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Lời ngỏ 

Kỉ nguyên của Internet đặt ra thách thức rất lớn cho những người làm Marketing về những thay đổi trong 

phương thức tiếp cận khách hàng và đưa thông tin sản phẩm dịch vụ đến đúng khách hàng tiềm năng. Cụm từ 

chúng tôi được nghe nhiều nhất khi hỏi Marketer về những trăn trở của họ khi triển khai các hoạt động Digital 

Marketing là làm sao để thông điệp quảng cáo gặp “right person, right place at the right time”. Là một agency 

chuyên cung cấp dịch vụ digital media, chuyên sâu về quảng cáo hướng theo hiệu quả (performance base ads), 

hàng ngày làm việc với các khách hàng, chúng tôi cũng cùng nghĩ, cùng trăn trở những điều đó với các bạn. 

Một trong những thách thức đầu tiên của chúng tôi khi tư vấn cho khách hàng là hiểu ngành kinh doanh của 

họ, hiểu đối thủ, hiểu chính những hoạt động Marketing trên Internet của khách hàng. Do đó, một loạt các 

nghiên cứu từ hoạt động quảng cáo trực tuyến của ngành, thói quen của người dùng trên Internet, nghiên cứu 

sâu hơn về từng nhãn hàng được chúng tôi thực hiện trong suốt những năm vừa qua và sử dụng nội bộ như 

một nguồn dữ liệu quí giá cho việc tư vấn, lập kế hoạch.  

Trong quan điểm của chúng tôi, những nghiên cứu này trước tiên phục vụ cho nhu cầu công việc hoạch định tư 

vấn hàng ngày, nhưng cũng đồng thời góp thêm một nguồn tham khảo cho những người muốn làm Digital 

Marketing một cách bài bản, chuyên sâu. Vì vậy đến tháng 08.2014, chúng tôi quyết định sẽ thực hiện thường 

xuyên những báo cáo này với các dữ liệu nghiên cứu riêng, dữ liệu mua lại và cả những dữ liệu hợp tác khai 

thác, nghiên cứu cùng một số đối tác chuyên về nghiên cứu thị trường, đối tác chuyên về phân tích dữ liệu để 

nhằm mục đích cung cấp cho độc giả, là những người hoạt động trong ngành quảng cáo trực tuyến cũng như 

những khách hàng của chúng tôi hiểu rõ hơn về bức tranh toàn cảnh của Digital Marketing ở Việt Nam cũng 

như trong khu vực.  

Từ lúc công bố đến nay, có đến hơn 12000 email yêu cầu, sự ủng hộ, đóng góp 05 đối tác cung cấp số liệu bao 

gồm các công ty như Cimigo, iTracker, Datasection và 02 đối tác khác chúng tôi không tiện nêu tên, 02 đối tác 

truyền thông lớn là BrandsVietnam.com và Digitalk.vn và các blogger, các anh chị admin, moderator của các 

group chuyên ngành, cùng hàng trăm phản hồi qua email, tin nhắn của các bạn đọc là nguồn động viên khích 

lệ rất lớn để chúng tôi tiếp tục thực hiện chuỗi báo cáo và nghiên cứu này. 

Các thông tin và nhận định trong báo cáo được thu thập và phân tích dựa vào các nguồn thông tin và dữ liệu 

mà nhóm thực hiện có được trong quá trình nghiên cứu. Tuy nhiên, số liệu nghiên cứu có thể sai khác với số 

liệu mà quí vị có. Điều này xuất phát từ nguồn dữ liệu hoặc phương pháp phân tích, thống kê của chúng tôi với 

những báo cáo của các bạn. Do đó, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được những góp ý, phản hồi để chúng 

tôi có thể hoàn thiện hơn các báo cáo tiếp theo nhằm đem lại giá trị tốt nhất cho cộng đồng và những người 

làm Digital Marketing, đúng như slogan Moore Corp tuyên bố: “Enriching community value” (Gia tăng giá trị 

cộng đồng). 

 

Thay mặt nhóm nghiên cứu, 

Nguyễn Xuân Đông  
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I. TỔNG QUAN NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM 

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, trong năm 2014, du lịch Việt Nam đã "mất" ít nhất 1.5 triệu lượt 

khách quốc tế do những khó khăn, biến cố không thể lường trước, tác động tiêu cực đến du lịch như dịch bệnh 

Ebola bùng phát, tai nạn hàng không liên tiếp trên thế giới tạo ra tâm lý lo ngại khi đi du lịch, bạo lực, xung đột 

ở một số quốc gia. Đặc biệt, sự việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng biển 

của Việt Nam đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tăng trưởng của ngành du lịch, nhất là với thị trường khách 

Trung Quốc và khách đến từ các thị trường nói tiếng Hoa nói chung. 

Theo số liệu Tổng cục Du Lịch, cả nước có hơn 1,400 doanh nghiệp lữ hành quốc tế (1/2015), trung bình một 

năm có thêm 100 doanh nghiệp lữ hành quốc tế tham gia thị thị trường. Trong năm 2014, ngành du lịch Việt 

Nam đã đón được 7.87 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 38.5 triệu lượt khách du lịch nội địa, tăng 

tương ứng 4% và 10% so với năm 2013. Các khu vực Hà Nội-Quảng Ninh-Hải Phòng, Huế-Đà Nẵng-Quảng 

Nam, Khánh Hòa-Lâm Đồng, Bình Thuận-Bà Rịa-Vũng Tàu-Thành phố Hồ Chí Minh, Long An-Tiền Giang-Cần 

Thơ,..là những trung tâm thu hút khách du lịch, và tạo hiệu ứng lan tỏa ra các địa phương lân cận. 

Tổng thu từ khách du lịch đạt 230 ngàn tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2013, cao nhất từ trước tới nay. Tốc độ 

tăng trưởng về tổng thu du lịch cao hơn tốc độ tăng trưởng lượng khách cho thấy vấn đề chất lượng của du 

lịch Việt Nam đã được chú trọng và cải thiện đáng kể. Các sản phẩm du lịch tiếp tục được hoàn thiện, phát 

triển, với sự ra đời của một số cơ sở lưu trú đẳng cấp khu vực, thế giới, hạ tầng tiếp tục được nâng cấp, đã góp 

phần tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam. 

Mục tiêu của năm 2015 là ngành du lịch Việt Nam sẽ đón từ 8.3 – 8.5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 41 triệu 

lượt khách nội địa, tổng thu khách du lịch đạt 270 ngàn tỷ đồng. Trong năm 2015, Tổng cục Du lịch xác định 

việc triển khai các chương trình hành động của ngành đều hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu du lịch 

Việt Nam "An toàn, Thân thiện, Chất lượng," gắn với các nội dung trong Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát 

triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. 

  

http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/13466
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 Xu hướng kinh doanh du lịch trực tuyến 

Trên thế giới, kinh doanh du lịch trực tuyến nói chung và kinh doanh tour du lịch trực tuyến nói riêng là một 

trong những mảng kinh doanh trực tuyến (e-commerce) phát triển mạnh mẽ nhất. Doanh số kinh doanh du lịch 

trực tuyến toàn cầu năm 2010 đạt khoảng 309 tỷ USD, dự báo đến năm 2016 sẽ đạt 523 tỷ USD. Tại Mỹ, doanh 

thu kinh doanh du lịch trực tuyến năm 2014 đạt 145.22 tỷ USD. Trong đó, doanh thu từ mobile đạt 26.14 tỷ USD, 

chiếm 18% tổng doanh thu du lịch trực tuyến. Dự báo đến năm 2018, tỷ lệ doanh thu du lịch từ mobile sẽ chiếm 

37%.  

 

Hình. Doanh số kinh doanh du lịch trực tuyến tại Mỹ giai đoạn 2012-2018 (dự đoán 2014-2018). 

Nguồn: Emarketer.com & Statista.com. 

Cùng với sự phát triển kinh doanh du lịch trực tuyến trên thế giới, chúng tôi nhận thấy ngày càng nhiều doanh 

nghiệp du lịch Việt Nam xem online như là một kênh kinh doanh chiến lược, doanh số bán hàng online có xu 

hướng tăng qua các năm và tỷ trọng doanh số online so với offline cũng ngày càng tăng. 

