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Các đợt phong tỏa liên tục đã làm thay đổi đáng kể cách người dùng tương tác với thiết bị di 

động. Cụ thể, ngày càng nhiều người dùng chuyển sang sử dụng sàn thương mại điện tử trên 

thiết bị di động (m-commerce) — dẫn đến tốc độ tăng trưởng của m-commerce vượt xa dự 

đoán của những năm trước. Suốt năm 2021, nhiều thị trường đã bắt đầu gỡ bỏ dần các quy 

định hạn chế. Trước bối cảnh đó, m-commerce một lần nữa cho thấy những bước tiến mạnh 

mẽ, với số lượt cài đặt (install) và phiên truy cập (session) tăng nhanh một cách ấn tượng.

Giới thiệu, xu hướng và dự đoán

" Kể từ khi đại dịch bùng phát, thương mại điện tử đã tăng trưởng với tốc độ vượt bậc. Người 

dùng không chỉ bắt đầu chuyển sang thiết bị di động để mua sắm và thực hiện giao dịch, 

mà còn yêu cầu các loại dịch vụ khác nhau trên thiết bị di động. Ấn tượng hơn nữa, kể cả khi 

nhiều cửa hàng dần mở cửa lại trên phạm vi toàn cầu, các ứng dụng thương mại điện tử vẫn 

giữ chân được người dùng hiện tại, thậm chí còn thu hút thêm nhiều người dùng mới. Đây 

là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy, mô hình kinh doanh này có tốc độ phát triển cao và bền 

vững, và đã rất thành công trong việc mang đến cho người dùng những trải nghiệm thuận 

tiện và tối ưu." 

Paul H. Müller, Đồng sáng 

lập và CEO
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Mặc dù phần lớn người dùng chuyển sang m-commerce để đáp ứng nhu cầu phát sinh do đại 

dịch, nhưng nhà phát triển luôn liên tục cải thiện, đa dạng hóa cũng như mở rộng phạm vi tiếp 

cận và tính năng của ứng dụng. Các quy định mới lên chiến dịch tăng trưởng người dùng (user 

acquisition, UA) xuất phát từ iOS 14.5+ và App Tracking Transparency (ATT) framework của 

Apple cũng khiến các doanh nghiệp hoạt động trên sàn thương mại điện tử iOS phải thay đổi 

chiến lược UA và cách người dùng trải nghiệm ứng dụng. Doanh nghiệp phải vừa tìm cách đạt 

tỷ lệ opt-in cao, phải vừa nghiên cứu phương án sử dụng SKAdNetwork, giá trị chuyển đổi và 

dữ liệu thiếu chính xác hơn trước. Cần nhấn mạnh một lần nữa, thương mại điện tử đã cho thấy 

khả năng bứt phá trước những thách thức và bối cảnh mới. 

M-commerce ngày càng phổ biến, doanh nghiệp cần lên một chiến lược hợp lý để xác định 

đúng và thu hút thành công người dùng chất lượng cao và trung thành, từ đó đạt kết quả kinh 

doanh cao. Trong báo cáo này, doanh nghiệp sẽ tìm thấy các chỉ số cần xem xét trước khi phân 

bổ ngân sách và quyết định mức chi cho chiến dịch.

" Đúng là chúng ta đang học cách chấp nhận tác động lâu dài của COVID và giãn cách xã hội lên 

đời sống hàng ngày, nhưng rõ ràng chúng ta đang bước vào giai đoạn mới của công nghệ số, nhất 

là thương mại điện tử trên thiết bị di động. Các nhãn hàng lớn đang khai thác tất cả kênh quảng 

cáo có trong tay để thu hút người dùng và thuyết phục họ quay lại mua hàng nhiều lần, cho dù 

là mua hàng online, qua ứng dụng hay tại cửa hàng. Tất cả đang tạo nên một khái niệm mua 

sắm hoàn toàn mới. Một kỷ nguyên mới đang đến rất gần, nơi thương mại điện tử đa điểm chạm 

(multi-touchpoint commerce) có thể bứt tốc và tăng trưởng.” 

Alex Malafeev,  

Đồng sáng lập
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Thiết bị di động: xu hướng mới dẫn đầu cho cho thương  
mại điện tử

Nối tiếp năm 2020 đầy ấn tượng, m-commerce tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong phân 

khúc thương mại điện tử. Đến cuối năm 2021, kênh di động được dự đoán đóng góp  

đến  54% tổng doanh thu thương mại điện tử. Doanh thu m-commerce toàn cầu ước đạt 

3,56 tỷ USD, tăng 22% so với năm 2020.

