Cửa hàng VinMart+ bên trong chợ Bà Hoa (Tân Bình, TP. HCM) - Ảnh: Hải Đăng.

Ti ch Bà Hoa (Tân Bình), hàng lot i gia bán l m các ca hàng “bao vây” ch. Trên tuyn ng Võ Thành
Trang bao quanh ch, có 4 siêu th, gm hai Bách hoá Xanh và hai Co.op Food. Cách ó vài trm mét,
trên ng Bàu Cát có siêu th VinMart+. Ngay bên trong ch, mt siêu th ca Bách hoá Xanh ã i vào hot
ng khá lâu, còn mt siêu th VinMart+ va m ca.
mt con hm ln thông vi ch nm cnh ó, mt siêu th SatraFoods cng hot ng tích cc. Trong bán kính cha
ti 500 mét chung quanh và ngay trong lòng ch, có tng cng 8 tên tui ca các nhà bán l ln hin din.

Một cửa hàng Satrafoods cách chợ Bà Hoa vài bước chân - Ảnh: Hải Đăng.

Có th nói cha thi im nào các i gia trong ngành bán l li u t mnh m trong vic m rng chui nh vy. Ni bt
trong s này là VinMart+ ca VinGroup và Bách hoá Xanh ca Th Gii Di ng.
T cui 2018 và u 2019, Bách hoá Xanh th hin rõ quan im cnh tranh vi ch truyn thng. Các ca hàng ca
chui này thng xuyên có mt u hoc bên trong các khu ch TP. HCM.
Trên các loa phát bên trong và ngoài siêu th, Bách hoá Xanh thng xuyên rao v các loi rau c qu ti,
hi sn, tht, vi thông ip ngun gc hàng hoá rõ ràng, giá r hn ch.
Trong các ln nói chuyn vi nhà môi gii u t, ông Trn Kinh Doanh, CEO Bách hoá Xanh, cho bit các ca
hàng t gn ch thng có lng khách ra vào ông hn.
Sau khi Bách hoá Xanh m rng chui len li vào các ch, các nhà bán l khác cng bt u xut hin ti các khu
vc này ca TP.HCM.
M ca hàng bên cnh ch truyn thng là mt phn trong k hoch m rng chui ca Bách hoá Xanh và
VinMart+. Hai h thng ang ua nhau m mi, c bit trong giai on 2018-2019.
Bách hoá Xanh tính ti thi im hin ti có 758 ca hàng, ph khp các tnh khu vc ông - Tây nam b, ang m
rng dn ra khu vc min Trung. Hin chui này có mt khong 15 tnh, thành phía Nam.
Riêng trong tháng 7/2019, h thng này ký c 79 mt bng, cho thy tham vng m rng chui ang nóng dn
lên ca lãnh o Th Gii Di ng.
Nm 2019, chui này t mc tiêu t tng cng 700 ca hàng Bách hoá Xanh, tuy nhiên ti thi im này con s ã
tin gn 800 ca hàng cho thy n cui nm vic t khong 1.000 ca hàng không phi không thc hin c, nht là
khi mt bng tnh d tìm kim hn trong khu vc TP. HCM. Trong khi ó, có gn mt na siêu th Bách hoá
Xanh hin nm ngoài TP. HCM.
Ti thi im cui tháng 7/2019, doanh thu bình quân mi ca hàng Bách hoá Xanh t trên 1,5 t ng/tháng,
phc v hn 10 triu lt khách hàng n mua sm.
M rng chui nhm m rng th phn và tng cng kh nng nhn din thng hiu chính là cách làm ca Th Gii Di ng
trc ây, ang c áp dng vào Bách hoá Xanh.

Một cửa hàng Bách hoá Xanh án ngữ ngay cổng vào một khu chợ ở TP. HCM - Ảnh: Hải Đăng.

Theo s liu ca Tng cc Thng kê, quy mô th trng bán l Vit Nam ã tng nhanh trong nhng nm gn ây. Nm
2017 doanh thu tng th trng là 130 t USD, d báo có th lên 180 t USD vào nm 2020.
Vi quy mô ln nh vy, Th Gii Di ng ang dn lc cho Bách hoá Xanh. Nhng d nhiên các i th không h ngi
yên “tân binh” Th Gii Di ng tung hoành.
i th ln ca chui này là VinMart+ ang vt lên, vi hn 1.900 ca hàng ph rng khp toàn quc, khác vi Bách
hoá Xanh ch mi gói gn khu vc TP. HCM và các tnh phía Nam.
VinMart+ chn m ca hàng ti các trc ng ln, phía di và bên trong các toà nhà. Trong k hoch, VinGroup
mong mun VinMart+ t khong 4.000 ca hàng vào nm 2020. Chui này tích cc m rng ph bng cách m
mi hoc mua li các chui nh hn, do ó s ca hàng m mi trong giai on 2018-2019 hn gp 3 ln giai on
2017-2018.
Trong nm 2018, VinMart+ phc v 103 triu n hàng, tng 92% so vi nm trc. VinGroup cho bit doanh thu
bán l ca c tp oàn ( gm VinMart, VinMart+, VinPro) tng 48% t 13.053 t ng nm 2017 lên 19.326 t ng
nm 2018.
Trong khi ó, nm 2018 Bách hoá Xanh t doanh thu 4.270 t ng, tng 3 ln so vi nm 2017. Tng kt 7
tháng 2019, Bách hoá Xanh t doanh thu trên 5.000 t ng, tc ã hn doanh thu c nm 2018 ch trong 7
tháng u 2019. Cho thy tc m mi và ti u ca hàng ang to doanh thu ln cho các chui.
Trong các siêu th mini dng này, hai tên tui lâu i hn là Satrafoods và Co.op Food cng tham gia dù

không tích cc bng. C hai chui này cng m dn dn vào sâu các ch và nhng khu ông úc dân c.
HI NG
(Theo: Trang thông tin điện tử tổng hợp ICTNews – Ngày đưa tin: 15/9/2019)

