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Trong những năm gần đây, nhiều nhóm hàng may mặc 
đã sử dụng nhiều nguyên liệu nhân tạo hoặc pha trộn để 
thay thế cho bông. Tuy nhiên, liệu xu hướng này được 
thúc đẩy bởi người tiêu dùng hay bởi thương hiệu và 
nhà bán lẻ. Một nghiên cứu mới đây được thực hiện bởi 
Hall & Partners kết luận rằng người tiêu dùng thực sự ưa 
chuộng bông và có nhận thức tích cực về bông Mỹ.

Vào tháng 03 và 04 năm 2017, một đơn vị nghiên cứu 
độc lập đã thực hiện khảo sát người tiêu dùng toàn cầu. 
Mục tiêu nghiên cứu là để hiểu rõ hơn quá trình đưa ra 
quyết định mua hàng, nhận thức về bông và sợi nhân 
tạo, và thái độ đối với bông Mỹ của người tiêu dùng. 
Khảo sát thu thập thông tin của 2.473 người quyết định 
mua hàng cho hộ gia đình, tuổi từ 24 đến 54, 80% là 
phụ nữ và 20% là nam. Khu vực khảo sát bao gồm 12 
thị trường tiêu dùng trọng điểm như Mỹ, Anh, Đức, Ý, 
Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Trung 
Quốc, Nhận Bản và Hàn Quốc.
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Hơn ba phần tư (76%) phản hồi viên cho rằng vải đóng 
vai trò quan trọng trong quyết định mua quần áo của 
họ. Người tiêu dùng quen thuộc với bông (81%) hơn các 
nguyên liệu khác như polyester, rayon, và modal. Các 
yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy quyết định mua hàng 
của người tiêu dùng cũng tương đồng với các đặc tính ở 
bông như sự thoải mái, giá trị, và độ bền. Nghiên cứu 
này kết luận rằng người tiêu dùng toàn cầu muốn những 
lợi ích đặc trưng của bông trong quần áo của họ.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG
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Chất lượng quần áo – 
Các yếu tố

Mua với Bông

Thoải mái 80% 75%
Đáng đồng tiền 78% 49%
Bền chắc 61% 50%
Thời trang 58% 28%
Hướng dẫn bảo quản dễ dàng 49% 43%
Chống nhăn 34% 23%
Chống bám mùi 34% 30%
Thân thiện với môi trường 30% 41%
Xơ hữu cơ 20% 31%
Khô nhanh 18% 27%

Sự quen thuộc với nguyên liệu
(3 ô cao điểm nhất)

Tầm Quan Trọng Của Các Yếu Tố Mua Hàng 
Và Sự Quen Thuộc Đối Với Bông

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC YẾU 
TỐ QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG



Người tiêu dùng đánh giá cao bông nhưng họ có phân 
biệt được các loại bông khác nhau? Để trả lời câu hỏi 
trên, người tiêu dùng được hỏi về nhận thức của họ về 
bốn loại bông phổ biến nhất trên thế giới, bao gồm bông 
Mỹ, bông Ai Cập, bông Úc, và bông Brazil.

Kết quả cho thấy, trên phạm vi toàn cầu, người tiêu dùng 
không những có nhận thức tích cực hơn về bông Mỹ so 
với các loại bông khác, mà họ còn sẵn sàng chi trả nhiều 
hơn. Điều này có thể đến từ thái độ tích cực của người 
tiêu dùng về bông Mỹ, cho rằng sản phẩm giàu bông Mỹ 
có tính thoải mái, bền chắc và có giá trị cao.

NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
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NHÃN COTTON USA™

COTTON USA là nhãn mà thương hiệu và nhà bán lẻ sử dụng 
để quảng bá rằng sản phẩm của họ sử dụng trên 50% bông 
Mỹ. Kể từ năm 1989, COTTON USA đã cấp phép cho hơn 
51.000 dòng sản phẩm với hơn 3,8 tỷ sản phẩm dệt may và 
hàng gia dụng.

Kết quả khảo sát người tiêu dùng cho thấy nhãn COTTON USA 
mang đến hình ảnh tích cực trong mắt người tiêu dùng. Phần 
lớn (55%) người tiêu dùng đều biết đến nhãn COTTON USA. 
Quan trọng hơn, hơn một nửa cho rằng nhãn COTTON USA 
mang đến sự thoải mái, chất lượng, sự tin cậy, cao cấp, và 
do đó họ tin dùng. Những kết luận này cho thấy thương hiệu 
và nhà bán lẻ có thể sử dụng nhãn COTTON USA như là một 
cách dễ dàng nhất để giới thiệu chất lượng và sự thoải mái 
trong các dòng sản phẩm của mình.
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PHẦN KẾT LUẬN

Nghiên cứu toàn cầu độc lập này chỉ ra rằng mặc dù xu 
hướng sử dụng nguyên liệu nhân tạo trong may mặc là 
hiện hữu, người tiêu dùng lại quen thuộc với bông, đồng 
nghĩa với sự thoải mái. Người tiêu dùng tại 12 thị trường 
trọng điểm trên thế giới đã được thông báo, họ đã báo 
cáo rằng đã kiểm tra nhãn và đi tìm sản phẩm làm từ 
bông, đặc biệt là bông Mỹ, bởi vì sự thoải mái, giá trị và 
sự bền chắc của sản phẩm.

Nhãn COTTON USA là một biểu tượng của ngành bông 
Mỹ, và người tiêu dùng tin rằng đây là dấu hiệu của sản 
phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường, và do 
đó, người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao hơn cho các 
sản phẩm này.
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CCI là nhà tuyển dụng việc làm bình đẳng.

https://cottonusa.org/vi/staff

