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Adjust ra mắt tính năng Theo dõi đăng ký trong bối cảnh streaming 
và đăng ký trả phí bùng nổ 

 
Khảo sát mới của Adjust cho thấy trung bình mỗi tháng người Mỹ chi 20,78 đô cho ứng dụng trả phí, và 

một phần ba người dân sử dụng điện thoại để stream video và dịch vụ truyền hình mỗi ngày. 
 
 
Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2020 — Adjust hôm nay ra mắt sản phẩm mới Theo dõi đăng ký, mang đến cái 
nhìn toàn cảnh về hiệu suất đăng ký cho các nhà marketing, trong bối cảnh mảng đăng ký trả phí của ứng dụng phát 
triển lớn mạnh, và ngày càng nhiều doanh nghiệp theo đuổi mô hình kiếm tiền dựa trên lượt đăng ký. Apptopia dự 
đoán, chỉ tính riêng tháng 8/2020, mảng đăng ký trả phí đã mang về cho ứng dụng hơn 200 triêu đô, và nhiều người 
Mỹ cho biết họ vẫn sẽ tiếp tục đăng ký kể cả sau đại dịch. 
 
Sản phẩm Theo dõi đăng ký sẽ giúp các nhà marketing xây dựng đúng mô hình Giá trị Trọn đời để tăng ROI. Trước 
đây, vì thiếu các dữ liệu đăng ký quan trọng, nên các nhà marketing khó lòng hiểu hết về kênh người dùng. Nhưng 
giờ đây, với việc kết hợp đo lường đăng ký và dữ liệu phân bổ, Adjust hoàn toàn có thể thông tin đến khách hàng 
kênh marketing nào mang đến lượt đăng ký trả phí lâu bền và giá trị nhất. Các nhà marketing từ giờ có thể đầu tư 
tăng trưởng người dùng và chạy chiến dịch kết nối chính xác hơn, có thêm người dùng trung thành và giảm tỷ lệ rời 
bỏ.  
 

“Năm nay, các ứng dụng sử dụng mô hình đăng ký trả phí tăng trưởng lớn mạnh, vì người dùng tìm 
đến thiết bị di động với nhu cầu đa dạng hơn, từ giải trí và thương mại điện tử đến thể hình và tài 
chính” theo Paul H. Müller, Đồng sáng lập và Giám đốc Công nghệ tại Adjust. “Đó là lý do tại sao 
chúng tôi giới thiệu giải pháp này, giải pháp lần đầu xuất hiện trong ngành, nhằm giúp các nhà 
marketing quản lý sự kiện và doanh thu của các gói đăng ký, và hiểu hơn cách người dùng kết nối với 
mô hình đăng ký trả phí.” 

 
Adjust cũng công bố khảo sát về tình hình đăng ký trả phí và stream trên thiết bị di động của người dùng Mỹ. Nghiên 
cứu cho thấy hơn một phần ba dân số (46.9%) hiện đang sử dụng điện thoại thông minh để stream video/dịch vụ 
truyền hình giữa lệnh giãn cách xã hội, và với tần suất ngày một nhiều hơn nhờ vào việc sử dụng các ứng dụng trả 
phí. 
 
 
Các phát hiện khác bao gồm: 
 

• Những người được khảo sát chi trung bình 20,78 đô mỗi tháng để đăng ký ứng dụng. Hơn một phần tư người 
dùng thế hệ Millennials và Gen Z cho biết, họ đã ngừng trả phí cho các dịch vụ khác để mua gói đăng ký của 
các ứng dụng di động (ví dụ, họ đăng ký các ứng dụng thể hình thay vì đi tập gym). Con số này so với 17,9% 
người tiêu dùng nói chung. 
 
 

• Người dùng trong độ tuổi 25 - 34 chi nhiều tiền nhất cho ứng dụng trả phí — 25,85 đô mỗi tháng — trong khi 
những người trên 55 thì chi ít nhất — 13,97 đô mỗi tháng. Trong số các ứng dụng trả phí, ứng dụng streaming 
là được tải về nhiều nhất (30,7%), sau đó là game (9%) và tin tức (4%). 

https://www.adjust.com/
https://www.emarketer.com/content/more-than-half-us-adults-plan-keep-subscriptions-post-pandemic
https://www.adjust.com/vi/product/subscription-tracking
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• Người trẻ cũng dẫn đầu trong mảng streaming trên di động. Thế hệ Gen Z và Millennials chi tiền cho các ứng 

dụng stream và dịch vụ giải trí theo yêu cầu nhiều hơn bất kỳ thế hệ nào. 57,2% người dùng thế hệ Gen Z và 
Millennials cho biết, họ stream video/truyền hình số qua điện thoại nhiều hơn kể từ khi xã hội bước vào giai 
đoạn giãn cách. 
 
 

• Người dùng được khảo sát chi trung bình 33,58 đô mỗi tháng cho ứng dụng phát trực tiếp và dịch vụ giải trí 
theo yêu cầu. Netflix, Amazon, Prime, Hulu, Disney+ và Youtube TV là năm dịch vụ streaming mà họ yêu thích 
nhất.   

 
Với độ phổ biến của đăng ký trả phí ứng dụng như hiện nay, Adjust là nhà cung cấp đo lường di động duy nhất có thể 
mang đến cái nhìn toàn cảnh về các sự kiện đăng ký. Khách hàng không cần phải mở nhiều bảng điều khiển khác nhau 
để đối chiếu hay phải thực hiện nhiều công đoạn tích hợp phức tạp. Tính năng mới này là một trong nhiều nỗ lực của 
công ty để đạt được sứ mệnh, giúp marketing trở nên đơn giản hơn, thông minh hơn và an toàn hơn cho hơn 40.000 
ứng dụng hợp tác với Adjust.  
 

### 
 

Về khảo sát 
Khảo sát do Censuswide đại diện Adjust thực hiện, thăm dò ý kiến của 1.003 khách hàng TV/streaming, trong độ tuổi 
từ 16 đến 60, và sống tại Mỹ. Khảo sát sử dụng mẫu nghiên cứu mang tính đại diện quốc gia và được thực hiện trong 
khoảng thời gian từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 09 năm 2020.  
 
 
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/

