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TỪ TINDER
Trong hơn hai năm qua, có thể thấy rằng đại dịch đã thay đổi nhiều khía cạnh của đời sống. Một
trong số đó là cách thế hệ trẻ mở lòng với những kết nối giữa người với người qua hình thức và
hình thái mới - và lấy đó làm động lực vượt qua thăng trầm.
Không những là một nơi phổ biến để gặp gỡ người mới, Tinder còn là tấm gương phản chiếu
cách thế hệ trẻ kiến tạo chuyện hẹn hò. Theo báo cáo Tương lai của hẹn hò toàn cầu của
Tinder, những người trẻ đang tìm những cách mới mẻ để kết nối, tìm hiểu nhau vì nhiều lý do
một cách cởi mở và chân thật hơn trên Tinder.
Thế hệ trẻ đang viết lại câu chuyện hẹn hò của chính mình và có thay đổi trong quan điểm hoặc
hành vi hẹn hò của họ trong thời bình thường mới hay không? Liệu họ đang tìm kiếm tình yêu
hay tập trung vào việc chăm sóc bản thân? Báo cáo do Tinder phối hợp với Khoa Quan hệ Công
chúng & Quảng Cáo - Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện đã thu thập được khoảng 400
mẫu trả lời. Theo đó, báo cáo này mang đến cái nhìn tổng quát về bức tranh hẹn hò mới và cách
những người trẻ đang thay đổi để thích nghi với xu hướng mới này.

LỜI MỞ ĐẦU TỪ

KHOA QUAN HỆ CÔNG
CHÚNG VÀ QUẢNG CÁO
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Những người trong độ tuổi 18 đến 26 là một thế hệ trẻ sinh ra từ giữa
những năm 1990 đến giữa những năm 2010. Những người này được biết
đến là một thế hệ gồm những cá nhân độc lập, sáng tạo và sôi nổi. Họ là
những người trẻ có tư duy cởi mở, đam mê khám phá thế giới, tìm hiểu
các mối quan hệ giữa người với người và cả về bản thân: họ là ai và thuộc
về nơi nào. Ở độ tuổi bắt đầu hành trình khám phá xã hội, đặc biệt là
chuyện hẹn hò, những người trẻ tuổi này tiếp cận và tạo nên những câu
chuyện hẹn hò độc đáo, khác biệt hoàn toàn so với các thế hệ khác.
Mỗi thế hệ đều trải qua một cuộc khủng hoảng khác nhau theo từng giai
đoạn. Trong khi thế hệ X, cụ thể là ở Châu Á, bị ảnh hưởng nghiêm trọng
bởi cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997; thế hệ Y thì phải đối mặt với
cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008; thì thế hệ Z cũng chịu không ít ảnh
hưởng từ đại dịch Covid-19. Sau hai năm giãn cách xã hội, khi sự lo lắng
và bất định luôn hiện hữu thì nhờ có sự kết nối giữa con người đã giúp
tinh thần của chúng ta mạnh mẽ hơn.
Thời điểm hiện tại, văn hoá hẹn hò ngày nay đang thay đổi rõ rệt khi mọi
người, đặc biệt là hội độc thân, đang thích nghi với trạng thái bình thường
mới. Kết quả phân tích từ khảo sát “Văn hoá Hẹn hò” mà Khoa Quan hệ
Công chúng & Quảng Cáo - Học viện Báo chí & Tuyên truyền kết hợp
cùng với Tinder thực hiện sẽ vén màn những xu hướng hẹn hò mới đáng
chú ý.
Bá Lộc, 22 tuổi, sinh viên Đại học
“Tinder giúp mình thoải mái hơn khi thể hiện con người
thật từ sở thích, gu âm nhạc hoặc thậm chí xu hướng
tính dục của bản thân, từ đó mở rộng kết nối mới với
những người mới mà có lẽ mình sẽ không bao giờ gặp
ở cuộc sống hàng ngày ”
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Người trẻ trưởng thành (18-26 tuổi) gặp gỡ người mới trên một hành trình hẹn hò linh hoạt và
không ngừng thay đổi. Hẹn hò không còn chỉ hướng đến các mối quan hệ lãng mạn, mà đã trở
thành một hành trình đa dạng hơn về hình thức (trực tuyến và trực tiếp), kỳ vọng khi hẹn hò (tìm
kiếm bạn bè và mở lòng với nhiều khả năng), đến trải nghiệm (khám phá bản thân và thế giới).