Để tìm được hướng đi đúng trong phân khúc cạnh tranh khốc liệt này, doanh nghiệp cần 

tạo ra trải nghiệm đa thiết bị, tức là người dùng có thể di chuyển qua lại giữa các thiết  

bị một cách dễ dàng và thuận tiện, để thu hút người dùng mới và giữ chân người dùng 

hiện tại. Ví dụ, tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm của phân khúc phiếu giảm giá trên thiết  

bị di động (mobile coupon) ước đạt 56,5% vào năm 2025.

https://thecircularboard.com/mobile-commerce-statistics/
https://www.linnworks.com/the-effortless-economy
https://techjury.net/blog/mcommerce-statistics/
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CTV

Mức độ tương tác đo được trên truyền hình kết nối (CTV) tăng đáng kể qua từng năm, đưa  

CTV trở thành ngôi sao đầy tiềm năng trong thị trường quảng cáo tự động (programmatic ad). 

Chỉ tính riêng tại Mỹ, số hộ gia đình đăng ký sử dụng CTV có thể lên tới 113 triệu vào năm 2024, 

và CTV hiện chiếm đến 40% tổng số lượt hiển thị video số (con số đang không ngừng gia tăng).

CTV tạo ra nhiều cơ hội tăng trưởng khổng lồ dành cho các sàn thương mại điện tử. Roku và 

Shopify vừa tuyên bố hợp tác để tích hợp ứng dụng Roku vào dashboard của tất cả người bán 

hàng trên Shopify, cho phép tạo quảng cáo CTV và quản lý chiến dịch CTV một cách dễ dàng. 

Youtube cũng mới bổ sung CTV vào quảng cáo video, giúp người dùng dễ dàng mua sắm trên 

sàn thương mại điện tử, họ có thể truy cập vào trang web hoặc ứng dụng của nhãn hàng mà 

không bị gián đoạn việc coi video.

Thị trường CTV đang tăng trưởng không ngừng, do vậy việc phân bổ đa thiết bị — tức là phân 

bổ các chỉ số của ứng dụng di động như lượt cài đặt, lượt hiển thị và sự kiện sau cài đặt cho 

quảng cáo phát trên CTV — càng trở nên cấp thiết.

https://www.statista.com/statistics/304853/number-of-connected-tv-users-usa/
https://info.innovid.com/the-state-of-connected-tv-report-2020
https://www.businessinsider.com/roku-shopify-buy-streaming-ads-2021-9
https://techcrunch.com/2021/10/04/youtube-making-ads-on-connected-tvs-more-shoppable/
https://www.adjust.com/vi/product/connectedtv-ott-tv-campaign-measurement/


7Báo cáo ứng dụng thương mại điện tử 2021

Social commerce

Social commerce (sử dụng mạng xã hội để quảng bá và bán sản phẩm/

dịch vụ) đang từng bước trở thành một phần thiết yếu của lĩnh vực 

thương mại điện tử (e-commerce) và thương mại điện tử trên thiết bị di 

động (m-commerce), quy trình thanh toán trên kênh này cũng đang được 

cải thiện. Các nền tảng như TikTok (đã hợp tác với Shopify), Instagram, 

Snapchat và Twitter đều đã giới thiệu tính năng mua sắm để đưa sản phẩm 

và dịch vụ đến gần hơn với người dùng, đồng thời tạo đường dẫn trực tiếp 

để người dùng có thể trực tiếp thanh toán. 

Một trong những yếu tố làm nên thành công của social commerce đó  

là video dạng ngắn, loại hình mà TikTok hiện đang triển khai thành công 

nhất. TikTok có khoảng hơn 1 tỷ người dùng thường xuyên, và gần đây đã 

cùng Walmart thử nghiệm tính năng live-stream kết hợp bán hàng, người 

dùng có thể click vào bất kỳ sản phẩm nào được đề cập trong suốt buổi  

live-stream để tiến hành mua hàng. Trong báo cáo mới nhất của 5W  

Public Relations, 28% người dùng trên TikTok đã ít nhất một lần mua  

sản phẩm được chạy quảng cáo trên TikTok.

Conversational AI

Năm 2020, khoảng 7% người sử dụng thiết bị kết nối tại Mỹ (20 triệu người) đã mua hàng qua trợ lý  

ảo – con số này đã tăng gần gấp đôi trong hai năm qua và dự kiến tiếp tục tăng trong những năm tới.  

Theo dữ liệu do Salesforce công bố, tỷ lệ sử dụng chatbot đã tăng 67% trong giai đoạn 2018 – 2020.

