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Thân ái!
Lê Bá An Bình 

Âm thanh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta 
và có thể len lỏi vào mọi khoảnh khắc, mọi thời �iểm: là nhạc nền phát tại quán 
cà phê, là giai �iệu sôi �ộng giúp tăng hiệu suất tập luyện, là tin tức về tình hình 
giao thông mở trên xe hơi trên �ường lái xe về nhà,...

Âm thanh còn �ược vận dụng và nâng tầm hơn hết nhờ sự hỗ trợ của công nghệ 
thông qua tin nhắn thoại, trợ lý ảo bằng giọng nói hay sự bùng nổ của mạng xã 
hội âm thanh, �ặc biệt là trong giai �oạn giãn cách xã hội do �ại dịch Covid -19.
Cùng với nhu cầu thưởng thức nội dung âm thanh không ngừng tăng lên qua từng 
năm, Zing MP3 – nền tảng nghe nhạc trực tuyến Việt nam �ã �ón nhận hơn 20 
triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng với 500 triệu phút nghe nhạc mỗi ngày 
(App Annie, tháng 6/2021). Việc người dùng ngày một quá tải với quảng cáo hình 
ảnh cũng là một yếu tố �ưa �ến sự ưa chuộng nội dung audio như là một lối thoát 
cần thiết. Việc kết hợp quảng cáo audio vào chiến lược truyền thông tích hợp �ã 
�ược minh chứng là mang lại hiệu quả về mặt tiếp nhận thông �iệp (35% cao hơn 
so với quảng cáo video trong các khoảnh khắc �a nhiệm, theo Ipsos & IAB). Các 
chiến lược có sự vận dụng linh hoạt hình thức Audio Ads, do Adtima triển khai cũng 
khảo cứu thấy mức tăng về �ộ nhận biết thương hiệu vượt trội, �ặc biệt giúp khắc 
sâu thông �iệp quảng cáo của nhãn hàng, nhờ vào �ặc tính riêng tư và cá nhân 
của trải nghiệm nghe quảng cáo.

Chính vì những cơ hội và tính chất khác biệt �ó, �ội ngũ team Adtima �ã tổng 
hợp, phân tích và �úc kết nên Báo Cáo Xu Hướng  Âm Thanh 2022 nhằm giúp các 
nhà quảng cáo và các �ơn vị thực hiện truyền thông tích hợp có thêm vật liệu 
sáng tạo cho chiến dịch của mình. Đừng ngần ngại �ưa quảng cáo âm thanh vào 
�ể gia tăng sức lan tỏa thông �iệp ở hoạt �ộng Marketing sắp tới. 



Synchronized audio ads
giải pháp quảng cáo audio kết hợp
�a �ịnh dạng

Hiện nay, người dùng �ang tìm �ến các nội dung dưới dạng Audio �ể �áp ứng 
các nhu cầu ngày càng �a dạng: cập nhật thông tin, nghe nhạc giải trí, nghe 
sách nói và podcast. Vì vậy, quảng cáo audio tiếp tục chứng tỏ là một kênh tiềm 
năng trong việc giúp các nhà quảng cáo tiếp cận người dùng.

Các bài hát, giai �iệu và nhịp �iệu tạo ra những �iểm kết nối mạnh mẽ �ến trí nhớ 
và cảm xúc của con người (PHMG – 2019). Việc sử dụng âm nhạc nhằm xây dựng 
thương hiệu không giới hạn ở việc chọn một giai �iệu duy nhất cho từng dự án 
riêng lẻ mà cần lựa chọn giai �iệu nhất quán và hợp lý �ể �em thông �iệp của 
nhãn hàng tới người dùng một cách phù hợp.



Một xu hướng �áng lưu ý ở �ây �ó là quảng cáo Audio nên �i kèm và tạo mối 
quan hệ chặt chẽ �ối với các loại hình quảng cáo hình ảnh khác, ví dụ như banner 
�ể xây dựng một chiến lược thương hiệu nhất quán và �em lại hiệu quả cộng 
hưởng nhau. 

Audio giúp tạo dựng �ộ nhận diện nền và khả năng gợi nhớ cao, trong �ó với 
nhận diện thương hiệu �ược xây dựng thông qua audio, khả năng chuyển �ổi từ 
quảng cáo banner cũng �ược hưởng lợi tương ứng. Chiến lược này cũng giúp tăng 
tần suất người dùng tiếp nhận quảng cáo nhưng không làm gia tăng mức �ộ bài 
xích quảng cáo (ad-fatigue) từ �ó giúp cải thiện hiệu quả chiến dịch.

