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ngă1. NH NGăV NăĐ ăC ăB NăV ăMARKETING

1.1. Nguyênănhơnăraăđ i vƠăphátătri năc aăMarketing
1.1.1. Nguyên nhân raăđ i c aăMarketing
- Cùng với sự phát triển của lực l ợng s n xuất, tr ớc hết là trình độ tiến bộ
của khoa học kỹ thuật làm cho nền kinh tế hàng hoá ra đ i thay thế nền kinh tế tự
nhiên (tự cung, tự cấp).
- Gắn với nền kinh tế hàng hoá là hệ thống các quy luật kinh tế khách quan tồn
t i đó là:
Quy luật giá trị
Quy luật c nh tranh
Quy luật cung c u.
Các quy luật này điều tiết mối quan hệ kinh tế xư hội giữa ng
bán, ng

i s n xuất với nhau, ng

i mua và ng

i

i s n xuất với khách hàng. Chính các quy luật

này, trực tiếp chi phối và quyết định số phận của họ, làm xuất hiện các mâu thuẫn.
Do đó, hệ qu là phá s n và khủng ho ng thừa x y ra liên tiếp và tr m trọng (Cuộc
khủng ho ng kinh tế thế giới năm 1929-1932, Chiến tranh thế giới 1941-1945).
- S n xuất hàng hoá phát triển, nhu c u buôn bán càng lớn, các mâu thuẫn
(khủng ho ng thừa của nền s n xuất) ngày càng thể hiện rõ nét hơn, vấn đề tiêu thụ
s n ph m là vấn đề sống còn của mọi doanh nghiệp càng tr nên cấp bách và vô
cùng nan gi i b i đặc tr ng lớn nhất của hàng hoá là nó s n xuất ra để bán và bán
hàng là khâu quan trọng nhất của s n xuất kinh doanh.
- Là một doanh nghiệp ho t động trên th ơng tr

ng muốn tồn t i và phát

triển không thể lẫn tránh việc gi i quyết các mâu thuẫn trên. Để gi i quyết các mâu
thuẫn đó buộc các nhà kinh doanh ph i tìm ra gi i pháp hợp lý cho khâu bán hàng,
đó là cơ s , động lực ra đ i môn học Marketing.
1.1.2. Quá trìnhăphátătri n
- Năm 1650, l n đ u tiên trên thế giới, một th ơng gia ng

i Nhật đư có sáng

kiến liên quan đến Marketing nh sau:
+ Thiết kế và s n xuất ra mặt hàng đẹp bền cho khách hàng.
+ Đề ra các nguyên tắc làm vui lòng khách hàng nh :
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 Không để họ thắc mắc.

 Có quyền lựa chọn khi mua hàng.

 Khi lấy tiền mua hàng rồi mà vẫn không thích thì đ ợc tr l i hàng.
+ Th

ng xuyên theo dõi ghi chép c n thận để biết mặt hàng nào bán nhanh

mặt hàng nào bán chậm, ứ đọng từ đó đổi mới hàng hoá để phù hợp nhu c u ng

i

mua.
- Mưi đến năm 1809-1884 Cyrus H. MC Lormick là ng

i đ u tiên

ph ơng

Tây nghiên cứu Marketing rất kỹ, ông cho rằng:
+ Marketing là chức năng tập trung và thống nhất của các công ty th ơng
m i, là một công việc đặc biệt của qu n lý nhằm tìm ra và thu hút khách hàng.
+ Ông đư sáng t o ra các công cụ cơ b n của Marketing hiện đ i nh :
 Nghiên cứu và phân tích thị tr
 Nội dung cơ cấu thị tr
 Chính sách giá c .

ng.

ng.

 Chính sách bán hàng.

