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Báp cáo của Episerver dựa trên số liệu các trang web thương mại 
B2C năm 2018-2019, trả lời top các câu hỏi về thương mại điện tử  
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Nếu bạn đang tìm cách so sánh số liệu trang web thương mại B2C của mình với các đối tác và đối thủ cạnh tranh, thì bạn đã tìm 

đúng địa chỉ! Episerver đã theo dõi 1,3 tỷ phiên mua sắm trên 159 trang web tiêu dùng và bán lẻ trên khắp thế giới để nắm bắt 

các chỉ số hiệu suất quan trọng nhất đối với bạn. 

 

Với hơn 60 phần trăm người tiêu dùng mua sắm trực tuyến ít nhất mỗi tháng một lần, các nhà bán lẻ và các thương hiệu phải 

liên tục đánh giá thiết bị và nguồn lưu lượng nào đang hoạt động tốt nhất và đáp ứng phù hợp.  

 

Báo cáo Dot-Com B2C sẽ cung cấp cho các nhà lãnh đạo và các nhà làm thương mại kỹ thuật số một cái nhìn nhanh về những 

gì đang xảy ra trên một mẫu trang web thương hiệu tiêu dùng và bán lẻ, có ý nghĩa thống kê để có câu trả lời dứt khoát cho các 

câu hỏi ưu tiên về thương mại B2C  

 

 

 

 

 

 

 
 

Để bổ sung cho các số liệu điểm chuẩn này, Episerver  đã đưa ra thông tin người mua hàng báo cáo từ nghiên 

cứu hành vi người tiêu dùng của Episerver (được biểu thị bằng biểu tượng này) của hơn 4.500 người mua hàng 

trực tuyến trên toàn cầu. Như bạn sẽ thấy, người tiêu dùng biết họ muốn gì và làm thế nào để có được nó. 
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Devices 

Mọi người truy cập 
vào trang web bán lẻ 
như thế nào? 
Khi xem xét tỷ lệ lưu lượng truy cập theo thiết bị, điện thoại di động 

đã đạt đến đỉnh điểm với 50% tổng số phiên truy cập từ thiết bị điện 

thoại thông minh, 9% từ máy tính bảng và 41% phiên từ máy tính để 

bàn, khiến nó trở nên quan trọng đối với các nhà bán lẻ và các thương 

hiệu đánh giá lại và tối ưu hóa trải nghiệm di động bao gồm giải quyết 

tốc độ trang web, ưu tiên nội dung và trải nghiệm người dùng.  

 

Một số khách hàng của Episerver được theo dõi trong báo cáo này 

thấy hơn 80% các phiên họ giao dịch thông qua điện thoại di động vào 

những ngày bán hàng nhất định. 

 

  

  

  

Một phần ba (32%) người mua sắm trực 

tuyến toàn cầu mong muốn các thương 

hiệu và nhà bán lẻ cung cấp một trang 

web hoạt động tốt trên thiết bị di động 
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Loại thiết bị nào  bán 
được nhiều hàng nhất 
cho mỗi giao dịch? 

Mặc dù điện thoại di động là nguồn hầu hết lưu lượng người dùng sử 

dụng để truy cập các trang web bán lẻ, tuy nhiên mọi người mua nhiều 

mặt hàng hơn khi truy cập vào một trang web bán lẻ qua máy tính để 

bàn. Mỗi đơn hàng trên máy tính để bàn cao hơn 24% so với thiết bị 

di động và trên máy tính bảng cao hơn 14% so với thiết bị di động.  

 

Trong khi người dùng máy tính để bàn có nhiều lợi nhuận hơn trong 

trường hợp này, người dùng di động có thể có xu hướng thêm các mục 

và thoát khỏi những trải nghiệm vụng về. Người mua thông qua máy 

tính để bàn không cần nhiều kiên nhẫn để thêm nhiều mặt hàng và tận 

dụng các sản phẩm được đề xuất để bổ sung cho đơn hàng của họ.  

