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TRUNG TÂM KHẢO SÁT DTC – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ 5.0 TRUST DTC
Địa chỉ: Tầng 1, Z115, Nước Hai, Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên
Hotline: (0208) 6 569 229 – Di động: 0924.689.650 
Email: khaosatdtc@gmail.com                                          Website: https://khaosatdtc.com/

KẾT QUẢ KHẢO SÁT
I. THÔNG TIN KHẢO SÁT
Mã Khảo sát: Người thực hiện: Email:

A-KS2207 Trung tâm Khảo sát DTC khaosatdtc@gmail.com

Ngày chốt khảo sát: Mẫu kết quả khảo sát:

22/02/2022 350

II. KẾT QUẢ KHẢO SÁT
PHẦN I

1. Anh/Chị có sử dụng dịch vụ Internet không? Kết quả

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ

Có 350 100,00

Không 0 0,00

2. Anh/Chị đã từng mua sắm quần áo trực tuyến trong thời gian 6 tháng gần đây chưa?Kết quả

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ

Đã từng 350 100,00

Chưa từng 0 0,00

3. Nếu đã mua thì Anh/Chị đã mua bao nhiêu lần? Kết quả

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ

1 - 3 lần 106 30,29

4 - 6 lần 185 52,86

7 - 10 lần 38 10,86

Trên 10 lần 21 6,00

4. Giá trung bình mặt hàng quần áo anh/chị mua trong thời gian gần đây là bao nhiêu tiền?Kết quả

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ

Dưới 500.000 đồng 85 24,29

500.000 đồng - 1 triệu đồng 218 62,29

1 - 3 triệu đồng 32 9,14

Trên 3 triệu đồng 15 4,29
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5. Anh/Chị thường mua quần áo trực tuyến tại đâu? Kết quả

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ

Trang Web của cửa hàng 46 13,14

Trang Thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki,...)287 82,00

Mua từ các trang Web nước ngoài (Taobao, Tmall, 1688,...)17 4,86

PHẦN II

1. Khảo sát Chất lượng mối quan hệ (1. Hoàn toàn không đồng ý 2. Không đồng ý 3. Bình thường 4. Đồng ý 5. Hoàn toàn đồng ý)

Chỉ tiêu 1 2 3 4 5

Tôi hài lòng với việc mua sắm trực tuyến trên mạng xã hội45 59 106 87 53

Tôi hài lòng với mối quan hệ với các cửa hàng trực tuyến trên mạng xã hội.32 28 155 76 59

Tôi hài lòng với trải nghiệm mua sản phẩm từ mạng xã hội.87 66 102 74 21

Tôi nghĩ mua sản phẩm từ mạng xã hội là một ý kiến hay.29 35 142 125 19

Cửa hàng trực tuyến trên mạng xã hội có độ đáng tin cậy.95 57 123 58 17

Tôi hoàn toàn tin tưởng vào cửa hàng trực tuyến trên mạng xã hội.144 81 54 47 24

Nếu tôi cần trợ giúp, người bán trên mạng xã hội sẽ cố gắng hết sức để giúp tôi.102 75 98 42 33

Nhìn chung, những lời hứa về sản phẩm của người bán trên phương tiện truyền thông xã hội có thể đáng tin cậy110 69 106 39 26

Người bán trên mạng xã hội thực hiện rất tốt vai trò bán hàng của mình.40 48 167 75 20

Kết quả

2. Khảo sát Hoạt động truyền thông tiếp thị, quảng bá trên mạng xã hội(1. Hoàn toàn không đồng ý 2. Không đồng ý 3. Bình thường 4. Đồng ý 5. Hoàn toàn đồng ý)

Chỉ tiêu 1 2 3 4 5

Tôi mua một sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến trên mạng xã hội vì niềm vui.98 102 87 24 39

Tôi mua một sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến trên mạng xã hội vì nội dung hiển thị thú vị.25 39 122 154 10

Tôi mua một sản phẩm trực tuyến trên mạng xã hội vì nó cho phép tôi chia sẻ thông tin của sản phẩm đó với những người khác.67 89 104 84 6

Tôi mua một sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến mạng xã hội vì có một cuộc trò chuyện/chia sẻ bình luận.56 97 82 84 31

Tôi mua một sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến trên mạng xã hội vì tôi dễ dàng quyết định được ý kiến.22 34 142 107 45

Tôi mua một sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến trên mạng xã hội vì nội dung sản phẩm được cập nhật liên tục.41 78 112 95 24

Tôi mua một sản phẩm vì Facebook, Instagram,… của cửa hàng trực tuyến hiển thị thông tin sản phẩm mới nhất.12 36 157 121 24

Tôi mua một sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến trên mạng xã hội vì cung cấp các tìm kiếm thông tin đầy đủ.43 29 118 75 85

