh mạng và các sản phẩm marketing tự động hóa. 
Kết hợp cùng nhau, các giải pháp trên sẽ giúp việc marketing trở nên đơn giản hơn, thông minh hơn và an toàn hơn 
cho 40.000 ứng dụng hợp tác với Adjust. Các thương hiệu hàng đầu thế giới như Procter & Gamble, Rocket Internet 
và Tencent Games đã triển khai các giải pháp của mình để bảo đảm ngân sách và cải thiện hiệu suất của họ. 
 
 

https://www.adjust.com/

