
Nghệ thuật Nhận diên Khách Mua sắm 

Người mua sắm của bạn không phải là nhấp chuột, thích và đô la 

— họ là con người.  

Họ đi làm, đi học hoặc chăm sóc con cái hoặc cha mẹ của họ. (Và đôi khi 

cả ba nhiệm vụ.) Họ ăn đồ ăn Ấn Độ hoặc Ý hoặc Mỹ. Họ xem các bộ phim 

kinh điển hoặc khoa học viễn tưởng hoặc các chương trình trò chơi. Họ 

thích những thứ kỳ lạ như pho mát hôi thối, giày cũ và video dài 45 phút 

trên YouTube về những người phụ trách sắp xếp gian hàng gia vị của họ. 

Người mua hàng mong đợi các thương hiệu mà họ hợp tác kinh doanh 

hiểu được những tình huống, sở thích, nhu cầu và mong muốn này để 

mang đến cho họ những trải nghiệm tuyệt vời được cá nhân hóa. Trên 

thực tế, 76% người mua hàng cảm thấy thất vọng khi điều này không xảy 

ra, theo nghiên cứu của McKinsey. Tuy nhiên, nhiều nhà bán lẻ coi người 

mua sắm của họ như những nhân vật gắn bó với nhân khẩu học hơn là 

những bức chân dung độc đáo của họ. 

Làm phong phú dữ liệu người mua sắm bán lẻ (retail shopper data) của 

bạn — và phân tích dữ liệu đó để có những thông tin chi tiết (insights) mới 

— không chỉ giúp bạn tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng mà còn mang lại 

lợi ích cho thương hiệu của bạn. Theo McKinsey, các thương hiệu biết 

người mua hàng của họ được cải thiện 500% trong MROI (Marketing 

Return on Investment = Lợi tức đầu tư tiếp thị), tăng 10% đến 25% trong 

doanh số bán hàng và tỷ lệ chuyển đổi cao hơn 40%. 

Những người có trải nghiệm tích cực sẽ chi tiêu nhiều hơn 140% so với 

những người có quá khứ kém. Như một phần thưởng, những người mua 

sắm hài lòng cũng sẽ giới thiệu mọi người đến thương hiệu của bạn, giảm 

chi phí mua lại của bạn (costs of acquisition = tổng chi phí phát sinh khi một 

doanh nghiệp có được một khách hàng mới hoặc một tài sản mới). (Hãy coi 

nó như một đợt giảm giá BOGO (Buy One Get One = mua một tặng một): 

Bạn trả tiền để thu hút người mua sắm và nhận được món thứ hai miễn phí.) 

Tuy nhiên, nhiều nhà bán lẻ phải đối mặt với một trong hai vấn đề: 



Không đủ dữ liệu. 75% giao dịch diễn ra tại các cửa hàng nơi có thể ít 

người biết đến ngoài những gì đã mua và phương thức thanh toán được 

sử dụng. Do đó, chỉ riêng dữ liệu giao dịch thường không đủ phong phú để 

cho phép các nhà bán lẻ nhận ra người đó là ai hoặc những gì họ cần biết 

để kết nối với người mua sắm theo cách phù hợp. 

Không đúng dữ liệu. Có thể là một thách thức để hiểu người mua hàng 

của bạn chỉ với thông tin từ POS (point of sale = điểm bán hàng) của bạn. 

Dữ liệu giao dịch (Transaction data) là quan trọng. Nhưng nếu bạn muốn 

biết người đó, không chỉ giao dịch, bạn cũng cần dữ liệu mô tả người đó. 

Vì vậy, làm thế nào để các thương hiệu bán lẻ có thể tìm hiểu đủ về người 

mua sắm của họ để tạo ra những trải nghiệm cá nhân hóa mà họ khao 

khát? Bằng cách tận dụng dữ liệu của bên thứ nhất mà họ đã có, làm giàu 

dữ liệu đó bằng dữ liệu của bên thứ ba, sau đó sử dụng thông tin kết hợp 

để tạo kết nối cảm xúc với các cá nhân đằng sau các giao dịch. 

Kiếm được lòng trung thành thương hiệu và giao dịch 

Khi một người mua hàng mua hàng từ doanh nghiệp của bạn, bạn thường 

có cái nhìn rất mờ nhạt về họ là ai. Tất cả những gì bạn biết tại thời điểm 

này là ai đó ngoài kia muốn có sản phẩm X. Bạn vẫn chưa hiểu người mua 

hàng là ai hoặc tại sao họ cần mặt hàng đó. 