  

http://www.statista.com/statistics/247321/forecast-of-worldwide-online-travel-sales-volume/
http://www.statista.com/statistics/247321/forecast-of-worldwide-online-travel-sales-volume/
http://www.emarketer.com/Article/US-Mobile-Travel-Sales-Increase-60-2014/1010828
http://www.statista.com/statistics/247321/forecast-of-worldwide-online-travel-sales-volume/
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II. ĐẶC ĐIỂM KHÁCH DU LỊCH 

Theo Báo cáo thương mại điện tử 2014, có 71% người dùng internet Việt Nam từng mua sắm trực tuyến. Trong 

đó, có khoảng 21% người từng đạt mua vé máy bay/tour du lịch. Tỷ lệ người mua sắm đặt vé may bay/tour du 

lịch trực tuyến năm 2013 là 16%. Như vậy, tính đến năm 2014 có khoảng 6 triệu người từng đặt mua vé may 

bay/tour du lịch trực tuyến. Trong năm 2014, số người mua mới (mua lần đầu) khoảng 1.420.000 người.  

1. Thị hiếu khách du lịch theo nhân khẩu học 

- Theo độ tuổi:  

Đối với du khách trẻ tuổi, họ thường ham thích cái mới, ham muốn tìm tòi cái mới, tìm tòi tri thức. Họ có điều 

kiện sức khỏe tốt, thích du lịch, nhưng thu nhập chưa cao. Do vậy, chỉ có thể thực hiện các chuyến du lịch như 

du lịch ba lô, du lịch sinh thái,…Đối với người ở độ tuổi trung niên, là thời kỳ thành đạt trong sự nghiệp, đủ điều 

kiện kinh tế và thể lực tốt, thường có địa vị xã hội khá cao, do vậy họ thường chọn các chương trình du lịch ở 

cấp tương đối cao. Đối với người già, thường có nhiều tình cảm hoài cổ, dễ sinh ra động cơ du lịch thăm viếng 

hoài niệm người xưa cảnh cũ. 

- Trình độ học vấn: 

Những người có mức độ giáo dục cao, dễ khắc phục trở ngại tâm lý như cảm giác xa lạ về môi trường sống, 

phong tục tập quán, ăn uống và ngôn ngữ ở vùng đất mới lạ, họ dễ tìm hiểu và tiếp thu cái mới, thích tìm tòi, 

thưởng thức cái đẹp. Theo thực tế, những người có trình độ học vấn cao thì đa số nghề nghiệp càng ổn định và 

thu nhập của họ cũng càng tốt, từ đó họ sẽ càng có nhiều nhu cầu, động cơ đi du lịch hơn so với những người 

có trình độ học vấn thấp hơn. 

- Tình trạng hôn nhân 

Những người độc thân có xu hướng đi du lịch nhiều hơn những người đã lập gia đình vì đa số những đã người 

lập gia đình phải chăm sóc con cái, chăm lo cho nhà cửa nhiều hơn, còn những người chưa lập gia đình ít có 

điều gì phải vướng bận. Khi đó, những người độc thân thường hướng đến việc tìm hiểu, khám phá, thích trải 

nghiệm…còn những người đã lập gia đình thì chủ yếu là nghỉ ngơi, tham quan, du lịch mua sắm hoặc tham gia 

các hoạt động giải trí cùng gia đình. 
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2. Du lịch nội địa và du lịch quốc tế 

Mùa hè là thời điểm khách đi du lịch nhiều nhất, kế đến là thời gian nghỉ phép, những ngày lễ lớn và ngày cuối 

tuần. Bên cạnh mùa du lịch truyền thống, khách du lịch còn tổ chức chuyến đi vào các dịp lễ hội, sự kiện tại nơi 

đến. Thời điểm diễn ra tùy thuộc vào văn hóa của mỗi vùng, mỗi quốc gia. 

 

Hình. Thời điểm du lịch của người dân Việt Nam. Nguồn: Vinaresearch 2013. 

Mục đích chuyến đi du lịch có thể là đi nghỉ dưỡng, tham gia lễ hội, mua sắm vui chơi cuối tuần, đi tham quan-

tìm hiểu thành phố hoặc các địa điểm văn hóa, hay đi du lịch kết hợp với công việc (còn gọi là du lịch MICE), 

huấn luyện (teambuilding), thăm người thân. Từ đó, các sản phẩm du lịch cũng được phân chia đa dạng phù 

hợp cho từng nhóm đối tượng, như du lịch nghỉ dưỡng, du lịch biển, du lịch trăng mật, du lịch sinh thái, du lịch 

văn hóa-ẩm thực-mua sắm, du lịch khám phá-mạo hiểm, du lịch giải trí, du lịch kết hợp hội thảo-huấn luyện, 

du lịch trong ngày,… 

Đối tượng đi du lịch rất đa dạng, đó có thể là học sinh-sinh viên, nhân viên văn phòng, thanh niên, thương gia, 

người trung niên-cao tuổi, người độc thân. Họ có thể đi một mình, đi theo đôi, theo nhóm hoặc theo gia đình. 

Họ có thể là người nước ngoại hoặc người bản địa. Phổ biến, khách du lịch được chia thành 3 nhóm: khách du 
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lịch nội địa, khách Việt Nam đi quốc tế và Khách quốc tế đến Việt Nam. Trong đó, số lượt khách du lịch nội địa 

có xu hướng tăng trưởng mạnh nhất, kế đến là khách Việt Nam đi quốc tế. 

Khách du lịch nội địa 

Theo tổng cục du lịch, 9 tháng đầu năm 2013, số lượng khách du lịch nội địa là 31 triệu lượt khách, tăng 11% so 

với cùng kỳ năm ngoái. Các địa điểm có biển vẫn là nơi được nhiều du khách lựa chọn nhất, như Đà Nẳng, 

Khánh Hòa, Ninh Thuận, Quảng Nam, Phú Quốc,... 

Năm 2013, hãng nghiên cứu thị trường Vinaresearch thực hiện khảo sát trực tuyến với những người đi du lịch 

nội địa cho thấy, đa số người được hỏi cho biết họ đi du lịch trong nước khoảng 1-3 chuyến trong một năm. 

Khảo sát cũng cho thấy, tần suất đi du lịch giảm dần khi độ tuổi tăng lên và tần suất du lịch tăng khi thu nhập 

tăng. Như vậy, nhóm những người trẻ tuổi từ 20 đến 30 tuổi và có thu nhập khá trở lên là nhóm tiềm năng 

nhất đối với các tour nội địa. 

Khách Việt Nam đi quốc tế 

Khác với du lịch nội địa, du khách thường tự tổ chức chuyến đi, khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài thường đi 

theo tour do các công ty lữ hành cung cấp. Số lượt khách đi du lịch nước ngoài qua các công ty lữ hành tăng 

trung bình 18.5%/năm, giai đoạn 2000 – 2009.  Ước tính năm 2014, có khoảng 1.06 triệu lượt khách Việt Nam đi 

du lịch nước ngoài. Đối tượng đi du lịch quốc tế thường là những người trên 30 tuổi và có mức thu nhập cao 

(theo mức thấp-khá-cao). 

Khách quốc tế đến Việt Nam 

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2014 đạt 7.87 triệu lượt khách, tăng 4% so với năm 2013. Trong đó, số 

lượng khách Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhất (25%), kế đến là Hàn Quốc (11%), Nhật Bản (8%), Hoa Kỳ (6%), 

Campuchia (5%), Đài Loan (5%), Nga (5%),…Mục đích đến Việt Nam đa số là du lịch, nghỉ ngơi (60%) – tương 

đương gần 4.8 triệu lượt khách, vì công việc (17%), thăm người thân 17%) và các mục đích khác (6%). 