Gamification

Hai trong nhiều thách thức mà ứng dụng thương mại điện tử thường xuyên đối mặt là giỏ hàng không được 

thanh toán và người dùng không sử dụng ứng dụng thường xuyên — cả hai thách thức này có thể được giải 

quyết bằng gamification, hay nói cách khác, bổ sung các yếu tố đặc thù game vào ứng dụng. Các trò chơi đơn 

giản sẽ khuyến khích người dùng thường xuyên vào ứng dụng để chơi và nhận phần thưởng, qua đó tương 

tác tích cực với ứng dụng. Các cơ chế game thường dùng như đố vui, quay số hay tìm đồ. Có thể kể đến chiến 

lược "Whopper Detour" của Burger King — người dùng có thể mua chiếc bánh Burger King Whooper với giá 

chỉ 1 cent nếu tải ứng dụng và đặt hàng trong bán kính 183m quanh các cửa hàng của Burger King và trong 

vòng một giờ sau cài đặt. Chiến lược này đã mang về cho Burger King 1,5 tỷ lượt tải xuống.

https://www.5wpr.com/new/research/5wpr-2021-consumer-culture-report/
https://www.statista.com/statistics/1193362/share-of-us-consumers-who-use-voice-assistants-to-make-purchases/
https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/state-of-service-4th-edition.pdf
http://marketingdive.com/news/burger-kings-whopper-detour-generated-15m-app-downloads/548203/
http://marketingdive.com/news/burger-kings-whopper-detour-generated-15m-app-downloads/548203/
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Số lượt cài đặt đã tăng 10% từ năm 2020  
đến năm 2021 — số phiên truy cập tăng 12%.

Thời lượng phiên tăng ổn định, từ 10,07 phút 
(trong năm 2019) lên 10,42 phút (trong năm 
2020) và 10,56 phút (trong năm 2021). Khu vực 
EMEA (châu Âu, Trung Đông và châu Phi)  
có thời lượng dài nhất — 10,97 phút mỗi phiên.

Doanh thu in-app tăng mạnh trong năm 2021, 
trong đó doanh thu tháng 5 cao hơn doanh thu 
quý 4 năm 2020; doanh thu in-app được dự đoán 
lập kỷ lục mới vào dịp nghỉ lễ cuối năm.

3 phát hiện đáng chú ý
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Phương pháp

Bộ dữ liệu của Adjust:

Báo cáo phân tích 2.000 ứng dụng top đầu trên nền tảng Adjust và toàn bộ ứng dụng 

do Adjust theo dõi và đo lường. Dữ liệu Adjust đến từ hai nguồn: một danh sách gồm  

45 quốc gia, và một danh sách gồm khoảng 250 quốc gia theo tiêu chuẩn ISO 3166-1.

Bộ dữ liệu của Sensor Tower:

Dữ liệu của Sensor Tower trong báo cáo này đến từ top 150 ứng dụng thương mại điện tử 

(sắp xếp theo số lượt cài đặt), dữ liệu được thu thập từ quý 1 năm 2019 đến quý 3 năm 2021.

Lượt tải xuống:

Số liệu được trích dẫn từ App Store và Google Play. Số liệu lượt tải xuống được tính cho 

từng người dùng một, nghĩa là chỉ có một lượt tải của mỗi tài khoản Apple hoặc Google 

được sử dụng để tính tổng. Các lượt tải cùng một ứng dụng, được thực hiện bởi cùng một 

người dùng, trên nhiều thiết bị khác nhau, các lượt cập nhật hay lượt tải lại ứng dụng bởi 

cùng một người dùng, tất cả đều không được sử dụng để tính tổng. Để ước tính số lượt tải 

ứng dụng Android, chỉ số liệu từ Google Play Store được sử dụng, không ước tính lượt tải từ 

Android store của bên thứ ba.

Tỷ trọng tái phân bổ và tỷ lệ lượt cài đặt trả phí/tự nhiên

Tỷ trọng tái phân bổ và tỷ lệ lượt cài đặt trả phí/tự nhiên đều được diễn giải dưới dạng tỷ 

lệ - X:1. Với tỷ lệ lượt cài đặt trả phí/tự nhiên, kết quả bằng 3 (3:1) có nghĩa là, cứ 100 lượt 

cài đặt tự nhiên (organic install) thì có 300 lượt cài đặt đến từ kênh trả phí (paid install). 

Tương tự với tỷ trọng tái phân bổ, kết quả bằng 0,7 (0,7:1) có nghĩa là, cứ 100 lượt cài đặt 

thì có 70 lượt tái phân bổ (reattribution).

Thời gian:

01/01/2019 - 30/09/2021

Thời gian:

01/01/2019 - 30/09/2021
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Lượt tải, lượt cài đặt và tăng 
trưởng người dùng (UA)

Lượt cài đặt

Trên phạm vi toàn cầu, số lượt cài đặt ứng dụng thương mại điện tử đã tăng 10% từ năm 2020 đến 

năm 2021. Ứng dụng thương mại điện tử vốn đã tăng trưởng rất mạnh vào năm 2020 — chưa bàn đến 

kỷ lục mua sắm vào ngày Black Friday — nhưng việc tiếp tục tăng trong năm nay cho thấy phân khúc 

ứng dụng này sẽ còn phát triển lớn mạnh và bùng nổ hơn nữa.