 Chính sách xúc tiến bán hàng.
- Năm 1905 W.E. Krensi đư d y một khoá “Marketing các s n ph m”

tr

ng

Đ i học Tổng hợp Pensylvania Mỹ.
- Năm 1910 tất c các tr

ng ĐHTH quan trọng

Mỹ bắc đ u d y môn học

Marketing.
- Suốt một nữa thế kỷ, Marketing chỉ gi ng d y trong ph m vi các n ớc nói
tiếng Anh.
- Marketing đ ợc truyền bá sang Tây Âu và Nhật vào năm 50-60, vào các
n ớc Đông Âu năm 60-70, vào Việt Nam năm 80 của thế kỷ XX.
1.2. Marketing truy năth ng vƠămarketingăhi năđ iă
1.2.1. Marketingătruy năth ng: Từ khi xuất hiện đến năm 1950.
Khi mới ra đ i trong suốt một th i gian dài, Marketing chỉ giới h n trong lĩnh
vực th ơng m i, toàn bộ ho t động Marketing chỉ để tiêu thụ nhanh chóng những
hàng hoá và dịch vụ s n xuất ra nhằm đ t lợi nhuận cao.
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Đặcătr ngăc ăb năc aăMarketingătruy năth ng
- S n xuất là yếu tố quyết định và yếu tố xuất phát của toàn bộ quá trình tái
s n xuất.
- Mục tiêu nhằm tìm kiếm thị tr

ng có lợi nhất cho việc tiêu thụ các s n

ph m đư s n xuất ra.
- Ph m vi ho t động chủ yếu diễn ra trong lĩnh vực l u thông và phân phối.
- Kết qu tối đa hoá lợi nhuận trên cơ s khối l ợng hàng hoá tiêu thụ đ ợc.
Đây là th i kỳ mà quan điểm s n xuất đ ợc u tiên trên hết do kh năng s n
xuất không đủ để thoư mưn nhu c u (cung < c u). Họ chỉ c n s n xuất càng nhiều
càng tốt vì bao nhiêu s n ph m trong kho đều chắc chắn tiêu thu đ ợc. Mưi đến sau
chiến tranh thế giới l n thứ hai, với sự phát triển m nh mẽ của lực l ợng s n xuất và
ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đ i làm cho nhu c u xư hội nhanh
chóng đ ợc tho mưn.Trong bối c nh đó, quan điểm Marketing truyền thống tr nên
lỗi th i đòi hỏi ph i có những nghiên cứu và gi i pháp mới phù hợp thay thế.
1.2.2. Marketingăhi năđ i:ăTừ năm 1950 đến nay.
Sau chiến tranh thế giới l n thứ hai, tình hình kinh tế thế giới cũng nh từng
n ớc có sự thay đổi và nh h
- Kinh tế tăng tr

ng đến kinh doanh.

ng m nh

- Khoa học kỹ thuật phát triển nhanh
- C nh tranh trên thị tr

ng diễn ra gây gắt.

- Giá c biến động m nh, rủi ro kinh doanh nhiều, khủng ho ng thừa x y ra
liên tiếp.
Các nhà kinh doanh chắc chắn một điều rằng nếu chỉ s n xuất ra một s n ph m
tốt vẫn ch a chắc chắn tiêu thụ đ ợc, điều quan trọng là s n ph m đó có đáp ứng
đ ợc nhu c u của thị tr

ng và có đ ợc thị tr

ng chấp nhận hay không. Chính vì

vậy Marketing hiện đ i ra đ i đư góp ph n to lớn trong việc khắc phục tình tr ng
khủng ho ng thừa, thức đ y s n xuất, khoa học kỹ thuật tiếp tục phát triển.
Đặcătr ngăc aăMarketingăhi năđ i:
- Thị tr

ng là điểm xuất phát vừa là khâu cuối cùng của toàn bộ quá trình tái

s n xuất hàng hoá.
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- Mục tiêu nhằm t o ra s n ph m phù hợp nhất với nhu c u của khách hàng.
- Ph ơng châm: “Hưy bán những thứ mà thị tr

