
 

 

 

 

CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM 

Thành phố Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2022 

AEON VIỆT NAM PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH MỚI TẠI HÀ NỘI  

TRUNG TÂM BÁCH HÓA TỔNG HỢP & SIÊU THỊ TINH GỌN 

Ngày 14/05/2022, AEON Việt Nam khai trương AEON The Nine tại tòa nhà THE NINE - 9 

Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. Việc ra mắt mô hình bán lẻ mới “Trung tâm Bách hóa 

tổng hợp & Siêu thị tinh gọn (Compact/ Mini-General Merchandise Store)” nằm trong chiến 

lược kinh doanh trung hạn của doanh nghiệp, nhằm tăng tốc phát triển đa dạng mô hình bán 

lẻ và đẩy mạnh mở rộng đầu tư tại thị trường Việt Nam. 

 

Mô hình Trung tâm Bách hóa tổng hợp & Siêu thị tinh gọn của AEON Việt Nam có diện tích 

từ 1.000 – 5.000m2 nằm trong khu vực nội thành, khu dân cư, hướng đến việc đưa những trải 

nghiệm chất lượng, tiêu chuẩn AEON tới gần hơn với khách hàng, từ đó giúp khách hàng tận 

hưởng trọn vẹn cuộc sống mỗi ngày. 

AEON Việt Nam tăng tốc mở rộng đầu tư và đa dạng mô hình bán lẻ tại Việt Nam 

Trong những năm gần đây, thị trường bán lẻ Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ trong lĩnh vực 

thương mại hiện đại với sự xuất hiện đa dạng của các mô hình, đặc biệt là các cửa hàng, siêu 

thị vừa và nhỏ. Đồng thời, sau dịch Covid-19, phong cách sống của khách hàng cũng ngày 

càng thay đổi, chú trọng sự tiện lợi và thoải mái. 

Với những tiềm năng của thị trường bán lẻ tại Việt Nam, tập đoàn AEON xác định Việt Nam 

là thị trường quan trọng thứ hai chỉ sau Nhật Bản, để tập trung nguồn lực đẩy mạnh phát triển 

trong đó có chiến lược  đa dạng mô hình bán lẻ. Cụ thể, từ năm 2020, AEON Việt Nam đã 

triển khai lĩnh vực kinh doanh thứ 5 “chuỗi siêu thị vừa và nhỏ” AEON MaxValu và mới đây 

vừa ra mắt mô hình bán lẻ mới “Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị (TT BHTH & ST) 

AEON tinh gọn” đầu tiên – AEON The Nine tại Hà Nội.  

“Sau đại dịch Covid-19, 2022 là một năm rất quan trọng, chứng kiến sự cạnh tranh rất gắt gao 

giữa các nhà bán lẻ. Những thay đổi của người tiêu dùng buộc các nhà bán lẻ phải có những 



 

 

 

 
thay đổi nhanh chóng. Với AEON Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục thử nghiệm, ra mắt và đánh 

giá các mô hình bán lẻ mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời tạo đà phát triển 

trong tương lai” - ông Furusawa Yasuyuki, Tổng giám đốc AEON Việt Nam, chia sẻ. 

Mô hình mới – AEON tinh gọn – “Mang gần trải nghiệm, sống trọn mỗi ngày” 

 

Không nằm trong các Trung tâm Mua sắm AEON mà được đặt trong các trung tâm mua sắm 

của đối tác hoặc các tòa nhà thuộc khu dân cư và nội đô thành phố, TT BHTH & ST AEON 

tinh gọn có diện tích từ 1.000 – 5.000m2 vừa đáp ứng được nhu cầu “gần và tiện” của số đông 

cư dân thành thị, vừa cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm mua sắm chất lượng 

“chuẩn AEON”.  

Đặc trưng Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị tinh gọn AEON – The Nine 

AEON The Nine là siêu thị đầu tiên được ra mắt theo mô hình Trung tâm Bách hóa tổng hợp 

và Siêu thị AEON Tinh gọn. Nằm trọn vẹn trên một mặt bằng hơn 1.200m², AEON The Nine 

có hai khu vực chính: Khu ẩm thực tự chọn Delica và Siêu thị.  