01

Cách thể hiện bản thân
luôn cải tiến

02

Chú trọng trải nghiệm
hơn là đích đến

TRONG HÀNH TRÌNH

HẸN HÒ

03

KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI
5 xu hướng nổi bật của người
trẻ Việt có thể kể đến:

04
05

Tương tác URL thú vị
dẫn đến đến hẹn hò IRL

Quy luật hẹn hò không
ngừng thay đổi

Hẹn hò thời 4.0: An toàn
luôn là ưu tiên hàng đầu
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GIỚI TRẺ NGÀY NAY

HẸN HÒ

NHƯ THẾ NÀO?

Đối với thế hệ trẻ Việt, đại dịch đã làm mờ
ranh giới giữa cuộc sống trên mạng và ngoài
đời thực, và các ứng dụng hẹn hò trực tuyến
như Tinder đã trở thành một phần thân thuộc
trong cuộc sống thế hệ này, là một trong
những nền tảng yêu thích để họ tìm kiếm, gặp
gỡ những người mới, từ đó tạo nên những gắn
kết thú vị. Các ứng dụng hẹn hò mang lại
nhiều lợi ích, giá trị hơn so với hẹn hò truyền
thống đối với những người trẻ độc thân.

Những nền tảng này cho phép họ gặp gỡ
nhiều người mới hơn so với những kết nối
ngoài đời của họ (72%), họ có thể kiểm soát
được cuộc sống hẹn hò theo cách vui vẻ và
sáng tạo (51%), đặc biệt là dễ dàng tìm kiếm
người có cùng sở thích (39%). Đặc biệt, họ
cảm thấy dễ dàng chia sẻ nhiều hơn với
những đối tượng tương hợp trên ứng dụng
hẹn hò (30%)

Câu hỏi: Theo bạn, các lợi ích lớn nhất của việc hẹn hò trực tuyến là gì?

1

Tiếp cận với nhiều đối
tượng tiềm năng hơn
hẹn hò truyền thống

3

72.8%

2

Dễ dàng tìm hiểu và chia
sẻ với người tương hợp

Chủ động hơn trong
kiểm soát và tự quyết
định đối tượng kết nối

51.1%

39%
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GIỚI TRẺ NGÀY NAY

Ở những thế hệ trước, con người thường
bước vào một mối quan hệ mới với mong
muốn mãnh liệt về một kết thúc có hậu trong
hôn nhân và thường gặp gỡ “bạn đời” của họ
trong vòng tròn xã hội. Khác với những thế
hệ ấy, những người trẻ hiện đại cho rằng hẹn
hò là một hành trình kết thúc mở và tìm cách
xây dựng nhiều mối quan hệ và trải nghiệm
để làm cuộc sống thêm phong phú (55,7%),
đồng thời cũng mở lòng trước khả năng tiến
triển đến mối quan hệ lãng mạn (58%).

Câu hỏi: Bạn thường sử dụng ứng dụng
hẹn hò nhằm mục đích gì?

58.2%
Tìm kiếm một mối quan hệ lãng
mạn, nghiêm túc

57.6%
Chờ xem điều gì mới lạ sẽ đến

HẸN HÒ

NHƯ THẾ NÀO?

Trong suốt 2 năm qua, đại dịch đã khiến
những người trẻ này trở nên cô đơn hơn,
nhưng họ vẫn luôn tìm cách truyền cho nhau
những cảm hứng tích cực (62%) và kết nối với
nhau (49%) thông qua ứng dụng hẹn hò.
Không chỉ giới hạn ở việc thúc đẩy niềm vui
kết nối, trò chuyện, những người trẻ cũng
khám phá đối phương thông qua ứng dụng
hẹn hò của họ để xem liệu họ có phải là
nguồn đáng tin cậy để cập nhật tin tức về
dịch COVID-19 hay tình hình mua sắm đồ
thiết yếu ở các khu vực lân cận khác (25%)
trong thời kỳ đại dịch hay không.