Phần 1:

Số lượt cài đặt trên toàn cầu (ứng dụng thương mại điện tử) — từ năm 2020 đến quý 3 năm 2021

Tháng 1

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

2020 2021

https://sensortower.com/blog//shopping-app-downloads-black-friday-2020
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Số liệu theo khu vực thì có sự khác biệt rõ ràng 

hơn. Số lượt cài đặt tăng 9% tại khu vực APAC 

(châu Á – Thái Bình Dương), 11% tại LATAM (Mỹ 

Latinh) và 15% tại EMEA (châu Âu, Trung Đông 

và châu Phi) — đây đều là mức tăng đáng kể, đặc 

biệt số liệu ở hai khu vực LATAM và EMEA cao 

hơn mức trung bình toàn cầu.

Dữ liệu của Sensor Tower được thu thập từ các ứng dụng thương mại điện tử đứng đầu thế giới, 

trong đó Shopee hiện đang dẫn đầu trong năm 2021, với Brazil là thị trường trọng điểm.

Các ứng dụng thương mại điện tử đứng đầu thế giới về số lượt tải —  
từ năm 2019 đến quý 3 năm 2021

Dữ liệu đến từ Sensor Tower

App Store và Google Play

2019 2020 Quý 1-Quý 3 năm 2021
Thị trường 
hàng đầu

Tốc độ tăng số lượt cài đặt —  

từ năm 2020 đến quý 3 năm 2021

APAC
9%

LATAM
11%

EMEA
15%

Vì Google Play bị chặn ở Trung Quốc, nên Trung Quốc chỉ bao gồm App Store, còn các quốc gia khác thì bao gồm cả hai store.  
Nguồn: Sensor Tower



12Báo cáo ứng dụng thương mại điện tử 2021

Về tốc độ tăng số lượt tải ứng dụng, cho đến thời điểm này năm 2021, Ấn Độ có mức tăng 

ấn tượng nhất, còn Indonesia và Mexico có mức tăng cao hơn năm 2020.

Các quốc gia đứng đầu về số lượt tải ứng dụng thương mại điện tử — 
từ năm 2019 đến quý 3 năm 2021

Randy Nelson,  

Head of Mobile Insights

App Store và Google Play

Quý 1-Quý 3 năm 2019 Quý 1-Quý 3 năm 2020 Quý 1-Quý 3 năm 2021

0tr

Ấn Độ NgaTrung
Quốc

Mexico ĐứcBrazil IndonesiaMỹ Thổ  
Nhĩ Kỳ

Pháp

500tr

450tr

400tr

300tr

200tr

350tr

250tr

150tr

100tr

50tr

Tr
iệ

u

N
gu

ồn
: S

en
so

r T
ow

er

"Thương mại điện tử trên thiết bị di động cuối cùng đã vượt ra khỏi thị trường mua sắm 

thông thường và trở thành hiện tượng toàn cầu, trong đó phát triển mạnh nhất tại khu 

vực LATAM và APAC. Cùng lúc đó, các doanh nghiệp đi tiên phong trong lĩnh vực thương 

mại điện tử vẫn đang dốc sức xây dựng tệp người dùng tại các thị trường lâu đời như Mỹ 

và Trung Quốc. Vào đợt mua sắm cuối năm nay, rất có thể các gã khổng lồ ngành bán lẻ và 

doanh nghiệp mới sẽ khai thác mạnh các kênh kỹ thuật số." 
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Chi phí hiệu quả trên mỗi lượt cài đặt (eCPI)

eCPI tăng mạnh trong quý 1 và quý 2 năm 2021 so với hai quý đầu năm 2020. Xét trên toàn cầu,  

chi phí để có được một người dùng mới tăng từ 1,06 USD trong quý 1 năm 2020 đến 1,67 trong  

quý 1 năm 2021. Mức tăng trong quý 2 thậm chí còn ấn tượng hơn, từ 1,31 USD trong quý 2 năm 2020  

đến 2,42 USD trong quý 2 năm 2021. Thị trường ứng dụng càng phát triển mạnh mẽ thì các doanh 

nghiệp càng phải cạnh tranh nhau gay gắt để thu hút được sự chú ý của người dùng, dẫn đến chi  

phí để có được một lượt cài đặt ngày càng tăng. Vì mức phí của mỗi mạng quảng cáo là khác nhau,  

nên để đạt hiệu quả kinh tế cao, nhà quảng cáo nên mở rộng mạng lưới đối tác, và như chúng tôi  

phân tích bên dưới, đây có thể đang là hướng đi chủ lực của ngành. 

eCPI tăng mạnh nhất ở khu vực APAC, gấp hơn ba lần trong giai đoạn 2020 - 2021. Chi phí tăng  

từ 0,69 USD trong quý 1 năm 2020 đến 1,60 USD quý 1 năm 2021, và từ 0,42 USD quý 2 năm 2020  

đến 1,88 USD quý 2 năm 2021.Ở khu vực EMEA, chi phí cũng tăng nhưng ở mức khiêm tốn hơn:  

