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Hiện nay, hơn một nửa thành viên Tinder trên thế giới thuộc 
thế hệ Z (thanh niên từ 18-25 tuổi). Vào giai đoạn trước đại dịch, 
chúng ta đã thấy thế hệ này thiết lập lại các quy tắc hẹn hò.

Và rồi năm 2020 tới khiến cho mọi thứ thay đổi. Những sự 
giới hạn, khát khao và sự cô đơn mà đại dịch COVID-19 gây ra 
cho cuộc sống thế hệ trẻ đã thúc đẩy những "bình thường mới" 
trong mục đích hẹn hò, nhằm tạo ra nhiều cơ hội kết giao, cơ 
duyên để mọi người đến với nhau và cởi mở hơn trên Tinder. 

ĐÂY LÀ NĂM BẬN RỘN NHẤT CỦA 
TINDER TỪ TRƯỚC TỚI NAY, VÀ 
SẼ MỞ RA MỘT THẬP KỶ HOÀN 
TOÀN MỚI CỦA VIỆC HẸN HÒ.
Thế hệ Z đang hoàn toàn phá vỡ những quan niệm và định 
kiến đối với hẹn hò. Việc hẹn hò không còn chỉ là quen biết, 
tìm hiểu nhau qua thời gian hay từ từ theo đuổi, thay vào đó, 
khái niệm hẹn hò trở nên linh hoạt hơn về mặt kỳ vọng (xem 
mối quan hệ sẽ đi tới đâu), cảm xúc (chân thực) và trải nghiệm 
(nhiều hoạt động hơn là chỉ làm quen, hẹn hò trực tuyến 
đang dần được đón nhận và trở nên phổ biến). 

Phong cách đích thực của thế hệ Z luôn tồn tại các thái cực 
trái ngược nhau - vừa muốn mở rộng phạm vi cách hiểu về 
hẹn hò nhưng lại muốn giới hạn ở những đối tượng ở gần nơi 
sinh sống, vừa tạo mong muốn tìm thấy nửa kia mãnh liệt 
nhưng cũng dành thời gian trân trọng những khoảnh khắc 
yêu thương đơn giản nhất.
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Năm ngoái, khi giãn cách xã hội trở 
thành trạng thái bình thường mới, thì 
đó cũng là khoảng thời gian khó khăn 
đối với những người đang độc thân. 
Nhiều địa điểm thế hệ trẻ thường lui tới 
để giao lưu, kết nối với bạn bè đã phải 
đóng cửa, nhưng nhu cầu tương tác xã 
hội của họ lại trở nên cần thiết hơn bao 
giờ hết. Trong thời gian xảy ra đại dịch, 
Tinder trở thành một trong số ít những 
nơi mà giới trẻ có thể đến khi cần tương 
tác xã hội. 
Trên thực tế, 60% thành viên đến với Tinder vì họ cảm thấy 
cô đơn và muốn giao lưu với mọi người. Đặc biệt, những 
bạn trẻ thế hệ Z đến với Tinder để gặp gỡ những người bạn 
mới và thoát ra khỏi thế giới quen thuộc hằng ngày: 40% 
thành viên cho biết họ tìm đến Tinder để “gặp gỡ nhiều 
người mới”.

Tương tác giữa các thành viên Tinder cũng tăng lên 
trong thời gian đại dịch. Thế hệ Z dành nhiều thời gian trò 
chuyện trên Tinder hơn, với số tin nhắn được gửi mỗi ngày 
trong tháng 2/2021 nhiều hơn 19% so với tháng 2/2020. 
Ngoài ra, các cuộc trò chuyện cũng kéo dài thêm 32% trong 
thời gian đại dịch bùng phát. Thành viên cũng cập nhật 
phần giới thiệu bản thân (Bio) thường xuyên hơn để gợi mở 
các cuộc trò chuyện, trong đó tần suất thế hệ Z cập nhật 
Bio nhiều gấp ba lần so với trước khi xảy ra đại dịch và gấp 
đôi so với thành viên thế hệ Y. Những thông tin được cập 
nhật ở phần Bio trong thời gian đại dịch cũng là những chủ 
đề hợp thời hơn, ví dụ như tin bầu cử hoặc những nội dung 
đang thịnh hành, ví dụ như phim Bridgerton. 