Mai Vy, 22 tuổi, Freelancer
“Gặp gỡ và kết nối những người mới là một
mong muốn gần như bất khả thi ở ngoài đời
thực. Đó là lý do tại sao mình quyết định sử
dụng ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Có vẻ
như Tinder là một nền tảng tuyệt vời giúp
mọi người nuôi dưỡng những kết nối có ý
nghĩa, từ đó xóa bỏ nhu khoảng cách địa lý
không còn là ranh giới hạn chế nhu cầu kết
nối của chúng ta nữa”

55.7%
Mở rộng kết nối và có thêm
nhiều bạn mới

44.9%
Tìm bạn tâm giao mỗi khi cô đơn
hay buồn chán
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Ngày nay, hẹn hò trực tuyến là một hành trình đa chiều dành cho những người trẻ kết nối với
thế giới bằng con người thật của họ và bước ra khỏi những định kiến.

CÁCH THỂ HIỆN

BẢN
THÂN
LUÔN CẢI TIẾN
Đối với thế hệ thanh niên Việt Nam, việc
hẹn hò bắt đầu bằng việc hiểu mình, vì đó
là bước đệm để tìm được người phù hợp.
Đặc biệt sau hai năm giãn cách sống chậm
và chiêm nghiệm về bản thân, họ tìm đến
thêm nhiều cách để thể hiện cho thế giới
thấy cá tính, cảm xúc chân thực của mình.
Không chỉ giới hạn trong những con chữ và
hình ảnh, họ còn có những cách thức mới
như video, biểu tượng cảm xúc, meme… để
thể hiện bản thân.

Theo khảo sát, có 3 cách “lạ mà quen” được thế
hệ trẻ ưa chuộng trong việc thể hiện màu sắc
cá nhân, bao gồm thể hiện gu âm nhạc của họ
với “Nhạc hiệu” của Tinder (44,4%) và “Emoji”
(36%), “GIFs ”(22,7%). Thế hệ trẻ cũng dựa vào
văn hóa đại chúng như câu đố vui của tính năng
Vibes (30.7%), trắc nghiệm tính cách (9%) và
thậm chí cả chiêm tinh học (6%) để chia sẻ về
bản thân và nắm bắt ấn tượng ban đầu về các
tương hợp của họ.

Câu hỏi: Tính năng nào của Tinder giúp bạn thể hiện bản thân một cách
chân thực nhất?

30.7%

44.6%

Những câu hỏi thú vị
trong tính năng Vibe

Spotify

77.7%
Sở thích

35.9%
Biểu tượng cảm
xúc (Emoji)
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CÁCH THỂ HIỆN

BẢN THÂN

LUÔN CẢI TIẾN

Khi được hỏi về những phẩm chất khiến giới trẻ Việt "vuốt phải” trên Tinder, khiếu hài hước là
điều thu hút nhất (55%), thứ 2 là những người yêu thú cưng (46%) và thứ 3 là những “tín đồ” ẩm
thực (31.9%).

Câu hỏi: Đâu là những sở thích thu hút bạn vuốt phải ngay khi nhìn thấy
trên hồ sơ của đối phương?

1 55%

Hài hước

2 45.5%
Yêu thú cưng

3 31.9%

4 25.4%
Có lý tưởng và ủng hộ
các hoạt động xã hội

5 35.3%
Yêu sáng tạo

Yêu ẩm thực
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CHÚ TRỌNG

TRẢI NGHIỆM
SỐNG HƠN LÀ ĐÍCH ĐẾN
Được biết đến là Thế hệ Khám phá, những
người trẻ ngày nay coi hẹn hò không chỉ như
một cuộc hành trình lấp đầy trái tim bằng
những kết nối có ý nghĩa mà còn là nơi khám
phá, phát triển bản thân và có những trải
nghiệm mở rộng ra ngoài vùng an toàn của họ.
Tuy người trẻ Việt Nam có xu hướng thích
những đối tượng có chung sở thích (40%) và
phong cách sống (43%), nhưng những ai có sở
thích và lối sống thú vị mới là tiêu chí số một
để nhận được lượt Thích, thể hiện mong muốn
trải nghiệm điều mới lạ qua ứng dụng hẹn hò
(58%).