1,06 USD quý 1 năm 2020 đến 1,36 USD quý 1 năm 2021, và từ 1,48 USD quý 2 năm 2020 đến  

2,49 USD quý 2 năm 2021.

eCPI trong nửa đầu năm (ứng dụng thương mại điện tử) — 
năm 2020 so với năm 2021
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Chi phí hiệu quả trên mỗi lượt click (eCPC)

Chi phí để có được một lượt click cũng tăng trong năm 2021. Chi phí để có được một  

lượt click cũng tăng trong năm 2021. Chi phí chỉ tăng nhẹ trong quý 1, từ 0,15 USD  

quý 1 năm 2020 đến 0,16 USD quý 1 năm 2021, nhưng tăng mạnh trong quý 2, từ 0,15 USD 

quý 2 năm 2020 đến 0,25 USD quý 2 năm 2021.

eCPC trong nửa đầu năm (ứng dụng thương mại điện tử) —  
năm 2020 so với năm 2021
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Lượt cài đặt trả phí và tự nhiên

Tỷ lệ lượt cài đặt trả phí so với lượt cài đặt tự nhiên trên toàn cầu thấp hơn một chút trong 

nửa đầu năm 2021 (0,44 và 0,42) khi so sánh với quý 1 năm 2020 (0,49), nhưng cao hơn 

quý 2 năm 2020 (0,34).

Tỷ lệ lượt cài đặt trả phí/tự nhiên ở khu vực LATAM rất đáng chú ký khi giảm mạnh trong 

năm 2021, chỉ còn 0,23 và 0,24 trong quý 1 và quý 2 năm 2021, so với 0,49 và 0,47 cùng kỳ 

năm ngoái. Điều này cho thấy số lượt cài đặt tự nhiên đang tăng ở khu vực này. Ở các khu 

vực khác, tỷ lệ lượt cài đặt trả phí/tự nhiên trong quý 1 năm 2021 cao bằng hoặc gần bằng 

năm 2020 hoặc quý 2 năm 2021 (ngoại trừ khu vực EMEA, tỷ lệ trong quý 1 năm 2020 – 

0,35 cao hơn quý 1 năm 2021 – 0,33).

Tỷ lệ lượt cài đặt trả phí/tự nhiên trong nửa đầu năm  
(ứng dụng thương mại điện tử) — năm 2020 so với năm 2021

Toàn cầu APAC EMEA Bắc Mỹ LATAM

Quý 1 năm 2020

Quý 1 năm 2021

Quý 2 năm 2020

Quý 2 năm 2021

Số lượt cài đặt trả phí trên từng lượt cài đặt tự nhiên

0 0,1 0,30,2 0,4 0,5
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Tỷ trọng tái phân bổ (reattribution share)

Nhìn chung tỷ trọng tái phân bổ (số lượt tái phân bổ trên từng lượt cài đặt) cao trong  

quý 1 năm 2020, giảm trong quý 2 năm 2020 và quý 1 năm 2021, sau đó tăng lại trong  

quý 2 năm 2021. Biểu đồ giống nhau trên toàn cầu và theo khu vực, chỉ riêng khu vực 

LATAM là ngoại lệ - tỷ trọng tái phân bổ năm 2021 cao hơn (0,53 quý 1 và 0,52 quý 2  

so với 0,49 và 0,48 hai quý đầu năm 2020). Tỷ trọng tái phân bổ cũng tăng ở khu vực 

EMEA, thậm chí còn đạt mức kỷ lục trong quý 2 năm 2021 — 0,68 (so với 0,62 quý 1  

năm 2020, 0,5 quý 2 năm 2020 và 0,48 quý 1 năm 2021). 

Tỷ trọng tái phân bổ trong nửa đầu năm (ứng dụng thương mại điện tử) — 
năm 2020 so với năm 2021

Toàn cầu

EMEA

APAC

LATAM

Bắc Mỹ

Số lượt tái phân bổ trên từng lượt cài đặt

0 0,2 0,60,4 0,8 1,21,0

Quý 1 năm 2020 Quý 2 năm 2020 Quý 1 năm 2021 Quý 2 năm 2021
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Số lượng đối tác trên mỗi ứng dụng

Xét trên toàn cầu, số lượng đối tác trung bình trên mỗi ứng dụng thương mại điện tử có tăng. 

Nhưng xét riêng một số khu vực, số liệu gần như không đổi. Số liệu trung bình ở khu vực APAC  

và Bắc Mỹ là ba, ở khu vực LATAM là hai, còn khu vực EMEA tăng từ ba (năm 2020) lên bốn  

(năm 2021). Số liệu trung bình toàn cầu tăng từ bốn (quý 1 năm 2021) lên năm (quý 2 năm 2021).

