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1. eCommerce Report 2022 Sport & Outdoor, 11/2022 Statista

1. Phân tích tổng quát về thị trường đồ dùng và
dụng cụ thể dục/thể thao ở nước ngoài
1.1. Quy mô tổng thể

Theo dự báo, doanh số bán hàng trực tuyến trên toàn cầu của đồ dùng và dụng cụ thể dục/thể
thao và sản phẩm ngoài trời năm 2022 đạt 67,26 tỷ USD. Con số này dự kiến sẽ tăng lên 111,10 tỷ
USD vào năm 2027, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm là 10,56% (CAGR 2022 - 2027)1.

https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/toys-hobby-diy/sports-outdoor/worldwide
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Theo thống kê của Statista năm 2020, năm 2019, doanh số bán hàng trực tuyến đồ dùng và dụng
cụ thể dục/thể thao và ngoài trời ở Hoa Kỳ là 18,4 tỷ USD, dự kiến tăng trưởng lên mức 34,3 tỷ USD
vào năm 20251.

Năm 2019, doanh số bán hàng trực tuyến đồ dùng và dụng cụ thể dục/thể thao và ngoài trời ở
Châu Âu là 16,8 tỷ USD, dự kiến tăng trưởng lên mức 25,9 tỷ USD vào năm 20252.

1. eCommerce US Report -Toys, Hobby & DIY, 2020, Statista
2. eCommerce EU Report -Toys, Hobby & DIY, 2020, Statista

1.2. Quy mô ở các thị trường 

link 1

link 1

DIY, Sân vườn 
và Thú cưng

https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/toys-hobby-diy/sports-outdoor/united-states
https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/toys-hobby-diy/sports-outdoor/europe
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Sản phẩm nào bán chạy vào dịp xuân hè? Mặt hàng nào sẽ bùng nổ doanh số vào cuối kỳ thu đông?
Mặt hàng nào bán chạy cả năm? Hướng dẫn theo đánh giá sao dưới đây sẽ giúp bạn định vị nhanh
chóng.
Đánh giá theo tiêu chí 5 sao:

• Chỉ số đề xuất bao gồm nhiều tham số như quy mô thị trường, tốc độ tăng trưởng, tỉ lệ thâm nhập
thị trường từ người bán, tốc độ thâm nhập v.v. của danh mục này tại thị trường bạn đang hướng đến.
Đánh giá càng nhiều sao nghĩa là danh mục đó càng có nhiều cơ hội thành công.

• Chỉ số cạnh tranh thể hiện tỉ lệ thâm nhập thị trường của người bán, đánh giá càng nhiều sao nghĩa
là cạnh tranh càng thấp, sản phẩm được đề xuất để bán.

• Chỉ số thu hút thể hiện biên độ tăng trưởng doanh số bán hàng trong một khoảng thời gian nhất
định, đặc biệt là trong quá khứ. Đánh giá càng nhiều sao nghĩa là mức độ thu hút càng cao.

2. Phân tích chuyên sâu về Đồ dùng và dụng cụ thể
dục/thể thao bán chạy ở nước ngoài năm 2021

2.1. Nhóm phụ đồ dùng và dụng cụ thể dục/thể thao trong nhà phổ biến dựa theo
đánh giá sao

Danh sách sản phẩm thể thao tăng trưởng nhanh vào mùa 
cao điểm cuối năm

Gợi ý lựa chọn trọng điểm của năm liên quan đến dụng 
cụ và phụ kiện thể thao trong nhà

Tên sản phẩm Chỉ số gợi ý Chỉ số cạnh 
tranh 

Chỉ số thu 
hút Tên sản phẩm Chỉ số gợi ý Chỉ số cạnh 

tranh 
Chỉ số thu 

hút
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Gợi ý lựa chọn trọng điểm của năm liên quan đến đồ 
dùng và dụng cụ thể thao trong nhà

Gợi ý lựa chọn trọng điểm của năm liên quan đến phụ kiện 
trang phục thể thao trong năm

