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Vietnam

 Vietnam je středně příjmová země s velkými sociálními 

rozdíly. Vietnam patří mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky 

světa s počtem obyvatel 99 mil. Dalších 5 mil. Vietnamců 

žije v zahraničí.



1) Velikost e-commerce

 Vietnam je v e-commerce 25. největším trhem světa s 

tržbami přes 12 miliard USD v roce 2021.

 Ve Vietnamu je 40% online penetrace, tj. 40 % vietnamské 

populace zakoupilo v roce 2021 alespoň jeden produkt 

online.



Vývoj e-commerce

 e-commerce představuje přibližně 5,5% celkových 

maloobchodních příjmů a předpokládá se, že trh  nadále 

poroste ročním tempem 30%.



Podíl e-commerce na maloobchodě v 

asijsko-pacifickém regionu (2021)



2) Segmentace

 Elektronika je největším 

segmentem ve 

Vietnamu a 

představuje 28 % 

příjmů z elektronického 

obchodování. 

Následuje Móda s 22 

%, Jídlo a osobní péče 

s 18 %, Nábytek a 

spotřebiče se 17 % a 

Hračky, hobby se 

zbylými 15 %.



Šance pro české exportéry

 Zdravá výživa (cereálie, müsli tyčinky,...)

 Bomboniéry a čokoládové výrobky (adventní kalendáře, 

čokoládové figurky, mince,...)

 Pečící směsi (slané pečivo, muffiny, dorty,...)

 Doplňky stravy (vitamíny atd.)

 Víno, destiláty

 Pet food



3) Největší platformy

Hlavní platformy
e-obchodu
ve Vietnamu



Logistické náklady k HDP



4) Logistika ve Vietnamu



5) Platby za elektronický nákup



Legislativa

 El. obchodování se řídí vyhláškou 52/2013/ND-CP z roku 

2013

 2020-2025 - národní pětiletý plán rozvoje e-commerce

Do roku 2025 by měly bezhotovostní platby tvořit 

více než 50% a tržní hodnota online obchodování 

má dosáhnout 39 mld. amerických dolarů.

Vietnamská vláda plánuje také posílit zemědělský 

sektor prostřednictvím platforem elektronického 

obchodu.



Praktické informace

Pro e-commerce je nutná 
přítomnost na trhu přes místního 
obchodního partnera, případně 
mít ve Vietnamu vlastní 
pobočku.

Pro většinu produktů je nezbytné 
mít zboží skladem. 

Příležitosti pro české firmy jsou:

a) v logistice 

b) v platformách

c) v samotném prodeji zboží



Odborné veletrhy ve Vietamu

 FOOD & BEVERAGE – PROPACK VIETNAM

(Ho Či Minovo Město, 11.–13. srpna 2022)

 FOODTECH – FOOD & HOTEL VIETNAM

(Ho Či Minovo Město, 7.–10. prosince 2022)
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