 

 

http://vuonquocgiabavi.com.vn/khach-du-lich-noi-dia-tang-manh-hon-ky-vong/25
http://www.vista.net.vn/thong-ke-du-lich/phan-tich-so-lieu.html
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/16397
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Chỉ tiêu 
 Ước tính tháng 

12/2014  

 12 tháng năm 

2014  

 Tháng 12/2014 so 

với tháng trước (%)  

 Tháng 12/2014 so 

với tháng 12/2013 

(%)  

 12tháng năm 2014 so 

với cùng kỳ năm trước 

(%)  

   (người)   (người)        

Tổng số          657,304.0        7,874,312.0                108.0                  91.0                    104.0  

Trung Quốc              13,359           1,947,236                103.0                  73.5                    102.1  

Hàn Quốc              83,123              847,958                106.4                 126.2                    113.3  

Nhật              56,293              647,956                100.8                 111.5                    107.3  

Mỹ              37,007              443,776                114.5                 103.1                    102.7  

Các thị trường khác              28,948              431,676                266.6                  45.5                     81.9  

Campuchia              37,422              404,159                116.5                 116.2                    118.1  

Đài Loan              30,053              388,998                109.2                  92.5                     97.5  

Nga              34,524              364,873                  67.8                 100.8                    122.4  

Malaisia                3,991              332,994                138.2                  92.8                     98.1  

Úc              29,479              321,089                146.6                  99.8                    100.5  

Thái Lan              20,734              246,874                133.3                  76.6                     91.8  

Pháp              16,296              213,745                  83.0                  98.0                    101.8  

Singapo                2,622              202,436                139.6                 105.5                    103.4  

Anh              14,632              202,256                  83.5                  99.0                    109.5  

Đức              12,838              142,345                  80.9                 106.4                    145.7  

Lào                8,211              136,636                127.8                  90.7                    111.2  

Canada                    91              104,291                106.4                  94.8                     99.4  

Philippin                7,541              103,403                  91.5                  90.7                    102.9  

Indonesia                4,956                68,628                  94.5                  95.2                     97.5  

Tây Ban Nha                   272                40,716                  71.1                 124.5                    122.7  

Italy                2,836                36,427                  79.6                 118.8                    113.3  

Thụy Điển                3,805                32,466                147.3                 106.0                    103.1  

Thụy Sỹ                2,384                29,738                  83.4                  97.7                    104.6  

Đan Mạch                1,854                27,029                101.0                  92.7                    105.4  

Bỉ                1,828                23,227                  80.9                  99.7                    107.7  

Na Uy                1,789                22,708                106.6                 104.0                    107.3  

Hồng Kông                1,032                14,601                164.6                  56.8                    142.7  

Phần Lan                1,744                13,831                187.9                 114.0                     94.3  

Hà Lan                3,982                 4,912                  96.6                 103.4                    103.6  

Niuzilan                2,453                 3,312                112.1                 101.3                    107.0  

Bảng. Thống kê số lượng khách quốc tế đến Việt Nam. 
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3. Chi tiêu khi du lịch 

Ước tính, chi tiêu bình quân của khách du lịch nội địa khoảng 1.1 triệu/ngày. Trong đó, chi cho thuê phòng và đi 

lại chiếm tỷ lệ lớn nhất, kế đến là chi cho ăn uống và mua hàng hóa. Còn đối với khách Việt Nam đi quốc tế, 

trung bình, một du khách phải chi cho mỗi chuyến xuất ngoại khoảng 1.000 USD (số liệu tổng hợp, ước tính). 

Đối với khách quốc tế, ước tính tổng chi phí cho một chuyến du lịch Việt Nam khoảng 1.500 USD/người, chi tiêu 

bình quân khoảng 110 USD/ngày. Trong đó, chi cho thuê phòng và ăn uống chiếm tỷ lệ lớn nhất, kế đến là đi lại 

và mua hàng hóa. 

  

http://www.vista.net.vn/thong-ke-du-lich/phan-tich-so-lieu.html
http://www1.voh.com.vn/news/NewsDetail.aspx?id=74907
file:///D:/DIGITAL%20ACTIVITIES/Nganh%20Du%20Lich/Tai%20Lieu/Chien%20luoc%20phat%20trien%20DL%20VN%202020.pdf
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4. Hành vi sử dụng Internet 

- Tìm kiếm thông tin trước khi du lịch 

Trước khi đi du lịch, người tiêu dùng thường tham khảo thông tin từ những người quen biết, tìm kiếm trên 

internet, qua báo chí/truyền hình hoặc nhà cung cấp dịch vụ du lịch. Khảo sát của Vinaresearch (2013) cho thấy, 

ba nguồn thông tin được nhiều người tham khảo nhất là: ý kiến gia đình-bạn bè, tìm kiếm trên trang tìm kiếm 

và các website du lịch. Nguồn thông tin mà người tiêu dùng tin tưởng nhất là gia đình-bạn bè, kết quả trên 

trang tìm kiếm và thông tin từ các công ty/đại lý du lịch. 

Không có sự khác nhau đáng kể nào giữa nam và nữ về nguồn thông tin thường tham khảo, cũng như mức độ 

tin tưởng vào các nguồn tin. Về các nhóm tuổi, những người trẻ (20-24 tuổi) thích tham khảo thông tin du lịch 

trên mạng xã hội hơn. Trong khi người lớn tuổi (trên 30 tuổi) có xu hướng tham khảo thông tin du lịch từ các 

đại lý/công ty lữ hành.  

 

Hình. Nguồn thông tin tham khảo trước khi đi Du lịch. Base: Người dùng internet có đi du lịch trong nước 1 năm qua (Vinaresearch, 2013)  

Dựa trên mỗi nguồn thông tin, khách du lịch tìm kiếm các thông tin khác nhau. Họ hỏi bạn bè về những kinh 

nghiệm khi đi, những trải nghiệm ở nơi đến và địa điểm ăn uống vui chơi. Truy cập Internet, khách du lịch 
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nghiên cứu, so sánh đánh giá tour các nhà cung cấp, tìm kiếm thông tin về điểm tham quan, địa điểm ăn uống, 

lộ trình chuyến đi, lịch trình và chi phí di chuyển. 

 

Hình. Các thông tin thường tìm kiếm theo từng nguồn. Base: Người dùng internet có đi du lịch trong nước 1 năm qua (Vinaresearch, 2013) 

- Xu hướng tìm kiếm thông tin du lịch trên Internet  

Ngành du lịch bị ảnh hưởng mạnh bởi yếu tố mùa vụ. Vào các mùa lễ, tết hay mùa hè nhu cầu du lịch của 

người dân tăng cao, kéo theo mức độ tìm kiếm thông tin du lịch đạt đỉnh vào thời điểm này. So với năm 2013, 

mức độ tìm kiếm liên quan đến du lịch năm 2014 trên Google.com của người dân Việt Nam nhìn chung tăng 

cao hơn cả về du lịch nội địa và du lịch nước ngoài. Nhu cầu tìm kiếm thường tăng cao từ sau tết Âm lịch, từ 

nữa cuối tháng 2 đến tháng 7, đạt đỉnh vào tháng 4. 

Về du lịch nước ngoài, tour du lịch Thái Lan và sau đó là tour đi Mỹ, Hàn Quốc dẫn đầu về khối lượng tìm kiếm. 

So sánh 2014 với 2013, mức độ tìm kiếm thông tin tour du lịch Châu Âu (+23%), Mỹ (+27%), các nước Đông Á 

(Nhật +85%, Hàn Quốc +21%), Úc (+23%), Myanmar (30%) tăng, trong khi nhu cầu tìm kiếm tour du lịch Thái 

Lan (-18%), Campuchia (-19%), Malaysia (-18%) và đặc biệt là Trung Quốc (-47%) giảm. 

Về du lịch nội địa, tour du lịch Đà Nẳng, Nha Trang và Đà Lạt dẫn đầu về khối lượng tìm kiếm. So với 2013, năm 

2014 mức độ tìm kiếm thông tin du lịch nội địa có xu hướng tăng cao, các tour du lịch ưa chuộng là như Đà 

Nẳng (+49%), Mũi Né (57%), Nha Trang (+23%), Phú Quốc (+23%), Đà Lạt (+21%) và đặc biệt mức độ tìm kiếm 

tour du lịch miền Tây tăng mạnh (+125%). 
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Dưới đây là xu hướng tìm kiếm tour du lịch của người dân Việt trên Google.com.  

 

Cụm từ tìm kiếm liên quan khi khách du lịch tìm kiếm với từ khóa tour du lịch cũng sẽ tìm kiếm và các từ tìm 

kiếm đang có xu hướng tăng.  

