
Quảng cáo ở Việt Nam

Bảng 1: Sức hút của các kênh truyền thông

Kênh truyền thông Thu hút quảng cáo (%) Thu hút người sử dụng (%)

Truyền hình 79,7 95

Báo in 10,3 40

Tạp chí in 6,2 6

Internet 3,5 42

Radio 0,2 23





Bảng 2:  Thứ hạng của 10 đơn vị dẫn đầu về chi tiêu quảng cáo 

(T4/1010-T3/2011)

Tên đơn vị Thứ hạng quảng cáo

Trên truyền hình, báo, radio Trên internet

Unilever Vietnam 1 5

P&G Vietnam Co. Ltd. 2 146

Tân Hiệp Phát Beverage Group 3 162

Masan Food Corp. 4 450

Vinamilk Corporation 5 70

FrieslandCampina Vietnam 6 48

Pepsico Vietnam 7 297

Ajinomoto Vietnam Ltd. 8 751

Coca-Cola Vietnam Ltd. 9 24

Unilever Bestfoods & Elida P/S Ltd. 10 115



Các lĩnh vực được quảng cáo nhiều 
trên internet là: truyền thông, sản 
xuất phương tiện vận tải, dệt-may, 
phân phối, tài chính - bảo hiểm, hóa 
- mỹ phẩm, công nghệ thông tin - văn 
phòng, du lịch, giáo dục- đào tạo, 
thực phẩm (Biểu đồ 7).

Kết nối internet dễ dàng, máy tính và 

các phương tiên di động ngày càng rẻ 
là yếu tố quan trọng để kênh internet 
phát triển, nhất là ở các thành phố 
lớn, đặc biệt các phương tiện di động 
truy cập internet phát triển mạnh ở 
Đà Nẵng và Cần Thơ. 

Unilever Vietnam là đơn vị dẫn đầu về 
chi cho quảng cáo ở Việt Nam và được 

xếp thứ 5 trong các đơn vị có mức chi 
quảng cáo trên internet, đứng thứ hai 
là công ty P&G Vietnam Co. Ltd. - đơn 
vị hoạt động gần như cùng lĩnh vực 
với Unilever, nhưng lại đứng thứ 146 
trong quảng cáo online (Bảng 2). Thế 
mới thấy chiến lược tiếp thị, quảng 
cáo của các doanh nghiệp muôn màu 
muôn vẻ. 