AUDIO
ADS



RADIO

DIGITAL RADIO
công nghệ thời �ại số nâng tầm hình thức 
phát thanh truyền thống 

Công nghệ số với các thế mạnh ưu việt của mình �ã làm thay �ổi toàn bộ bức 
tranh của ngành quảng cáo trong những năm gần �ây và �ưa �ến sự chuyển �ổi 
mạnh mẽ từ các kênh truyền thông �ại chúng như Tivi, Radio, Báo chí .. sang 
quảng cáo hiển thị mua trực tiếp hoặc qua hình thức programmatic, Mạng Xã hội, 
vv. Và quảng cáo audio cũng không phải là ngoại lệ. Công nghệ số �ã nâng 
quảng cáo audio lên một tầm cao mới và khắc phục các nhược �iểm mà mô hình 
phát thanh truyền thống không giải quyết �ược. Vào những năm 1990, một nhà 
quảng cáo trên �ài phát thanh có thể mua 1 spot quảng cáo trong một chương 
trình hoặc các khung giờ cao �iểm, giúp thu hút một phần �áng kể khán giả 
mong muốn, tuy nhiên do hạn chế về mặt �o lường, gần như họ không thể phân 
tích chính xác �ối tượng người nghe thực sự, dẫn �ến lãng phí phần lớn chi phí 
quảng cáo cho các thính giả ngoài nhóm �ối tượng mục tiêu. 

Ngược lại, các nền tảng âm nhạc trực tuyến ngày nay như Spotify hay Zing MP3 
và Xone FM �ều có các nền tảng cơ sở dữ liệu Khách hàng (Data Management 
Platform) cùng dữ liệu �ăng nhập cho phép các nhà tiếp thị tập trung vào các 
nhóm người dùng cụ thể dựa trên �ộ tuổi, giới tính và thói quen nghe của họ. 
Công nghệ số không chỉ cho phép các nhà quảng cáo biết họ �ang tiếp cận 
�úng người, mà các công cụ báo cáo của nó có thể giúp họ hiểu chính xác có 
bao nhiêu người trong số những người �ó thực sự �ã nghe quảng cáo của họ và 
liệu họ có hành �ộng hay không. 



Xác �ịnh những khoảnh khắc dễ tiếp nhận nhất của khán giả là một phần quan 
trọng của chiến lược truyền thông và góp phần khuếch �ại hiệu quả tác �ộng 
của thông �iệp quảng cáo. Một lợi thế khác của các �ài phát thanh số là khả 
năng phân phối thông �iệp quảng cáo phù hợp theo thời gian thực, giúp tạo ra 
trải nghiệm nghe xác �áng hơn rất nhiều so với �ài phát thanh truyền thống – vốn 
có �ộ trễ nhất �ịnh do những hạn chế trong công nghệ thu thanh. Ví dụ: một cửa 
hàng cà phê hiện có thể nhắm mục tiêu ai �ó �ang nghe danh sách phát 'Acous-
tic Chill' của họ với một quảng cáo khuyến khích họ bước ra khỏi văn phòng �ể 
nghỉ giải lao. Mẩu quảng cáo này chắc chắn sẽ có khả năng gợi mở và tạo sự kết 
nối thương hiệu vượt trội hơn hẳn so với một mẩu quảng cáo �ược phát vào một 
khung giờ ngẫu nhiên. 

Quy tắc vàng trong quảng cáo kỹ thuật số là �ặt người dùng của bạn lên hàng 
�ầu - �iều mà bản chất cá nhân và thân mật của nội dung audio có thể dễ dàng 
truyền tải

Ngày nay, các nhà cung cấp giải pháp quảng cáo audio �ang bắt �ầu cho phép 
các nhà tiếp thị sử dụng hình thức Programmatic/ Self-Served; tạo �iều kiện cho 
các thương hiệu nhắm �ến mục tiêu người dùng �ang nghe từng danh sách phát 
trong thời gian thực và �ưa ra các thông �iệp quảng cáo cực kỳ phù hợp với từng 
�ối tượng và thị hiếu nghe nhạc của họ. Sự phát triển của các công cụ Program-
matic sẽ sớm giúp các nhà tiếp thị tiếp cận khán giả ở cả chiều rộng và chiều sâu 
dễ dàng và hiệu quả hơn nhiều. 
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Nghe sách & nghe tin

Người dùng ngày một �ón nhận những lợi ích nhiều mặt của Audio như sự tiện lợi 
và tính �a nhiệm. Audio cực kỳ dễ tương tác khi bạn �ang làm hai hoặc nhiều việc 
cùng một lúc. Theo nghiên cứu của NPR & Edison research vào năm 2021, 52% 
người dùng nói rằng họ chỉ nghe một mình, trong khi số còn lại dành thời gian lắng 
nghe với người khác. Đơn giản là việc nghe và sử dụng thông tin mọi lúc mọi nơi 
trở nên dễ dàng hơn mà không cần phải có sự phối hợp hay chia sẻ với một ai khác.

