
NGHIÊN CỨU TOÀN CẦU CHO THẤY 
BÔNG MỸ ĐƯỢC ƯA CHUỘNG

ĐỂ TÌM HIỂU THÊM, VUI LÒNG LIÊN HỆ CÁC ĐẠI DIỆN CỦA CCI. CLICK 
VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH ĐẠI DIỆN THEO VÙNG.



NỀN TẢNG NGHIÊN CỨU

Vào mùa Xuân năm 2017, Cotton Council International 
(CCI) liên hệ với các nhà máy và nhà sản xuất trên toàn thế 
giới để so sánh nhận thức về bông Mỹ với bông từ các quốc 
gia khác. Vào tháng 5 và 6 năm 2019, Hiệp hội Bông Mỹ đã 
thực hiện một cuộc khảo sát tiếp theo cuộc khảo sát năm 
2017.

Khảo sát năm 2019 được thực hiện bởi một đơn vị nghiên 
cứu độc lập, họ đã liên hệ 243 đại diện của nhà máy và nhà 
sản xuất để thu thập thông tin về các quyết định mua hàng, 
cũng như nhận thức của họ về bông Mỹ. Các đại diện được 
khảo sát đến từ 17 quốc gia thuộc sáu khu vực mua bông 
lớn nhất thế giới: Bắc Á, Đông Nam Á, Nam Á, Trung Quốc, 
Châu Mỹ Latin và Trung Âu. 



Tầm Quan Trọng của Các Yếu Tố Ảnh 
Hưởng Quyết Định Mua Bông (%) 2017 2019

Chất Lượng 84% 88%

Thỏa Mãn Chung với Sản Phẩm 73% 83%

Tạp 69% 81%

Giá 78% 81%

Tối Ưu Hóa Hiệu Suất 62% 74%

Cam Kết theo Hợp Đồng 68% 66%

Bền Vững 47% 60%

Thời Gian Giao Nhận 51% 59%

Quốc Gia Xuất Xứ 49% 54%

Nhãn Định Dạng Cố Định PBI 32% 42%

CHẤT LƯỢNG VẪN LÀ YẾU TỐ HÀNG ĐẦU ẢNH 
HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA BÔNG

Người tham gia khảo sát đầu tiên được yêu cầu đánh giá 
các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến quyết định mua 
bông của họ. Giống như năm 2017, chất lượng (88%) và giá 
(81%) là hai yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bông 
hàng đầu của các nhà máy và nhà sản xuất, và cả hai ngày 
càng đóng vai trò quan trọng hơn. 

Nhưng trong năm 2019, sự thỏa mãn chung với sản phẩm 
(83%) và tạp (81%) trở nên quan trọng hơn, với tỷ lệ đánh 
giá đạt hơn 80%. Những yếu tố khác có ảnh hưởng ngày 
càng tăng kể từ năm 2017 bao gồm tối ưu hóa hiệu suất 
(74%), bền vững (60%), và thời gian giao nhận (59%).



BỀN VỮNG TRỞ NÊN QUAN TRỌNG HƠN VỚI NHÃN 
HÀNG VÀ NHÀ BÁN LẺ

Tầm quan trọng ngày càng cao của tính bền vững đối với 
nhà máy và nhà sản xuất được thúc đẩy bởi yêu cầu về bền 
vững từ khách hàng của họ, các nhãn hàng và nhà bán lẻ 
toàn cầu.

Khi được yêu cầu đánh giá tầm quan trọng của các yếu tố 
khác nhau đối với khách hàng, bền vững là quan trọng nhất 
với 83% và sau đó là khả năng truy xuất với 76%
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BÔNG MỸ ĐƯỢC ƯA CHUỘNG HƠN TRÊN 
TOÀN THẾ GIỚI 

Nhà máy và nhà sản xuất trên toàn thế giới tiếp tục ưu 
tiên lựa chọn bông Mỹ. Hơn một nửa số nhà máy và nhà 
sản xuất được khảo sát ưa chuộng bông Mỹ hơn, cao hơn 
bốn lần so với bông từ các quốc gia khác. 
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BÔNG MỸ ĐƯỢC ƯA CHUỘNG VÌ BỀN VỮNG 
VÀ ĐÁNG TIN CẬY 

Cuộc khảo sát yêu cầu đại diện nhà máy và nhà sản xuất 
so sánh danh tiếng của bông Mỹ với bông từ bốn khu vực 
trồng bông nổi tiếng – Brazil, Úc, Ấn Độ và Châu Phi.

Người được khảo sát có cảm nhận tích cực về bông Mỹ 
hơn bông từ các vùng khác về “niềm tin,” “sự tin cậy” và 
“uy tín.” Bông Mỹ và Úc rất được ưa chuộng vì “chất lượng 
cao” và “tạp thấp”.

Bông từ…  Mỹ Brazil Úc Ấn Độ Châu Phi

Được Tin Tưởng 65% 23% 56% 5% 11%

Được Tôn Trọng 64% 17% 53% 4% 12%

Đáng Tin Cậy 63% 21% 55% 5% 11%

Tạp Thấp 63% 28% 59% 5% 12%

Chất Lượng Cao 57% 23% 62% 6% 18%



KẾT LUẬN

Bông Mỹ vẫn dẫn đầu thị trường bông trên toàn thế giới 
mặc dù tình hình giao dịch thương mại bông có nhiều biến 
động. Uy tín cao hơn so với bông từ các nơi khác giải thích 
tại sao nhà máy và nhà sản xuất ưa chuộng bông Mỹ và 
tại sao Mỹ là quốc gia xuất khẩu bông lớn nhất thế giới. 
Trong khi tình hình thuế quan và các rào cản thương mại 
căng thẳng khác đang diễn ra, danh tiếng của bông Mỹ là 
Bông Được Thế Giới Tin Dùng giúp giữ bông Mỹ ở vị thế 
dẫn đầu.

Để liên hệ với đại diện của COTTON USA nhằm tìm 
hiểu thêm thông tin về bông Mỹ và trở thành đối tác 
của COTTON USA, bấm vào đây.

CCI là tổ chức cung cấp việc làm bình đẳng.


