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Ngành Thẩm Mỹ Bắt Đầu Chói 
Sáng  

 
Trong sự suy thoái toàn diện của nền kinh tế Hoa Kỳ thì đặc biệt cũng có một vài kỹ nghệ và 
thương mại được ghi nhận là bất ngờ "bốc mạnh" ! 
 
Tạp chí chuyên về Kinh Tế và Thị trường Chứng 
khoán Hoa Kỳ Forbes trong số xuất bản ngày 16 
tháng 9 năm 2009 vừa ghi nhận 5 Công ty có chỉ số 
thương vụ gia tăng một cách mạnh mẽ trong suốt 9 
tháng đầu năm 2009. Đặc biệt Công ty Nu skin 
Enterprises (Ký hiệu chứng khoán NUS-news-people) 
chuyên sản xuất mỹ phẩm chống Lão Hoá (Anti-
Aging ) và các Sản phẩm về sức khoẻ mà hầu hết 
các tiệm Nails do người Việt làm chủ đều biết tiếng 
đã có chỉ số thương vụ tăng vọt liên tục trong 6 tháng 
qua. 
 
Chỉ trong 3 tháng đầu năm, chứng khoán Nu Skin 
Enterprises đã tăng 16% và theo các chuyên viên 
chứng khoán Wall Street thì cổ phiếu của Nu Skin có 
thể tăng đến $20/ Per share trong vòng 12 tháng sắp 
tới (nên nhớ là cổ phần tiên khởi của Nu Skin chỉ có .046 vào năm 2008). Với chỉ số điểm 
trung bình từ 82 cho đến đỉnh điểm 93, Nu Skin là một công ty rất tuyệt hảo cho những nhà 
đầu tư. 
 
Tại sao một Công ty tầm thường được xem là " vô danh tiểu tốt " như Nu Skin trong suốt 24 
năm thành lập lại có thể có chỉ số thương vụ ngang ngửa với các "Đại gia" IBM, Transocean, 
Bally Technologies (ký hiệu BYI), Aeropostale (ký hiệu ARO ), Tractor Supply (ký hiệu 
TSCO) ?  
 
Đáp số đơn giản cho sự thành công này là Công Ty Nu Skin đã may mắn đào trúng một mỏ 
vàng khi giới thiệu sản phẩm Anti-Aging ( Chống lão hoá) vào các tiệm Nails người Việt trên 
toàn Hoa Kỳ . Với tổng cộng trên 80 ngàn tiệm Nails tại 50 Tiểu bang và nếu mỗi tiệm Nails 
chỉ cần tiêu thụ $1,000 sản phẩm Nu Skin thì tổng số thu hàng tháng sẽ là $80 triệu . Nếu tính 
12 tháng trọn năm thì số thu sẽ vượt lên gần 1 tỷ Dollars ! Ngoài ra, sự thành công của Nu 
Skin cũng được giải đáp là đã đáp ứng được tâm lý sâu kín của thế hệ "Baby Boomer"( Thế 
hệ sinh sau Đệ Nhị Thế Chiến) là thích trẻ trung và rất sợ sự già nua . Thế hệ Baby Boomer 
được xem là thế hệ rất chịu chi tiền và mua sắm mỹ phẩm nhiều nhất so với các thế hệ đàn 
anh của họ.  
 
Một nhân viên Marketing NU SKIN xin được giấu tên ghi nhận sự thành công của Công ty NU 
SKIN qua lời phát biểu như sau: 
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" Thị trường Nails của người Việt tại Hoa Kỳ là một thị trường rất năng động và hay có nhưng 
bước khai phá bất ngờ. Các thợ Nails người Việt lúc nào cũng tìm tòi những sản phẩm mới lạ 

và an toàn để giới thiệu đến khách hàng. 
Thật là thiếu sót nếu chúng tôi bỏ quên thị 
trường này ! Trong quá khứ thì sản phẩm 
sơn móng tay của Công ty OPI đã thành 
công lớn khi họ đặt chân vào thị trường 
Nails của người Việt ." 
 
Ông Dũng Nguyễn, chủ nhân một Công Ty 
Nails Supply có trụ sở tại Maryland chuyên 
phân phối và huấn luyện các chuyên viên 
Facial cho Nu Skin cũng có nhận xét 
tương tự: 
 
" Cách đây 17 năm khi các Công ty 

chuyên về ghế Spa như European Touch, Lexor, US Maxim, Skyline... cũng khởi đầu thương 
vụ qua các tiệm Nails người Việt. Ngày nay trang bị ghế Pedicure Spa trong tiệm Nails đã trở 
thành một vấn đề căn bản và cần thiết . Công ty NU SKIN cũng sẽ làm y hệt như vậy . Nhưng 
với ghế Spa thì phải trang bị ít nhất là 6 ghế để làm Business với phí tổn khoảng $12,000, 
trong khi đầu tư vào dịch vụ chống lão hoá ( Anti-Aging) thì phí tổn mua máy móc chỉ tốn có 
$350 ! Hơn nữa làm Pedicure thì đa số khách hàng là phụ nữ còn chữa trị da mặt thì không 
phân biệt khách hàng nam hay nữ, lợi tức làm da mặt lại có lời hơn vì vốn bỏ ra rất ít . "  
 
Một lần nữa, giống như bao sản phẩm khác đi vào ngành Nails của ngưới Việt , tất cả trên hết 
phải có sự hỗ tương nhuần nhuyễn giữa hai phía để đạt đến tiêu chuẩn hai bên đều có lợi. 
Trong sự suy thoái kinh tế mà chưa ai đoán được lối thoát thì các thợ Nails người Việt vẫn có 
sự đóng góp để tạo cho ngành nghề của mình một sự khởi sắc đáng phục . 
 
Anatoly Nugent 
(Free Lance Journalist, San Francisco , CA)
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