 

Để tăng số lượng mặt hàng mà người tiêu dùng mua, các trang web 

phải cụ thể hóa theo thiết bị, cung cấp trải nghiệm trực quan và hữu 

ích cho từng loại thiết bị. Việc áp dụng các chức năng Thiết kế Web 

Thích ứng và Ứng dụng Web Tiến bộ (PWA) đã được chứng minh 

giúp làm tăng tỷ lệ chuyển đổi trên thiết bị di động và giá trị đơn hàng 

trung bình (bao gồm cả đơn vị trên mỗi đơn hàng).  

 

 

3.3 

 

Chỉ có 17% người mua hàng trực 

tuyến nói rằng lý do chính khiến họ 

truy cập trang web của các thương 

hiệu lần đầu tiên là để mua hàng. 
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Kênh nào đang thúc đẩy lưu 
lượng truy cập trang web 
nhiều nhất? 

 Đỉnh cao của các nỗ lực tiếp thị của một thương hiệu có thể có giá trị 

hơn bất kỳ một kênh nào vì 48% lượt truy cập trang web từ mẫu của 

Episerver đến từ lưu lượng truy cập trực tiếp, được tính là một người 

gõ trực tiếp vào trang web của nhà bán lẻ trên các trình duyệt hoặc 

nhấp vào nhiều đường dẫn được xác định như dấu trang, email cá nhân 

hoặc các liên kết không phải là Web khác.  

 

Nguồn giới thiệu cao thứ hai cho lưu lượng truy cập trang web bán lẻ 

đến từ tìm kiếm không phải trả tiền, một nguồn giới thiệu khác trong 

đó có vô số yếu tố như nhận thức về thương hiệu (đối với từ khóa có 

thương hiệu), khả năng thu thập dữ liệu trang web, chiến lược tối ưu 

hóa công cụ tìm kiếm (ví dụ: thân thiện với thiết bị di động, nội dung 

phong phú, tốc độ trang, khả năng truy cập) và cách các đối thủ xếp 

hạng. Mặc dù các nhà tiếp thị và người bán hàng không có nhiều 

quyền đối với các lượt truy cập tìm kiếm trực tiếp và tự nhiên, nhưng 

tìm kiếm có trả tiền có thể được quản lý trực tiếp và nó chiếm 13% tất 

cả các lượt truy cập trang web bán lẻ.  

Ngay cả với phần lớn người tiêu dùng 

truy cập trang web của nhà bán lẻ, 

thông qua một đường dẫn trực tiếp, 

87% người mua hàng toàn cầu so sánh 

những gì họ tìm thấy trên một trang 

web của các thương hiệu hoặc nhà bán 

lẻ với Amazon 
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.  

Nguồn nào đem lại nhiều mặt 
hàng được chọn mua trên mỗi 
đơn hàng cao nhất? 

Số lượng chi trả cho lưu lượng truy cập trực tiếp không chỉ cung cấp nhiều lượt 

truy cập nhất mà còn đem lại giỏ hàng có khối lượng cao nhất, được gắn với 

email, với 3,4 mặt hàng trên mỗi đơn hàng. Vì trong tổng số từng mặt hàng được 

bổ sung, các nhà bán lẻ muốn xem xét từng số liệu được cung cấp để bổ sung vào 

mục tiêu của họ. Có phải để tăng số lượng hàng hóa được mua trên mỗi đơn hàng 

không? Số lượng hàng hóa trên mỗi đơn hàng là một điểm chuẩn để xem xét. 

trong năm 2017 và 2018, thông qua truy cập trực tiếp và qua email có số lượng 

hàng trên mỗi đơn hàng cao nhất. Lý do bởi các đề xuất được cá nhân hóa trên 

các trang web và trong các email phong phú hơn so với các kênh khác được liệt 

kê. 

