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Thế hệ Z là những bạn trẻ được sinh từ 

năm 1996 trở đi. Đây là thế hệ đầu tiên 

có cơ hội tiếp xúc với công nghệ ngay 

từ nhỏ.

Từ Facebook, Youtube, Instagram đến 

mạng internet rộng lớn, thế hệ Z đều có 

thể sử dụng và tìm kiếm thông tin mà 

mình cần một cách nhanh chóng, không 
tốn nhiều công sức.
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“Không thể sống thiếu” Internet 

và Mạng xã hội.

Tiên phong trong việc sử dụng

công nghệ trong mọi thói quen

trong cuộc sống

Thích trải nghiệm, khám phá, 

tìm tòi cái mới

Thích thể hiện cá tính riêng

và là người tạo ra xu thế.



Tuổi 18 – 25 yrs old

66% Male, 34% Female

63% Hanoi, Ho Chi Minh

89% (Nhân viên VP, Tự doanh,

Sinh viên)

~ 70%ABC

89% Bank user

Giới tính

Nơi ở

Nghề nghiệp

Hạng

Tài chính

MoMo Gen Z
3,000,000 / 13,000,000 MoMo User

Ăn uống

Chuỗi cửa hàng: 
Pizzahut, Lotteria , The 
Coffee house,  Highland, 
Phúc Long…

Giải trí

Game Online

Fim+, Truyện, Nhạc, Live 

streaming

Giải trí Ofline

• Lotte cinema, CGV,  
Galaxy

Mua sắm Online

• Lazada, Tiki,  
Adayroi, Mua chung,  
Sendo,

Mua sắm Offline

• Siêu thị, Trung tâm
mua sắm, Chuỗi cửa
hàng

Phong cách sống

Đặt đồ ăn

Grabfood, Now,

Vietnammm

Lozi
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XU HƯỚNG TIÊU DÙNG KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CỦA GEN Z

Môi trường Online:

Mua sắm Online trên các trang Thương mại điện tử, đặc biệt trên các Ứng dụng 

trên Smartphone. Dễ bị thu hút với các website/ứng dụng có giao diện thân thiện, 

dễ sử dụng và dễ tương tác với những Nội dung đơn giản, dễ hiểu, dễ gây sự chú ý.



XU HƯỚNG TIÊU DÙNG KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CỦA GEN Z

Trước cửa quán cà phê Passio, Cửa hàng tiện lợi Circle K đã tiếp nhận một số lượng lớn 

người dùng của ví MoMo trong sáng ngày 1.11

Chị Tuyền – Kinh doanh giải khát tại Quận 7 

nhận thanh toán bằng Ví MoMo

Môi trường Offline

Sử dụng thanh toán không tiền mặt tại các Cửa hàng tiện lợi, Siêu thị, 
Trung tâm mua sắm, Khu vui chơi giải trí, tiệm café 
và thậm chí bán hàng rong.



XU HƯỚNG TIÊU DÙNG KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CỦA GEN Z

o Quyết định nhanh.
o Học hỏi nhanh từ Gia đình, Bạn bè, và truyền thông xã hội.
o Săn deal giảm giá, khuyến mại.

Đặc biệt các chương trình tích điểm đổi quà hoặcmua sắm được hoàn tiền.
o Coi trọng bảo mật.

Hành vi và Phong cách:



XU HƯỚNG TIÊU DÙNG KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CỦA GEN Z

o Các thiết bị kỹ thuật số - Công Nghệ
o Giải trí Trực tuyến với Game và các nội dung số
o Sản phẩm Thời trang thương hiệu cao cấp
o Sản phẩm Thể hiện cá tính riêng và tạo xu hướng
o Sản phẩm xanh thân thiện môi trường.

Sản phẩm và dịch vụ



NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

• Tại MoMo, Gen Z chiếm khoảng 25% số lượng User (tương đương 3,000,000 user đăng ký) với 

thói quen mua sắm tập trung nhiều nhất ở

❑ Nạp điện thoại (40%)

❑ P2P (30%)

❑ Xem phim (10%)

❑ Mua sắm Online (7%)

❑ Game và ứng dụng (5%)

❑ Cửa hàng (4%)

❑ Dịch vụ khác (3%)



NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

➢ Ngày hội Siêu Hoàn tiền cùng MoMo

Trong ngày hội siêu hoàn tiền của momo, có 50% user thuộc gen Z 

Trong số hơn 1,000,000 user tham gia



NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

Hơn 70% Thẻ Quà tặng, Giảm Giá, 

Khuyến mại đã phát được sử dụng



Ý TƯỞNG CHO HIỆN ĐẠI VÀ TƯƠNG LAI

Giới thiệu và chia sẻ

Giới thiệu và chia sẻ MoMo cùng bạn bè, người thân để cùng nhận thưởng Thanh toán Offline không tiền mặt



Ý TƯỞNG CHO HIỆN ĐẠI VÀ TƯƠNG LAI

Thanh toán MỌI LÚC MỌI NƠI chỉ 1 chạm



Ý TƯỞNG CHO HIỆN ĐẠI VÀ TƯƠNG LAI

Săn ưu đãi Đổi điểm cực khủng cùng Ví MoMoHoàn tiền Tiết Kiệm



THAM KHẢO

❑ Theo nghiên cứu của Nilesen, tính đến năm 2025, thế hệ Z sẽ chiếm khoảng 25% lực lượng lao

động quốc gia, và tương đương với khoản 15 triệu người tiêu dùng tiềm năng. 40% trong số Gen

Z LUÔN SẴN LÒNG cho các trải nghiệm thú vị áp dụng các công nghệ mới, mặc dù họ có

thương hiệu quen thuộc thường hay sử dụng.

❑ Gần 90% trong số những Gen Z được hỏi cho rằng họ mong muốn được làm những công việc

có thể áp dụng Công nghệ vào trong cuộng việc của mình. Với họ biết sử dụng công nghệ là một

trong những kỹ năng cần thiết nhất trong cuộc sống hiện đại.

❑ Theo Accenture, có hơn 68% Gen Z thích sử dụng tính năng chuyển tiền online và họ muốn ứng

dụng ví điện tử để thanh toán, lưu trữ không chỉ lịch sử thanh toán của họ cũng như có các

chương trình hoàn tiền, tích điểm cho mỗi lần mua sắm.




