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Agenda | Nội dung

• An overview of the US automotive market

Tổng quan thị trường ô tô Hoa Kỳ

• Government regulation of the US automotive market

Quy định của chính phủ Mỹ về thị trường ô tô -
• Safety standards | Các tiêu chuẩn an toàn
• Emissions standards | Các tiêu chuẩn khí thải

• US Collision Repair Market Overview 

Tổng quan thị trường sửa chữa Hoa Kỳ -

• Polyvance and Plastic Repair

Polyvance & Sửa chữa nhựa -



US Automotive Market
Thị trường ô tô Hoa Kỳ
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New Passenger Vehicle Sales
Doanh số xe con các năm

About 17 million vehicles sold in 
annually 2016-2019
Từ 2016-2019, khoảng được
khoảng 17 triệu xe/năm

Sales dropped in 2020 to 14 
million due to pandemic and 
supply chain shortages
Năm 2020, doanh số giảm còn 14 
triệu do đại dịch và thiếu hụt
chuỗi cung ứng



US Automotive Market
Thị trường ô tô Hoa Kỳ

• The auto industry represents 3% of US GDP

Ngành công nghiệp ô tô chiếm 3% GDP của Mỹ

• 284 million light vehicles on the road in the US

284 triệu xe hạng nhẹ tại Mỹ

• 91.3% of US households have at least one car

91.3% gia đình Mỹ có ít nhất 1 ô tô

• Average price of a new car is $38,723 (113% of median annual wages)

Giá trung bình cho xe mới là $38,723 (113% lương trung bình năm)

• Median annual wages for a person is $34,248

Mức lương trung bình năm/người là $34,248



US Automotive Market
Thị trường ô tô Hoa Kỳ
• Average age of a car in the US is 12.1 years

Tuổi thọ trung bình của xe hơi tại Mỹ là 12.1 năm

Most popular vehicle in 1975 –
Oldsmobile Cutlass

Mẫu xe phổ biến nhất 1975 -
Oldsmobile Cutlass 

Most popular vehicle in 2022 –
Ford F-150 pickup truck

Mẫu xe phổ biến nhất 2022 – Ford 
F-150 Bán tải



Market size: US & Vietnam
Quy mô thị trường: Mỹ vs Việt Nam

US Vietnam

Population | Dân số 330,000,000   (3.3x) 98,000,000

Number of vehicles | Số lượng xe 284,000,000    (130x) 2,200,000

Land area (km^2) | Diện tích đất 9,833,517     (30x) 331,210

Population density | Mật độ dân số 36 314    (10x)

Km of paved road | Số km đường nhựa 4,304,715   (100x) 42,214

# vehicles / km of paved road
số lượng xe/km đường nhựa

62 52

Source: Wikipedia



EV Registrations in the US
Đăng ký EV tại Mỹ

EV registrations were 
3.2% of all new 
vehicle sales in 2021, 
all time high
Đăng ký EV chiếm
3.2% tổng doanh số
xe mới năm 2021, cao
nhất từ trước tới nay

150,000 of these were 
Tesla Model 3s
Trong số đó có 150,000 xe
Tesla Model 3S

Source: Wikipedia



Employment in US Automotive Industry
Việc làm ngành ô tô Hoa Kỳ

Source: www.zippia.com

Average annual income in the repair industry 
is about $45,000
Thu nhập bình quân/năm trong ngành sửa
chữa là khoảng $45,000



Government Influence in US Market
Ảnh hưởng của chính phủ tại thị trường Mỹ

• Federal government

Chính phủ Liên bang
• NHTSA sets standards for vehicle safety (such as air bags, backup cameras, and now ADAS sensors)

• NHTSA đặt ra các tiêu chuẩn về an toàn xe cộ (túi khí, camera lùi, cảm biến ADAS)