Công nghệ số cũng thay �ổi trải nghiệm nghe theo một cách rất phóng khoáng: 
Nghe bằng thiết bị di �ộng �ã tăng 278% trong bảy năm qua, với 34% dành cho 
các nội dung �ược �ọc thành tiếng. 63% người dùng nói rằng họ thích �ược �ọc 
cho nghe hơn là �ọc, và các nội dung có �em lại cảm giác "tích cực" và "�ổi mới" 
hơn. Thay vì duyệt web và lướt qua các �iểm tin, giờ �ây người dùng có thể dễ 
dàng dành thời gian cho các phiên bản audio của các �ề mục, bài báo trong
5 – 10 phút hoặc thậm chí lâu hơn, �ến 15 – 45 phút cho các podcast
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   NEWS

Bắt kịp xu hướng ngày, phần lớn các ứng dụng báo chí và tin tức phổ biến như Zing 
News, Báo Mới, VN Express, vv..  �ều có hỗ trợ tính năng �ọc báo nói, �ồng thời cho 
phép lựa chọn giọng �ọc với ngữ �iệu vùng miền phù hợp. Tính năng này không chỉ 
thuận tiện và dễ sử dụng cho rất nhiều �ối tượng khác nhau, từ nhóm �ối tượng trẻ 
cần sự nhanh nhạy và tiết kiệm thời gian, �ến nhóm người lớn tuổi không thoải mái 
với việc phải �ọc tin từng chữ, �ồng thời mang lại trải nghiệm cá nhân khá dễ chịu. 
Suy cho cùng, ai mà không thích có người �ọc tin cho mình nghe? 
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   NEWS

Công nghệ nhận dạng giọng nói �ã có những bước phát triển vượt bậc - khuyến 
khích các nền tảng mở rộng tiếp nhận và trao quyền cho người dùng �ược sử 
dụng với tinh thần thoải mái nhất. Và với hình ảnh người dùng trên khắp thế giới 
hiện �ang nói chuyện với �iện thoại, TV, loa và ô tô của họ thì công nghệ nhận 
dạng giọng nói �ang nhanh chóng trở thành một �iều bình thường mới. Giọng nói 
nhanh hơn và thuận tiện hơn so với việc phải nhập ký tự trên thiết bị di �ộng �ặc 
biệt là khi chúng ta �ang di chuyển và tay của chúng ta �ang bận rộn. 

Sự phát triển của các trợ lý ảo
với công nghệ nhận dạng giọng nói

Trợ lý ảo �óng vai trò ngày càng lớn trong việc hỗ trợ trải nghiệm nghe nhạc liên 
tục của người dùng �ồng thời �ảm bảo an toàn cho tài xế khi lái xe. Thị trường 
cho công nghệ nhận dạng bằng giọng nói �ược �ịnh giá 10,70 tỷ USD vào năm 
2020 và dự kiến   sẽ �ạt 27,155 tỷ USD vào năm 2026, với tỉ lệ tăng trưởng kép CAGR 
�ược dự báo là 16,8% (Mordor Intelligent report 2022 - 2027). 

Nhu cầu �ối với các hệ thống kích hoạt bằng giọng nói ngày càng tăng, các hệ 
thống trợ lý ảo hỗ trợ giọng nói và các thiết bị hỗ trợ giọng nói �ang thúc �ẩy 
tăng trưởng thị trường, �i cùng với các ứng dụng ngày một nhiều trong lĩnh vực 
bán lẻ, ngân hàng, nhà thông minh, chăm sóc sức khỏe và ô tô.

Nhận dạng và �iểu khiển
bằng giọng nói là một
công nghệ bình thường mới.



Thiết bị di �ộng cá nhân (�iện thoại/ máy tính bảng) là các thiết bị �ược sử dụng 
nhiều nhất (51.4%). Youtube và Zing MP3 là 2 ứng dụng �ược sử dụng nhiều nhất �ể 
nghe nhạc trên xe hơi, theo sau �ó là các thiết bị vật lý gắn sẵn trên xe (CD/ USB/ 
etc).

Người dùng Zing MP3 trên xe hơi chủ �ộng (không bao gồm hành khách) �ang 
tăng trưởng ở mức cao - 100% YoY.