40% thành viên Gen Z tìm 
đến Tinder để “gặp gỡ 

nhiều người mới”  

40%

Các cuộc trò chuyện 
trên Tinder kéo dài 
thêm 32% trong đại 

dịch

32%

so với trước khi xảy ra đại 
dịch

Gen Z cập nhật bio 

3x

cảm thấy cô đơn

60%

Hãy gửi playlist Spotify bạn 
thích đến mình với, ở nhà 
thật chán.

Có ai cũng là fan 
cuồng của phim 
Bridgerton không?
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MỘT VÀI MỐC THỜI GIAN THÀNH VIÊN TINDER “QUẸT” 
SÔI NỔI NHẤT NĂM QUA
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Ngày hội hẹn 
hò chủ nhật

Thế hệ Z cũng chuyển sang sử dụng tính năng trò 

chuyện qua video, vì những hạn chế do đại dịch COVID-19 

đã thôi thúc họ muốn kết nối qua nhiều cách khác nhau. 

Gần một nửa thành viên Tinder đã trò chuyện video với 

đối phương trong thời gian đại dịch, và 40% sẽ tiếp tục sử 

dụng tính năng này để tìm hiểu nhau ngay cả khi đại dịch 

kết thúc. Những trải nghiệm trực tuyến này đã giúp thế hệ 

Z đáp ứng được nhu cầu tương tác xã hội: theo khảo sát của 

Ypulse, 43% thành viên trên các ứng dụng kết nối cho biết 

ứng dụng giúp họ bớt cảm thấy cô đơn trong khoảng thời 

gian đại dịch.

Với những đổi mới trong hoạt động hẹn hò của thế hệ Z và 

sự phát triển của Tinder trong hạng mục khám phá xã hội, 

năm 2020 đã trở thành một năm bận rộn nhất trong lịch 

sử của Tinder. Tương tác và hoạt động trên Tinder trong 

suốt năm qua đã tăng đáng kể, với số lượt “quẹt” nhiều hơn 

11% và số lượt kết đôi trên mỗi thành viên tăng thêm 42%. 

Vào ngày 29/03/2020, số lượt “quẹt” trên Tinder lần đầu tiên 

đạt mức kỷ lục 3 tỷ lượt trong một ngày, và tiếp tục phá vỡ 

kỷ lục “3 tỷ lượt quẹt” thêm 130 lần trong năm ngoái. Sau 

đây là bảng tổng kết một số khoảng thời gian hoạt động 

“quẹt” diễn ra sôi nổi nhất trong năm qua:

 
thành viên Gen Z đã trò 

chuyện qua video giữa đại 
dịch

50%

Năm qua, số lượt “quẹt” trên 
Tinder phá kỷ lục 3 tỷ lượt trong 

một ngày 130 lần

130x

Gần
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Năm vừa qua đã tạo ra một bước chuyển mình đáng chú ý 
trong hành vi của thế hệ Z; những thay đổi đó đã hé lộ xu 
hướng của hoạt động hẹn hò trong tương lai. Hãy cùng 
Tinder khám phá xem các sự kiện trong năm qua đã giúp 
dự báo như thế nào về hoạt động hẹn hò trong thập kỷ tới.

