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Nội Dung

⚫Giới thiệu Hiệp hội siêu thị quốc gia Nhật Bản

National Supermarket Association of Japan 
(NSAJ)

⚫ Sự thay đổi môi trường vĩ mô tác động nhà bán

lẻ

⚫Giới thiệu triển lãm siêu thị 2019
– Supermarket Trade Show 2019 -
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Giới Thiệu Hiệp Hội Siêu

Thị Nhật Bản (NSAJ)
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• Tên: Hiệp hội siêu thị Nhật Bản (NSAJ)

• Địa chỉ: Sakurai Bldg.,4 & 5F, 3-19-8, Uchikanda, Chiyoda-ku, Tokyo Japan

• Thành lập: 25/3/1958

• Mục đích Phát triển vững mạnh và gia tăng tín nhiệm cho ngành siêu thị Nhật Bản.

• Ban giám đôc

O     Chủ tịch danh dự: Shinji Shimizu (Chairman and CEO of Life Corporation Co., Ltd.)

O     Chủ tịch: Kiyoshi Yokoyama (CEO of Arcs Co., Ltd.)
O     Phó Chủ tịch: Tokutaro Masui (Founder of Kinokuniya Co., Ltd.）
O     Phó Chủ tịch: Kazutoshi Senno (Chairman and CEO of Hankyu Oasis Co., Ltd.)
O     Phó Chủ tịch: Yoko Nakamura (CEO of Suzukiya Co., Ltd.)

Nhà bán lẻ bao gồm siêu thị

Thành viên thường trực:

312

10,022 stores

Nhà sản xuất, nhà bán sỉ, ngân hàng, trường

đại học,… 

Thành viên không thường trực:

941

Tổng cộng

1,253

＊As of August 31, 2017

Thành viên

Chúng tôi là cầu nối giữa các nhà siêu

thị trong và ngoài Nhật Bản
60th anniversary
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⚫ Quan hệ công chúng và phát hành

Trao đổi thông tin với các cơ quan chính phủ và các ngành /

Xuất bản / trang WEB / tạp chí / thông tin liên lạc FAXs

⚫ Giáo dục, đào tạo và hỗ trợ hội viên
Hội nghị/ Chứng nhận trình độ quản lý siêu thị (S-Ken) / Chương trình Quản lý Bán lẻ 

Đại học Cornel của Nhật Bản / bài giảng tại Đại học /

Các tour tham quan ở nước ngoài / Đào tạo quản lý bán hàng rượu bia

⚫ Nghiên cứu thống kê
Xu hướng kinh doanh/thị trường/ Báo cáo hàng năm “Whitepaper on supermarket”

⚫ Hợp tác kinh doanh
Hỗ trợ các DN vưa và nhỏ thông qua các chương trình hỗ trợ xúc tiến thương mại

khu vực, tổ chức tài chính (financial institutions) và cơ quan công quyền

⚫ Triển lãm
Tổ chức triển lãm siêu thị/Tổ chức triển lãm thức ăn làm sẵn

Hoạt động chính
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Các báo cáo thống kê về sự thay

đổi môi trường vĩ mô tác động

đến các nhà bán lẻ Nhật Bản



Các Yếu Tố Thay Đổi
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Dân số và thay đổi cấu trúc

trong hộ gia đình

Sụt giảm dân số, độ tuổi và cấu trúc gia đình 

ảnh hưởng đến thị trường thực phẩm

Sự phân cực của người tiêu

dùng
Phân phối thu nhập của người Nhật

Nơi mua sắm đa dạng

Tình hình tiêu thụ hàng hóa tại các kênh bán 

lẻ tại Nhật Bản



Dân số và thay đổi cấu trúc

trong hộ gia đình
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Dân số và thay đổi cấu trúc trong hộ gia đình
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Thay đổi trong nhân khẩu học
（sụt giảm dân số, tỉ lệ sinh giảm, cấu trúc tuổi）

Population transition by age
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Source: National Institute of Population and Social Security Research

Điều tra dân số năm 2015
Tổng dân số: suy giảm 0,8%（Lần đầu tiên kể từ khi cuộc khảo sát vào năm 1920）
Tỷ lệ phần trăm tổng dân số dưới 15 tuổi: chiếm 12,6 ％ （Kỷ lục thấp nhất）
Tỷ lệ phần trăm tổng dân số trên 65 tuổi: chiếm 26,6 ％ （Kỷ lục cao nhất）
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Tổng số hộ gia định và sự thay đổi trong cấu trúc

Sự thay đổi số lượng hộ gia đình Sự thay đổi cấu trúc hộ gia đình

Source: National Institute of Population and Social Security Research
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◼ Tổng số hộ: 53.440.000 (kỷ lục cao nhất) tăng đến năm 2020

◼ Số người mỗi hộ gia đình trung bình 2,3 người trong phạm vi cả nước / 1,99 ở 

Tokyo (lần đầu tiên ít hơn 2 người)

◼ Tăng số hộ “đơn” (single households)

◼ Giảm các hộ gia đình “cặp đôi” (2 người) và “vợ chồng và con (3 trở lên)”
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Sự thay đổi dân số trong cấu trúc hộ gia đình và chi tiêu cho thực phẩm

Chi tiêu cho các nhóm sản phẩm thực phẩm trong

1 tháng

Số lượng hộ gia đình và chi tiêu cho thực

phẩm

Source: “Consumer survey” by NSAJ

Dân số và thay đổi cấu trúc trong hộ gia đình

20 , 697  

35 , 732  

39 , 933  
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1 person

(n= 4 , 142)