Gợi ý lựa chọn trọng điểm của năm liên quan đến ngành 
hàng xe đạp 

Gợi ý lựa chọn trọng điểm của năm 
liên quan đến hoạt động trượt tuyết

Tên sản phẩm                                              Chỉ số gợi ý  Chỉ số
cạnh tranh                                                      

Chỉ số
thu hút                                                     Tên sản phẩm                                            Chỉ số gợi ý  Chỉ số

cạnh tranh                                                      
Chỉ số

thu hút                                                     

Tên sản phẩm                                          Chỉ số gợi ý  Chỉ số
cạnh tranh                                                      

Chỉ số
thu hút                                                     Tên sản phẩm                                            Chỉ số gợi ý  Chỉ số

cạnh tranh                                                      
Chỉ số

thu hút                                                     
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Tập thể dục Aerobic

Sản phẩm tiêu biểu: Xe đạp tập thể dục tại nhà, máy chạy bộ, dây nhảy thể lực.

Yếu tố người tiêu dùng quan tâm: Có thể điều chỉnh tăng giảm cường độ tập không, có
chắc chắn và dễ lắp đặt hay không, kích thước và trọng lượng của sản phẩm. Chất liệu
phần tay cầm của dụng cụ; kích thước, trọng lượng, độ bám và sự thoải mái, độ dài của dây
tập, có bền và có thể điều chỉnh hay không.

Lời khuyên dành cho người bán: Mức độ điều chỉnh cường độ của sản phẩm phải vừa đủ lớn,
chiều dài phải thích hợp mọi cỡ và trình độ khác nhau của người tập. Sản phẩm phải đủ
chắc chắc; vì nếu sản phẩm có vấn đề trong lúc người dùng đang tập chạy hoặc nhảy với
tốc độ nhanh thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cần phải tính toán kích thước đóng gói sản
phẩm, đồng thời cân nhắc việc người tiêu dùng có dễ dàng lắp đặt máy hay không. Nếu mục
tiêu là người tiêu dùng độc thân và ở nhà thuê thì những sản phẩm có kích thước nhỏ gọn sẽ
dễ được chấp nhận hơn. Phần tay cầm của dây nhảy phải có tính ma sát, nếu không thì khi
đổ mồ hôi, người tập sẽ nắm không chắc và dễ bị thương tích. Ngoài ra, cũng cần xem xét
trọng lượng của dụng cụ hay dây tập có tiện mang theo không. Nên tính toán sao cho lúc
người tập nhảy lên thì sức nặng của dây sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả tập.

Thị trường bán chạy: Hoa Kỳ, Châu Âu.

2.2. Sản phẩm tiêu biểu của nhóm phụ Đồ dùng và dụng cụ thể dục/thể thao trong 
nhà
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Sản phẩm tiêu biểu: Thảm tập thể dục, thảm tập yoga, thanh tập xà đơn, dây tập kháng
lực.

Yếu tố người tiêu dùng quan tâm: an toàn và chắc chắn của sản phẩm, chống thấm và
chống trơn trượt, chất liệu bền, mềm mại và thoải mái, kích thước và độ dày vừa phải, dễ
dàng bảo quản và cất giữ.

Gợi ý bán hàng: Sản phẩm dây kháng lực, thảm tập thể dục (loại cuộn lại được) là một
trong số ít mặt hàng mà nhà bán hàng Việt Nam đang kinh doanh. Với việc người Mỹ có
thói quen thường xuyên tập thể dục, đại dịch xuất hiện đã khiến cho những người yêu thích
vận động lựa chọn tập luyện tại nhà. Vì lẽ đó, sản phẩm có an toàn và có chắc chắn không,
có thể dùng trong nhà hay không chính là yếu tố then chốt.

Sản phẩm bắt buộc phải chống thấm nước và chống trơn trượt vì nếu bị trượt trong lúc sử
dụng sẽ gây thương tích cho người dùng. Sản phẩm có kích thước vừa phải, không chiếm
chỗ. Một trong những yếu tố khác cũng nên cân nhắc là chất liệu sản phảm có bền, mềm
mại, thoải mái hay không. Sự mềm mại và bền chắc của sản phẩm có thể giúp giảm thiểu
mức độ tổn thương cho cơ thể khi vận động. Ngoài ra, sản phẩm dễ bảo quản, cất giữ hay
mang theo người sẽ càng nhận được sự quan tâm của người mua.