 

Xu hướng tìm kiếm thông tin về du lich bien của người dân Việt trên Google.com 

 

Cụm từ tìm kiếm liên quan khi khách du lịch tìm kiếm với từ khóa du lich bien cũng sẽ tìm kiếm và các từ tìm 

kiếm đang có xu hướng tăng.  
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- Thiết bị sử dụng để tìm kiếm thông tin du lịch 

Kết quả khảo sát bên dưới cho thấy, thiết bị di động ngày nay đóng vai trò quan trọng trong quá trình mua 

sắm dịch vụ Du lịch – Lữ hành. Gần 70% người từng đi du lịch cho biết họ tìm kiếm thông tin du lịch qua thiết bị 

di động (Điện thoại & máy tính bảng). Khác với hành vi tìm kiếm trên máy tính, người tiêu dùng có thể tìm kiếm 

thông tin du lịch trong lúc trò chuyện với người thân-bạn bè (là nguồn tham khảo thông tin du lịch phổ biến & 

đáng tin nhất) hoặc trong khi xem thông tin du lịch trên Tivi, báo/tạp chí,… 

 

Hình. Mức độ sử dụng các thiết bị để tìm kiếm thông tin du lịch - % người chọn. Base: Người dùng internet có đi du lịch trong nước 1 năm 

qua (Vinaresearch, 2013) 
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- Đặc điểm khách du lịch trên mạng xã hội 

Mạng xã hội là một trong những nguồn thông tin tham khảo quan trọng trước khi du lịch. Không chỉ vậy, người 

tiêu dùng qua đó còn dễ dàng “giao tiếp” với nhà cung cấp tour hoặc những người tiêu dùng khác nhằm thỏa 

mãn nhu cầu thông tin. Một số nghiên cứu khoa học đã khẳng định rằng những thông tin từ mạng xã hội và 

người ảnh hưởng (Influencer) là nhân tố then chốt tác động đến hành vi người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ khi 

họ nghiên cứu thông tin du lịch.  

Hiện nay tại Việt Nam có khoảng 31 triệu người dùng Facebook, đây là một kênh để phân phối thông tin đáng 

quan tâm và đầu tư của công ty Du lich – Lữ hành. Báo cáo phân tích người dùng Facebook của công ty 

Datasection Việt Nam cho thấy, những người thường tương tác với fanpage của các công ty lữ hành phần lớn là 

nữ giới, đã có việc làm, đa số nằm trong độ tuổi từ 18 – 29 và sinh sống tại miền Nam. Cụ thể, trong tổng số 

fan có tương tác với các fanpage lữ hành trong 3 tháng (từ 1/12/2014 – 28/2/2015) thì: 

 

Hình: Đặc điểm fan có tương tác với các fanpage lữ hành từ 1/12/2014 – 28/2/2015. Nguồn: Datasection.com.vn 

  

Đặc điểm Fan 

- Nữ giới chiếm tỷ lệ 62% và nam giới chiếm 

38%. 

- Fan sinh sống tại miền Nam & miền Tây 

chiếm 49%, miền Bắc là 31%, miền Trung & 

Tây Nguyên là 16% và nước ngoài là 4%. 

- Fan có độ tuổi từ 18-24 chiếm 34%, từ 25 – 

29 tuổi là 40%, từ 30 – 39 tuổi là 18%, từ 

40-49 tuổi là 6% và trên 50 tuổi chỉ có 2%.  

http://datasection.com.vn/
http://datasection.com.vn/
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- Yếu tố ảnh hưởng đến hành vi đặt mua tour du lịch online 

Tổng kết một số nghiên cứu khoa học trên thế giới về hành vi đặt tour du lịch online cho chúng tôi thấy rằng, 

chính những yếu tố thuộc về người dùng Internet như ý thức rủi ro, kinh nghiệm mua sắm trên Internet và giá 

trị cá nhân là yếu tố tác động đầu tiên và đáng kể đến hành vi đặt tour của họ. Khi chấp nhận đặt một tour du 

lịch trên Internet, tức là họ đã chấp nhận một rủi ro trong môi trường số, và để thực hiện hành vi mua, họ cần 

có lòng tin về nhà cung cấp tour/giao dịch đó. 

Internet được xem như một đòn bẩy bật họ khỏi ranh giới có nhu cầu sang ranh giới thực hiện hành động. Sự 

bùng nổ mạnh mẽ của Internet, người dùng đã không còn được cung cấp thông tin một cách bị động nữa, mà 

chính những người dùng với nhau đã tương tác và tạo ra một nền tảng nội dung và thông tin hữu ích, dựa trên 

chính kinh nghiệm thực tế của họ.  

 

Hình. Minh họa bài review chuyến du lịch trên một trang blog 

Chính nguồn thông tin này là nhân tố tác động đáng kể đến hành vi và ý định du lịch hoặc đặt tour du lịch của 

một người dùng Internet. Hơn nữa, cùng với đó là một phát hiện thú vị rằng, hình ảnh về điểm đến đóng một 

vai trò hết sức to lớn trong quá trình quyết định du lịch của người dùng. Một người khi quyết định khám phá 

một vùng đất thường thiếu thông tin chi tiết về nơi đó, do đó việc cung cấp kịp thời, đầy đủ là hết sức cần thiết. 

Các nghiên cứu nhấn mạnh rằng, việc cung cấp hình ảnh kịp lúc là chưa đủ, người dùng cần hơn hết là tính 

chính xác của các bức ảnh, và họ có xu hướng bị tác động bởi những hình ảnh có xảm xúc được cung cấp bởi 



19 | P a g e   Copyright by Moore 2015 
 

bạn bè trong mạng lưới của họ hơn là những hình ảnh được cung cấp bởi hãng. Nếu nhìn khía cạnh này ở Việt 

Nam, rõ ràng có một vài điểm lưu ý ở một số website du lịch khi hình ảnh họ cung cấp mang nhiều tính chất 

tham khảo, và ít chứa cảm xúc hay cá nhân hoá. 



 

 

  

HOẠT ĐỘNG 

MARKETING ONLINE 
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III. HOẠT ĐỘNG ONLINE MARKETING 

Phần III nghiên cứu về hoạt động online marketing của hơn 40 công ty dịch vụ lữ hành ở Việt Nam qua 2 khía 

cạnh truyền thông: Owned Media (gồm website công ty vs trang mạng xã hôi) và Paid Media (gồm các hoạt 

động quảng cáo trên phương tiện truyền thông đại chúng). 

1. Website 

Hầu hết các công ty lữ hành sử dụng cùng website cho nhiều chức năng như bán tour du lịch, cung cấp tin 

công ty về như giới thiệu công ty & địa chỉ liên hệ . Một số công ty khác tách biệt những chức năng bằng cách 

sử dụng nhiều website. Như công ty Vietravel, website Travel.com.vn được bán tour du lịch; website 

Customercare.com.vn chăm sóc khách hàng; website Vietravel.com.vn giới thiệu công ty, văn hóa, cổ đông, tin 

tức du lịch, tuyển dụng,… 

 

Bảng dưới cho thấy 11 website của 10 công ty có lượng truy cập trung bình tháng cao nhất trong hơn 40 

website khảo sát. Trong đó, có 9 website bán tour, 1 website thông tin công ty và 1 website tin tức du lịch. Qua 

các chỉ số số lượng truy cập, cơ cấu traffic, thời gian trên trang chúng ta có thể phần nào biết được sự khác 

nhau trong hoạt động online marketing của các công ty dịch vụ lữ hành. 
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Website Lữ Hành có số lượng truy cập cao
** 

Website Công ty 
Visit/month 

(„000) 

Cơ cấu traffic Time on 

site (Phút) Direct Referral Search Social 

Travel.com.vn Vietravel 220 12.8% 48.6% 34.7% 2.1% 10.45 

Dulichvietnam.com.vn Opentour Group 180 9.5% 8.6% 79.0% 1.5% 4.42 

Vietravel.com.vn Vietravel 130 16.3% 23.0% 59.1% 1.1% 3.15 

Dulichviet.com.vn Du Lịch Việt 120 11.3% 7.2% 79.6% 0.7% 2.30 

Dulichtet.com Sài Gòn Tourist 55 9.2% 57.5% 31.9% 0.6% 4.93 

Dulichkhatvongviet.com Khát Vọng Việt 45 7.0% 21.1% 71.2% 0.8% 1.63 

Dulichhoanmy.com Hoàn Mỹ 45 11.6% 5.6% 82.3% 0.3% 2.62 

Buffalotours.com Thiên Minh Group 35 28.3% 19.2% 48.9% 2.6% 2.56 

Saigon-tourist.com Sài Gòn Tourist 30 7.6% 12.1% 79.5% 0.7% 1.93 

Fiditour.com Fidi Tour 25 17.9% 19.6% 62.0% 0.5% 2.97 

Datviettour.com.vn Đất Việt Tour 25 18.1% 10.3% 64.0% 0.8% 2.63 

Mean  83 13.6% 21.2% 62.9% 1.1% 3.60 

**
: Top 11 website trong hơn 40 website đưa vào phân tích 

Nguồn: Desktop Traffic – Similarweb.com, tháng 3/2015
 

Mạng bán tour Travel.com.vn dẫn đầu về số lượng cập, với 220 ngàn visit/tháng. Đây cũng là website có thời 

gian người xem lưu lại trang lâu vượt trội, với trung bình 10.45 phút/visit so với trung bình là 3.6 phút/visit. Điều 

này cho thấy website có chất lượng cao cả về tính năng lẫn nội dung. Nguồn visit đến website chủ yếu từ trang 

tìm kiếm (34.7%) và website khác - referral (48.6%). Tỷ lệ Referral cao có thể do lượng truy cập từ website khác 

của công ty đến (như vietravel.com.vn) hoặc có thể là kết quả của hoạt động quảng cáo và online PR. 