2  peop le

(n= 6 , 518)

3  peop le

(n= 5 , 033)

4  peop le

(n= 3 , 756)

5  peop le

(n= 1 , 151)

6  peop le

(n= 383)

Food purchasing  cost per m onth  ( rig h t axis)

Purchasing  cost per person left axis)

(Yen) (Yen)

Food

purchasing cost

Fresh product

purchasing cost

Fresh product

purchasing rate

 (n= 21,161) ¥36,201 ¥18,540 51.2%

 (n= 2,485) ¥23,509 ¥11,297 48.1%

 (n= 4,203) ¥30,512 ¥15,193 49.8%

 (n= 4,798) ¥36,831 ¥18,855 51.2%

 (n= 4,349) ¥40,677 ¥20,889 51.4%

 (n= 5,326) ¥42,392 ¥22,358 52.7%

 (n= 4,142) ¥20,697 ¥9,048 43.7%

1 M ale  (n= 2,397) ¥21,506 ¥8,812 41.0%

1 Fem ale  (n= 1,745) ¥19,585 ¥9,371 47.8%

 (n= 6,518) ¥35,732 ¥18,813 52.7%

 (n= 10,501) ¥42,609 ¥22,114 51.9%
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◼ Lão hóa làm tăng chi phí mua thực phẩm do tăng tỷ lệ mua sản phẩm 

tươi sống.

◼ Giảm số hộ gia đình tăng chi phí mua thực phẩm cho mỗi người.



人口動態・世帯構造の変化と食品支出

• Trong khi số lượng các hộ gia đình tiếp tục tăng, tỷ lệ 

sinh giảm và dân số già không ảnh hưởng nghịch

(negative) đến thị trường thực phẩm.

• Tuy nhiên, đối với những người già, kể từ 75 tuổi trở lên 

vượt quá những người trẻ tuổi trong tương lai, ảnh 

hưởng của nó là không rõ (unknown).

Dân số và sự thay đổi trong cơ cấu hộ gia đình
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Sự phân cực của người

tiêu dùng
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Sự phân cực của người tiêu dùng
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Sự chênh lệch theo phân phối thu nhập

Phân phối thu nhập 1971 Phân phối thu nhập 2017

Source: Survey on actual salary based on private salary by National Tax Agency
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Less than 1M

1M or m ore &  less than 2M

2M or m ore &  less than 3M

3M or m ore &  less than 4M

4M or m ore &  less than 5M

5M or m ore &  less than 6M

6M or m ore &  less than 7M

7M or m ore &  less than 8M

8M or m ore &  less than 9M

9M or m ore &  less than 10M

10M or m ore

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Under 80K

80K or m ore &  less than 400K

400K or m ore &  less than 500K

500K or m ore &  less than 700K

700K or m ore &  less than 1M

1M or m ore &  less than 1 . 5M

1 . 5M or m ore &  less than 2M

2M or m ore &  less than 2 . 5M

2 . 5M or m ore &  less than 4M

4M or m ore &  less than 6M

6M or m ore

◼ Những năm 1970 được gọi là thời đại cho người Nhật ở tầng lớp trung lưu

(middle –class) với phân bố chuẩn xung quanh mức thu nhập trung bình, goi

là “hình chuông"

◼ Hiện tại, phân phối thu nhập đã sụp đổ và biến chuyển lớn so với mức trung 

bình
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Sự gia tăng tỉ lệ nhóm

người làm việc không

thường xuyên

Thu nhập trung bình (nam) Thu nhập trung bình (nữ)

Source: Basic statistical survey on wage structure by Ministry of Health, Labour and Welfare

Sự phân cực của người tiêu dùng

Background of income disparity(Increasing non-regular employment)

Unit:10K 
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Cơ sở hình thành chênh lệch thu nhập

(Sự gia tăng tỉ lệ nhóm người làm việc không thường xuyên)

◼ Tỷ lệ người có việc làm không thường xuyên (như CTV, bán thời gian) 
tăng theo năm, ở mức 37,5% （Nam: 21,9 ％, Nữ: 57,7 ％）

◼ Việc làm không thường xuyên trái với ý muốn của họ là 28,4%

◼ Trong việc làm không thường xuyên, thu nhập theo tuổi không tăng
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◼ Lợi nhuận của công ty không chi trả cho nhân viên qua lương mà chủ

yếu dùng để chia cổ tức cho cổ đông

◼ Giá cổ phiếu tăng cao bởi ABENOMICS (đã mở rộng sự chênh lệch
giữa người có và không có cổ phiếu）

Bối cảnh chênh lệch thu nhập （Tăng mức thanh toán của công ty）

Thu nhập bình thường, chi phí nhân sự và 

tổng số cổ tức của các công ty sản xuất lớn

Sự chuyển dịch 

chì số chứng khoán Nikkei 

Source: Bank of Japan documentsSource: Corporate enterprise statistics

(fiscal year)

Nikkei average

Jan.- Oct.Jan.- Oct. Jan.- Oct. Jan.- Oct.