Đặc biệt, thế hệ trẻ luôn nắm bắt mọi cơ
hội để học hỏi. Với mong muốn phát triển
bản thân, đặc điểm đáng ngưỡng mộ
(chuyên môn, kỹ năng, thành tích…) cũng
là tiêu chí quan trọng khi “vuốt phải” (45%).
Đam mê khám phá thậm chí vượt ra khỏi
giới hạn địa lý khi họ sử dụng Hộ Chiếu một tính năng cho phép thành viên kết nối
với mọi người từ khắp nơi trên toàn cầu,
để tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau
(65,7%), học một ngôn ngữ mới (41,8%), hay
kết bạn trước khi ghé thăm thành phố đó
(33.9%).

Lan Khuê, 19 tuổi, sinh viên Đại học
“Cá nhân mình nghĩ ngày nay hẹn hò trực tuyến
không còn giới hạn trong một mối quan hệ tình cảm,
nó được mở rộng thành sự kết nối bạn tâm giao hay
thậm chí là mối quan hệ truyền cảm hứng để bạn
học hỏi được nhiều điều mới trong cuộc sống, học
tập và công việc”.
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TƯƠNG TÁC
URL THÚ VỊ

DẪN ĐẾN HẸN HÒ IRL

Trò chuyện URL (trực tuyến) hấp dẫn là yếu tố tiên quyết để người trẻ quyết định hẹn hò IRL
(hẹn hò trực tiếp, 71.8%).

Câu hỏi: Đối tượng match nào sẽ khiến bạn muốn gặp ngoài đời?

1

71.8%

Người trò chuyện
thú vị

2

46.1%

Người có cùng
sở thích

Giới trẻ ngày nay làm quen với nhau không
còn đi theo một “lối mòn” nhất định, thay vào
đó họ sẽ “phá băng” bằng những lời nói thể
hiện được cá tính, và gây ấn tượng. 54% người
trẻ chia sẻ rằng những câu thả thính đậm chất
riêng chính là “vũ khí” để bắt chuyện, 42%
thường nói điều gì đó sáng tạo và gây ngạc
nhiên để thu hút sự chú ý, trong khi 36% muốn
gửi lời khen đến đối phương trong những câu
nói đầu tiên.

3

4
38.7%

Một mentor cho
công việc

34.4%
Người ở gần để
cùng đi cà phê

Ngoài việc nhắn tin, cuộc gọi điện video trở
nên phổ biến hơn và là một lựa chọn nhẹ
nhàng để gắn kết với đối phương. 50% người
trả lời bày tỏ rằng họ từng có những buổi hẹn
xem phim hoặc chơi game cùng nhau (44%),
cùng thưởng thức đồ ăn (36%) và thậm chí học
cùng nhau khi hẹn hò qua video. Không chỉ
để gắn kết, gọi điện video trước khi hẹn hò
trực tiếp là một cách an toàn để kiểm tra danh
tính, độ tin cậy (18%).
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TƯƠNG TÁC
URL THÚ VỊ

DẪN ĐẾN HẸN HÒ IRL

Định nghĩa về một buổi hẹn hò lý tưởng của những người trẻ cũng chuyển từ việc chỉ chuyện
trò cà phê đơn thuần mà chuyển sang những hoạt động thú vị hơn, như cùng nhau xem phim
(40%), thăm bảo tàng (38%) và xem một buổi hòa nhạc hoặc sự kiện cùng nhau (28%).

Câu hỏi: Khi gặp gỡ trực tiếp với một người bạn quen qua ứng dụng hẹn hò,
các hoạt động hẹn hò nào sau đây bạn muốn thực hiện nhất?

70.3%

40.2%

28.5%

Một quán cafe
hay trà sữa

Rạp chiếu phim

Concert âm nhạc,
sự kiện giải trí

45.8%

38.4%

Đi ăn vặt hay
một bữa xế

Đi xem bảo tàng
hay triển lãm tranh
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QUY LUẬT
HẸN HÒ
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KHÔNG NGỪNG THAY ĐỔI

Xã hội Việt Nam đã trở nên cởi mở hơn với
các ứng dụng hẹn hò trực tuyến, điều này
thể hiện qua việc phần lớn thế hệ trẻ giờ
đây cảm thấy tự tin khi nói rằng họ gặp
người yêu của mình trên Tinder hoặc nói là
sử dụng Tinder để gặp gỡ những người mới
(94.7%). Hơn nữa, các thế hệ trước đã có cái
nhìn cởi mở với Tinder hơn khi giới trẻ tìm
đến cha mẹ và anh chị để xin lời khuyên về
các đối tượng trên Tinder (15%).