THÀNH VIÊN SẼ 
TRUNG THỰC & 
CHÂN THỰC HƠN. 
Đại dịch khiến cho mọi người nhìn nhận mọi thứ một cách khách 
quan hơn, trung thực và nhận thức rõ rệt hơn về bản thân, ngoại 
hình của họ, cũng như những gì họ đang trải qua. Những cụm từ “lo 
lắng” và “bình thường hóa” được đề cập nhiều hơn trong phần Bio 
khi đại dịch xảy ra (từ “lo lắng” tăng 31%; từ “bình thường hóa” tăng 
hơn 15 lần). Và hàng ngàn bạn trẻ hưởng ứng thử thách Put Yourself 
Out There (tạm dịch: Hé lộ bản thân) của Tinder bằng cách gửi hồ 
sơ dự thi thể hiện những nét chân thực nhất của bản thân. Những 
thay đổi hướng tới sự trung thực sẽ được đẩy mạnh vì trong tương 
lai, thế hệ Z, thế hệ được biết đến bởi sự tôn trọng tính chân thực, sẽ 
chiếm phần lớn trong cộng đồng sử dụng ứng dụng hẹn hò (hiện 
nay, hơn 50% thành viên Tinder thuộc thế hệ Z). 

Cao 1 mét 9 và đang cực kỳ 
khủng hoảng và lo lắng. Muốn 
cùng nhau xõa và chơi với mèo

Có sẹo, xăm mình, da 
rạn, tớ không bận tâm 
tới những điều đó

NHỮNG GIỚI HẠN 
ĐƯỢC CHIA SẺ MINH 
BẠCH HƠN. 
Đại dịch diễn biến phức tạp đã dẫn tới nhiều cuộc trò chuyện đề cập 
tới giới hạn cá nhân. Thành viên Tinder sử dụng phần Bio để nêu 
rõ những mong muốn của mình: số lần nhắc tới cụm từ “đeo khẩu 
trang” tăng lên 100 lần trong khoảng thời gian xảy ra đại dịch, từ “giới 
hạn” được sử dụng nhiều nhất từ trước tới nay (tăng 19%) và từ “đồng 
ý” tăng lên 11%. Một nghiên cứu của YPulse về Hẹn hò hậu COVID-19 
cũng phát hiện ra những dấu hiệu đề cập tới những nội dung này, 
nghiên cứu cho biết 17% thành viên ứng dụng hẹn hò “trao đổi về 
các biện pháp phòng ngừa đảm bảo an toàn trước khi gặp nhau”, và 
16% “yêu cầu phải được đồng ý trước khi chạm vào nhau”. Điều này 
sẽ khiến cho việc hỏi sự đồng ý của đối phương trở nên phổ biến và 
thoải mái hơn trong tương lai. Khi cuộc trò chuyện chuyển sang các 
vấn đề thân mật hơn, mọi người sẽ sử dụng các kỹ năng đã đúc kết 
được trong khoảng thời gian đại dịch để hẹn hò an toàn và vui vẻ 
hơn. 

Dù cậu có bạo lực với tớ thì 
tớ vẫn sẽ “trả đũa” bằng sự 
ngọt ngào

“Giới hạn” xuất hiện 
trong Bios nhiều nhất 
từ trước tới nay +19%

Nếu muốn làm người 
yêu của mình... Hãy 
cùng chia sẻ về những 
mong muốn VÀ giới hạn
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HẸN HÒ TRỰC TUYẾN 
SẼ LÀ MỘT PHẦN CỦA 
TRẠNG THÁI BÌNH 
THƯỜNG MỚI. 

NHIỀU NGƯỜI SẼ 
MUỐN “XEM MỌI THỨ 
SẼ ĐI TỚI ĐÂU”.
Trong một thế giới đầy bất ổn, mọi người kỳ vọng ít hơn 
về tương lai của các mối quan hệ. Những cụm từ như 
“xem mọi thứ sẽ đi tới đâu” và “sẵn sàng đón nhận” được 
đề cập nhiều trong phần Bio của Tinder hơn bao giờ hết, 
vì trong năm qua các thành viên cởi mở chào đón những 
khả năng mà tương lai đem đến hơn (từ khóa “xem mọi 
thứ sẽ đi tới đâu” tăng 19%, “sẵn sàng đón nhận” tăng 
17%). Ngoài ra, theo khảo sát gần đây của Tinder, số 
lượng thành viên “không tìm kiếm mối quan hệ cụ thể 
nào” tăng gần 50%. Do đó, thay vì thúc đẩy mong muốn 
kết hôn, đại dịch COVID-19 lại là động lực khiến thế hệ trẻ 
tìm kiếm các mối kết nối mở, đa dạng nhiều hơn.