2016201520142013

(year)
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Sự khác biệt theo thu nhập, độ tuổi, và mức tiêu dùng

Thu nhập trung bình và mức chi tiêu Tuổi và mức chi tiêu

Source: INTAGE SCI

*Both figures assuming the average as 100 in 2013

Sự phân cực của người tiêu dùng

(year)
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(year)

◼ Ngay cả trong cùng độ tuổi, cũng có sự khác biệt lớn về mức tiêu thụ

do chênh lệch thu nhập

◼ Ngay cả ở cùng một thu nhập hàng năm, cũng có sự khác biệt lớn về 

mức tiêu thụ do sự khác biệt về tuổi tác



• Không chỉ chênh lệch thu nhập, mà chênh lệch tuổi tác 

đang mở rộng. Bên cạnh đó, không chỉ mức tiêu thụ, mà 

còn có xu hướng tiêu thụ khác nhau.

• Hai loại người tiêu dùng --- một là những người coi trọng 

chất lượng thực phẩm và người coi trọng số lượng.

• Thời đại cho người Nhật ở tầng lớp trung lưu đã kết thúc 

và sự hiện diện của tầng lớp trung lưu đang trở nên ít

hơn.

Sự phân cực của người tiêu dùng
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Nơi mua sắm đa dạng của 

người tiêu dùng
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Doanh số bán lẻ theo ngành hàng và kênh bán hàng

Sự phát triển doanh số theo ngành hàng Doanh số theo kênh bán hàng

Source: Census of Commerce
by Ministry of Economy, Trade and Industry

Source: Census of Dynamic Commerce
by Ministry of Economy, Trade and Industry

Nơi mua sắm đa dạng của người tiêu dùng

A nnual sales of

retail business

(trillion yen)

Food products

com position

D rugstore 5.7 29.5%

C V S 11.4 64.4%

D epartm ent Store 6.6 28.7%

Superm arket 13.0 73.5%

M ail O rder 6.9 18.0%
0

5

10

15

20

1991 1994 1997 1999 2002 2004 2007 2014

Unit: 1T (Yen)

Food superm arket

Departm ent store

Genera l superm rket

CVS
Drugstore

Mail order

◼ Xu hướng bán hàng --- tăng việc đặt hàng qua mạng / nhà thuốc, nhưng 

giảm tại các cửa hàng bách hóa / siêu thị tổng hợp

◼ Xu hướng ổn định trong khối siêu thị thực phẩm

◼ Xu hướng sụt giảm trong doanh số hàng phi thực phẩm làm ảnh hưởng đến 

lngành hàng này (Nhưng ngành thực phẩm xu hướng tăng)
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Siêu thị vẫn là nơi mua sắm chính

Thói quen mua sắm các loại sản phẩm

Nơi mua sắm đa dạng của người tiêu dùng

Source: “Consumer survey” by NSAJ
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Other business category ( alw ays chose unconsciously)

Other business category ( chose am ong  several shops each tim e)

◼ Thói quen (ritual): do việc thực hiện trong một thời gian dài, trở thành như 

một nguyên tắc, thói quen

◼ Nấu và mua nguyên liệu hàng ngày ... đã được quen dần (ritualized)

◼ Sau khi quen, việc này tiếp tục được thực hiện một cách tự nhiên (vô thức)
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Thói quen nấu ăn

Nội trợ toàn thời gian và cấu trúc gia

đình có thu nhập kép
Nấu bữa tối vào ngày thường

Source: “Consumer survey” by NSAJ
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Fu lltim e hom em aker households

A lm ost

everyday

T w ice a w eek

total

 (n= 2546) 38.5 65.8

M ale  (n= 1278) 27.2 52.9

Fem ale  (n= 1268) 49.8 78.7

20s  (n= 404) 25.2 46.7

30s  (n= 546) 33.7 61.5

40s  (n= 575) 38.4 68.5

50s  (n= 489) 41.9 73.0

60s  (n= 532) 50.2 74.8

S ingle m ale  (n= 533) 20.1 40.9

S ingle fem ale  (n= 468) 35.0 62.1

M arried m ale  (n= 745) 32.2 61.3

M arried fem ale  (n= 800) 58.5 88.5

Living alone  (n= 424) 23.3 49.5

M ore than 1  (n= 2122) 41.5 69.0

12pm -btw  5pm & 6pm  (n= 747) 52.1 79.0

6pm -btw  7pm & 8pm  (n= 796) 32.9 62.0

8pm -btw  9pm & 10pm  (n= 391) 20.5 52.0

10pm & after  (n= 180) 13.3 34.4

T im e to go hom e

W hole

G ender

A ge

G ender X

m arried/unm arried

N um ber of people

living together

Source: Labour force survey
by Ministry of Internal Affairs and Communications

◼ Giảm: vì giảm số hộ gia đình có người nội trợ toàn thời gian và tăng

số hộ có thu nhập kép

◼ Thay đổi vi cấu trúc vĩ mô khác cũng là lý do

Nơi mua sắm đa dạng của người tiêu dùng
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Người tiêu dùng mua đồ dùng riêng lẻ tại cửa hàng hơn là siêu thị

Tỉ lệ sản phẩm mua tại cửa hàng

Nơi mua sắm đa dạng của người tiêu dùng

Source: “Consumer survey” by NSAJ

◼ Nhiều người sử dụng các loại cửa hàng / kinh doanh khác so với siêu 

thị thông thường khi mua một mặt hàng riêng lẻ



Người độc thân khó có thói quen mua sắm

◼ Chỉ có 30% là mua sắm theo lịch định kỳ và hệ thống

◼ 70% mua sắm không theo lịch

Lịch mua sắm (người độc thân)