Thời gian nghe nhạc trung bình mỗi ngày trên xe từ 60 tới 120 phút, tùy theo 
ngày trong tuần.
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Ở Việt Nam, một thị trường ngách �ang trỗi dậy mạnh mẽ từ phân khúc người 
dùng sử dụng xe ô tô và có các nhu cầu giải trí trên xe. Theo số liệu từ Cục �ăng 
kiểm Việt Nam, tính tới tháng 11/2021, trên cả nước �ang có 4.5 triệu xe ô tô �ang 
lưu thông, mức tăng 10% YoY. 

Theo khảo sát mới nhất trên 1000 người do Adtima thực hiện tháng 4/2022, 65% 
người �ược hỏi sử dụng xe hơi �ể di chuyển ít nhất 1 lần/ tuần, tập trung vào nhóm 
tuổi 25-44, với nghề nghiệp nhân viên văn phòng và người làm việc chuyên môn 
cao. 

77% 50% 39%
Nghe nhạc Tìm �ường Xem tin tức



Mạng xã hội audio
mạng xã hội của tương lai 

“Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra �ời” – xin dùng một câu hát của Phạm Duy 
�ể nói về tính không thể thay thế hoặc bắt chước của tiếng nói. Tin nhắn thoại �ã 
xuất hiện trong nhiều năm, �óng vai trò là bàn �ạp cho làn sóng ứng dụng audio 
thời thượng mới này như Clubhouse, Cappuccino và các ứng dụng mạng xã hội 
audio tiên phong khác. Sự gần gũi trong tiếng nói �ã góp phần làm cho mạng xã 
hội audio trở nên hấp dẫn hơn nhiều, �ặc biệt là trong thời �iểm giãn cách xã hội 
khi mà việc kết nối trực tiếp là không thể thì việc gặp gỡ và tương tác với những 
người khác trong các gian phòng ảo là một lựa chọn không tồi. Tháng 7 năm 2021, 
Clubhouse �ã kỷ niệm một năm thành lập với thành tích ấn tượng là 13 triệu lượt 
tải xuống chỉ tính riêng trên Apple App Store. Clubhouse là ví dụ tiêu biểu về sức 
mạnh kết nối của tiếng nói và chỉ tiếng nói mà không cần thêm thành tố gì khác. 



Đến tháng 4 năm 2021, ứng dụng chỉ �ược tải xuống 900.000 lần trong tháng �ó. 
Một số chuyên gia �ã bắt �ầu �ặt câu hỏi về tương lai của mạng xã hội audio, 
liệu chăng chỉ là một món ăn lạ nhất thời chứ không phải một nền tảng �ộc lập. 
Nhưng số liệu tải xuống không nói lên toàn bộ câu chuyện - Clubhouse vẫn có rất 
nhiều thứ �ể cung cấp cho cả cá nhân và doanh nghiệp. Nó nhấn mạnh tầm quan 
trọng của giọng nói như một phương tiện tiếp thị thành công. Lắng nghe giọng nói 
của ai �ó có thể �ưa �ến cho chúng ta rất nhiều �iều – Họ “nghe” có �áng tin 
không? Họ là người hiểu biết, truyền cảm hứng không hay chỉ là một người lạ thú 
vị thoáng qua? Nghe ai �ó chia sẻ quan �iểm của họ khiến chúng ta nảy sinh nhu 
cầu �ược tìm hiểu và kết nối nhiều hơn là khi chúng ta �ược giới thiệu với một bức 
ảnh và một bài viết. Chính vì lẽ �ó, vào tháng 12 năm 2020, Twitter ra mắt phiên 
bản Audio Space; trong khi LinkedIn cũng �ang cân nhắc sử dụng giọng nói �ể 
giúp người dùng của mình tương tác nhiều hơn với cộng �ồng. Điều này cho thấy 
ý tưởng và hoạt �ộng của Clubhouse �ủ giá trị �ể có thể thu hút sự chú ý của các 
công ty lớn và khuyến khích họ thay �ổi. Rõ ràng, con �ường �ể tích hợp mạng xã 
hội vào cuộc sống hàng ngày là thông qua �ôi tai. 