Dulichvietnam.com.vn đúng thứ 2 về lượng truy cập trung bình tháng. Đây là trang thông tin du lịch tổng hợp 

của công ty Opentour Group, bao gồm nhiều chuyên trang như bán tour (tour.dulichvietnam.com.vn), đặt vé 

máy bay (vemaybay.dulichvietnam.com.vn), đặt phòng khách sạn (khachsan.dulichvietnam.com.vn),… 

Hầu hết lượng truy cập của Dulichviet.com.vn và Dulichoanmy.com đến từ trang tìm kiếm. Ngược lại, trang 

Buffalotours.com của Thiên Minh Group có tỷ lệ visit trực tiếp và social cao nhất. Thêm nữa, nguồn traffic của 

Buffalotours.com chủ yếu đến từ nước ngoài do Buffalotour là dịch vụ lữ hành hướng đến thị trường nhiều quốc 

gia ở Châu Á. Sài Gòn Toursit xây dựng các website chuyên đề cho từng thời điểm trong năm như 

dulichtet.com và dulichhe.com. Đến thời điểm, có thể công ty sẽ sử dụng các hình thức quảng cáo để thu hút 

khách hàng đến website, thể hiện qua tỷ lệ referral rất cao. Còn trên trang tìm kiếm, khách hàng sẽ tìm thấy 

Saigon-tourist.com, website cung cấp thông tin công ty. 

https://travel.com.vn/
http://www.dulichvietnam.com.vn/
http://www.vietravel.com.vn/
http://dulichviet.com.vn/
http://www.dulichtet.com/
http://dulichkhatvongviet.com/
http://www.dulichhoanmy.com/
http://www.buffalotours.com/
http://www.saigon-tourist.com/
http://www.fiditour.com/
http://datviettour.com.vn/
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2. Social Media 

Facebook là mạng xã hội được sử dụng phổ biến nhất, kế đến là Youtube. Bên cạnh đó, các công ty lữ hành 

còn sử dụng mạng xã hội phổ biến khác như Twitter, LinkedIn, Google Plus và Pinterest. Năm 2014, tỷ lệ người 

dùng Facebook trên tổng số người dùng Internet khoảng 93.9%, Zing Me-54.7%, Twitter-35.7%, LinkedIn-22%, 

Instagram-19.6% và Pinterest-14.9%. Trong phân này, chúng tôi tập trung phân tích hoạt động trên Facebook.  

Phân bổ visit đến website từ các mạng xã hội
** 

Website Công ty 
Tỷ lệ traffic đến từ 

Social 

Tỷ trọng từ 

Youtube 

Tỷ trọng từ 

Facebook 

Tỷ trọng từ Social 

Network khác 

Travel.com.vn Vietravel
 

2.1% 10.41% 88.86% 0.73% 

Dulichvietnam.com.vn Opentour Group 1.5% 1.63% 98.14% 0.23% 

Vietravel.com.vn Vietravel
 

1.1% 6.43% 93.57% 0.00% 

Dulichviet.com.vn Du Lịch Việt 0.7% 0.72% 99.28% 0.00% 

Dulichtet.com Sài Gòn Tourist 0.6% 26.71% 73.29% 0.00% 

Dulichkhatvongviet.com Khát Vọng Việt 0.8% 6.35% 63.96% 29.69% 

Dulichhoanmy.com Hoàn Mỹ 0.3% 0.00% 100.00% 0.00% 

Buffalotours.com Buffalo Tours 2.6% 0.00% 86.52% 13.48% 

Saigon-tourist.com Sài Gòn Tourist 0.7% 4.83% 95.17% 0.00% 

Fiditour.com Fidi Tour 0.5% 0.00% 100.00% 0.00% 

Datviettour.com.vn Đất Việt Tour 0.8% 0.00% 100.00% 0.00% 

Mean  1.1% 5.19% 90.8% 4.01% 

**
: Top 11 website về lượng truy cập trong hơn 40 website đưa vào phân tích 

Nguồn: Desktop Traffic – Similarweb.com, tháng 3/2015 

Từ bảng trên cho thấy, 90.8% lượng truy cập đến các website lữ hành là từ Facebook, 5.19% đến từ Youtube và 

4% đến từ mạng xã hội khác. Nổi bật, Youtube đóng góp 26.7% lượng truy cập từ mạng xã hội đến 

Dulichtet.com. 29.69% lượng truy cập từ mạng xã hội đến trang Dulichkhatvongviet.com là từ Pinterest, mạng 

xã hội chia sẽ nội dung - có đối tượng người dùng chủ yếu là giới trẻ (16 – 34 tuổi), giới tính nữ (56%). Còn với 

Buffalotour.com, 12.48% tỷ trọng traffic từ mạng xã hội đến từ Pinterest, Twitter, LinkedIn và Myspace. 

http://www.bdg-asia.com/vietnams-top-social-media-sites-2014/
http://www.bdg-asia.com/vietnams-top-social-media-sites-2014/
http://www.bdg-asia.com/vietnams-top-social-media-sites-2014/
https://travel.com.vn/
http://www.dulichvietnam.com.vn/
http://www.vietravel.com.vn/
http://dulichviet.com.vn/
http://www.dulichtet.com/
http://dulichkhatvongviet.com/
http://www.dulichhoanmy.com/
http://www.buffalotours.com/
http://www.saigon-tourist.com/
http://www.fiditour.com/
http://datviettour.com.vn/
http://wearesocial.net/blog/2014/10/profile-pinterest-users/


24 | P a g e    Copyright by Moore 2015 

 

 

Fanpage Du Lịch Đà Lạt của công ty TA Travel có số lượng fan rất lớn, hơn 150 ngàn fan. Các sản phẩm du lịch 

của TA Travel chủ yếu tập trung vào thị trường Đà Lạt. Các công ty còn lại điều cung cấp sản phẩm du lịch rất 

đa dạng. Fanpage của Du Lịch Việt Sun có hơn 134 ngàn fan và fanpage của Opentour Group có hớn 68 ngàn 

fan. Ngoài ra, Opentour Group còn 2 fanpage khác, với tổng số fan 3 fanpage là 86 ngàn fan. 

 

Hình. Fanpage Lữ hành có số lượng fan lớn nhất
**
, giảm dần từ trái sang phải.  

Nguồn: Facebook.com, 3/2015 I 
**
: trong hơn 40 fanpage phân tích 
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Du Lịch Việt Sun Du lịch Việt Nam Vietravel DuLichViet HIS Song Han

VN Tourist
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Travel

10 Fanpage có số lượng Fa n lớn  
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- Tình hình hoạt động  

Theo dữ liệu từ Insightreport.vn, công cụ theo dõi và phân tích mạng xã hội, trong 1 tháng qua, 10 fanpage Lữ 

hành hàng đầu đăng gần 700 post, tổng số tương tác đạt hơn 5.300 tương tác (gồm cả tương tác tự nhiên và 

tương tác từ quảng cáo) và “giao tiếp” với hơn 23 ngàn fan.  

Đồ thị dưới cho thấy số lượng post và tương tác trung bình mỗi post của 10 fanpage có lượng fan giảm dần từ 

trái sang. Nhìn chung, fanpage có số lượng fan lớn không hẳn là những fanpage hoạt động sôi nổi. Trong đó, 

Vietravel là fanpage thường xuyên “giao tiếp” với fan nhất, với 203 post, trung bình gần 7 post/ngày, và trung 

bình có 91 tương tác/post. Kế tiếp là Fiditour, Du Lịch Việt Sun và Transviet Travel. 

 

Hình. Thống kê số lượng post và tương tác trung bình mỗi post của 10 fanpage lớn nhất
**
, từ trái sang. 