Government Influence in US Market
Ảnh hưởng của chính phủ tại thị trường Mỹ

• Federal government | Chính phủ liên bang

• EPA sets standards for vehicle emissions

EPA đặt ra các tiêu chuẩn về khí thải xe



Collision Repair Market Overview
Tổng quan thị trường sửa chữa

• About 31,400 body shops in the US

Khoảng 31,400 cửa hàng sửa chữa ô tô tại Mỹ

• It’s predicted that about 10% will go out of business in the next 10 years

Trong 10 năm mới, khoảng 10% cửa hàng được dự đoán sẽ ngừng hoạt động

Top consolidators | Top các công ty hợp nhất:
Caliber Collision 1,700 shops
Gerber Collision 700 shops
Service King 330 shops
Crash Champions 200 shops
Classic Collision 100 shops

About 15% are consolidator-owned, 85% 
independently-owned
Khoảng 15% là được thuộc về các chuỗi, 85% là sở
hữu độc lập



Collision Repair Relationships in the US
Các mối liên hệ trong ngành sửa chữa tại Mỹ

Consumer 
(vehicle owner)

Người tiêu
dùng (chủ xe)

Insurance
Company

Công ty Bảo Hiểm

Independent 
Collision Repair

Shop
Cửa hàng sửa chữa

độc lập

Aftermarket parts dealer
Đại lý phụ tùng thay thế

Auto
Dealership
Đại lý ô tô

Price competition between dealerships and aftermarket 
parts to supply the collision repair shops.
Cạnh tranh về giá giữa các đại lý ô tô & đại lý phụ tùng thay
thế trong việc cung cấp cho các cửa hàng sửa chữa.



The coming industry… OEM influence
Ngành công nghiệp sắp tới… Ảnh hưởng của OEM

Consumer 
(vehicle owner)

Người tiêu
dùng (chủ xe)

Insurance
Company

CTY bảo
hiểm

Independent 
Collision Repair

Shop
Cửa hàng sửa

xe độc lập

Aftermarket 
parts dealer

Đại lý phụ tùng
thay thế

Auto
Dealership
Đại lý ô tô

Vehicle OEM

OEM sản
xuất xe

Price competition between dealerships and 
aftermarket parts to supply the collision repair 
shops.
Cạnh tranh về giá giữa các đại lý ô tô & đại lý phụ
tùng thay thế trong việc cung cấp cho các cửa
hàng sửa chữa.



Repair vs. Replace 
Sửa chữa vs. Thay thế

Labor revenue to repair|Doanh thu
sửa chữa từ lao động $200
Labor revenue to install|Doanh thu
lắp đặt từ lao động 75
Less Technician pay 110 
Gross profit | Lợi nhuận $165

REPAIR BENEFITS (Lợi ích của Sửa chữa):
Repair is more profitable | Nhiều lợi ích hơn về lợi nhuận
Reduces cycle time | Tiết kiệm thời gian
Allows color blending in the bumper | Đồng nhất màu sắc với các cản khác

New part Thay mới $250

Part cost Chi phí 188

Labor revenue to install Doanh thu lắp đặt từ
lao động

75

Less Technician pay 30

Gross profit Lợi nhuận $107



Polyvance Helps Shops Repair Plastics
Polyvance giúp các cửa hàng sửa chữa nhựa

• Founded in 1981 in Rainsville, Alabama

Được thành lập năm 1981 tại Rainsville, Alabama

• Invented the airless plastic welder to repair polyurethane bumper fascia

Phát minh ra máy hàn nhựa khôi khói để sửa cản nhựa polyurethane

• First to introduce nitrogen plastic welding in 2006

Ra mắt hình thức Hàn nhựa bằng khí ni-tơ lần đầu tiên năm 2006



Polyvance Plastic Repair Products
Các sản phẩm sửa chữa nhựa Polyvance



Benefits of Plastic Repair
Lợi ích của Sửa chữa nhựa
• Lower cost of repair

Tiết kiệm chi phí hơn

• Faster time to repair

Thời gian sửa chữa nhanh hơn

• No plastic recycling mandate from 
government, no will to do it in 
industry. 

Nếu chính phủ không quy định tái
chế, sẽ không ai làm điều này

• More plastic repair =  Less scrap to 
dispose of in landfill

Sửa chữa nhựa nhiều hơn = Bớt đi
nhựa thải cần chôn lấp



Thank you!
Cảm ơn!

Kurt Lammon

kurt@polyvance.com

www.polyvance.com

mailto:kurt@polyvance.com