Source: “Consumer survey” by NSAJ

Alm ost 

everyday

8% Fixed day

8%

W eekend/

holiday

12%

Free tim e

14%
Only w hen 

needed

18%

Barg a in  

day

3%

Not 

decided

37%

n= 163
24

Nơi mua sắm đa dạng của người tiêu dùng



25

Nơi mua sắm ngày càng đa dạng

Những nơi mua sắm ngoài siêu thị

Source: “Consumer survey” by NSAJ

A nsw er
D epartm ent

Store
C V S G rocery Store D rugstore

M ail O rder

(internet)

Foodstuff

H om e D elivery
N /A

W hole 2474 25.2% 54.1% 24.2% 46.7% 17.5% 13.7% 10.0%

Single M ale Total 495 18.2% 63.2% 17.6% 39.7% 21.3% 4.8% 14.7%

Single M ale in 20s 139 21.0% 65.3% 12.6% 37.7% 17.4% 3.6% 19.8%

Single M ale in 30s 118 16.5% 66.1% 16.5% 35.4% 22.0% 6.3% 12.6%

Single M ale in 40s 101 12.0% 72.2% 19.4% 44.4% 17.6% 3.7% 9.3%

Single M ale in 50s 73 20.8% 58.4% 27.3% 46.8% 29.9% 5.2% 10.4%

Single M ale in 60s 64 21.5% 43.1% 18.5% 36.9% 26.2% 6.2% 20.0%

Single Fem ale Total 459 31.4% 58.9% 22.4% 50.7% 17.0% 10.3% 9.2%

Single Fem ale in 20s 135 27.1% 77.1% 15.3% 57.6% 12.5% 4.2% 7.6%

Single Fem ale in 30s 99 34.0% 57.5% 19.8% 54.7% 18.9% 4.7% 7.5%

Single Fem ale in 40s 90 25.6% 57.8% 25.6% 48.9% 16.7% 7.8% 14.4%

Single Fem ale in 50s 64 36.9% 49.2% 26.2% 43.1% 21.5% 16.9% 6.2%

Single Fem ale in 60s 71 38.9% 34.7% 33.3% 40.3% 19.4% 27.8% 11.1%

M arried M ale Total 712 20.8% 58.7% 25.5% 41.6% 14.5% 12.4% 10.5%

M arried M ale in 20s 39 12.2% 53.7% 26.8% 41.5% 12.2% 4.9% 14.6%

M arried M ale in 30s 147 19.6% 66.7% 20.9% 49.7% 13.7% 11.8% 9.8%

M arried M ale in 40s 168 21.7% 62.8% 23.9% 39.4% 16.7% 11.1% 9.4%

M arried M ale in 50s 167 22.3% 59.4% 26.9% 40.6% 18.9% 10.3% 9.1%

M arried M ale in 60s 191 21.4% 49.3% 28.9% 38.3% 10.0% 17.4% 12.4%

M arried Fem ale Total 808 30.2% 40.9% 28.5% 53.9% 18.1% 23.1% 6.9%

M arried Fem ale in 20s 62 25.8% 53.2% 25.8% 72.6% 9.7% 8.1% 6.5%

M arried Fem ale in 30s 165 21.1% 45.8% 21.7% 57.8% 13.3% 23.5% 6.6%

M arried Fem ale in 40s 202 32.8% 42.6% 28.9% 51.0% 16.7% 25.5% 8.3%

M arried Fem ale in 50s 181 33.1% 42.0% 27.6% 54.7% 22.1% 25.4% 4.4%

M arried Fem ale in 60s 198 33.8% 30.3% 35.4% 47.0% 22.7% 22.7% 8.1%

◼ Nơi để mua thực phẩm tiếp tục đa dạng hóa với lối sống trở nên đa dạng

◼ Giới tính, tuổi tác, đã kết hôn / chưa lập gia đình ảnh hưởng đến lựa chọn danh 

mục kinh doanh của ngành hàng

Nơi mua sắm đa dạng của người tiêu dùng



◼ Mỗi ngành hàng tiêu biểu bởi giá cả, sự tiếp cận, đánh giá sản phẩm, 

những khách hàng cho riêng nó và sự tiện lợi

◼ Tính linh hoạt của siêu thị là lợi thế nhưng có thể là điểm yếu

Phân loại nơi mua sắm theo đặc điểm kinh doanh

Reasons for choosing each business category when buying food

Price

A ccess

Product

evaluation

Enclosure of

custom ers

C onvenience

1st 2nd 3rd 4th 5th

D istance from

hom e
Low  price  Point-card system

Freshness of fresh

product
Parking lot

58.6% 42.7% 39.5% 36.1% 36.1%

H i-quality product
N o other shop has

the product

Freshness of fresh

product
Large selection

C an buy non-food

at sam e tim e

56.2% 38.6% 38.0% 27.2% 26.5%

Located on the

w ay hom e
O pening hours

D istance from

hom e

N ot take long tim e

to buy
Parking lot

40.4% 38.5% 37.3% 24.8% 22.2%

Freshness of fresh

product
Low  price

N o other shop has

the product

D istance from

hom e

Located on the

w ay hom e

54.1% 40.8% 21.9% 19.7% 13.4%

Low  price  Point-card system Parking lot
C an buy non-food

at sam e tim e

B argain sale &

handbill

52.1% 43.0% 31.3% 29.2% 25.7%

D elivery available C an buy at hom e
N o other shop has

the product
Low  price Large selection

60.4% 56.1% 30.0% 24.3% 23.8%

M ail O rder

S uperm arket

D epartm ent

S tore

C V S

G rocery

S tore

D rugstore

Source: “Consumer survey” by NSAJ 26
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• Việc giảm giờ nấu ăn tại nhà làm giảm động cơ mua sắm tại

siêu thị.