 

Ngoài ra, có thể có một vấn đề về quyền hạn. Nếu người dùng quay lại với ý 

định mua hàng, sau khi được thúc đẩy từ xã hội hoặc quảng cáo có trả tiền, 

nguồn truy cập đó sẽ không được tính. Do đó, dữ liệu này thường sẽ bị hoài 

nghi. Rất có khả năng người dùng sẽ quay lại lần truy cập thứ hai hoặc thứ ba 

để tiến hành so sánh cuối cùng và thực hiện giao dịch mua hàng bằng cách truy 

cập trực tiếp vào trang web của nhà bán lẻ hoặc các thương hiệu. Điều này cũng 

có thể cho thấy việc ưu tiên làm thương hiệu là rất quan trọng bởi sự công nhận 

tên tuổi, lòng trung thành với các thương hiệu và nhà bán lẻ, sẽ đem lại nhiều 

mặt hàng hơn trên mỗi đơn hàng so với thúc đẩy mua sắm từ xã hội. 

20% người mua hàng trực tuyến mong muốn các 

nhà bán lẻ đưa ra đề xuất sản phẩm dựa trên lịch 

sử mua hoặc tìm kiếm của họ 
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Nguồn truy cập nào có tỷ lệ chuyển đổi 
cao nhất? 
Tìm kiếm tự nhiên và có trả tiền kết hợp thành một nguồn lưu lượng 

đáng gờm, nhưng riêng tìm kiếm có trả tiền có một lợi thế nhỏ. Tỷ lệ 

chuyển đổi của tìm kiếm tự nhiên cho thấy tầm quan trọng của trải 

nghiệm từ thiết bị di động sang thiết bị di động trong khi hầu hết các 

nhà bán lẻ đều thiếu trải nghiệm này.  

 

Google xếp hạng các trang web không thân thiện với thiết bị di động 

có thể giúp người tìm kiếm đi từ các trang kết quả đến một trang web 

và dễ dàng mua hàng ở đó. Rõ ràng là mọi người có nhiều trải nghiệm 

khác nhau. Mặc dù các ứng dụng vốn đã là thiết bị di động, tỷ lệ 

chuyển đổi thấp chỉ 1% cho thấy các nhà bán lẻ đang không tận dụng 

các tính năng thương mại xã hội trong đó người mua thông thường có 

thể trở thành những người mua nghiêm túc. 

 

Điều này sẽ khuyến khích các nhà bán lẻ và các thương hiệu tối ưu 

hóa các entry page (là trang mà người dùng bắt đầu phiên lướt web 

trên website của bạn - PV) từ việc tìm kiếm các sản phẩm tốt nhất và 

phù hợp nhất bằng cách sử dụng các công cụ đề xuất sản phẩm như 

Episerver Personalization. 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

Cho dù khách hàng để tâm 

đến một sản phẩm nào đó 

hay không, Google vẫn là 

công cụ hàng đầu mọi người 

bắt đầu hành trình mua sắm 
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Nguồn truy cập nào có giá trị 
nhất?  
 

Theo Chỉ số nguồn truy cập của Episerver, tìm kiếm có trả tiền và tìm 

kiếm không phải trả tiền là những nguồn truy cập có hiệu suất cao 

nhất khi xem xét thực hiện tỷ lệ chuyển đổi, số lượng hàng hóa trên 

mỗi đơn hàng và tỷ lệ bỏ trang (bounce rates). Con số càng cao, hiệu 

suất tích lũy từ kênh đó càng cao. Lưu lượng truy cập thông qua tìm 

kiếm có sự kết hợp mạnh mẽ nhất của tỷ lệ bỏ trang thấp, tỷ lệ chuyển 

đổi cao và số lượng mặt hàng lớn trên mỗi đơn hàng.  

 

Các nhà bán lẻ và các thương hiệu nên đảm bảo việc họ có thể thấy 

điểm mạnh tương tự trong tìm kiếm có trả tiền và không phải trả tiền. 

