
 

 

 

 

CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM 

Thành phố Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2022 

AEON VIỆT NAM TIẾP TỤC NHÂN RỘNG CHUỖI SIÊU THỊ AEON MAXVALU VỚI MÔ 

HÌNH “MIN KHOẢNG CÁCH – MAX TRẢI NGHIỆM” 

6 tháng đầu năm 2022, AEON Việt Nam tiếp tục đưa vào vận hành các siêu thị vừa và nhỏ 

thuộc chuỗi AEON MaxValu, đưa trải nghiệm mua sắm thuận tiện, chất lượng đến với người 

tiêu dùng tại các khu nội đô. Doanh nghiệp cho biết sẽ điều chỉnh, chuẩn hóa mô hình để 

nhân rộng và hướng đến 100 điểm bán vào năm 2025. 

Tăng tốc nhân rộng mô hình chuỗi siêu thị AEON MaxValu  

Hoạt động phát triển chuỗi siêu thị vừa và nhỏ thương hiệu AEON MaxValu nằm trong chiến 

lược đa dạng hóa mô hình bán lẻ của AEON Việt Nam, khi Tập đoàn AEON xác định Việt 

Nam là thị trường trọng điểm chỉ sau Nhật Bản để tập trung nguồn lực đầu tư và phát triển 

trong thời gian tới. Theo ông Furusawa Yasuyuki – Tổng Giám đốc AEON Việt Nam, do ảnh 

hưởng của dịch Covid, thói quen cũng như xu hướng, hành vi tiêu dùng của khách hàng đã 

thay đổi mạnh mẽ. “Khách hàng ưu tiên sự thuận tiện, lựa chọn mua sắm ở các địa điểm gần 

nhà. Bên cạnh đó, họ chú trọng các sản phẩm tốt cho sức khỏe với giá cả hợp lý.” – Ông 

Furusawa chia sẻ.  

 

AEON Việt Nam tiếp tục đưa vào vận hành các siêu thị vừa vả nhỏ thuộc chuỗi AEON 

MaxValu tại các khu dân cư 

 

Nửa đầu năm 2022, AEON Việt Nam tiếp tục đưa vào vận hành các siêu thị vừa và nhỏ thuộc 

chuỗi AEON MaxValu, đánh dấu cột mốc cho giai đoạn tăng tốc mở mới chuỗi siêu thị này. 

Các siêu thị AEON MaxValu đều nhận được sự đón nhận tích cực của khách hàng khu vực 

nội đô, ghi nhận mức tăng trưởng trung bình 5-10% trong 06 tháng đầu năm 2022.  



 

 

 

 

 

Các siêu thị AEON MaxValu phục vụ đối tượng khách hàng nội đô, đáp ứng đầy đủ các nhu 

cầu hàng ngày 

Kể từ khi khai trương siêu thị AEON MaxValu đầu tiên vào năm 2020, AEON Việt Nam luôn 

không ngừng cải tiến về mô hình, sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng sự thay đổi trong nhu cầu 

của người tiêu dùng. Sau khoảng thời gian thử nghiệm và cải tiến để tìm ra mô hình phù hợp 

nhất, AEON Việt Nam đang lên kế hoạch đẩy nhanh tốc độ mở rộng, hướng đến mục tiêu 

đưa 100 siêu thị AEON MaxValu đi vào hoạt động vào năm 2025. 

AEON MaxValu – chuỗi siêu thị “tối thiểu khoảng cách – tối đa trải nghiệm” đưa “tiêu 

chuẩn AEON” đến gần hơn với khách hàng  

Với phương châm “Min khoảng cách – Max trải nghiệm”, các siêu thị AEON MaxValu được 

phát triển với diện tích 300 – 500m2 tại các khu dân cư nội đô. Không chỉ rút ngắn khoảng 

cách di chuyển, thuận tiện cho khách hàng mua sắm hàng ngày, các sản phẩm tại đây vẫn 

đảm bảo vừa đa dạng – từ thức ăn chế biến sẵn (Ready-to-eat “RTE”), thực phẩm sơ chế 

sẵn (Ready-to-cook, “RTC”), thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô đến hoa tươi, hóa mỹ 

phẩm, theo tiêu chuẩn, chất lương AEON để phục vụ nhu cầu thường xuyên, hàng ngày của 

khách hàng. 



 

 

 

 

 

Khu vực thực phẩm tươi sống luôn được khách hàng ưa chuộng vì đảm bảo an toàn, tươi 

ngon theo “chuẩn AEON”  

Bên cạnh đó, tại siêu thị AEON MaxValu, AEON Việt Nam cũng giới thiệu thêm các sản phẩm 

từ Nhãn hàng riêng của AEON. Đây là các sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu từ AEON 

Nhật Bản hoặc do AEON phối hợp với nhà sản xuất tại địa phương phát triển theo tiêu chuẩn, 

công nghệ từ AEON. Nổi bật là 02 Nhãn hàng riêng, gồm: AEON TOPVALU cung cấp đa 

dạng các sản phẩm thực phẩm, hoá mỹ phẩm… đang ngày càng được khách hàng Việt ưa 

chuộng; HÓME CÓORDY – thương hiệu về các sản phẩm đồ gia dụng, nội thất cho gia đình 

với thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại và chất lượng bền bỉ với thời gian. 



 

 

 

 

 

AEON MaxValu cũng giới thiệu các sản phẩm thuộc nhãn hàng riêng của AEON như 

TOPVALU, HÓME CÓORDY 

Không chỉ có trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ mua sắm “chuẩn AEON”, tất cả các quyền lợi 

dành cho thẻ thành viên AEON đều được áp dụng cho khách hàng khi mua sắm tại AEON 

MaxValu, bao gồm: giao hàng tận nơi, mua sắm qua điện thoại; tích hợp hệ thống tích điểm 

thẻ thành viên của TT BHTH & ST của AEON Việt Nam; cùng nhiều chương trình ưu đãi & 

thanh toán không tiền mặt qua thẻ ngân hàng, ví điện tử, mã QR…  

  



 

 

 

 
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 vừa và nhỏ 

Với tầm nhìn trở thành “Công ty bán lẻ trụ cột không thể thiếu tại thị trường Việt Nam” thông 

qua việc cùng kiến tạo các giá trị chung, 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 và 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 đặt kế hoạch sẽ phát triển thêm nhiều Trung tâm Mua sắm cũng như đẩy 

mạnh các lĩnh vực và mô hình 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 Doanh nghiệp 

Điện thoại: 033 217 9797 

Email: phongtruyenthong@aeon.com.vn 

Website: https://aeon.vn/ 

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