Chủ yếu muốn kết bạn, nhưng nếu mình 
yêu nhau cũng được ;) đùa thôi, nhưng 
biết đâu đấy!

Tớ sẵn sàng cho việc hẹn hò, 
kết bạn hay đơn giản chỉ là 
cùng nhau đi dã ngoại

CÁC GIAI ĐOẠN HẸN HÒ CỦA ĐẠI DỊCH 
(dựa trên những nội dung được đề cập tới trên Tinder)

 JAN ’20 APR ’20 JUL ’20 OCT ’20 JAN ’21

Zoom
khẩu trang
giãn cách xã hội
nước rửa tay
vắc xin

GIAI ĐOẠN 2:

 ĐEO KHẨU TR ANG & GẶP GỠ

GIAI ĐOẠN 1:

 CÁCH LY & CHILL

GIAI ĐOẠN 3:
THEO ĐUỔI 

Mình gọi FaceTime cho nhau nhé, anh sẽ chơi 
piano còn em sẽ ăn khoai tây chiên Carne 
Asada mà anh đặt qua DoorDash cho em?

Trong khi việc tiếp xúc trực tiếp ẩn chứa nhiều rủi ro, những 

người muốn hẹn hò sẽ chuyển sang kết nối với nhau qua các 

trải nghiệm trực tuyến. Thay vì gặp nhau ngoài đời thực, thế 

hệ Z có xu hướng trò chuyện qua video hoặc hẹn hò online. 

Trong suốt đại dịch, một nửa thành viên thế hệ Z của Tinder 

trò chuyện qua video với đối phương, và một phần ba thực 

hiện nhiều hoạt động chia sẻ qua không gian trực tuyến hơn. 

Thay vì đi ra ngoài, thế hệ trẻ thường gặp nhau qua Tinder, 

rồi hẹn hò trên trò chơi Animal Crossing (số lần đề cập đến 

“Animal Crossing” hay “AC” tăng gấp 30 lần), hoặc đặt đồ ăn 

qua dịch vụ giao đồ ăn và thưởng thức cùng nhau qua Zoom 

(số lần đề cập đến dịch vụ giao đồ ăn “DoorDash” tăng gấp 3 

lần; “Zoom” tăng gấp 30 lần). Tuy ban đầu xuất hiện do không 

còn lựa chọn nào khác, việc hẹn hò trực tuyến đã được đón 

nhận và trở nên phổ biến. Theo một khảo sát gần đây của 

Tinder, các thành viên coi đây như một cách nhẹ nhàng để 

tìm hiểu đối phương, ngoài ra, 40% thành viên thế hệ Z của 

Tinder cho biết họ sẽ tiếp tục hẹn hò online ngay cả khi các 

địa điểm hẹn hò mở cửa trở lại.
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CUỘC HẸN HÒ ĐẦU 
TIÊN SẼ CÓ NHIỀU 
HOẠT ĐỘNG HƠN THAY 
VÌ CHỈ LÀM QUEN. 

