CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM
Thành phố Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021
AEON VIỆT NAM NHÂN RỘNG MÔ HÌNH SIÊU THỊ VỪA VÀ NHỎ AEON MAXVALU
AEON Việt Nam – công ty phụ trách mảng kinh doanh bán lẻ tổng hợp của Tập đoàn AEON (Nhật
Bản) tại Việt Nam mở rộng đầu tư vào chuỗi siêu thị mới với thương hiệu AEON MaxValu. Đây
là một định hướng trong chiến lược trung và dài hạn của doanh nghiệp nhằm đa dạng hệ sinh thái
các lĩnh vực kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam, khi Tập đoàn AEON xác định Việt Nam là thị trường
trọng điểm thứ hai chỉ sau Nhật Bản để đầu tư và phát triển.
Với diện tích từ 300-500m2, chuỗi siêu thị MaxValu nằm trong các khu dân cư tại Hà Nội, hướng đến
đưa chất lượng, tiêu chuẩn hàng hóa và dịch vụ của AEON đến gần hơn tới khách hàng, đồng
thời đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng thay đổi của người tiêu dùng.

AEON MaxValu – chuỗi siêu thị đầu tiên thuộc lĩnh vực Siêu thị của AEON Việt Nam
| BỐI CẢNH & MỤC TIÊU
Nhịp sống nhanh tại khu vực thành thị cùng với những ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động không
nhỏ đến hành vi mua sắm của người tiêu dùng như xu hướng chú trọng hơn về sự tiện lợi. Khách
hàng thường lựa chọn các siêu thị vừa và nhỏ, có vị trí gần nhà đối với các sản phẩm phục vụ nhu
cầu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày.
Tuy nhiên, các Trung tâm Bách hóa tổng hợp & Siêu thị (TT BHTH & ST) của AEON Việt Nam có
diện tích lớn, thường tọa lạc tại các khu vực quận vùng ven, nên khách hàng ở một số quận khác
không thể tới thường xuyên. Dù vậy, theo thông tin ghi nhận tại một vài cuộc khảo sát ý kiến khách
hàng các năm gần đây, các TT BHTH & ST của AEON Việt Nam được đánh giá cao & tin tưởng lựa
chọn mua sắm cho cả gia đình vì độ đa dạng và chất lượng sản phẩm.
Cuối năm 2020 AEON Việt Nam đã chính thức ra mắt lĩnh vực kinh doanh mới: Siêu thị. Đây là
lĩnh vực kinh doanh thứ 5*1 của doanh nghiệp kể từ khi có mặt tại thị trường Việt Nam. Chuỗi siêu thị
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05 Lĩnh vực kinh doanh của AEON Việt Nam gồm: Trung tâm Mua sắm; Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị; Cửa
hàng Chuyên doanh; Trang Thương mại điện tử AEON Eshop; Siêu thị

AEON MaxValu là thương hiệu đầu tiên trực thuộc lĩnh vực kinh doanh mới này được ra mắt đồng
thời vào cuối năm 2020 nhằm mang đến các sản phẩm tốt cho sức khoẻ, đạt tiêu chuẩn an toàn
chất lượng cao và sự tiện lợi, dễ dàng, phục vụ nhu cầu hàng ngày của khách hàng.
| ĐẶC TRƯNG CHUỖI SIÊU THỊ VỪA VÀ NHỎ AEON MAXVALU
Nằm trong các khu dân cư của TP. Hà Nội, với quy mô từ 300-500m2, chuỗi siêu thị AEON
MaxValu hướng đến đưa sản phẩm, dịch vụ tiêu chuẩn AEON tiếp cận gần và thuận tiện hơn với
khách hàng.

Khách hàng có thể lựa chọn đa dạng sản phẩm chất lượng tại các siêu thị AEON MaxValu
Tại các siêu thị AEON MaxValu, khách hàng có thể lựa chọn đa dạng sản phẩm đảm bảo vệ sinh
an toàn thực phẩm và đạt chất lượng theo tiêu chuẩn AEON. Đối với thực phẩm (chế biến sẵn,
đồ tươi sống, thực phẩm khô, ..), 95% các mặt hàng tương đồng với sản phẩm được bày bán tại các
TT BHTH & ST AEON, đặc biệt có cả các sản phẩm ready-to-eat (chế biến sẵn ăn liền) và ready-tocook (đã sơ chế sẵn) để mang đến sự thuận tiện giúp khách hàng tiết kiệm thời gian nấu nướng cho
mỗi bữa ăn hàng ngày. Ngoài ra còn có hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng, .. chủ yếu là các sản phẩm
thường dùng phục vụ nhu cầu thường xuyên hàng ngày.

Nhiều sản phẩm ready-to-eat tại AEON MaxValu mang đến sự thuận tiện cho người tiêu dùng trong
bối cảnh nhịp sống hiện đại
Các siêu thị AEON MaxValu cũng mang đến đầy đủ các dịch vụ, tiện ích cho khách hàng như:
giao hàng tận nơi, mua sắm qua điện thoại, … Khách hàng mua sắm tại MaxValu vẫn được hưởng
tất cả các quyền lợi của thành viên AEON: được tích hợp cùng hệ thống tích điểm thẻ thành viên của
TT BHTH & ST của AEON Việt Nam, và được áp dụng nhiều chương trình ưu đãi & thanh toán không
tiền mặt qua thẻ NH, ví điện tử, mã QR, ....
| CẬP NHẬT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA AEON MAXVALU
AEON MaxValu là thương hiệu siêu thị quen thuộc của Tập đoàn AEON, đã có mặt tại nhiều nước
châu Á như Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia và Trung Quốc. Tại thị trường Việt Nam, tính đến tháng
12/2021, AEON Việt Nam đã khai trương 04 siêu thị AEON MaxValu tại khu vực phía Bắc.