Dữ liệu giao dịch — chẳng hạn như thời gian của lượt truy cập, danh mục 

bán hàng và phương thức thanh toán — có thể giúp làm rõ nét các góc mờ 

của bức chân dung người mua sắm của bạn. Phần lớn thông tin này được 

máy POS (point of sale = điểm bán hàng) của bạn tự động thu thập và 

nhân viên thu ngân có thể hỏi thêm chi tiết khi người mua hàng thanh toán. 

Sau đó, bạn có thể ghép các điểm dữ liệu này lại với nhau để khám phá 

thêm nhiều thông tin chi tiết hơn nữa. Ví dụ: 

Dữ liệu mua hàng có thể cung cấp manh mối về cuộc sống của khách 

hàng của bạn. Những người mua tã hàng tuần có thể là cha mẹ, những 

người mua thảm tập yoga và sương thơm có thể bị căng thẳng và những 

người mua cả kính đọc sách và trò chơi ghép hình có thể là người cao tuổi. 



Phương thức thanh toán cho bạn biết nhiều điều về người mua sắm hơn 

bạn có thể mong đợi. Nghiên cứu từ Rockbridge cho thấy rằng người dùng 

thanh toán di động trong cơ sở người mua sắm của bạn, chẳng hạn, có 

khả năng dưới 35 tuổi cao hơn đáng kể so với 35 tuổi. Và theo báo cáo 

"Apple Pay at Seven" của PYMNTS.com, người dùng Apple Pay có xu 

hướng là những người có thu nhập cao sống ở các trung tâm thành thị. 

Mã ZIP, mà một số nhà bán lẻ yêu cầu tại sổ đăng ký, tiết lộ nhân khẩu học 

của cơ sở người mua hàng. Dữ liệu nghiên cứu có thể cho thấy, chẳng hạn, 

những người mua sắm ở một khu vực cụ thể có thu nhập trung bình hàng 

năm là 45.000 đô la, trình độ học vấn trung học và quy mô gia đình là 3,5. 

Dữ liệu giao dịch tổng hợp như thế này có thể bắt đầu thu hút người mua 

hàng của bạn. Nhưng bởi vì bạn không biết danh tính của họ, nên nó sẽ 

không phải là công cụ duy nhất giúp bạn kết nối thực sự với những người 

thực, sống trong cơ sở khách hàng của bạn. 

Gặp gỡ người mua sắm đã quen biết 

Để chuyển sang giai đoạn tập trung tiếp theo, bạn cần có khả năng xác 

định từng người mua sắm — điều mà bạn không thể thực hiện chỉ với dữ 

liệu giao dịch. Thách thức là khi ai đó mua một đôi tất tại một trong các cửa 

hàng của bạn, họ không phải lúc nào cũng quan tâm đến việc cung cấp tên 

và thông tin liên hệ của họ. Ngay cả việc yêu cầu mã ZIP của họ cũng có 

thể là một khó khăn. 

Vì vậy, một cách để thu thập dữ liệu nhận dạng bạn cần là thông qua tính 

năng "nối ngược" trong giải pháp nhận dạng người mua sắm. Phụ lục 

ngược kết nối tên khách hàng, email hoặc địa chỉ bưu điện khi người mua 

hàng cung cấp một điểm dữ liệu khác trong số này lúc thanh toán, cho 

phép bạn thu thập dữ liệu quan trọng mà không gây bất tiện cho người 

mua hàng. 

Một cách khác để thu thập dữ liệu giúp bạn kết nối người mua sắm với 

việc bán hàng là khuyến khích khách hàng cung cấp cho bạn. Có thể bạn 

đã tự mình trải nghiệm điều này: Bạn đang ở siêu thị, quán cà phê gần nhà 

hoặc một cửa hàng bán lẻ đồ hộp lớn và khi đến quầy đăng ký, bạn rút thẻ 

khách hàng thân thiết ra khỏi ví. Tại một cửa hàng trực tuyến, bạn có thể 



nhập địa chỉ email của mình hoặc đăng nhập vào trang web. Các chương 

trình này cho phép bạn ghi điểm giảm giá, tiền thưởng và giao hàng miễn 

phí để đổi lấy tên và chi tiết liên hệ của bạn. 

Các chương trình khách hàng thân thiết phức tạp hơn thậm chí có thể thúc 

đẩy lòng tin — và mua hàng lặp lại — bằng cách sử dụng dữ liệu mua 

hàng để đưa ra các ưu đãi được cá nhân hóa thay vì chỉ gửi giảm giá hàng 

loạt. Ví dụ: thay vì nhận được ưu đãi giảm giá 50% tại quán cà phê địa 

phương, bạn có thể nhận được một phiếu giảm giá cho một ly cà phê vani-

bạch đậu khấu miễn phí để hấp dẫn sở thích ăn ngọt (đã được dữ liệu 

chứng minh) của bạn. 

