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5 tháng đầu năm 2022



1. Doanh thu 5 tháng đầu năm 2022

2. Các hoạt động nổi bật trong tháng 5

ㅣNội dung



2 Cơ cấu doanh thu

3Planning team

• Mảng Bông tấm hồi phục mạnh mẽ với doanh thu đạt 113 tỷ, tăng 21% YoY

• Mảng Khăn lau tăng nhẹ so với cùng kỳ (10% YoY) tuy nhiên biến động

không quá đáng kể so với tổng doanh số trong kỳ

• Chăn ga gối đệm không có biến động về doanh thu so với cùng kỳ

Cơ cấu doanh thu theo ngành hàng

YoY vs20

1 Ngành hàng Bông tấm hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch
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Bông tấm Chăn ga Khăn

+10% -13%

0% +15%

+21% +29%

Điểm nhấn

Doanh số 5 tháng đầu năm toàn Công ty đạt 368 tỷ đồng,

tăng 7% so với cùng kỳ

Bộ sưu tập Chăn ga gối 2023 với chủ đề SỰ KẾT NỐI đã

được giới thiệu tại Hội nghị khách hàng vào ngày 26 và 27/5

15 đại lý và 02 showroom đã được mở mới

Hoạt động chăm sóc khách hàng với các chương trình như

Bảo hành đệm tại nhà, chương trình ưu đãi khách hàng trung

thành, chương trình e-voucher cho các khách hàng mới

Được định hướng đạt chứng chỉ công trình xanh EDGE

Advance ngay tại công đoạn thiết kế công trình nhằm mang

lại hiệu suất tối ưu cho nhà máy trên ba hạng mục gây tác

động lớn tới môi trường, bao gồm Năng lượng, Nước và Vật

liệu công trình, hồ sơ EDGE giai đoạn thiết kế của Nhà máy

Everpia Giang Điền đã được nộp cho SGS để đánh giá và

cấp chứng nhận tạm thời.



2 Cơ cấu doanh thu (cont.) 

4Planning team

Cơ cấu doanh thu nội địa theo kênh phân phối

• Kênh bán lẻ (-7% YoY) gồm bán qua đại lý và bán trực tiếp cho người

tiêu dùng. Hoạt động bán lẻ khu vực phía Bắc giảm 15% trong khi

hoạt động bán lẻ khu vực phía Nam tăng 9% với sự đóng góp doanh

thu từ kênh bán Online và mở mới đại lý

• Kênh B2B không có sự biến động so với cùng kỳ (-1% YoY) với các

đơn hàng chăn ga khách sạn, quà tặng và khăn bán cho doanh nghiệp

trong nước

YoY vs20

-15% +1%

+9% +78%

YoY vs20

-1%

-7% +13%

+47%

1 Kênh bán lẻ miền Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, kênh bán lẻ

miền Bắc đứng trước nhiều khó khăn
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Bán lẻ B2B Tỷ trọng Bán lẻ
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Bán lẻ miền Bắc Bán lẻ miền Nam Tỷ trọng miền Bắc

Tỷ trọng doanh số bán lẻ theo nhóm sản phẩm



 Ra mắt 36 mẫu thuộc bộ sưu tập 2023 với chủ đề SỰ KẾT NỐI

 Các đại lý trên toàn quốc trực tiếp trải nghiệm, bình chọn và thực hiện đặt hàng trước sản phẩm cho mùa vụ chăn ga sắp tới

2 Hoạt động nổi bật

 SẮC HOA – Bộ sưu tập dành riêng cho mùa hè với thiết kế đơn giản cùng chất liệu vải 100% Modal mang lại cảm giác mát lạnh, mềm mại



2 Hoạt động nổi bật

 RUỘT GỐI LAVENDER 2.0 được nâng cấp từ phiên bản ruột gối trước đó với những cải tiến giúp duy trì mùi hương cùng chất liệu vải bền

màu, chống co rút

 6 đại lý được mở mới tại khu vực phía Bắc

 9 đại lý và 02 showroom được mở mới tại khu vực phía Nam



Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được Everpia cung cấp trong bản trình bày này chỉ được sử dụng làm nguồn tài liệu tham khảo và sẽ không được phép sử dụng cho mục đích

chào bán, mời chào hoặc khuyến nghị bán hoặc phát hành, hoặc lôi kéo bất kỳ người nào chào mua hoặc đặt mua, chứng khoán tại Việt Nam hoặc tại bất

kỳ quốc gia nào khác. Thông tin trong bản trình bày này là thông tin cập nhật chỉ tại ngày lập bản trình bày và việc cung cấp bản trình bày này sẽ không

hàm ý rằng tình hình hoạt động của Everpia không có bất kỳ thay đổi kể từ ngày lập bản trình bày này hoặc sẽ không hàm ý rằng các tuyên bố, thông tin

hoặc ý kiến được trình bày trong bản trình bày được cập nhật tại bất kỳ thời điểm nào sau ngày lập bản trình bày.

Everpia không có nghĩa vụ phải cập nhật bản trình bày này. Bản trình bày này có thể chứa đựng các tuyên bố mang tính dự báo và những tuyên bố này,

nếu được đưa vào bản trình bày, phải được đọc một cách thận trọng.

Mọi câu hỏi xin vui lòng liên hệ:

Phòng Kế hoạch

info@everon.com

Xin cảm ơn.


