
MARKETING RESEARCH – OPPORTUNITY UNCLOCKER
“Research is what I’m doing when I don’t know what I’m doing” - Werher von Braun



CATEGORY STRATEGY – CASE STUDY 

The X brand would like to play in toothpaste market. They
decided to launch product for elder to care their oral?



DID YOU KNOW?

There are about

1,300,000

retailers in Vietnam, from North to South, both 
Modern Trade (Hyper market, Super market, CVS 

and Mini-mart), Traditional Trade, and E-Commerce



DID YOU KNOW?

70%
of brand decisions are

made in-store
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WHAT BRAND TOUCHPOINTS INFLUENCE CONSUMERS’ BEHAVIOR?
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Insight & Data is applied in
each “P” of brand from strategic
proposition to daily execution
which consumers see

PACKAGING



Every great product comes from a winning insight!



Packaging is not only evaluated in terms of art or not, but 
does it click consumers’ insight? 



<300

300 -> 

500

500 -> 

900

900 -> 

1,500

• Trend creation

• Style hiện đại, có 

fashion

• Cá tính, 25- 35

Chất lượng cao

Đi tiệc, đi làm VP, gặp

KH , quà tặng

• Trend  follower

• style không đặc biệt

• Trẻ & hiện đại (18-26)

Chưa tốt - trung bình khá

• Casual

• Đi làm, dùng thường 

xuyên

• Không cập nhật xu

hướng

• Style đơn giản, an toàn, 

yêu cầu chất lượng rất

cao

• Trung niên, 30-40t

Chất lượng cao

Đi làm, casual 

• Mẫu không lỗi thời

• Style đơn giản, tinh tế, 

kín đáo

• Trung niên& Hiện đại

30-45  

Chất lượng cao

Đi tiệc, đi chơi

• HẠNH DUNG

• VINA GIÀY

• HỒNG THẠNH

• HỒNG HẠNH
• DIỄM PHÚC

• THÙY TRANG 

• MWC

• Trào lưu thời 

trang

• Style đặc thù

• Nhóm tuổi

Chất lượng

Dịp sử dụng

> 10 tr

1,500-

2,000

• Trend creation

• Style  màu sắc, 

nổi bật

• Trung niên, trên

40

Chất lượng cao

Đi chơi, đi tiệc

Trend Creation

Style năng động

Trẻ tuổi, 22-30

Chất lượng cao

Đi làm, đi chơi, 

thể thao

• Trend creation

• Style bụi bặm, 

chất cá tính, 

nghệ sĩ

• Trẻ 25- 40

Chất lượng cao

Đi làm, đi chơi, 

thể thao

4 tr – 7tr

• HÀNG CHỢ
• HÀNG CHỢ

• HÀNG NHÁI

CATEGORY & CONSUMER SEGMENTATION





HOW TO COLLECT INFORMATION

Market visit InterviewDesk research
(Các công ty research; tổng

cục thống kê, chính phủ, 
social media…