Điều gì làm nên một quảng cáo audio tuyệt 
vời? Tác �ộng của audio �ến tâm lý người 
nghe nhìn từ góc �ộ khoa học não bộ
Trong một nghiên cứu gần �ây, Nielsen Consumer Neuroscience �ã �ánh giá một 
số chiến dịch audio  với hơn 12,000 quảng cáo �ể xác �ịnh các cơ sở khoa học về 
yếu tố làm cho quảng cáo audio thu hút. Sử dụng công nghệ �iện não �ồ (EEG), 
nghiên cứu này �ã phân tích ba quy trình chính của não liên quan �ến sự tương 
tác của người tiêu dùng với quảng cáo audio — khả năng chú ý và tốc �ộ xử lý, 
liên kết cảm xúc và kích hoạt trí nhớ — �ể hiểu các �ộng cơ tương tác và cơ hội 
tối ưu hóa ở cấp �ộ giây. Về cơ bản, xây dựng quảng cáo audio không khác nhiều 
với các loại hình quảng cáo khác. Cốt lõi cần có là một cốt truyện �ơn giản với 
thông �iệp tập trung mà người tiêu dùng có thể liên tưởng và dễ dàng �ưa họ 
vào một hành trình �ầy cảm xúc và có sự gắn kết chặt chẽ với thương hiệu.

Có 3 nguyên tắc khoa học thần kinh quan trọng mà các nhà tiếp thị 
nên cân nhắc khi phát triển quảng cáo audio như sau: 

CẦN DỰNG NÊN BỐI CẢNH ĐỂ KÍCH HOẠT BỘ NHỚ
Thế giới quan của chúng ta �ược bắt nguồn từ ký ức trong quá khứ và những 
trải nghiệm hàng ngày, tạo thành một mạng lưới liên kết không ngừng phát 
triển trong não bộ. Ví dụ: khi ai �ó nói �ến từ “táo” trong ngữ cảnh liên quan 
�ến chuyện ăn uống, bạn sẽ tự �ộng liên tưởng �ến “màu �ỏ” hoặc “trái cây”, 
thậm chí có thể là “ngon”. Tuy nhiên, nếu ai �ó nói “quả táo” trong bối cảnh 
công nghệ hoặc tình hình kinh doanh, �iều bật lên trong �ầu bạn sẽ là 
“iPhone” hoặc “Steve Jobs”. Bối cảnh là chủ chốt của vấn �ề. Mạng lưới bộ nhớ 
của chúng ta phát triển khi ghi nhận thông tin mới hoặc liên tục lặp lại một 
thông tin hiện có. Áp dụng �iều này vào quảng cáo audio, nếu một quảng cáo 
chứa các dấu hiệu ngữ cảnh liên quan �ến mạng lưới liên kết hiện có của người 
dùng, họ có thể có sự liên tưởng sâu sắc hơn, �ồng thời gắn tag vào mẩu 
thông tin này �ể lưu trữ trong trí nhớ cùng với những gì hiện có trong �ầu. 



DÙNG SỰ DÍ DỎM ĐỂ THU HÚT TRÍ NÃO
Các câu �ố, mẩu truyện có yếu tố gây cười hoặc các thử thách trí tuệ nho nhỏ 
sẽ mang lại những cảm xúc thú vị và tạo ra yếu tố bất ngờ. Việc hoàn thành 
một thử thách khó nhằn cũng giúp phát sinh cảm giác hài lòng và kích hoạt 
các vùng não liên quan �ến �ộng lực và phần thưởng. Do �ó, sự hài hước dí 
dỏm có thể là �ộng lực mạnh mẽ thúc �ẩy cảm xúc và sự thích thú �ối với một 
quảng cáo. Mặt khác, phản ứng của khán thính giả sẽ giảm sút nếu thông �iệp 
lồng ghép một câu nói �ùa quá khó hiểu, một câu thoại dài dòng trúc trắc, 
hoặc �ơn giản là một trò �ùa không - thể - cười - nổi. 

TỐI ĐA SỰ KẾT NỐI VỚI THƯƠNG HIỆU
Các yếu tố �ược lồng ghép trong quảng cáo audio, bao gồm nội dung audio 
(tên thương hiệu, nhạc hiệu hoặc giọng �ọc); và nội dung hình ảnh (biểu trưng, 
  màu sắc và kiểu dáng của sản phẩm hoặc dịch vụ) �ều góp phần tạo nên ấn 
tượng nhất quán và rõ ràng về thương hiệu trong tâm trí người tiêu dùng. 
Thông qua sự lặp lại trong một thông �iệp cũng như tần suất quảng cáo, mối 
liên hệ giữa những nội dung này và thương hiệu ngày càng trở nên mạnh mẽ 
hơn. Các nhà tiếp thị cần �ảm bảo rằng tập hợp các nội dung audio của 
thương hiệu �ược kích hoạt và củng cố bằng cách phát triển và duy trì trải 
nghiệm xuyên suốt và nhất quán trên các phương tiện khác của chiến dịch: 
chẳng hạn như nhạc hiệu, �iệp khúc, khẩu hiệu, khẩu ngữ, một câu “punchline” 
�ắt giá. 
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