
NielsenIQ Case
Competition 2022

The most data-savvy challenge for 
undergraduate students  

WINNING THE OMNI SHOPPER



On behalf of the Organizing Team, we are writing
this letter to express our gratitude for your
willingness to collaborate and support to spread
out the information to all your students. More
than ever, NielsenIQ focuses on developing young
talents through our numerous trainings and
competitions for the students. We believe that
this competition will not only help students
discover themselves while also provide them with
vital skills for their future career path. We wish
your organization and its associates always have
good health and happiness.

Open Letter - Thư Ngỏ

Lời đầu tiên, chúng tôi xin chân thành cảm ơn
quý nhà trường và đối tác đã quan tâm đến cuộc
thi NielsenIQ Case Competition 2022. Chúng tôi
trân trọng sự hợp tác từ phía nhà trường và đối
tác trong việc chia sẻ thông tin cuộc thi đến các
bạn sinh viên. Hơn bao giờ hết, NielsenIQ quan
tâm đến việc phát triển các tài năng trẻ thông
qua các buổi đào tạo và các cuộc thi. Chúng tôi hy
vọng rằng cuộc thi này có thể giúp các bạn sinh
viên khám phá bản thân và trang bị những kỹ
năng quan trọng cho sự nghiệp tương lai.
NielsenIQ xin kính chúc tập thể giáo viên, cán bộ
công nhân viên và các em học sinh luôn dồi dào
sức khỏe, hạnh phúc.



NielsenIQ is the industry leader in global information services  company with strong,
market leading top line growth and attractive margins. Enabled by new, innovative
product offerings and modern technology, our business will create substantial value
to our customers, employees and shareholders.

We provide manufacturers, retailers and partners with accurate, actionable
information and insights and a complete picture of the complex and changing
marketplace that companies need to innovate and grow. Our approach marries
proprietary NielsenIQ data with other data sources to help clients around the world
understand what’s happening now, what’s happening next, and how to best act on
this knowledge. 

Over 30,000 of our employees -- based in over 100 countries -- are talented,
passionate, and unwavering in their commitment to helping clients achieve success. 

Not only a trusted global leader, we are guide inside an ever-changing world.

About NielsenIQ & NielsenIQ Case
Competition

About NielsenIQ

NielsenIQ Case Competition (NCC) is the first realistic business case-solving contest for
university students organized annually by NielsenIQ Vietnam. Since 2009, the
competition has received continuous support from thousands of students from 30
reputed universities nationwide. This is the 13th year the contest is organized following
the message “Winning the Omni shopper”.

This competition will assign case studies of business issues (marketing-related) that
teams of undergraduate students apply their knowledge and skills to solve.
Participating teams will have opportunities to work with intensive and practical data
sets provided by NielsenIQ in order to address real-world business issues. Moreover,
throughout the competitions, the students will be coached, trained, and assessed by
our experts from NielsenIQ. Our ultimate goals are to equip the students with real-
world knowledge and sharpen their analytical thinking, data-savvy mindset, problem-
solving, teamwork, and presentation skills.

About NielsenIQ Case Competition



Về NielsenIQ

NielsenIQ là công ty dịch vụ thông tin toàn cầu với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, dẫn
đầu thị trường và tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn trên toàn thế giới. Với các dịch mới, sản
phẩm sáng tạo và công nghệ hiện đại, NielsenIQ đã và sẽ tạo ra giá trị đáng kể cho
khách hàng đối tác và nhân viên.

Chúng tôi cung cấp cho các nhà sản xuất, nhà bán lẻ và các đối tác những thông tin
và hiểu biết chính xác, có thể thực thi và bức tranh toàn diện về thị trường phức tạp và
luôn thay đổi mà các doanh nghiệp cần đổi mới và phát triển. Phương pháp tiếp cận
của chúng tôi kết hợp dữ liệu NielsenIQ độc quyền với các nguồn dữ liệu khác để giúp
khách hàng trên toàn thế giới hiểu điều gì đang xảy ra hiện tại, điều gì sẽ xảy ra tiếp
theo và cách hành động tối ưu nhất dựa trên   những thông tin mà dữ liệu cung cấp.

Hơn 30.000 nhân viên của chúng tôi có trụ sở tại hơn 100 quốc gia - là những người tài
năng, đam mê và kiên định trong cam kết giúp khách hàng đạt được thành công.

Bên cạnh vị trí dẫn đầu trên toàn cầu, chúng tôi còn là đối tác cùng đồng hành với
doanh nghiệp trong một thế giới liên tục thay đổi.

NielsenIQ Case Competition (NCC) là cuộc thi giải quyết tình huống kinh doanh thực
tế đầu tiên dành cho sinh viên được tổ chức hằng năm bởi NielsenIQ Việt Nam. Từ
2009, cuộc thi đã liên tục nhận được sự ủng hộ từ phía hàng ngàn các bạn sinh viên
đến từ 30 trường đại học danh tiếng trên toàn quốc. Đây là năm thứ 13 cuộc thi được
tổ chức với chủ đề “Winning the Omni shopper’”.