• Nơi mua sắm và lối sống ngày càng trở nên đa dạng.

• Các ngành hàng kinh doanh khác ngày càng đẩy mạnh loại

thực phẩm với giá rẻ hơn và phương thức phục vụ.

• Xu hướng tăng doanh số hàng thực phẩm so với các ngành

hàng khác do tính quy mô và phạm vi của nền kinh tế.

27
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28

Giới thiệu triển lãm siêu thị 2019

http://www.smts.jp/en/

SUPERMARKET TRADE SHOW cung cấp thông tin mới nhất cho ngành
công nghiệp phân phối thực phẩm tập trung vào các siêu thị thông qua 

nghiên cứu phong cách sống đa dạng.



Tổng quát sự kiện SMTS2019/Concurrent event

SUPERMARKET TRADE SHOW cung cấp thông tin mới nhất cho ngành công nghiệp 

phân phối thực phẩm tập trung vào các siêu thị.

Từ các thương hiệu quốc gia đến các sản phẩm của khu vực Nhật Bản, cùng với các 

thiết bị mới nhất sẽ được trưng bày bởi hơn 2.200 công ty

Tên The 53th SUPERMARKET TRADE SHOW 2019

Ngày Feb.13 (Wed.)-15 (Fri.), 2019

10:00am-5:00pm *ngày cuối cùng kết thúc 4pm

Địa điểm Makuhari Messe, Chiba, Japan

Chủ đề “Sou (Create)” Nippon

Số lượng đăng ký 88,121 (lần vừa rồi)

<Các hoạt động chính>

【Khai mạc】 Feb.13 (Wed.) 9:30am-10:00am Venue: Stage, Hall 8

【Tiệc chiêu đãi】 Feb.14 (Thu.) 5:30pm-

Venue: Hotel New Otani Makuhari *Invitation only

【Seminar】 Các seminar về kiến thức chuyên ngành và ưu việt trong 3 ngày

Khu vực diễn ra: Stage, Hall 8 29



Supermarket/

Retailer

40.3%

Restaurant Business 3.3%

Supplier of Home Meal 

Replacement 2.7%Hotel 0.3%

Food Trading Firm & 

Wholesaler/Importer 19.5%

Equipment, Material & 

Kitchen Tools 

Manufacturer 5.7%

Food Manufacturer

12.3%

Non-Food Manufacturer 

5.3%

Public Organization/

Educational Institute 2.5%

Store Development/

Management Support 1.9%

Information Service 5.7% Student 0.5%

2017

BREAKDOWNNgành nghề

Chương trình trước đó

＜Xu hướng người tham dự＞

Người tham quan trong lĩnh vực siêu thị và bán lẻ chiếm 40%

Business Category Ratio

Supermarket/GMS 33.3%

40.3%

Online Supermarket/
Mail Order

1.3%

Home Improvement Store 0.3%

Drugstore 0.7%

Department Store/
Specialty Shop

3.4%

Convenience Store 1.3%
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Quyền mua hàng?

＜Quyền mua hàng>
Số lượng người tham quan có thể quyết

định mua hàng hoặc ảnh hưởng lớn

chiếm tới 66%

About 58,500

*Trailed the number of visitors from supermarket, 
retailer, wholesaler, trading firmTheo chức danh

CEO/Owner/

Board Member

13.8%

Administrative 

Position 19.9%

Purchasing Manager 

27.0%

Store Development 

Manager 2.3%

Sales

17.0%

Planning/Marketing 

Manager 4.6%

Publicity Manager 0.3%

Quality Control 0.9%

Product Development 

2.2%

Information System 

1.0%

Shop(Floor) Manager 

1.8%

Checkout/Cashier 

0.7%
Store Staff 4.1% Division Staff 4.4%

Yes

30.8%

I am influential

35.6%

No

33.6%

Chương trình trước đó

＜Vị trí người tham dự＞

CEO, Chủ sở hữu và nhà

mua hàng liên quan trực tiếp

việc mua sản phẩm chiếm đa

số
31



0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

催事販売・マネキン販売

多店舗展開を検討のため

秋冬商品

省エネ対策・コスト削減のため

新規店舗の開業のため

新規設備機器・容器・包材の導入検討の…

PB・OEM対応商品

ネットワーク・人脈づくり

春夏商品

フェア・催事対応商品

既存店舗の環境改善のため

業界動向の調査のため

売場・販促提案

新商品

Lí do tham quan

＜Lí do tham quan＞

Lí do chính là tìm sản

phẩm mới

pics

15.4%

56.8%

35.8%

26.1%

22.0%

20.8%

20.4%

Chương trình trước đó

New Product

Store and promotion suggestions

Research for industry trends

For improving the environment
at existing stores

Fairs and event products

Spring-summer products

Networking

PB and OEM products

Research for new equipment container
and packaging introduction

For opening new stores

For energy saving and cost reduction

Fall-winter products

For examining multi-store development

Event sales and demonstration sales 

Sản phẩm mới chiếm tỉ trọng lớn

trong sản phẩm đăng ký trưng 

bày; 1,014 sản phẩm mới trong 

4,461 tổng số Sản phẩm và dịch

vụ (khoảng 22.7%)
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0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

その他

決済方法

消費税増税

生産性向上・Al活用・無人化

ヘルスケア(低糖質・減塩・機能性食品など)

スマホ・SNS対応

インバウンド対応

地方創生・地域活性化

人手不足・外国人採用・従業員教育

ネットショッピング

食育・メニュー提案

高齢化・シニア対応・少子化

2020年東京オリンピック 29.7%

26.5%

25.1%

21.6%

20.7%

19.9%

17.8%

14.9%

14.7%

13.3%

10.6%

5.5%

1.6%

Topic①
Tokyo Olympics 2020/

Dealing with foreign visitors

Topic②
Aging/Declining birthrate,

Healthcare(Low carbohydrate/
Low sodium/Functional food

etc.)