ng c n chớ không bán những

cái mình có”.
- Ph m vi toàn bộ quá trình tái s n xuất hàng hoá: Nghiên cứu thị tr
Phát hiện nhu c u - Lập kế ho ch s n xuất - Đ a s n ph m đến ng

ng -

i tiêu dùng đư

nhắm tr ớc với th i gian, địa điểm và giá c thích hợp.
- Kết qu tối đa hoá lợi nhuận trên cơ s tho mưn nhu c u khách hàng.
Theo quan điểm này, b n chất của Marketing là việc định h ớng vào khách
hàng với những yêu c u và mong muốn của họ, b n thân doanh nghiệp chỉ có thể
đ t đ ợc mục tiêu của tổ chức trên cơ s r o ra, tho mưn và duy trì đ ợc sự mong
muốn của khách hàng đối với s n ph m và dịch vụ của doanh nghiệp.
1.3. Kháiăni m,ăch cănĕng,ăvaiătròăc aăMarketing
1.3.1. Kháiăni măMarketingă
Khi mới ra đ i, Marketing chỉ là khái niệm đơn gi n bắt nguồn từ một thuật
ngữ tiếng anh là“Market”có nghĩa là chợ hay thị tr
“nghiên cứu thị tr

ng” hay “làm thị tr

ng, thì Marketing có nghĩa là

ng”. Marketing là một thuật ngữ có nội

dung đặc biệt rộng không dễ dàng phiên âm ra các thứ tiếng khác một cách trọn
vẹn, do vậy h u hết các n ớc không nói tiếng anh đều giữ nguyên thuật ngữ này.
Xung quanh câu hỏi Marketing là gì có rất nhiều câu tr l i khác nhau về Marketing
nh ng vẫn ch a đi đến thống nhất sử dụng một định nghĩa chính thống. Sau đây là
một số định nghĩa tiêu biểu:
1.3.1.1. Định nghĩa của UB các hiệp hội Marketing Mỹ
Marketing là việc tiến hành các ho t động kinh doanh có liên quan đến dòng
vận chuyển hàng hoá và dịch vụ từ ng

i s n xuất đến ng

i tiêu dùng.

1.3.1.2. Định nghĩa của học viện Hamilton Mỹ
Marketing là ho t động kinh tế trong đó hàng hoá đ ợc đ a từ ng
đến ng

i tiêu dùng.
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i s n xuất

1.3.1.3. Định nghĩa của Philip Kotler Mỹ
Marketing là sự phân tích, tổ chức, kế ho ch hoá và kiểm tra quá trình câu
khách của công ty cũng nh những chính sách và ho t động với quan điểm tho
mưn nhu c u và mong muốn của nhóm khách hàng đư chọn.
1.3.1.4. Định nghĩa của một số nhà kinh tế Việt Nam
Marketing là khoa học nghiên cứu các quy luật cung c u trên thị tr

ng và hệ

thống các ph ơng pháp nghệ thuật làm cho quá trình s n xuất phù hợp với nhu c u
và đ t hiệu qu kinh tế cao.
K tălu n:
- Có định nghĩa nhấn m nh ý này có định nghĩa nhấn m nh ý khác.
- Mỗi định nghĩa trên chỉ đúng

một th i điểm nhất định

- Marketing đang trong giai đo n hoàn thiện nên ch a có định nghĩa cuối cùng.
1.3.2. Ch cănĕngăc aămarketing
1.3.2.1. Chức năng thích ứng
S n ph m hấp dẫn ng

i mua do nhiều yếu tố, có thể là s n ph m mới, cũng

có thể do kiểu dáng mẫu mư đẹp, thuận tiện khi sử dụng,ầ.
Marketing làm cho s n ph m thích ứng với thị tr

ng không ph i

chổ nó

trực tiếp t o ra s n ph m mà nó chỉ cho các nhà s n xuất c n ph i làm gì, s n xuất
nh thế nào, s n xuất khối l ợng bao nhiêu, bao gi đ a ra thị tr

ng bánầ.