  Nguồn: Insightreport.vn, 14/22015 – 15/32015 I 
**
: trong hơn 40 fanpage phân tích 

Fanpage Du Lịch Công Vụ (Gloden Tours) chỉ đăng 7 post nhưng lượng tương tác trung bình mỗi post lên tới 

643. Điều này có thể do tác động của quảng cáo, với các post không quảng cáo, lượng tương tác trung bình 

khoảng 5 tương tác/post. 

Đồ thị bên dưới cho thấy số lượng people talking about this (PTAT) và tỷ lệ PTAT trong tổng số fan. Các chỉ số 

này cho thấy mức độ hiệu quả trong việc khai thác số lượng fan hiện có để tạo sự lan truyền (earned media). 

Facebook đã tạo ra các thuật toàn nhằm chọn lọc những thông tin nào sẽ hiển thị trên newsfeed. Nếu người 

dùng like một fanpage nhưng ít tương tác trên đó, những post của fanpage này sẽ dần “biến mất” trên 

newsfeed của fan, những fan như vậy trở thành fan “chết”. Và page không chỉ mất đi fan của họ mà cả những 
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người trong mạng lưới xã hội của fan. Do đó, sở hữu số lượng fan lớn chưa hẳn đã tốt nếu fanpage có tỷ lệ 

PTAT thấp. 

 

Hình. Thống kê số lượng People Talking About This (PTAT) và tỷ lệ PTAT của 10 fanpage lớn nhất
**
, từ trái sang. 

Nguồn: Insightreport.vn, 14/22015 – 15/32015 I 
**
: trong hơn 40 fanpage phân tích 

- Cuộc trò chuyện 

Công ty Datasection Việt Nam đã khảo sát những post đăng tải và sự tương tác fan từ tháng 12/2014 đến tháng 

3/2015 trên 10 fanpage Lữ hành lớn nhằm tìm hiểu sâu về cuộc trò chuyện giữa thương hiệu và fan. Kết quả 

khảo sát cho thấy, nội dung các post (cuộc trò chuyện) khá đa dạng và có thể chia thành 3 nhóm: 

- Nhóm thông tin tour du lịch, thời gia chuyến đi, giá vé,… (ví dụ: http://goo.gl/NDqwx2) được các 

thương hiệu nói đến nhiều nhất, chiếm 41% tổng số post. Đây cũng là nhóm nội dung fan quan tâm 

nhất, trung bình mỗi post có 172 lượt like/share/comment (Lưu ý: đây cũng là nhóm nội dung chạy 

quảng cáo nhiều nhất). 

- Nhóm thông tin về địa điểm thu vị, quán ăn-món ngon, văn hóa-con người,… (ví dụ: 

http://goo.gl/NDqwx2) chiếm 34% tổng số post. Nhóm này ít được fan quan tâm nhất, trung bình chỉ 

có 33 tương tác/post. 

- Nhóm nội dung khác như thông tin công ty, thông tin ngành du lịch,..hay câu châm ngôn,  hình ảnh 

vui nhộn,…(ví dụ: http://goo.gl/nu7M6y) chiếm khoảng 25% tổng số post. Trung bình, có 80 tương 

tác/post. 
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Những post nhằm review các tour du lịch đã cung cấp cũng như đánh gia của khách hàng rất ít. Theo nhóm 

nghiên cứu, các thông tin này rất hữu ích đối với khách du lịch tiềm năng vì qua đó, khách du lịch sẽ có được 

những hình ảnh rõ ràng hơn về nhà cung cấp tour, cảm nhận được, “thấy” được những dịch vụ họ sẽ được 

phục vụ. Từ đó, hình thành các kỳ vọng và ý định sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp, thúc đẩy quá trình nghiên 

cứu và ra quyết định mua sắm. 

- Hiệu quả hoạt động hiện tại 

Fanpage của Sài Gòn Tourist đang có hiệu quả tốt nhất khi xét về tốc độ tăng trưởng fan qua các tuần (tính 

trung bình trong 3 tháng) và mức độ tương tác của fan. Fanpage của Đất Việt Tour và Vietravel đúng thứ 2. 

Nhìn chung, những fanpapge được đánh giá hiệu quả hoạt động là những fanpage có lượng fan tương thấp, 

đang trên đà tăng trưởng. 

Xét về lượng truy cập đến website, thì fanpage Vietravel mới là fanpage hiệu quả nhất do có lượng traffic từ 

fanpage đến website lớn nhất. Kế đến là fanpage của Opentour Group và Du Lịch Việt. 

 

Hình. Fanpage Lữ hành có hiệu quả hoạt động tốt nhất
**
, giảm dần từ trái sang phải.  

Nguồn: Fanpagekarma.com, 3/2015  I 
**
: trong hơn 40 fanpage phân tích 
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- Quảng cáo Facebook 

Fanpage và website thường được kết hợp chặt chẽ với nhau. Fanpage giới thiệu tour du lịch đến fan  và người 

dùng Facebook khác, sau đó, họ có thể vào website để xem thêm các sản phẩm khác và liên hệ mua sắm. 

Ngược lại, những người đã truy cập vào website, khi truy cập Facebook sẽ nhìn thấy quảng cáo tour du lịch họ 

vừa xem (tuy vào cách thiết lập chiến dịch) của website trên newsfeed hoặc khu vực quảng cáo bên tay phải. 

(Facebook remarketing). 

         

Hình. Minh họa quảng cáo Facebook Remarketing. 
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3. Quảng cáo cố định 

Quảng cáo cố định đề cập đến hình thức quảng cáo tính phí theo thời gian hiển thị quảng cáo (CPD). Vị trí 

quảng cáo là cố định tại website đặt quảng cáo và không thể thay đổi từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc chiến 

dịch. Ưu điểm của hình thức này hiện nay là vị trí quảng cáo nổi bật, cơ chế tính phí thuyết phục và dễ dàng 

kiểm  tra quảng cáo.  

Theo thống kê từ iTracker.vn, công cụ theo dõi và phân tích quảng cáo trực tuyến, tổng chi tiêu cho quảng cáo 

CPD năm 2014 trên top 50 website tại Việt Nam đạt 47.4 triệu USD (hơn 990 tỷ đồng). Trong đó, tỷ lệ chi tiêu từ 

các công ty Lữ hành chiếm khoảng 0.6% tổng chi tiêu. Khoảng 90% chi tiêu quảng cáo tập trung vào các 

website tin tức hàng đầu hiện nay là Vnexpress.net, Tuoitre.vn, Vietnamnet.vn, Webtretho.com, Dantri.com.vn 

và Ngoisao.net. 

 

Nguồn: iTracker.vn, 1/1/2014 – 31/12/2014 

Có gần 40 công ty Lữ hành chi tiêu cho quảng cáo CPD trong năm 2014. Vietravel là công ty chi tiêu nhiều 

nhất, chiếm 14% chi tiêu quảng cáo ngành Lữ Hành. Đứng thứ 2 là Vietrantour, chiếm 13%, thứ 3 là Indochina 

Tourist, chiếm 11%.  
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Nguồn: iTracker.vn, 1/1/2014 – 31/12/2014. 

Cũng theo thống kê từ iTracker.vn, có thể thấy chi tiêu quảng cáo CPD của các công ty Lữ hành có xu hướng 

tăng cao vào 2 đợt: đợt 1 từ tháng 3 – tháng 6 và đợt 2 từ tháng 8 – tháng 10. Biểu đồ bên dưới cho thấy mức 

chi quảng cáo CPD tháng 3 tăng cao gấp đôi tháng 2 và mức này duy trì đến tháng 6. Mức chi quảng cáo đạt 

đỉnh vào tháng 9, với mức chi chiếm 17% tổng chi quảng cáo CPD cả năm 2014. 

 

Nguồn: iTracker.vn, 1/1/2014 – 31/12/2014. 
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4. Mạng quảng cáo 

Ngày nay, các giải pháp quảng cáo thường được cung cấp thông qua một mạng quảng cáo với các công nghệ 

hiện đại. Nhà quảng cáo có thể quản lý nhiều chiến dịch quảng cáo cùng lúc, linh hoạt trong việc khởi tạo 

chiến dịch quảng cáo, trả phí quảng cáo theo hiệu quả (theo mô hình CPC, CPM hoặc CPA), thời gian hiển thị 

quảng cáo (tiếp tục chạy, dừng quảng cáo), thay đổi nội dung quảng cáo hoặc đối tượng nhận quảng cáo. Hay 

một cách khác, nhà quảng cáo có thể chủ động cải thiện hiệu quả quảng cáo ngay trong thời gian thực hiện 

chiến dịch.  