Topic③
Hiring foreign workers/Employee

training, Productivity improvement/
Utilization of AI/

Unmanned operation

Chương trình trước đó

Lĩnh vực/khu vực tâp trụng chính trong thời gian sắp tới

Tokyo Olympics 2020

Aging/Declining birthrate

Nutrition education/Recipe suggestion

Online shopping

Labor Shortage/Hiring foreign workers/Employee training

Regional revitalization

Dealing with foreign visitors

Smartphone/SNS

Healthcare(Low carbohydrate/Low sodium/Functional food etc.)

Productivity Improvement/Utilization of AI/Unmanned operation

Consumption tax hike

Payment method

Other

33



Khu vực (Hall 1-8)

34

VIP Lounge Restaurant
/Management Office

Stage

＜Hall 1-3＞
・ＳＭＴＳ

Thực phẩm tươi sống

Bánh kẹo và đồ ngọt

Bia rượu, nước giải quát

Quày thông tin

Công cụ và vật liệu

・GAISHOKU FOOD TABLE

（Hall 1)

Central Mall (2F) Central Mall (2F)
Đăng ký Đăng kýĐăng ký

＜Hall 4-6＞
・ＳＭＴＳ

Thực phẩm chế biến

Sản phẩm chăm sóc sức khỏe

Công cụ và vật liệu

・Khu vực VIP / Nhà hàng

・Triển lãm đặc sản địa phương

（Hall 4-5）

＜Hall 7-8＞
・ＳＭＴＳ

Thực phẩm chế biến

Công cụ và vật liệu

・Khai mạc/sân

khấu

Hall Hall Hall Hall Hall Hall Hall HallHall Hall



Khu vực (Hall 9-11) *Xem layout đính kèm

事
務
局

E
s
p

la
n

a
d

e

<Hall 9–11>

・SMTS
“Japanese Regional Products”

・Business Matching (2F)

・Kodawari Food Fair
(Hall 11)

Regis-
tration

Khoảng 150 công ty và tổ chức liên

quan nhiều sản phẩm địa phương

nhật Bản sẽ trưng bày tại Hall 9-11.
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Chủ đề

“Triển lãm Bia rượu thủ công Nhật Bản là khu vực trình bày, thưởng thức các sản 

phẩm bia rượu thủ công được sáng tạo bởi các nghệ nhân Nhật Bản

Khám phá nghệ thuật của cách làm thủ công và đam mê của các nghệ nhân trong 

việc sử dụng nguyên liệu địa phương, văn hóa ẩm thực, lịch sử Nhật Bản

Sản phẩm chính là “alcohol”.

Chất lượng Nhật Bản sẽ được thể hiện qua những loại sản phẩm chọn lọc đặc biệt

⚫ Khu vực trưng bày: Đồ uống có cồn và không cồn

⚫ Quy mô: 50 công ty (dự kiến)

⚫ Công ty triển lãm: Đa phần công ty Nhật Bản sản xuất bia, sake, bia thủ công là

công ty hoạt động theo cộng đồng (community-based (except large national 

brands) )

Zone image

Dự án đơn vị tổ chức: Rượu Nhật Bản, sake thủ công và khu vực bia
(Japanese Wine, Craft Sake & Beer Zone)
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Organizer’s Project   An toàn và an ninh thực phẩm

～ Kiểm soát vệ sinh trong siêu thị theo hướng bắt buộc thực hiện HACCP ～

Khu vực đặc biệt quảng bá thông tin về an toàn và an ninh lương thực được thiết 

lập để đáp ứng với việc thực hiện tiêu chuẩn HACCP toàn cầu.

Chủ đề

Người tham quan chính

Sản phẩm chính

Những người chịu trách nhiệm mua hàng, 

thịt, cá, rau và thực phẩm chế biến từ siêu thị 

từ khắp Nhật Bản

・ Thiết bị đo vệ sinh

・ Tư vấn đo lường vệ sinh

・ Cơ quan kiểm tra

・ Thiết bị làm sạch

・ Điều hòa không khí

・ Vải làm việc và đồng phục

・ Vật liệu đóng gói và nhãn

・ Đồ nấu nướng, v.v.
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Dự án đơn vị tổ chức Future Store “NOW”2019-2020

Theme

Official Web Site  http://fs-n.net

Mục tiêu của cửa hàng tương lai “NOW” là đóng góp cho sự phát triển của ngành này 

bằng cách tạo cơ hội cho nhà bán lẻ và các đối tác kinh doanh cùng nhau thảo luận và 

trình bày những ý tưởng mới và khả năng tương lai của siêu thị, quan trọng là hỗ trợ 

phát triển con người và đô thị trong việc khắc phục nhiều vấn đề xã hội như dân số già, 

tỷ lệ sinh thấp, suy giảm dân số và thiếu lao động.