NHỮNG CÁI CHẠM 
NHẸ CŨNG CÓ Ý 
NGHĨA RẤT LỚN. 
Những tác động của việc hạn chế tiếp xúc trong suốt năm 
2020 bắt đầu xuất hiện trên Tinder, khi mọi người bắt đầu 
tìm kiếm những hình thức tiếp xúc thân thể an toàn nhất. 
Tận dụng phần giới thiệu cá nhân, thành viên Tinder đang 
tìm kiếm những cử chỉ yêu thương như nắm tay, ôm hoặc 
được ai đó vuốt nhẹ tóc: số lần nhắc tới từ “ôm” nhiều hơn 
23% và từ “nắm tay” nhiều hơn 22%. Sau hàng tháng trời 
không được gặp mặt và tiếp xúc trực tiếp, các cặp đôi sẽ 
rất trân trọng những khoảnh khắc, cử chỉ tình cảm dù là 
nhỏ nhất. Chính vì thế, ngay cả khi các cuộc hẹn trở nên 
đời thường hơn, các cử chỉ nhỏ vẫn đóng vai trò quan 
trọng trong những buổi hẹn hò. 

Thích buổi hẹn dễ thương trong những 
ngày đông với các hoạt động như : -ôm 
nhau cho ấm        -làm cacao nóng        -chơi ném 
tuyết    

Đến đây đơn giản 
chỉ để muốn được 
ôm ai đó

Muốn 
được ai đó 
nắm tay

Số lượt nhắc đến “trượt 
patin” tăng gấp 3 lần trong 
đại dịch

Số lần từ “ôm” 
được nhắc đến 
trong Bios đã tăng 
trong năm qua

3x

+23%

Năm vừa rồi khi các cuộc trò chuyện qua Tinder tăng 19% 
và hẹn hò qua video đang trở thành trào lưu, nhiều người 
đã “tìm hiểu nhau” qua mạng trước khi có cuộc hẹn đầu 
tiên. Theo YPulse, 20% thành viên đã gặp nhau qua mạng 

trước khi hẹn gặp nhau ở ngoài đời. Trong bối cảnh nhiều 
quán bar và nhà hàng phải đóng cửa, nhiều địa điểm hẹn 
hò truyền thống không còn là lựa chọn khả thi nữa. Vì vậy, 
trong cuộc hẹn đầu tiên ở ngoài đời, các cặp đôi sẽ lựa 
chọn các hoạt động sáng tạo, phù hợp với cá nhân và đời 
thường hơn so với trước đây. Ví dụ, trên Tinder, số lượt đề 
cập đến “trượt patin”, và các gợi ý tham gia trò chơi như 
xây pháo đài cho tới chơi ném tuyết trong phần Bio tăng 
gấp ba lần. Xu hướng cùng nhau tham gia các hoạt động 
thay vì chỉ tâm sự “mỏng” sẽ định hình các buổi hẹn hò 
trong thập kỷ tới đây. Các cặp đôi sẽ chọn các hoạt động 
thú vị, độc đáo trong buổi hẹn đầu tiên để dễ dàng tìm 
hiểu nhau hơn.
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https://www.nytimes.com/2020/10/06/style/touch-deprivation-coronavirus.html


MỌI NGƯỜI LUÔN 
MUỐN HẸN HÒ VỚI 
MỘT NGƯỜI SỐNG 
Ở GẦN MÌNH.