Theo McKinsey, vấn đề là các chương trình khách hàng thân thiết không 

giữ được người mua sắm trung thành như trước đây. Trong đại dịch 

Covid-19, khi một mặt hàng hết hàng, chỉ có 13% người tiêu dùng chờ đợi 

nó có sẵn trở lại. Ba mươi chín phần trăm đã chuyển đổi sản phẩm và 32% 

chuyển đổi hoàn toàn các nhà bán lẻ. Có được cái nhìn rõ nét về những 

người mua sắm này giống như cố gắng đạt được một mục tiêu di động 

(theo nghĩa đen). 

Không chỉ vậy, không có chương trình khách hàng thân thiết nào thu phục 

được 100% người mua sắm; ngay cả những người tốt nhất cũng chỉ có tỷ 

lệ tham gia từ 20% đến 60%, theo dữ liệu của Acxiom. 

Vì vậy, mặc dù các chương trình khách hàng thân thiết có thể giúp bạn so 

khớp người mua sắm với các giao dịch và tạo phiếu mua hàng được cá 

nhân hóa, nhưng chúng không đủ để tạo ra bức tranh rõ ràng mà bạn đang 

hướng tới. Đó là lý do tại sao bước cuối cùng của việc tập trung vào người 

mua sắm là hiểu ngữ cảnh thông qua dữ liệu của bên thứ ba. 

Kết nối với một con người thực sự, sống động 

Giờ đây, bạn có thể kết nối dữ liệu giao dịch của mình với những người 

thực tế, giúp bạn tạo ra bức tranh sắc nét hơn về những người mua sắm 

của mình. Nhưng cố gắng hiểu người mua hàng chỉ dựa trên những điểm 

dữ liệu này cũng giống như cố gắng hiểu một bức tranh của Seurat bằng 

cách chỉ nhìn vào một dấu chấm. Chỉ khi bạn lùi lại và chụp toàn bộ bức 

tranh thì hình ảnh thực mới lộ ra. 



Trong một tác phẩm nghệ thuật, bạn có thể thu thập các manh mối có ý 

nghĩa từ hậu cảnh, ánh sáng và màu sắc cũng như biểu cảm của đối 

tượng. Trong bán lẻ, các manh mối có ý nghĩa đến từ một loại dữ liệu ngữ 

cảnh khác nhau: thông tin như phương tiện truyền thông xã hội, thời tiết, 

tin tức và những thay đổi của thị trường. Dữ liệu theo ngữ cảnh giúp giải 

quyết hai thách thức lớn khi làm việc với dữ liệu giao dịch. 

Chỉ riêng dữ liệu giao dịch có thể đánh lừa bạn. Khi bạn chỉ dựa vào dữ 

liệu giao dịch để thu hút người mua sắm của mình, bạn có nguy cơ giả 

định quá nhiều về họ. Điều này có thể khiến bạn bỏ lỡ dấu ấn trong việc 

cung cấp trải nghiệm được cá nhân hóa. 

Ví dụ: bạn có thể giả định rằng một người mua sắm quần áo trẻ em là cha 

mẹ và gửi cho họ email tiếp thị về phong cách mới nhất của trẻ em. Nhưng 

điều gì sẽ xảy ra nếu người mua sắm đó thực sự là ông bà - một phân 

khúc có xu hướng mua hàng tại các sự kiện đình đám? Bạn không chỉ có 

khả năng tắt chúng bằng cách gửi các quảng cáo không liên quan mà còn 

mất cơ hội gửi cho họ một thông điệp được cá nhân hóa về chương trình 

giảm giá một ngày cho kỳ nghỉ lễ của bạn. 

Chưa kể, cuộc sống - giống như bức tranh - có thể lộn xộn. Người mua 

sắm sống trong một mã ZIP cụ thể có thể kiếm được 45.000 đô la mỗi năm 

và có hai con, như mong đợi. Hoặc cô ấy có thể là một người kiếm được 

120.000 đô la mỗi năm, không có con cái, vừa kiếm việc làm ở một thành 

phố mới, và đang sống với người thân cho đến khi cô ấy tìm được một nơi 

cho riêng mình. Một người thuộc thế hệ thiên niên kỷ có thể trao một xấp 

tiền mặt thay vì thanh toán qua ứng dụng vì anh ta có một đống hóa đơn từ 

đợt bán hàng Craigslist gần đây. Người mua kính đọc sách và trò chơi 

ghép hình có thể là một thanh niên 19 tuổi quyên góp cho một mái ấm chứ 

không phải một người cao tuổi. 

Thêm dữ liệu ngữ cảnh vào thông tin giao dịch giúp bạn biến những linh 

cảm và phỏng đoán về người mua hàng của mình thành kiến thức thực tế. 