Tôi sẵn sàng truyền tải thông tin về thương hiệu, sản phẩm/dịch vụ từ mạng xã hội cho bạn bè của mình.31 48 89 125 57

Tôi sẵn sàng tải lên/đăng lại nội dung sản phẩm/dịch vụ của cửa hàng trên blog hoặc mạng xã hội của mình để giới thiệu.17 26 123 146 38

Kết quả
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3. Khảo sát Trải nghiệm khách hàng (1. Hoàn toàn không đồng ý 2. Không đồng ý 3. Bình thường 4. Đồng ý 5. Hoàn toàn đồng ý)

Chỉ tiêu 1 2 3 4 5

Bài đăng của cửa hàng trực tuyến trên mạng xã hội cố gắng thu hút tôi.9 25 152 89 75

Tham gia (ví dụ như bình luận, chia sẻ) trên mạng xã hội rất thú vị.36 24 122 140 28

Bài đăng của cửa hàng trực tuyến trên mạng xã hội cố gắng đưa tâm trạng tôi tốt lên.87 54 110 65 34

Cửa hàng trực tuyến trên mạng xã hội kích thích sự tò mò của tôi.29 37 126 115 43

Cửa hàng trực tuyến trên mạng xã hội cố gắng khiến tôi suy nghĩ về lối sống của mình.75 102 66 67 40

Cửa hàng trực tuyến trên mạng xã hội nhắc nhở tôi về những hoạt động tôi có thể làm.69 80 101 55 45

Cửa hàng trực tuyến trên mạng xã hội cố gắng khiến tôi suy nghĩ về các mối quan hệ.91 64 82 47 66

Tôi có thể liên hệ với những khách hàng khác thông qua cửa hàng trực tuyến trên mạng xã hội.51 32 124 125 18

Kết quả

4. Khảo sát Các chương trình khách hàng thân thiết(1. Hoàn toàn không đồng ý 2. Không đồng ý 3. Bình thường 4. Đồng ý 5. Hoàn toàn đồng ý)

Chỉ tiêu 1 2 3 4 5

Tôi sẽ mua một sản phẩm khác do mạng xã hội cung cấp trực tuyến trong tương lai21 13 125 136 55

Các voucher, giảm giá tôi nhận được khi mua sắm tại cửa hàng trực tuyến làm tôi thấy thích thú và sẽ tiếp tục mua hàng vào lần sau.15 26 103 147 59

Cửa hàng công nhận tôi là thành viên của chương trình khách hàng thân thiết và cung cấp các dịch vụ độc quyền cho tôi.32 57 139 89 33

Tôi sẽ khuyến khích/giới thiệu bạn bè, người thân sử dụng sản phẩm do mạng xã hội cung cấp54 41 168 42 45

Kết quả

5. Khảo sát Ý định mua lại hàng hóa (1. Hoàn toàn không đồng ý 2. Không đồng ý 3. Bình thường 4. Đồng ý 5. Hoàn toàn đồng ý)

Chỉ tiêu 1 2 3 4 5

Tôi sẽ cân nhắc mua sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến trên mạng xã hội trong tương lai.18 10 166 120 36

Có khả năng tôi sẽ mua sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến trên mạng xã hội trong thời gian ngắn.25 36 105 150 34

Tôi sẽ tiếp tục mua sản phẩm của cửa hàng trực tuyến trong các dịp đặc biệt (sinh nhật, Tết, lễ tình nhân,…)8 15 130 156 41

Kết quả
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PHẦN III

1. Giới tính của bạn là? Kết quả

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ

Nam 136 38,86

Nữ 212 60,57

Khác 2 0,57

2. Nhóm độ tuổi của bạn? Kết quả

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ

15 - 17 tuổi 34 9,71

18 - 25 tuổi 169 48,29

> 26 tuổi 147 42,00

3. Hiện tại bạn đang sinh sống ở đâu? Kết quả

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ

Thành phố Hồ Chí Minh 124 35,43

Hà Nội 105 30,00

Hải Phòng 53 15,14

Huế 41 11,71

Khác 27 7,71

4. Bạn đang là ? Kết quả

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ

Học sinh 40 11,43

Sinh viên 151 43,14

Người đi làm 159 45,43

5. Mức chi tiêu trong tháng của bạn thường là bao nhiêu? Kết quả

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ

< 1 triệu đồng 35 10,00
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1 - 3 triệu đồng 158 45,14

4 - 6 triệu đồng 98 28,00

> 6 triệu đồng 59 16,86

TM. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ 5.0 TRUST DTC NGƯỜI LẬP

KIỂM SOÁT KHẢO SÁT

Đã ký: 22/02/2022 11:37:33

Tổng Giám đốc Công ty: MR. CAO VĂN TÚ Phạm Tiến Sĩ

Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn sản phẩm, dịch vụ từ Trung tâm Khảo sát DTC - Công ty TNHH Công nghệ Số 5.0 TRUST DTC