MỘT “MÙA   HÈ NGẬP 
TRÀN TÌNH YÊU” 
ĐANG CHÀO ĐÓN 
CHÚNG TA.
Thế hệ Z đang mong mỏi các hoạt động vui chơi, giao lưu 
để khiến mùa hè của mình trở nên bận rộn hơn. Năm rồi, 
hầu hết các bạn trẻ thế hệ Z đã bị mắc kẹt ở nhà với bố 
mẹ (52%, theo thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Pew) 
và phải nói lời chia tay với những cuộc vui chơi. Tính đến 
tháng 10/2020, hơn 40% thành viên Tinder dưới 30 tuổi 
chưa thể gặp gỡ trực tiếp tương hợp của mình*. Nhưng 
dựa theo dữ liệu của Tinder, điều này có thể sẽ thay đổi. 
Tỷ lệ nhắc tới cụm từ “đi hẹn hò” đạt mức kỷ lục trong dữ 
liệu Bio ở Mỹ vào tháng 2/2021. Tuy việc hẹn hò trực tiếp 
bị chững lại trong năm 2020 (54% người độc thân chia sẻ 
với YPulse rằng “đại dịch COVID-19 đã gây cản trở đáng kể 
tới đời sống tình cảm của tôi”), nhưng họ sẵn sàng gặp 
nhau nhiều hơn ngay khi việc tiêm vắc-xin (hay kháng 
thể) được triển khai. Theo YPulse, gần một phần ba người 
khảo sát chia sẻ rằng nếu có vắc-xin, họ sẽ cảm thấy thoải 
mái khi hẹn hò trực tiếp hơn. Thời điểm đó sắp đến rồi. 
Trên Tinder, đã có sự gia tăng đáng kể trong số lượt nhắc 
tới cả “vắc-xin” (gấp 8 lần) và “kháng thể” (gấp 20 lần) kể 
từ khi đại dịch bùng phát, vì thành viên sử dụng phần Bio 
để đăng tải kết quả xét nghiệm có kháng thể và xác nhận 
tiêm ngừa. 

Mới từ Seattle 
chuyển đến L.A. thì 
dịch bùng phát

Mới chuyển đến 
đây do  công việc, muốn tìm 
ai đó đưa mình đến nơi yêu 
thích của bạn trên đất nước 
Ý này

Đã được tiêm vắc-xin đầy đủ nên có 
thể ôm em mà không phải lo gì

DỮ LIỆU/PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Thuật ngữ: Tất cả các dữ liệu trên đây được lấy từ hồ sơ Tinder hoặc tổng hợp từ các hoạt động trên ứng dụng. Dữ liệu được trích xuất trong thời gian từ tháng 1/2020 - tháng 

2/2021. 

Tin nhắn là số lượng tin nhắn trung bình được gửi/thành viên.

Cập nhật trên Bio là số lần chỉnh sửa Bio trung bình trên thành viên/tháng

Trích từ **Các phát hiện dựa trên khảo sát gần 5.000 thành viên Tinder tại Mỹ từ 06-12/05/2020 và từ 14-24/08/2020

Lượt quẹt, Tinder và biểu tượng ngọn lửa là các nhãn hiệu đã đăng ký của Tập đoàn Match Group, LLC.

Ưu điểm lớn nhất là 
đã được tiêm vắc-xin 

8xVaccine được nhắc 
đến nhiều hơn từ khi 
đại dịch bùng phát

Đối với nhiều thành viên Tinder, họ đã trải qua những 
sự dịch chuyển do virut corona trong năm 2020. Một số 
chuyển tới thành phố mới, số khác chuyển về sống 
cùng gia đình. Theo Trung tâm Nghiên cứu PEW, 52% 
thanh niên sống cùng với bố hoặc mẹ mình vào tháng 
7 vừa rồi, tỷ lệ cao nhất trong các thập kỷ vừa qua. Ngay 
sau khi chuyển địa điểm sinh sống, giới trẻ thường lên 
Tinder để kết giao bạn bè trong thành phố mới. Số lần 
từ “chuyển nhà” được nhắc đến trong phần Bio tăng 
lên 28% trong năm 2020. Tính năng tìm kiếm đối tượng 
ở xung quanh rất phù hợp với xu thế bùng nổ dịch 
chuyển do đại dịch. Bên cạnh những công nghệ giúp 
chúng ta sống hay làm việc ở bất cứ đâu, mọi người vẫn 
sẽ tìm đến Tinder để tìm kiếm bạn bè ở quanh khu vực 
mình sinh sống. Xu hướng này cho thấy sau đại dịch, sẽ 
không có sự gia tăng đột biến nào trong mối quan hệ 
yêu xa. Thay vào đó, thế hệ Z sẽ mong muốn kết giao 
với những bạn bè ở khu vực lân cận, bất kể là ở đâu. 
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