Việt Tùng, 23 tuổi, NTK
“Tôi luôn tự ti khi bản thân không phải là
một người giỏi ăn nói và tôi cảm thấy khó
khăn trong việc mở lòng giao tiếp với mọi
người. Nhưng Tinder đã giúp tôi rất nhiều,
không chỉ là việc kết nối. Tôi đã có cơ hội
tiếp xúc với nhiều người hoàn toàn mới với
những cuộc trò chuyện không có hồi kết.
Sau tất cả, Tinder đã giúp tôi hoàn thiện
bản thân, đặc biệt là sự tự tin. ”

Phụ nữ ngày nay biết cách tự tạo ra cơ hội để
có được những mối quan hệ mới trên ứng
dụng hẹn hò (40%). Đặc biệt với những bạn
nữ trẻ tuổi, hẹn hò trực tuyến đã giúp họ tự
tin và chủ động hơn trong hành trình hẹn hò
của mình (55%), xóa bỏ thành kiến hẹn hò
đối với nữ giới (49%). Hơn thế nữa, ứng dụng
hẹn hò cho phép phụ nữ tiếp cận đối tượng
mới một cách an toàn với các công cụ và hỗ
trợ hữu ích.

Bảo Châu, 21 tuổi, sinh viên Đại học
"Tôi đã gặp một anh chàng trong mục “Kết bạn
nhé” trên Tinder Khám Phá và đã có những giờ
trò chuyện thú vị vì cả 2 có nhiều điểm chung.
Vì vậy, tôi đã nhận ra chỉ cần nghiêm túc và
dành thời gian kết nối, thì bản thân sẽ vui vẻ,
hạnh phúc dù là trực tuyến hay ngoại tuyến,
tình yêu hay tình bạn.

HẸN HÒ THỜI 4.0:
AN TOÀN LUÔN LÀ

ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU
Những thanh niên trẻ mong muốn xây dựng
một cộng đồng chân thực và tích cực hơn trên
Tinder. Họ hy vọng thông tin xác thực (74,5%),
cách nói chuyện tử tế, và lịch thiệp hơn (60%)
đồng thời có những kết nối bền chặt thay vì lơ
tin nhắn, cuộc gọi của nhau (48%).

Thế hệ trẻ cũng ưu tiên cách thức thông minh
và tiện lợi để có trải nghiệm tích cực và an
toàn, như tìm đến các công cụ sàng lọc hành vi
không phù hợp với nguyên tắc cộng đồng
(63,5%) hoặc các tính năng kiểm soát trải
nghiệm của chính mình, chẳng hạn như Huỷ
tương hợp (50,6%).

Về việc đảm bảo an toàn, một cộng đồng chân
thực và xác minh là điều kiện tiên quyết đối với
hội độc thân trẻ (77%) ở bất kỳ nền tảng hẹn hò
và mạng xã hội nào.

Câu hỏi: Những tính năng an toàn nào của Tinder được bạn sử
dụng nhiều nhất?

50.6%
42.2%
32.3%
28.7%

Hủy tương hợp

Xác minh hình ảnh

Báo cáo

Chặn liên hệ
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ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU
Thanh niên Việt Nam dường như kỹ lưỡng hơn trong các quyết định vuốt phải - vuốt trái của bản
thân. Họ sẵn sàng vuốt sang trái với hồ sơ không hiển thị khuôn mặt của họ (63%), hay hồ sơ
chưa được xác minh (40%) hoặc tiểu sử trống (47%).

Câu hỏi: Điều gì khiến bạn “vuốt trái”?
62.8%

Bio không thể hiện rõ mặt
47.1%

Bio trống và thiếu thông tin
Hồ sơ chưa được xác minh

39.9%

Niềm tin và cảm giác an toàn là yếu tố quan trọng khi gặp gỡ những người mới. Khi những người
trẻ cảm thấy một kết nối đầy hứa hẹn, họ muốn xây dựng lòng tin bằng cách trao đổi thông tin
tài khoản mạng xã hội (79%), thăm dò qua các câu hỏi (74%), trao đổi tin nhắn thoại (17%) và hẹn
hò qua video xem có thực sự hợp nhau hay không (15%).
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