Quý 1 năm 2020 Quý 2 năm 2020 Quý 1 năm 2021 Quý 2 năm 2021

0

Toàn cầu APAC EMEA LATAMBắc Mỹ
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Số lượng đối tác trên mỗi ứng dụng (ứng dụng thương mại điện tử) — 
năm 2020 so với năm 2021
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iOS 14.5+ và tỷ lệ opt-in

Việc Apple cập nhật và phát hành chính thức iOS 14.5 vào ngày 26 tháng 4 được xem 

như một “tin dữ” đối với toàn ngành quảng cáo di động, và tác động thực sự của quy 

định opt-in trên ATT ngày càng được cảm nhận rõ ràng hơn. Kể từ thời điểm bản cập 

nhật được tung ra, chúng tôi đã liên tục phân tích dữ liệu để có hình dung cụ thể hơn về 

các thay đổi và diễn biến hiện tại. Nhiều tin bài dự đoán rằng tỷ lệ opt-in trên toàn cầu 

sẽ chỉ thấp tầm 5%, nhưng có vẻ tình hình thực tế lạc quan hơn nhiều, khi tỷ lệ opt-in 

trung bình của ứng dụng thương mại điện tử lên đến con số 17%. Con số này có thể 

còn tăng hơn nữa khi chiến lược UX được thiết kế lại để đẩy mạnh tỷ lệ opt-in — bắt đầu 

từ lời nhắc cấp phép ban đầu (pre-permission prompt).

Chúng tôi dự đoán rằng tỷ lệ opt-in sẽ tiếp tục tăng. Nếu mức độ đón nhận duy trì đà 

tăng như hiện tại, thì người dùng sẽ ngày càng hiểu hơn về giá trị của quảng cáo cá nhân 

hóa. Đối với người dùng từ chối opt-in, nếu doanh nghiệp sử dụng SKAdNetwork một 

cách hiệu quả, xác định được mô hình giá trị chuyển đổi và khai thác tốt khung thời gian 

24 giờ đầu, thì vẫn nhận về kết quả ổn định như trước.

17%

Dẫn lời Sensor Tower, ngân sách quảng cáo thương mại điện tử đang có sự dịch chuyển nhẹ sang Google 

Play, vì tỷ lệ lượt tải xuống ứng dụng thương mại điện tử trên Apple App Store đang giảm nhẹ so với 

Google Play trong năm 2021, hoặc đúng ra, kể từ khi iOS 14.5 ra mắt vào tháng 4.

Tỷ trọng của App Store trong tổng số lượt tải xuống (ứng dụng thương 
mại điện tử) — năm 2020 so với năm 2021 
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0

70%

30%

50%

10%

60%

20%

40%

Toàn cầu Bắc Mỹ Châu Âu Châu Á LATAM

N
gu

ồn
: S

en
so

r T
ow

er

https://www.flurry.com/blog/ios-14-5-opt-in-rate-att-restricted-app-tracking-transparency-worldwide-us-daily-latest-update/
https://www.adjust.com/vi/blog/getting-the-opt-in/
https://www.adjust.com/vi/blog/ios-14-5-first-24-hours/
https://www.adjust.com/vi/blog/ios-14-5-first-24-hours/
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Phiên truy cập và hành vi in-app

Phiên truy cập

Xét trên toàn cầu, số phiên truy cập tăng 12% từ năm 2020 đến năm 2021. Ở khu vực 

APAC, mức tăng là 10% và ở khu vực EMEA, mức tăng cao hơn một chút — 13%. Mức tăng 

này càng ấn tượng khi so với mức tăng trong năm 2020 — một năm đặc biệt thành công 

với thương mại điện tử khi tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 44%. Cho đến 

thời điểm này năm 2021, mức tăng cao nhất từng được ghi nhất trong năm là vào cuối 

tháng 4, hai tuần trước Ngày của Mẹ — số phiên truy cập cao hơn mức trung bình năm 

khoảng 10%. Mặc dù số phiên truy cập giảm dần từ đó, nhưng lại tăng mạnh trở lại vào 

khoảng tháng 8 và tiếp tục tăng cho đến dịp nghỉ lễ cuối năm. 

Phần 2:

Số phiên truy cập trên toàn cầu (ứng dụng thương mại điện tử) —  
từ năm 2020 đến quý 3 năm 2021
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Số phiên truy cập tăng mạnh nhất tại khu vực LATAM. Cho đến thời điểm này năm 

2021, số phiên truy cập tăng 27% và vẫn duy trì được biểu đồ tăng sau đợt dốc lên bùng 

nổ trong năm 2020. 

Dựa trên dữ liệu đến từ Sensor Tower, số lượng người dùng truy cập hàng ngày (DAU), 

hàng tuần (WAU) và hàng tháng (MAU) tăng ổn định từ năm 2019 đến năm 2021.