Siêu thị AEON MaxValu Huyndai mới khai trương tháng 11/2021 tại Hà Đông, Hà Nội

Năm 2020, AEON Việt Nam khai trương siêu thị AEON MaxValu đầu tiên tại tòa Sky2, Aqua Bay, khu
đô thị Ecopark (Hưng Yên) và siêu thị AEON MaxValu Riverside tại Riverside Garden, quận Thanh
Xuân (Hà Nội). Tháng 11/2021 vừa qua, 02 siêu thị AEON MaxValu mới tại TP Hà Nội đã đi vào hoạt
động: siêu thị AEON MaxValu Lotus tại Khu Ngoại Giao Đoàn, q. Bắc Từ Liêm và AEON MaxValu
Huyndai, Huyndai Hillsmall, quận Hà Đông.
Theo ghi nhận của AEON Việt Nam, các siêu thị AEON MaxValu đều nhận được sự đón nhận và
phản hồi tích cực từ khách hàng. Dù trong bối cảnh dịch bệnh, chỉ tính riêng 02 siêu thị đã khai
trương từ năm 2020, doanh thu vẫn tăng trưởng đều qua mỗi tháng. Riêng trong tháng 11/2021,
doanh thu tại siêu thị AEON MaxValu Ecopark và Riverside tăng gần gấp đôi so với cùng kì 2020.

Dù trong bối cảnh dịch bệnh, doanh thu tại các siêu thị AEON MaxValu vẫn tăng trưởng đều qua
từng tháng
| CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC SIÊU THỊ CỦA AEON VIỆT NAM
AEON Việt Nam đang và sẽ tiếp tục tăng tốc, mở rộng số lượng siêu thị AEON MaxValu, đặt mục
tiêu nâng tổng số lượng lên 20 siêu thị chỉ riêng tại khu vực miền Bắc. Riêng trong Quý I/2022, kế
hoạch dự kiến sẽ có thêm 03 siêu thị AEON MaxValu khai trương tại Hà Nội.
Ông Furusawa Yasuyuki, Tổng Giám đốc AEON Việt Nam chia sẻ: “Trong thời gian tới, AEON Việt
Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số, thanh toán không tiền mặt và tăng tốc mở rộng
hệ thống kinh doanh trên toàn quốc, trong đó tập trung vào lĩnh vực cửa hàng chuyên doanh, siêu thị
vừa & nhỏ AEON MaxValu, và thương mại điện tử. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ chú trọng phát triển
các sản phẩm Nhãn hàng riêng của AEON như: TOPVALU, HÓME CÓORDY, innerCasual, .. để đáp
ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng tại Việt Nam.”

Về AEON Việt Nam
Trực thuộc Tập đoàn AEON – Nhà bán lẻ hàng đầu Nhật Bản, Công ty TNHH AEON Việt Nam
chính thức thành lập vào ngày 07/10/2011, đầu tư vào nhiều lĩnh vực kinh doanh bán lẻ đa dạng
như:
1.
2.
3.
4.
5.

Trung tâm Mua sắm
Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị
Cửa hàng Chuyên doanh
Trang Thương mại điện tử AEON Eshop
Siêu thị
Với tầm nhìn trở thành “Công ty bán lẻ trụ cột không thể thiếu tại thị trường Việt Nam”, chúng tôi
nỗ lực không ngừng theo đuổi Sứ mệnh “nâng tầm phong cách mới trong cuộc sống hàng ngày
của Khách hàng”; “đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế xã hội Việt Nam” và “hỗ trợ sự phát triển
của cộng đồng địa phương”.
Giữ vững Triết lý AEON “Theo đuổi Hòa bình, tôn trọng Con người, đóng góp cho Cộng đồng với
việc lấy Khách hàng làm giá trị cốt lõi”, niềm tin và nguyện vọng của Khách hàng là ưu tiên hàng
đầu trong các hoạt động kinh doanh của AEON Việt Nam. Chúng tôi luôn nỗ lực cải tiến để tạo
thêm những giá trị mới cho Khách hàng và Cộng đồng.
Luôn cung cấp sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lý, nâng cao trải nghiệm mua sắm và phong
cách sống hàng ngày của Khách hàng, AEON Việt Nam là Nhà bán lẻ nước ngoài duy nhất được
vinh danh trong Top 03 Nhà bán lẻ uy tín tại Việt Nam (2019).
Kể từ khi khai trương Trung tâm Mua sắm đầu tiên AEON – Tân Phú Celadon vào năm 2014, tính
đến tháng 12/2021, AEON Việt Nam đã mở rộng hệ thống kinh doanh tại 06 tỉnh thành trên toàn
quốc, phát triển và vận hành:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

03 Trung tâm Mua sắm
03 Trung tâm Bách hóa tổng hợp & Siêu thị
41 cửa hàng Chuyên doanh gồm Glam Beautique, AEON Wellness, Petemo, AEON Bicycle, Cửa
hàng đồng giá DAISO, AEON Fantasy;
04 Siêu thị AEON MaxValu
Trang thương mại điện tử AEON Eshop chính thức ra mắt năm 2017;
Trung tâm phân phối AEON khu vực Hồ Chí Minh.
AEON Việt Nam đặt kế hoạch sẽ phát triển thêm nhiều Trung tâm Mua sắm cũng như đẩy mạnh
các lĩnh vực kinh doanh đa dạng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng tại Việt Nam.
--------------------Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH AEON Việt Nam
Phòng Truyền thông và Đối Ngoại
Điện thoại: 033 217 9797
Email: phongtruyenthong@aeon.com.vn
Website: https://aeon.vn/

