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Trong gần 30 năm, Hiệp hội Bông Mỹ (CCI) đã cấp phép cho các 
sản phẩm với nhãn hiệu COTTON USA™. Trên thực tế, nhãn 
hiệu này được sử dụng trên 51.000 dòng sản phẩm và 3,8 tỷ 
sản phẩm. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy giá trị của nhãn hiệu 
này nhưng khả năng thúc đẩy mua sắm của dấu này chưa được 
lượng hóa một cách khoa học. Trong năm vừa qua, CCI đã quyết 
định thay đổi điều đó.
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CCI đã tiến hành khảo sát người tiêu dùng toàn cầu vào tháng 12 
năm 2016 và tháng 2 năm 2017, hướng đến các thị trường phát 
triển và thị trường đang phát triển lớn nhất trên thế giới. 

Trong đó, đã có ít nhất 300 người trả lời được khảo sát ở mỗi 
quốc gia (còn Liên minh Châu Âu (EU) có tổng cộng 600 người), 
đại diện cho các thị trường người tiêu dùng lớn nhất trên toàn 
cầu. Mỹ, Canada, Vương quốc Anh và EU đều được đưa vào 
khảo sát vì những nước này đại diện cho những thị trường phát 
triển lớn nhất thế giới, còn Trung Quốc và Ấn Độ là hai thị trường 
đang phát triển lớn nhất, trong đó chi tiêu của tầng lớp trung lưu 
tăng lên đáng kể. Đối tượng trong mẫu là nữ giới tuổi từ 18-54, có 
mức thu nhập từ trung bình đến cao và là người chủ đạo ra quyết 
định về mua sắm quần áo cũng như vải dệt gia dụng.
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Họ đã so sánh ba nhãn treo khác nhau:
• Nhãn treo “100% Bông” cơ bản 
• Nhãn treo “100% Bông Mỹ” mang thương hiệu COTTON USA
• Nhãn treo “100% Bông Mỹ” mang thương hiệu COTTON USA, 

kèm theo khẩu hiệu mới: “Bông Bạn Có thể Tin dùng”.

Những nhãn này được gắn vào một chiếc áo len dài tay màu trắng 
và khăn tắm màu trắng, cả hai đều thuộc loại phổ biến. Các sản 
phẩm thuộc loại phổ biến để đảm bảo người mua tập trung vào nhãn 
treo và tầm ảnh hưởng của thông điệp.
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Ở mỗi thị trường, người tiêu dùng đều ưa thích Dấu COTTON 
USA. 80% người tiêu dùng ưa thích nhãn treo COTTON USA hơn 
nhãn treo “100% Bông” cơ bản. Điều này được thể hiện qua nhãn 
treo cho cả khăn tắm và áo len dài tay.

ƯA THÍCH HƠN

20% 20%

100% BÔNG 100% BÔNG 100% BÔNG MỸ 100% BÔNG MỸ 100% BÔNG MỸ.  BÔNG BẠN 
CÓ THỂ TIN DÙNG 

100% BÔNG MỸ.  BÔNG BẠN 
CÓ THỂ TIN DÙNG 

35% 34%

45% 46%

KHĂN TẮM ÁO LEN DÀI TAY



Nhưng giá trị đó không chỉ dừng lại ở việc ưa thích. Gần hai phần 
ba số người trong mẫu cho biết họ thực sự sẽ trả nhiều tiền hơn 
cho sản phẩm có nhãn treo COTTON USA. 

Và kết quả còn cho thấy khi thêm khẩu hiệu mới: “Bông Bạn Có 
thể Tin dùng” cho nhãn treo COTTON USA sẽ tạo ra kết quả tích 
cực nhất. Gần một nửa số người tham gia khảo sát ưa thích nhãn 
treo này và cứ mỗi 4/10 người cho biết họ sẽ trả nhiều tiền hơn 
cho sản phẩm có khẩu hiệu này. Đây là bằng chứng rõ ràng cho 
thấy thương hiệu COTTON USA có tác động mạnh như thế nào 
và khẩu hiệu mới sẽ đưa thương hiệu này lên tầm cao mới như 
thế nào.

ĐÁNG ĐƯỢC TRẢ NHIỀU HƠN

13% 13%

25% 24%

40% 39%

22% 24%

100% BÔNG 100% BÔNG 

100% BÔNG MỸ 100% BÔNG MỸ 

100% BÔNG MỸ.  BÔNG BẠN CÓ 
THỂ TIN DÙNG 

100% BÔNG MỸ.  BÔNG BẠN CÓ 
THỂ TIN DÙNG 

KHÔNG NHÃN NÀO KHÔNG NHÃN NÀO 

SẼ TRẢ NHIỀU TIỀN HƠN CHO KHĂN 
TẮM VỚI NHÃN TREO NÀY

SẼ TRẢ NHIỀU TIỀN HƠN CHO ÁO LEN 
DÀI TAY VỚI NHÃN TREO NÀY



Nghiên cứu chứng minh rằng thương hiệu COTTON USA thêm một 
khoản giá tương đối cho nhiều loại sản phẩm và khẩu hiệu “Bông 
Bạn Có thể Tin dùng” đặc biệt gia tăng giá trị cho các thương hiệu 
và nhà bán lẻ. 

Để đưa giá trị thượng hạng này vào thương hiệu hay hoạt động 
bán lẻ của bạn, hãy liên hệ với đại diện CCI tại nơi bạn sinh sống 
để biết thêm chi tiết về cách trở thành bên được cấp phép của 
COTTON USA.

KHAI THÁC TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA COTTON USATM 