 

Hình. Minh họa quảng cáo Vietravel qua mạng quảng cáo Google (GDN). 

 

  



32 | P a g e    Copyright by Moore 2015 

 

5. Trang tìm kiếm Google.com 

Trung bình, lượng visit từ search chiếm khoảng 63% lượng visit đến website. Mạng bán tour Travel.com.vn có tỷ 

lệ truy cập từ trang tìm kiếm chỉ 34.7%, trong đó, 0.96% lượng truy cập thông qua quảng cáo. 

Dulichoanmy.com có tỷ lệ visit từ search cao nhất với 82.3%. Dulichtet.com có tỷ lệ visit từ search thấp nhất 

nhưng lượng traffic từ paid search khá cao.  

Buffalotours.com và Datviettour.com.vn là 3 website đầu tư nhiều nhất cho quảng cáo trên trang tìm kiếm (xét 

theo tỷ lệ), thể hiện qua tỷ lệ truy cập đến từ quảng cáo chiếm tỷ lệ cao.  Cần lưu ý rằng dữ liệu vào tháng 

3/2015, thông thường các công ty khác nhau sẽ có chiến lược quảng cáo tìm kiếm khác nhau, dẫn đến khác 

nhau về tỷ lệ truy cập qua quảng cáo. 

Search Marketing 

Website Công ty Visit từ Search Engines Tỷ trong Paid search 

Travel.com.vn Vietravel
 

34.7% 0.96% 

Dulichvietnam.com.vn Opentour Group 79.0% 4.53% 

Vietravel.com.vn Vietravel
 

59.1% 0.01% 

Dulichviet.com.vn Du Lịch Việt 79.6% 2.02% 

Dulichtet.com Sài Gòn Tourist 31.9% 4.00% 

Dulichkhatvongviet.com Khát Vọng Việt 71.2% 0.00% 

Dulichhoanmy.com Hoàn Mỹ 82.3% 1.30% 

Buffalotours.com Buffalo Tours 48.9% 10.12% 

Saigon-tourist.com Sài Gòn Tourist 79.5% 0.00% 

Fiditour.com Fidi Tour 62.0% 0.00% 

Datviettour.com.vn Đất Việt Tour 64.0% 13.11% 

**
: Top 11 website về lượng truy cập trong hơn 40 website đưa vào phân tích 

Nguồn: Desktop Traffic – Similarweb.com, tháng 3/2015 

Quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm Google.com rất được các công ty lữ hành ưu chuộng do Google.com 

được nhiều khách du lịch sử dụng làm nguồn tìm kiếm thông tin (73% khách du lịch) và khả năng tiếp cận từng 

nhóm nhu cầu cụ thể. Hình thức quảng cáo phổ biến vẫn là quảng cáo theo từ khóa và tiếp thị lại (Adwords 

remarketing). Tuy nhiên, ngày càng nhiều công ty lữ hành không còn muốn nhận được các báo cáo chỉ với 

những con số như click hay impression. Họ muốn biết chiến dịch quảng cáo mang lại bao nhiêu đơn hàng và 

hiệu quả đầu tư là bao nhiêu. Mặt khác, các công ty lữ hành ngày càng tham gia nhiều hơn vào quá trình triển 

khai, tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo thay vì giao hoàn toàn việc này cho công ty quảng cáo như trước đây. Họ 

cũng muốn thông tin minh bạch hơn, đặc biêt là chi phí quảng cáo (CPC). 

https://travel.com.vn/
http://www.dulichvietnam.com.vn/
http://www.vietravel.com.vn/
http://dulichviet.com.vn/
http://www.dulichtet.com/
http://dulichkhatvongviet.com/
http://www.dulichhoanmy.com/
http://www.buffalotours.com/
http://www.saigon-tourist.com/
http://www.fiditour.com/
http://datviettour.com.vn/
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Hình. Minh họa quảng cáo Google.com 

Ngoài quảng cáo cố định (CPD), Google Search/Display, Facebook, các công ty lữ hành còn tổ chức các hoạt 

động marketing trực tuyến khác như: online event, quảng cáo email (Gmail sponsored promotions), mobile 

marketing (search/banner), content marketing (Online PR, travel news,..) hay các chương trình liên kết đối tác 

(Affiliate marketing) với website mua theo nhóm (nhommua.com, muachung.vn, hotdeal.vn,…) và/hoặc website 

đặt vé may bay/đặt phòng online (mytour.vn, ivivu.com,..). 

 

Hình. Minh họa bài quảng cáo tour trên báo điện tử 

 



 

  

KẾT LUẬN 
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IV. KẾT LUẬN 

Năm 2014, ngành du lịch Việt Nam đã đón được 7.87 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 38.5 triệu lượt 

khách du lịch nội địa, tăng tương ứng 4% và 10% so với năm 2013. Tổng thu từ khách du lịch đạt 230 ngàn tỷ 

đồng, tăng 15% so với năm 2013, cao nhất từ trước tới nay. Trên thế giới, kinh doanh du lịch trực tuyến nói 

chung và kinh doanh tour du lịch trực tuyến nói riêng là một trong những mảng kinh doanh trực tuyến (e-

commerce) phát triển mạnh mẽ nhất. Doanh số kinh doanh du lịch trực tuyến toàn cầu năm 2010 đạt khoảng 

309 tỷ USD, dự báo đến năm 2016 sẽ đạt 523 tỷ USD. 

Đặc điểm khách du lịch 

Theo Báo cáo thương mại điện tử 2014, có 71% người dùng internet Việt Nam từng mua sắm trực tuyến. Trong 

đó, có khoảng 21% người từng đạt mua vé máy bay/tour du lịch. Tỷ lệ người mua sắm đặt vé may bay/tour du 

lịch trực tuyến năm 2013 là 16%. Như vậy, tính đến năm 2014 có khoảng 6 triệu người từng đặt mua vé may 

bay/tour du lịch trực tuyến. Trong năm 2014, số người mua mới (mua lần đầu) khoảng 1.420.000 người. Ước 

tính, chi tiêu bình quân của khách du lịch nội địa khoảng 1.1 triệu/ngày. Đối với khách quốc tế, ước tính tổng chi 

phí cho một chuyến du lịch Việt Nam khoảng 1.500 USD/người, chi tiêu bình quân khoảng 110 USD/ngày. 

Trước khi đi du lịch, người tiêu dùng thường tham khảo thông tin từ ý kiến gia đình-bạn bè, tìm kiếm trên trang 

tìm kiếm và các website du lịch. Trong đó, gần 70% người từng đi du lịch cho biết họ tìm kiếm thông tin du lịch 

qua thiết bị di động (Điện thoại & máy tính bảng). Mạng xã hội cũng là một trong những nguồn thông tin tham 

khảo quan trọng trước khi du lịch. Một số nghiên cứu khoa học đã khẳng định rằng những thông tin từ mạng 

xã hội và người ảnh hưởng (Influencer) là nhân tố then chốt tác động đến hành vi người tiêu dùng, đặc biệt là 

giới trẻ khi họ nghiên cứu thông tin du lịch. 

Những yếu tố thuộc về người dùng Internet như ý thức rủi ro, kinh nghiệm mua sắm trên Internet và giá trị cá 

nhân là yếu tố tác động đầu tiên và đáng kể đến hành vi đặt tour của họ. Kế đến là những thông tin từ người 

khác trên trang mạng xã hội và hình ảnh về điểm đến đóng một vai trò hết sức to lớn trong quá trình quyết 

định du lịch của người dùng. 

Hoạt động Online Marketing  

Hầu hết các công ty lữ hành sử dụng cùng website cho nhiều chức năng khác nhưng một số công ty phát triển 

nhiều website riêng biệt. Mạng bán tour Travel.com.vn là website dẫn đầu về số lượng cập, với 220 ngàn 

http://www.statista.com/statistics/247321/forecast-of-worldwide-online-travel-sales-volume/
http://www.statista.com/statistics/247321/forecast-of-worldwide-online-travel-sales-volume/
file:///D:/DIGITAL%20ACTIVITIES/Nganh%20Du%20Lich/Tai%20Lieu/Chien%20luoc%20phat%20trien%20DL%20VN%202020.pdf
file:///D:/DIGITAL%20ACTIVITIES/Nganh%20Du%20Lich/Tai%20Lieu/Chien%20luoc%20phat%20trien%20DL%20VN%202020.pdf
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visit/tháng. Đây cũng là website có thời gian người xem lưu lại trang lâu vượt trội hơn các website công ty lữ 

hành khác. Gần 63% traffic đến các website Lữ hành là từ trang tìm kiếm, 21% traffic đến từ trang website khác, 

13.6% traffic đến trực tiếp và chỉ 1.1% traffic là từ trang mạng xã hội.  