Số phiên truy cập tại khu vực LATAM (ứng dụng thương mại điện tử) — 
năm 2020 so với năm 2021

Số lượng trung bình người dùng tích cực (so sánh giữa các ứng dụng 
thương mại điện tử hàng đầu) — từ năm 2019 đến quý 3 năm 2021
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Thời lượng phiên trung bình

Thời lượng phiên trung bình của người dùng toàn cầu tăng ổn định, từ 10,07 phút (năm 

2019) lên 10,42 phút (năm 2020) và 10,56 phút (trong năm 2021) Còn theo khu vực, thời 

lượng phiên trung bình lên xuống tùy nơi. Cụ thể, thời lượng phiên giảm nhẹ ở khu vực 

APAC (một phần do sự gia tăng đáng kể số lượng người dùng và ứng dụng), và có xu 

hướng tăng ở khu vực EMEA – từ 9,54 phút (năm 2019) lên 10,33 phút (năm 2020) và 

10,97 phút (năm 2021). 

Sau đợt tăng năm 2020, thời lượng phiên trung bình ở cả hai khu vực LATAM và Bắc Mỹ 

đều giảm nhẹ, nhưng trước dịp nghỉ lễ cuối năm, số liệu có thể sẽ tăng lên.

Thời lượng phiên trung bình (ứng dụng thương mại điện tử) —  
từ năm 2019 đến năm 2021

Toàn cầu
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Bắc Mỹ
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Số phiên truy cập trên mỗi người dùng, mỗi ngày

Số phiên trung bình mỗi ngày trên mỗi người dùng thương mại điện tử giảm nhẹ trong năm 2021, nếu so 

với năm 2020. Quý 2 năm 2020, trung bình mỗi người dùng có 1,99 phiên truy cập mỗi ngày (vào Ngày 

thứ 1) và 1,82 phiên (vào Ngày thứ 7). Sang đến quý 2 năm 2021, trung bình mỗi ngày người dùng mở ứng 

dụng thương mại điện tử 1,69 lần (vào Ngày thứ 1) và 1,59 lần (vào Ngày thứ 7). Nguyên nhân số phiên 

giảm có thể là do nhiều quốc gia đã bắt đầu mở cửa trở lại, nhưng cũng có thể do ứng dụng thương mại 

điện tử ngày càng đa năng — giờ đây người dùng chỉ mất vài giây là thực hiện xong một thao tác trong 

ứng dụng. Mặc dù số phiên trung bình mỗi ngày trên mỗi người dùng giảm, nhưng số lượng giao dịch 

in-app vẫn tăng.

Hãy thử xem xét số liệu quý 2 năm 2021, sự khác biệt giữa các khu vực thực sự thú vị. Người dùng APAC 

và Bắc Mỹ sử dụng ứng dụng rất thường xuyên vào các Ngày thứ 1 (1,71 phiên), Ngày thứ 7 (1,64 và 1,65), 

Ngày thứ 14 (1,56 và 1,57), và Ngày thứ 30 (1,60).

Số phiên truy cập mỗi ngày trên mỗi người dùng tích cực  
(ứng dụng thương mại điện tử) — quý 2 năm 2021
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Tất cả APAC EMEA Bắc Mỹ LATAM
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Ngày sau cài đặt 

Lou Hong,  

Vice President of Marketing

" Phải nói rất ấn tượng khi ứng dụng thương mại điện tử vừa có thể tăng trưởng thần tốc vừa nâng 

cao đáng kể trải nghiệm của người dùng. Khi số lượng người mua hàng thông qua thiết bị di động 

ngày càng tăng, các nhà bán lẻ đã cải tiến ứng dụng để thao tác trở nên mượt mà hơn, giúp người 

dùng thanh toán nhanh chóng giữa guồng quay bận rộn của công việc và cuộc sống, do đó người 

dùng quay lại sử dụng ứng dụng thường xuyên.”
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Doanh thu in-app

Doanh thu in-app tăng mạnh trong năm 2021, trong đó tháng 5 năm 2021 ghi nhận mức 

tăng mạnh nhất. Sau tháng 5, tổng doanh thu giảm chậm và tăng trở lại vào cuối quý 3. 

Đây cũng là xu hướng chung của phân khúc thương mại điện tử, vì quý 4 mới là quý đem 

lại doanh thu cao nhất trong năm. Để rõ hơn, có thể dẫn chứng số liệu các tháng 10, 11 và 

12 trong năm 2020, doanh thu ba tháng này cao hơn hẳn doanh thu chín tháng trước đó.

Sensor Tower cho biết, trong số top 150 ứng dụng iOS được sử dụng trong báo cáo, các số 

liệu này thậm chí còn cao hơn. Mức trung bình toàn cầu trong quý 3 năm 2021 là 3,5 phiên. 