【Nội dung của năm nay】
Hành động xây dựng mô hình siêu thị tương lai
１．Giảm các vấn đề của ngành bán lẻ và trình bày giải pháp

với hội đồng
２．Hiểu nhu cầu tiềm năng của khách hàng bằng cách phỏng 

vấn nhóm và nghiên cứu dân tộc học
３． Khái niệm, chiến lược và mô hình phát triển dựa trên 1 & 2

Outsourced to : Kyodo Printing Co., Ltd.

Mô hình siêu thị tương lai trong 5-10 năm sẽ được trưng bày như một cuộc triển lãm chung

với SMTS2020. Nhắm vào các nhà bán lẻ tập trung vào siêu thị, triển lãm không chỉ cung 

cấp ý tưởng, mô hình thiệu thực tế sẽ được xây dựng để du khách có thể trải nghiệm Cửa 

hàng trong tương lai 

＊ Ethnography is the systematic study of people and cultures. It is designed to explore cultural 
phenomena where the researcher observes society from the point of view of the subject of the study
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Dự án đơn vị tổ chức Future Store “NOW”2019-2020

Tổng quát kế hoạch 2 năm

Fiscal 2015
SMTS/2016

Fiscal 2016
SMTS/2017

Fiscal 2017
SMTS/2018

Fiscal 2018
SMTS/2019

Fiscal 2019
SMTS/2020

Realizing direction for 
supermarket to be followed 
and extracting problem ⇒
sharing

Model plan
＋

Dig into solution

Information gathering Information gathering Designing model plan Realizing model plan

Sharing technology  
information needed to 
make theme happen

Designing concept 
and model plan

Design model 
plan of Future 
Supermarket

Realize model 
plan of Future 

Supermarket →
Install Model 

store

Design concept and 
model plan

①to set strategical target

②to make strategic outline

③to make sales strategy

④communication strategy

⑤System

⑥Operation

Realize model plan

①to set strategic target

②to make strategic outline

③to make sales strategy

④communication strategy

⑤System

⑥Operation

※Blue：Focus point
※Blue：Focus point

Past action Action toward 2020

Add consumer’s view Unity of solution

Thu thập và truyền tải thông tin là hành động chính trong 3 năm qua, nhưng trong 2 năm tới, chúng tôi đang có 

kế hoạch thiết kế mô hình cụ thể hơn cho siêu thị trong tương lai và biến nó thành một cửa hàng mẫu.

39



Triển lãm thực ăn làm sẵn: Bento và giải thưởng bữa ăn làm sẵn 2018

【2018】

Award-winning products can be sold with special sticker and contribute sales growth. (Winner’s voice)

Nominee 52,283
Prizes went to 203 in total (Grand Prize 14, Outstanding Prize 34, Special Prize 19, Award 136)

<Sticker>

Các sản phẩm nổi bật như Bento, bữa ăn chế biến sẵn, Salad và bánh mì được bán tại siêu thị, cửa 

hàng tiện lợi và cửa hàng đặc sản được các giám khảo chuyên nghiệp lựa chọn và trao tặng tại triển lãm. 

Mục đích của nó là động viên người phụ trách và tăng mức độ đặc sản trong sp bằng cách công nhận 

các sản phẩm nổi bật với các thành phần địa phương, theo mùa, vẻ đẹp của thiết kế bao bì và sự chú ý 

đến khách hàng nữ và tuổi. Trong những năm gần đây, nhiều bữa ăn lành mạnh tập trung vào dinh 

dưỡng phong phú có xu hướng được lựa chọn và có vai trò lớn trong việc mở rộng tuổi thọ và cải thiện 

môi trường thực phẩm với bữa ăn bento và chế biến sẵn.
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Bento section, Supermarket
GRAND PRIZE Yuzu-rice bento with Sea Bream
Store: Ikari Supermarket
Company: Yuraku Chori Shokuhin
Sales area: Kyoto, Osaka, Hyogo
Sales price: 950 yen

“Emotional” Bento với các thành phần lựa chọn

Chúng tôi đang làm bento với các thành phần được lựa chọn tốt nhất trong mỗi mùa và 

bento Yuzu-gạo này làm cho bạn cảm thấy mùa xuân. Siêu thị Ikari, công ty mẹ của chúng 

tôi, có nhiều khách hàng lâu năm thích bữa ăn Nhật Bản và chú ý chất lượng hơn giá cả. 

Bento này hơi đắt tiền một chút so với bento, nhưng bạn sẽ hiểu giá trị nhiều hơn giá cả. 

Cá tráp biển Nhật Bản sẽ tốt nhất từ mùa đông đến mùa xuân và chúng tôi tập trung vào 

cá tráp biển tự nhiên-từ vùng Setouchi. Chúng tôi pha trộn ba thương hiệu gạo ở Nhật Bản 

và giấm được pha trộn với Yuzu để tạo một hương vị rất tươi. 10 loại món ăn Nhật Bản 

khác nhau được nấu với Dashi. Phần khó khăn nhất là làm thế nào để giữ cho cá tráp tươi 

mới. Độ tươi được liên kết trực tiếp với hương vị nên tốc độ nấu ăn là một trong những 

nhiệm vụ quan trọng nhất đối với chúng tôi.