Facebook là mạng xã hội được sử dụng phổ biến nhất, 90.8% traffic từ socal được tạo ra từ Facebook. Kế đến là 

Youtube. Bên cạnh đó, các công ty lữ hành còn sử dụng mạng xã hội phổ biến khác như Twitter, LinkedIn, 

Google Plus và Pinterest. Fanpage Du Lịch Đà Lạt của công ty TA Travel có số lượng fan rất lớn, hơn 150 ngàn 

fan. Các sản phẩm du lịch của TA Travel chủ yếu tập trung vào thị trường Đà Lạt. Vietravel là fanpage thường 

xuyên “giao tiếp” với fan nhất, với 203 post, trung bình gần 7 post/ngày, và trung bình có 91 tương tác/post. Kế 

tiếp là Fiditour, Du Lịch Việt Sun và Transviet Travel. Cuộc trò chuyện giữa fanpgae với fan trên Facebook xoay 

quanh 3 nội dung chính là thông tin tour du lịch, thông tin địa điểm du lịch và các thông tin khác về thông tin 

du lịch, văn hóa công hay các nội dung hài hước, vui nhộn. 

Có gần 40 công ty Lữ hành chi tiêu cho quảng cáo CPD trong năm 2014. Vietravel là công ty chi tiêu nhiều 

nhất, chiếm 14% chi tiêu quảng cáo ngành Lữ Hành. Đứng thứ 2 là Vietrantour, chiếm 13%, thứ 3 là Indochina 

Tourist, chiếm 11%. Quảng cáo tự động qua các mạng quảng cáo chưa có số liệu thống kê chi tiêu quảng cáo, 

nhưng chúng tôi thấy rằng ngày càng được nhiều công ty lữ hành sử dụng giải pháp quảng cáo này thay cho 

giải pháp booking quảng cáo truyền thống. Quảng cáo trên trang tìm kiếm vẫn giữ một vai trò hết sức quan 

trọng trong các chiến dịch online marketing. Các công ty lữ hành ngày càng đòi hỏi cao hơn về hiệu quả đầu 

tư, thông qua doanh số bán hàng từ quảng cáo, và tham gia nhiều hơn vào quá trình triển khai, tối ưu hóa hiệu 

quả quảng cáo. Ngoài quảng cáo cố định (CPD), Google Search/Display, Facebook, các công ty lữ hành còn tổ 

chức các hoạt động marketing trực tuyến khác như: online event, quảng cáo email (Gmail sponsored 

promotions), mobile marketing (search/banner), content marketing (Online PR, travel news,..) hay các chương 

trình liên kết đối tác (Affiliate marketing) với website mua theo nhóm (nhommua.com, muachung.vn, 

hotdeal.vn,…) và/hoặc website đặt vé may bay/đặt phòng online (mytour.vn, ivivu.com,..). 
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Phụ lục. Một số công ty dịch vụ Lữ hành 

Công ty Website Công ty Website 

Công ty Hà Nội Toserco Tosercohanoi.com Công ty Rồng Châu Á Dulichchaua.vn 

Công ty Liên Bang Travel Lienbangtravel.com Công ty Vitours Vitours.com.vn 

Công ty TA Travel Dalat24h.vn Công ty Blue Ocean Dulichbienngoc.com.vn 

Công ty Việt Sun Travel Vietsuntravel.com Công ty Bến Thành Tourist Benthanhtourist.com 

Công ty DL Thiên Anh Thienanhtravel.com.vn Công ty DL Hạ Long Dulichhalong.net 

Công ty Vietravel Travel.com.vn Công ty Vietnam Hidden Tour Vietnamhiddentour.com 

Công ty Vietravel Vietravel.com.vn Công ty Asia Sun Travel Asiasuntravel.com 

Công ty Du Lịch Việt Dulichviet.com.vn Công ty Vietnam Open Tour Vietnamopentour.com.vn 

Công ty Song Han Tourist Histravel.com.vn Công ty Lửa Việt Tour Luaviettours.com 

Công ty Golden Tours Dulichcongvu.com Công ty Hoàng Nam Tourist Hoangnamtourist.com 

Công ty Fidi Tour Fiditour.com Công ty DL Thanh Niên Dulichthanh-ytc.com.vn 

Công ty DL Khát Vọng Việt Dulichkhatvongviet.com Công ty DL Á Châu Dulichachau.com 

Công ty Opentour Group Dulichvietnam.com.vn Công ty Happy Travel Happytravel.net.vn 

Công ty Opentour Group Opentour.com.vn Công ty Hà Nội Tourist Hanoitourist.vn 

Công ty Opentour Group Opentour.com.vn Công ty DL Hoàn Mỹ Dulichhoanmy.com 

Công ty Chu Du Việt Dulichdanang.net.vn Công ty DL Cỏ Việt Dulichcoviet.com.vn 

Công ty Sài Gòn Tourist Dulichtet.com Công ty Transviet Travel Transviet.com.vn 

Công ty Sài Gòn Tourist Saigon-tourist.com Công ty Buffalo Tours Buffalotours.com 

Công ty APT Travel Apttravel.com Công ty Đất Việt Tour Datviettour.com.vn 

Công ty DL Sinh Viên Dulichsinhvien.com.vn Công ty Hoàng Việt Travel Hoangviettravel.vn 

Công ty Chợ Lớn Tourist Cholontourist.com.vn   

 

  

http://www.tosercohanoi.com/
http://dulichchaua.vn/
http://www.lienbangtravel.com/
http://www.vitours.com.vn/vie/
http://dalat24h.vn/
http://dulichbienngoc.com.vn/home/
http://vietsuntravel.com/
http://www.benthanhtourist.com/
http://www.thienanhtravel.com/
http://www.dulichhalong.net/
https://travel.com.vn/
http://www.vietnamhiddentour.com/
http://www.vietravel.com.vn/
http://www.asiasuntravel.com/
http://dulichviet.com.vn/
http://vietnamopentour.com.vn/
http://histravel.com.vn/
http://www.luavietours.com/vn/
http://dulichcongvu.com/
http://hoangnamtourist.com/
http://www.fiditour.com/
http://dulichthanhnien-ytc.com.vn/
http://dulichkhatvongviet.com/
http://www.dulichachau.com/
http://www.dulichvietnam.com.vn/
http://happytravel.net.vn/
http://www.opentour.com.vn/
http://www.hanoitourist.vn/
http://www.opentour.com.vn/
http://www.dulichhoanmy.com/
http://dulichdanang.net.vn/
http://dulichcoviet.com.vn/
http://www.dulichtet.com/
http://transviet.com.vn/
http://www.saigon-tourist.com/
http://www.buffalotours.com/
http://apttravel.com/
http://datviettour.com.vn/
http://dulichsinhvien.com.vn/
http://www.hoangviettravel.vn/
http://cholontourist.com.vn/
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http://vinaresearch.net/userfiles/file/W&S_Report_Internet_and_Vietnam_local_travel_08_2013.pdf
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Gửi độc giả! 

Các thông tin và nhận định trong báo cáo được thu thập và phân tích dựa vào các nguồn thông tin có sẵn, hợp 

pháp và tin cậy mà nhóm thực hiện có được trong quá trình nghiên cứu. Tuy nhiên, số liệu nghiên cứu có thể 

sai khác với số liệu mà quý vị có. Điều này xuất phát từ nguồn dữ liệu hoặc phương pháp thống kê của chúng 

tôi với những báo cáo của quý vị. 

Nếu quý vị có những thông tin tin cậy, hợp pháp và phù hợp với cấu trúc nội dung của bài báo cáo vui lòng 

góp ý với chúng tôi bằng cách gửi thông tin đến địa chỉ digitalreport2015@gmail.com để chúng tôi có thể hoàn 

thiện hơn trong những báo cáo tiếp theo. 

Để cập nhật thường xuyên những báo cáo và nhận định về các ngành khác, vui lòng truy cập website moore.vn 

và đăng ký nhận Bản tin, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị ngay khi các báo cáo được hoàn thiện. 

Nhóm thực hiện 

 