Nếu không, hãy tối ưu hóa sao cho phù hợp. Các thương gia cũng phải 

hỗ trợ các nguồn có lượng truy cập cao khác như qua trực tiếp và qua 

email, có tỷ lệ chuyển đổi thấp hơn và tỷ lệ bỏ trang cao hơn mặc dù 

có số lượng truy cập cao. 

 

Hãy nhớ rằng, điểm Chỉ số Nguồn truy cập của kênh càng thấp thì 

kênh đó hoạt động càng thấp. Lưu lượng truy cập trực tiếp được xếp 

thấp nhất bởi mặc dù có số lượng mặt hàng trên mỗi đơn hàng cao 

nhất và tỷ lệ chuyển đổi ở mức khá lưu lượng truy cập nhiều nhất 

nhưng có tỷ lệ bỏ trang cao nhất. Email có khả năng sinh lợi cao hơn 

các kênh khác bởi các khách hàng thường quay trở lại hoặc ít ra là các 

khách hàng trung thành chuyển đổi hành vi từ một chiến dịch qua 

email. 
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Các nhà bán lẻ đưa hàng bán ra khi 
nào? 

 Vào bất kỳ tháng nào, các nhà bán lẻ 

có 17% mặt hàng trong danh mục 

bán với mức chiết khấu trung bình là 

12%. Tháng có tỷ lệ sản phẩm được 

bán cao nhất là tháng 7 (20%) và tháng 12 (19%) trong năm 2017 và 

2018. Các tháng có mức giảm giá lớn nhất so là tháng 12 (14%) và 

tháng 7 (15%). Theo thống kê, các nhà bán lẻ đưa ra mức giảm giá 

trung bình khoảng  12% so với giá niêm yết trong tháng 11. 

 

Các nhà bán lẻ và thương hiệu phải cân bằng việc giảm giá và xây dựng 

lòng trung thành mà không cho đi lợi nhuận quý giá. Điều này được 

thực hiện bằng cách nhắm mục tiêu tốt hơn cho các chương trình 

khuyến mãi dựa trên hành vi hoặc nguồn lưu lượng truy cập nhất định 

của người dùng và tạo ra trải nghiệm nội dung có ý nghĩa, đáp ứng 

mong muốn tìm kiếm của người tiêu dùng vì phần lớn các giao dịch 

không được lên kế hoạch trước. 
  

 

 

 

Mặc dù người tiêu dùng hoan nghênh việc giảm 

giá, họ sẽ không mua nếu không có các yếu tố giao 

dịch. Người mua hàng trực tuyến cho biết ba tiềm 

năng / tính năng hàng đầu mà các nhà bán lẻ nên 

hỗ trợ bao gồm miễn phí vận chuyển (67%), theo 

dõi vận chuyển (61%) và thông tin về hàng trả lại 

(52%). 
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Sử dụng bảng đối chuẩn này (benchmark) như thế 
nào? 
 

Mỗi điểm tiếp xúc cung cấp cơ hội kết nối với một cá nhân theo phương pháp siêu liên 

quan, đề cập đến cách họ vào một trang web, trang web họ vào trước đây và những họ 

đang cố gắng thực hiện.  

 

Trang web phải thích ứng với thông tin này và dự định cung cấp trải nghiệm tốt nhất 

cho mọi người ngay cả khi họ tự biết. Episerver gọi đó là thương mại dựa trên trải 

nghiệm và chỉ đạt được kết quả khi nội dung, thương mại, tiếp thị, phân tích và cá 

nhân hóa tạo ra sự kết hợp hoàn hảo 

 

"Cho dù thông qua thiết bị, nguồn truy cập hay chương trình giảm giá để thu hút 

người mua sắm quanh năm, các nhà tiếp thị và người bán hàng không thể cải 

thiện các số liệu hiệu suất chính trong sự cô lập." 
 

 

 

 

 

 

 