Mr. Shinji Kadowaki
Vice-manager, Ashiya branch, 
Ikari Supermarket

Ms. Rie Fujiwara
Yuraku Chori Syokuhin

Delicatessen Trade Show Organizer’s Project Bento and Prepared Meal Awards 2018
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Bento section, CVS/Specialty Store
GRAND PRIZE Shunsai Bento
Company: DAY・NITE

Kaiseki-bento với nguyên liệu theo mùa, thưởng thức các món ăn khác 
nhau theo từng phần nhỏ
Shunsai Bento đã được phát triển để giới thiệu vẻ đẹp của Kaiseki-
bento. Bento này dùng phổ biến cho cuộc họp, tiệc và mục đích tiếp đón
thể hiện omotenashi cho khách từ nước ngoài.

Noodle section, Supermarket
GRAND PRIZE Asian Pho without Broth
Company: Kanagawa University of Human Services/Fuji Citio

Concept là "Độc đáo“
Cộng tác với sinh viên
Phở Châu Á là phở độc đáo không có nước dùng (phở khô). Fuji 

Citio đã hợp tác và phát triển sản phẩm mới với các sinh viên của Đại 

học Dịch vụ con người (Human Services) Kanagawa từ năm 2012. 

Vào năm 2017, sinh viên đã trình bày 20 mặt hàng bao gồm bento, mì 

và salad và ba trong số đó đã được chọn và trở thành hàng hóa. Phở 

châu Á này là một trong số đó..

Delicatessen Trade Show Organizer’s Project Bento and Prepared Meal Awards 2018
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Rice Ball section, CVS/Specialty Store
GRAND PRIZE Rice Ball with glutinous wheat, edamame 

and salt kelp
Company: Lawson

Bí mật của Healthy Rice Ball là "kết cấu độc đáo"

Natural Lawson phát triển các sản phẩm dựa trên chủ đề "vẻ đẹp và 

sức khỏe" và nhắm mục tiêu cho người tiêu dùng nữ ở độ tuổi hai 

mươi và ba mươi.

Rice Ball section, Supermarket
GRAND PRIZE Rice Ball with Red beet and vinegar
Company: Chubu Foods

Selected Rice and Ingredients with Considered Price

"Củ cải đường đỏ" được làm bằng củ cải đỏ địa phương ở vùng Hida-

Takayama được biết đến là thực phẩm bảo quản nổi tiếng trong mùa đông. 

Với niềm đam mê về các thành phần địa phương, củ cải đỏ tươi được bảo 

quản trong muối và biến thành màu hồng tuyệt đẹp. Không có màu nhân tạo.

Nhiều sản phẩm đoạt giải thưởng 

khác như bữa ăn sẵn, salad, cơm, 

sushi, bánh mì và kẹo ,đồ ngọt sẽ 

được giới thiệu tại triển lãm và cũng 

được mua tại Food Court

Delicatessen Trade Show Organizer’s Project Bento and Prepared Meal Awards 2018
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Mục tiêu

Giúp người mua tìm thấy những nhà sản xuất mong muốn và chính xác những gì bạn đang 

tìm kiếm.

Hoạt động chính

○ Giới thiệu các nhà triển lãm sẵn sàng xuất khẩu

Chúng tôi sẽ chọn các nhà triển lãm đã sẵn sàng xuất khẩu và cho biết thông tin rõ ràng.

Điều này giúp tour tham quan của bạn tại địa điểm dễ dàng hơn nhiều!
○ Dịch vụ thông dịch miễn phí

Dịch vụ thông dịch miễn phí có sẵn để giúp cuộc họp kinh doanh của bạn.

•Giới thiệu

•Thông dịch miễn phí

•Đăng ký

•Tư vấn kinh doanh

Gia tăng khả năng

phát triển cơ hội

kinh doanh

Nhà bán lẻ quốc tế

・ Tôi không biết khu vực nào để tìm gian hàng tôi muốn tham quan. 
(Ví dụ) ・ Tôi muốn biết đơn vị nào trưng bày sản phẩm tôi quan tâm. Họ có xuất khẩu không

・ Có gì đang nổi bật tại thị trường Nhật Bản? 

Concierge desk for overseas buyers



Xúc tiến nhà mua hàng quốc tế (Chương trình nhà bán lẻ quốc tế)

Nội dung

(1)Chương trình này là để mời nhà mua hàng VIP nước ngoài / hiệp hội nhằm mục đích 

cung cấp cơ hội khám phá chương trình và xem các cuộc triển lãm để quảng bá sản 

phẩm của Nhật Bản.

(2) Chi phí của chỗ ở cho hai đêm được tài trợ bởi người tổ chức.

Thông tin liên hệ

Supermarket Trade Show Overseas Secretariat      c/o Space Media Japan Co., Ltd.

Tel: 03-3512-5673  Mail: super@smj.co.jp

【LỊCH TRÌNH TỔNG QUÁT】

Feb.13   10:00a.m.-5:00p.m.       Tham quan miễn phí Supermarket Trade Show (SMTS2019)

Feb.14   10:00a.m.-1:00p.m.       Tham quan gian hàng Exhibitor Booths at SMTS2019
1:00p.m.~.                    Ăn trưa tại nhà hàng VIP

After lunch                     Tham quan Supermarket Trade Show (SMTS2019)
5:30p.m.-7:30p.m.        Tiệc chiêu đãi tại New Otani Hotel

Feb.15 10:00a.m.-4:00p.m.       Tham quan Supermarket Trade Show (SMTS2019)

Chương trình mời nhà mua hàng quốc tế
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Thank You !

Best business show to find the latest Japanese foods and services.

We look forward to your visit at SMTS2019
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