Doanh thu in-app (ứng dụng thương mại điện tử) —  
từ năm 2019 đến quý 3 năm 2021
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Tỷ trọng của App store trong số phiên truy cập trung  
bình hàng ngày (lấy từ 150 ứng dụng thương mại hàng đầu) —  
từ năm 2019 đến quý 3 năm 2021
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Tỷ lệ duy trì (retention rate)

Sau đợt giảm nhẹ vào quý 1 năm 2021 (nếu so với năm 2020), tỷ lệ duy trì đã tăng trở lại vào quý 2 năm 

2021. Tỷ lệ duy trì vào Ngày thứ 1 đạt 26% vào quý 2 năm 2021, tăng 21% so với quý 1 và bằng quý 2 năm 

2020. Quý 2 năm 2021 cũng là quý có tỷ lệ duy trì cao hơn bất kỳ quý nào khác: 17% vào Ngày thứ 7, 

14% Ngày thứ 15 và 11% Ngày thứ 30. Ngay cả khi so sánh với mức đỉnh vào thời điểm phong tỏa năm 

2020, thì mức tăng năm nay của tỷ lệ duy trì, kết hợp với các dữ liệu khác, phản ánh một tương lai phát 

triển bền vững của phân khúc thương mại điện tử.

Phần thêm

Tỷ lệ duy trì trong nửa đầu năm (ứng dụng thương mại điện tử) —  
năm 2020 so với năm 2021 
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Ngày sau cài đặt 
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Kết luận

Với việc thương mại điện tử trên thiết bị di động, hay m-commerce, được dự đoán tiếp tục tăng 

trưởng ổn định, doanh nghiệp cần nhanh chóng tìm kiếm cơ hội để thu hút người dùng mới, cải thiện 

trải nghiệm và hành trình của người dùng và có được người dùng trung thành. Mở rộng số lượng mạng 

quảng cáo là một trong số nhiều giải pháp chính để tìm thấy lượng lớn tệp người dùng mới, đồng thời 

cần nâng cao trải nghiệm để tăng tương tác, mức độ sử dụng và tỷ lệ chuyển đổi. Bằng cách kết hợp 

các yếu tố như gamification và conversational AI, doanh nghiệp có thể khuyến khích người dùng mở 

ứng dụng nhiều lần trong ngày, đồng thời có trải nghiệm liền mạch và tích cực hơn. 

Bổ sung nhiều kênh và nền tảng mới vào chiến lược để tiếp cận được nhiều người dùng hơn cũng 

là một cách quan trọng để tăng trưởng bền vững. Bạn có thể bắt đầu bằng cách sử dụng social 

commerce — sử dụng mạng xã hội để tích hợp hoặc dẫn link trực tiếp đến trang bán hàng — qua đó 

quảng bá ứng dụng hoặc sản phẩm đến người dùng. Bạn cũng có thể thử chạy quảng cáo trên CTV. 

Quan trọng là, bạn cần liên tục thích ứng, đo lường và phân tích. Nếu khai thác được lợi thế của dữ  

liệu và tập trung vào trải nghiệm người dùng (UX) mỗi lần đưa ra quyết định quan trọng, thì doanh 

nghiệp có thể giành được lợi thế trước đối thủ trong một phân khúc cạnh tranh cao và đa chiều  

như m-commerce.



Adjust là nền tảng phân tích marketing di động được nhiều doanh nghiệp trên toàn thế  

giới tin chọn, đặc biệt những doanh nghiệp luôn tìm kiếm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, 

đo lường và tối ưu hóa chiến dịch, cũng như bảo vệ dữ liệu của người dùng. Adjust cung  

cấp công nghệ tự động hóa và xử lý thông tin cho hàng ngàn ứng dụng, cùng dịch vụ  

hỗ trợ trên toàn cầu.

Năm 2021, Adjust được mua lại bởi AppLovin, công ty hàng đầu về phần mềm marketing, 

chuyên cung cấp cho các nhà phát triển một bộ giải pháp tổng hợp và hiệu quả để xây  

dựng ứng dụng.

Tìm hiểu thêm về Adjust: 

www.adjust.com/vi

Sensor Tower  là nhà cung cấp hàng đầu các thông tin tình báo về thị trường và thông  

tin chiều sâu về thị trường ứng dụng. Được thành lập vào năm 2013 và đặt trụ sở tại  

San Francisco, CA, Sensor Tower cung cấp dữ liệu doanh nghiệp về ứng dụng di động và 

nhà phát hành thông qua nền tảng Store Intelligence, Ad Intelligence, Usage Intelligence, 

Consumer Intelligence, và App Intelligence — mang đến các chỉ số lượt tải xuống, doanh 

thu, tương quan truyền thông và mức độ tương tác với độ chính xác cao, giúp người dùng  

có cái nhìn tổng quan về các thị trường lớn nhất trên thế giới.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:  

www.sensortower.com

GIỚI THIỆU VỀ ADJUST

GIỚI THIỆU VỀ SENSOR TOWER , INC .

adjust.com @adjustcom

sensortower @sensortower
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