Cuộc thi sẽ đưa ra dữ liệu, insight từ thị trường mà các nhóm sinh viên sẽ áp dụng
kiến thức và kỹ năng của họ để xử lý. Các nhóm tham gia sẽ có cơ hội tiếp cận với các
bộ dữ liệu chuyên sâu và thực tế do NielsenIQ cung cấp để giải quyết các vấn đề kinh
doanh thực tế. Thông qua cuộc thi, thí sinh sẽ được đào tạo và đánh giá trực tiếp bởi
các chuyên gia của NielsenIQ. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là trang bị cho sinh
viên kiến thức thực tế, nâng cao tư duy phân tích, tư duy về dữ liệu, kĩ năng giải quyết
vấn đề, làm việc nhóm và thuyết trình.

Về cuộc thi NielsenIQ Case Competition

Về NielsenIQ & Cuộc Thi NielsenIQ Case
Competition



Registration Open 

3rd Oct 2022

Vietnamese undergraduate students worldwide in the last 2 years of their
academic programs. For example, the 3rd or 4th year of 4-year programs; or 2nd or
3rd year of 3-year programs.
Student is NOT a current or former employees of NielsenIQ.
Students must form a team of 3-4 members to register. Organizing team will
support for individual contestant to form a team randomly.
Contestants will be asked to sign an agreement & ethical policies form in order to
join the competition.

Contestant must meet the following criteria to be eligible to join

NielsenIQ Case Competition
2022 Information

Registration Rules

Competition Timeline*
(subject to change)

1st Round

27th Oct 2022
Semi Final

3rd Nov 2022
Final

10th Nov 2022

Launching Event 
6th Oct 2022

Induction Session 
19th Oct 2022

Semi-Final
Coaching

2nd Nov
2022

Final Coaching

8th Nov
2022

https://forms.gle/DBnZDpZ8FaUfUqf19
https://forms.gle/DBnZDpZ8FaUfUqf19
https://forms.gle/DBnZDpZ8FaUfUqf19
https://forms.gle/DBnZDpZ8FaUfUqf19
https://forms.gle/DBnZDpZ8FaUfUqf19
https://forms.gle/DBnZDpZ8FaUfUqf19


Mở đơn đăng ký

3/10/2022

Điều kiện dự thi

Sinh viên Việt Nam trên toàn thế giới, đang hoàn thành năm 3 và năm 4 đại học (hoặc sinh
viên Năm 2 của các khóa học có thời hạn 3 năm).
Sinh viên chưa từng có kinh nghiệm làm việc tại NielsenIQ. 
Các thí sinh phải lập nhóm từ 3-4 thành viên để đăng ký. Ban tổ chức sẽ hỗ trợ các thí sinh
đăng ký cá nhân ghép nhóm một cách ngẫu nhiên.
Thí sinh sẽ được yêu cầu ký vào thỏa thuận về quy tắc đạo đức để tham gia cuộc thi.

Thí sinh phải đáp ứng những tiêu chí sau đây để tham gia:

Các mốc thời gian*
(Có thể thay đổi tùy theo điều kiện thực tế)

Vòng 1

27/10/2022
Vòng bán kết

3/11/2022
Vòng chung kết

10/11/2022

Sự kiện ra mắt cuộc thi
06/10/2022

Buổi chia sẻ thông tin 
19/10/2022

Coaching cho các
thí sinh vòng bán

kết

2/11/2022

Thông Tin Cuộc Thi NielsenIQ
Case Competition  2022

Coaching cho các
thí sinh vòng

chung kết

8/11/2022

https://forms.gle/DBnZDpZ8FaUfUqf19
https://forms.gle/DBnZDpZ8FaUfUqf19
https://forms.gle/DBnZDpZ8FaUfUqf19
https://forms.gle/DBnZDpZ8FaUfUqf19


All information will be updated on NielsenIQ Facebook Page 
Cập nhật thông tin cuộc thi tại trang Facebook của NielsenIQ

Email: ncc.vietnam@smb.nielseniq.com

Registration for the Launching Event on 6th Oct 2022  & ask your questions
via this : https://bit.ly/NCC2022Launching or Scan this QR code below

Đăng ký tham dự Sự kiện ra mắt cuộc thi vào ngày 06/10/2022 và đặt câu hỏi
tại  https://bit.ly/NCC2022Launching hoặc scan mã QR dưới đây

Contact Information  
 Launching event -
Q&A Form

Contact - Thông tin liên hệ 

https://bit.ly/NCC2022Launching
https://bit.ly/NCC2022Launching