Thị trường bán chạy: Hoa Kỳ.

Tập thể dục Aerobic cường độ cao
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Danh mục Đồ dùng và dụng cụ thể dục/thể thao ngoài trời có lợi thế gì?

Đồ dùng và dụng cụ thể dục/thể thao ngoài trời phần lớn đều dựa vào nhu cầu và hoàn cảnh sử
dụng (ví dụ đá banh, trượt tuyết, leo núi, cắm trại, v.v...). Từ trước đến nay, ai cũng đều nghe nói đến
những hoạt động này; vì vậy, tính phổ biến toàn cầu của ngành hàng này rất cao, thích hợp cho
việc khai thác những sản phẩm bán chạy toàn cầu.

Cần lưu ý những điểm gì đối với sản phẩm thể thao ngoài trời?

Người tiêu dùng quan tâm đến các tính năng sau của sản phẩm:

● Chất liệu phải nhẹ, thích hợp cho việc sử dụng cường độ cao, đàn hồi tốt, thoáng khí; đạt
được hiệu quả khô nhanh khi hoạt động.

● Thiết kế công thái học (thiết kế tối ưu cho người dùng), giúp người dùng có thể thoải mái vận
động, chống lại sự va đập.

● Vì tính chất không ổn định và hoàn cảnh dễ thay đổi của các hoạt động thể thao ngoài trời (ví
dụ trời mưa, tuyết rơi), sản phẩm cần có những tính năng tốt như chống rét và giữ ấm, chống
trơn trượt, chống thấm nước, bền.

Khi viết nội dung cho Trang chi tiết của sản phẩm, cần phải ghi chú rõ ràng nhất có thể về kích
thước sản phẩm, phụ kiện, hướng dẫn lắp đặt nhằm tránh dẫn đến những khiếu nại không đáng có
về sau của khách hàng.

Lưu ý đặc biệt: Tránh vi phạm bản quyền đối với trang phục bóng đá.

Điểm cần lưu ý đối với sản phẩm đặc biệt

Vì trong ngành hàng đồ dùng và dụng cụ thể thao ngoài trời có những sản phẩn nằm trong danh
mục cần lưu ý đặc biệt (ví dụ săn bắn), trước khi ra mắt sản phẩm, người bán nên tìm hiểu kỹ các
chính sách bán hàng của Amazon; đồng thời tôn trọng quy định bán hàng từ Việt Nam cũng như
tại Hoa Kỳ. Người bán có thể đăng nhập vào trang Seller Central và tìm mục “Sales Policy” (Chính
sách Bán hàng) để tìm hiểu thêm.

3. Gợi ý bán hàng danh mục Đồ dùng và dụng cụ
thể dục/thể thao
3.1. Gợi ý với người bán
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3.2. Mùa cao điểm của Đồ dùng và dụng cụ thể dục/thể thao trong nhà và ngoài
trời

Các loại hoạt động/tháng Tháng
3

Tháng
4

Tháng
5

Tháng
6

Tháng
7

Tháng
8

Tháng
9

Tháng
10

Tháng
11

Tháng
12

Tập thể dục và trò chơi giải 
trí

Không có xu hướng theo mùa 

Sản phẩm ngoài trời đòi hỏi 
sức bền

Xe đạp

Trang phục ngoài trời

Ván lướt sóng/trượt tuyết

Chơi Golf

Săn bắn

Thể thao đồng đội - Bóng 
vợt (Lacrosse1)

Thể thao đồng đội - Điền 
kinh

Thể thao đồng đội - Quần 
vợt

Thể thao đồng đội - Bóng 
chày, bóng chày nữ

Thể thao đồng đội - bóng 
đá

Thể thao đồng đội - bóng 
bầu dục

Thể thao đồng đội - bóng rổ

Thể thao đồng đội - khúc 
côn cầu

1. Môn thể thao dùng vợt để bắt và ném bóng
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