 



 

 

 

 
Đáp ứng nhu cầu tiện lợi cho các bữa ăn hàng ngày của khách hàng, khu ẩm thực tự chọn 

Delica cung cấp đa dạng các sản phẩm thức ăn chế biến sẵn RTE (ready-to-eat), đặc trưng 

của AEON như: bánh mì & bánh ngọt, café, sushi, bento Nhật, ... Với khu vựcs chỗ ngồi rộng 

rãi, không gian thoáng đãng đi kèm tiện ích trạm sạc – wifi, nhiều khách hàng trẻ cũng có thể 

lựa chọn AEON The Nine là địa điểm làm việc, học tập hoặc gặp gỡ bạn bè cuối tuần.  

 

Phục vụ nhu cầu cho cuộc sống thường ngày của khách hàng, khu vực siêu thị trong AEON 

The Nine có đẩy đủ các sản phẩm từ hoa tươi đến thực phẩm: thực phẩm khô, thực phẩm 

đông lạnh, … Đặc biệt là các sản phẩm chế biến sẵn RTE, sơ chế sẵn RTC (Ready to cook) 

để khách hàng tiết kiệm thời chuẩn bị bữa ăn; từ đó nâng cao sự thuận tiện và thoải mái hơn 

trong cuộc sống hiện đại bận rộn. 

 

Bên cạnh đó còn có các sản phẩm hóa mỹ phẩm và nhiều sản phẩm gia dụng khác, và nổi 

bật là khu vực sản phẩm dành riêng cho Mẹ & Bé với đa dạng sản phẩm tã, sữa, bỉm, … cho 

mọi nhu cầu chăm sóc các bé.  



 

 

 

 
Tại AEON The Nine, AEON Việt Nam còn giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm từ các 

Nhãn hàng riêng của AEON như: AEON TOPVALU, HÓME CÓORDY (nhãn hàng riêng về 

các sản phẩm đồ gia dụng, nội thất) với chất lượng tiêu chuẩn Nhật Bản do AEON Nhật Bản 

thiết kế và phát triển. 

 

Để khách hàng trải nghiệm nhiều tiện ích như tại các TT BHTH & ST lớn, AEON The Nine 

cũng tích hợp loạt dịch vụ như quầy thanh toán không dùng tiền mặt, tích hợp điểm thẻ thành 

viên cùng loạt chương trình ưu đãi. Đồng thời, khách hàng cũng có thể dễ dàng tiết kiệm thời 

gian với dịch vụ mua sắm qua điện thoại, đi chợ hộ & giao hàng tận nhà bằng cách gọi điện 

trực tiếp đến quầy dịch vụ khách hàng hoặc đặt hàng qua ứng dụng AEON Việt Nam. 

 

Chia sẻ về định hướng sắp tới, Lãnh đạo AEON Việt Nam cho biết thêm: “Mục tiêu lớn nhất 

của AEON Việt Nam là đáp ứng nhu cầu của khách hàng, giúp khách hàng mua sắm tiện lợi 

hơn bằng cách tăng sự hiện diện, phát triển mô hình mới và mở rộng địa điểm kinh doanh. 

Bên cạnh đó, AEON Việt Nam cũng tập trung phát triển các sản phẩm nhãn hàng riêng, mang 

đặc trưng của AEON. Chúng tôi cũng sẽ thúc đẩy các hoạt động số hóa, đẩy mạnh trang 

thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt”.  



 

 

 

 
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.     Trung tâm Mua sắm 

2.     Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị 

3.     Cửa hàng Chuyên doanh 

4.     Trang Thương mại điện tử AEON Eshop 

5.     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: 

1. 03 Trung tâm Mua sắm 

2. 04 Trung tâm Bách hóa tổng hợp & Siêu thị 

3. 41 cửa hàng Chuyên doanh gồm Glam Beautique, AEON Wellness, Petemo, AEON 

Bicycle, Cửa hàng đồng giá DAISO, AEON Molly Fantasy 

4. 09 Siêu thị AEON MaxValu 

5. Trang thương mại điện tử AEON Eshop chính thức ra mắt năm 2017 

6. 02 Trung tâm phân phối AEON khu vực (tại HCM & HN) 

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/ 

https://aeon.vn/
https://aeon.vn/