Dữ liệu giao dịch bị giới hạn về thời gian và địa điểm. Dữ liệu giao dịch của 

bạn chỉ cung cấp cho bạn hình ảnh về một người tại thời điểm chính xác 

mà họ tương tác với thương hiệu của bạn — và các cá nhân có cuộc sống 

đầy đủ, phong phú chủ yếu diễn ra bên ngoài cửa hàng của bạn. Nếu bạn 



không hiểu những điều này còn tồn tại ngoài thương hiệu của mình, bạn có 

thể bỏ lỡ cơ hội kết nối thực sự với người mua sắm của mình. 

Ví dụ: giả sử bạn là nhà bán lẻ đồ dùng nhà bếp. Bạn có thể biết rằng 

người mua sắm của bạn thích những bộ đồ ăn hiện đại, anh ấy có một khu 

vườn thảo mộc trong nhà và đôi khi anh ấy nấu ăn với con cái của mình. 

Nhưng nếu không hiểu bối cảnh mà người mua hàng của bạn sống, bạn 

không thể biết được sở thích, những gì không thích, giá trị, niềm tin và thái 

độ của họ. Mục tiêu sức khỏe của anh ấy là gì? Anh ta có dính vào thức ăn 

thoải mái hay anh ta là một nhà thám hiểm gia vị? Anh ta có quan tâm đến 

tác động môi trường hoặc đạo đức của việc canh tác trong nhà máy 

không? Anh ấy có phải là một đầu bếp đầy khát vọng mơ ước tạo ra các 

bữa ăn ba món mỗi đêm? 

Phân tích dữ liệu theo ngữ cảnh cho phép bạn dự đoán những gì người 

mua hàng của bạn sẽ muốn mua, vì vậy bạn có thể tạo ra trải nghiệm có ý 

nghĩa và có giá trị thông qua các dịch vụ khuyến mại, thông điệp và tương 

tác với thương hiệu của mình. Rốt cuộc, bạn sẽ gửi nội dung khác đến một 

người mua sắm thích tổ chức những bữa tiệc tối tao nhã hơn là một đầu 

bếp tại nhà, những người quan tâm đến việc ngăn ngừa bệnh tim. 

Điều đó nói rằng, quản lý, làm giàu và hiểu tất cả dữ liệu người mua sắm 

này không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Mặc dù nhiều nhà bán lẻ quản lý để 

trích xuất thông tin chi tiết tốt từ dữ liệu giao dịch của họ bằng cách kết 

hợp các công cụ khác nhau lại với nhau, nhưng đối với các thương hiệu 

muốn thu hút người mua sắm của họ tập trung hơn nữa, thì việc hợp tác 

với nhà cung cấp dịch vụ để làm phong phú thêm dữ liệu giao dịch của bạn 

theo ngữ cảnh của bên thứ ba dữ liệu. 

Những người mua sắm có trải nghiệm tuyệt vời với một thương hiệu sẽ chi 

tiêu nhiều hơn 140% so với những người có trải nghiệm kém trong quá 

khứ. Mức độ rõ ràng mà bạn đạt được có thể giúp bạn tạo ra một kết nối 

cảm xúc dẫn đến trải nghiệm khách hàng hoàn hảo như hình ảnh, biến 

người mua sắm của bạn từ người mua một lần thành người hâm mộ — và 

người hâm mộ thương hiệu của bạn là những người có ảnh hưởng thực 

sự đến kết quả kinh doanh của bạn. 



Chúng tôi cung cấp các giải pháp dựa trên dữ liệu cho phép các nhà tiếp 

thị giỏi nhất thế giới hiểu rõ hơn về khách hàng của họ để tạo ra trải 

nghiệm tốt hơn và tăng trưởng kinh doanh. Là công ty đi đầu trong lĩnh vực 

quản lý dữ liệu khách hàng, danh tính và sử dụng dữ liệu có đạo đức trong 

hơn 50 năm, chúng tôi hiện giúp hàng nghìn khách hàng và đối tác trên 

toàn cầu hợp tác cùng nhau để tạo ra hàng triệu trải nghiệm khách hàng 

tốt hơn mỗi ngày. Chúng tôi cũng cung cấp một bộ đầy đủ các dịch vụ tư 

vấn chiến lược, phân tích dự đoán và tiếp thị cũng như các dịch vụ đo 

lường tiếp thị để hỗ trợ tất cả các khía cạnh của hành trình khách hàng và 

khách hàng tiềm năng dựa trên dữ liệu. Chúng tôi giúp các thương hiệu 

phát triển chiến lược dữ liệu của họ, hiểu tác động tiếp thị và biết rõ hơn về 

khách hàng và khách hàng tiềm năng cũng như dự đoán hành vi của họ.  

 