Để làm đ ợc việc này marketing nghiên cứu nhu c u của thị tr

ng, nghiên

cứu việc tiêu thụ s n ph m cũng nh nghiên cứu cơ cấu tiêu dùng trên thị tr
nhằm mục tiêu đáp ứng tốt hơn nhu c u của thị tr

ng

ng và thu đ ợc lợi nhuận nhiều

hơn.
1.3.2.2. Chức năng phân phối
Đây là chức năng tổ chức sự vận động tối u s n ph m hàng hoá từ sau khi
s n xuất xong qua các khâu trung gian và đến khách hàng.
Mô hình:

S n ph m

Bán sỉ

Bán lẻ
Môi giới
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Khách hàng

G măcácăho tăđ ngă:
- Tìm kiếm và lựa chọn những trung gian có kh năng nhất.
- H ớng dẫn khách hàng về thủ tục ký kết hợp động, thủ tục h i quan, chứng từ
vận t i và các đều kiện giao nhận hàng hoá.
- Tổ chức vận chuyến hàng hoá với sự lựa chọn ph ơng tiện vận t i thích hợp,
đ m b o th i gian, điều kiện giao hàng và c ớc phí tối u.
- Bố trí kho hàng thích hợp, đ m báo kh năng tiếp nhận b o qu n và gi i to
hàng hoá nhanh chóng trên toàn tuyến.
- Tổ chức các dịch vụ hổ trợ cho ng

i phân phối và khách hàng nhằm đ y

nhanh tốc độ tiêu thụ s n ph m.
- Điều hành và giám sát toàn bộ hệ thống kênh phân phối về số l ợng kh
năng cung ứng, tốc độ l u chuyển và l u trữ hàng hoáầ để có các biện pháp xử lý
kịp th i hiệu qu .
1.3.2.3. Chức năng tiêu thụ s n ph m
Là toàn bộ ho t động của Marketing liên quan trực tiếp đến khâu mua bán
hàng hoá trên thị tr

ng, thông qua việc xác lập các biên độ giao động của giá c

s n ph m, các chính sách chiết khấu, các điều kiện thanh toán giữa ng
ng

i mua trên thị tr

i bán và

ng vào th i gian nhất định bằng cách:

- Xác định các yêu c u bắt buộc khi thiết lập chính sách giá cho doanh nghiệp.
- Lựa chọn các ph ơng pháp định giá thích hợp.
- Các chế độ chiết khấu chênh lệch.
- Quy định th i gian thanh toán và các điều kiện tín dụng.
- Thiết lập chính sách u đưi phân biệt.
- Các chế độ kiểm soát giá.
- Nghiệp vụ và nghệ thuật bán.
1.3.2.4. Chức năng yểm trợ
Để thực hiện chức năng này marketing có các ho t động phong phú nh qu ng
cáo, khuyến mưi, bán hàng cá nhân, quan hệ công chúng.
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K tălu n:
Bốn chức năng trên đây tuy có nội dung, mục đích, ph ơng thức sử dụng và
vai trò khác nhau trong ho t động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp nh ng chúng
không thể tách r i và đối lập nhau. Trong ho t động Marketing các chức năng cơ
b n này đ ợc vận động tổng hợp trong mối quan hệ mật thiết, ràng buộc và chi phối
lẫn nhau. Chức năng làm s n ph m thích ứng với thị tr

ng giữ vị trí trung tâm, có

vai trò liên kết và phối hợp các chức năng phân phối, tiêu thụ và xúc tiến theo một
mục tiêu thống nhất đó là lợi nhuận tối đa cho quá trình s n xuất kinh doanh trên cơ
s tho mưn cao nhất các nhu c u của khách hàng.
1.3.3. Vaiătròăc aămarketing
1.3.3.1. Vai trò của marketing trong kinh doanh
Marketing có vai trò quan trọng trong kinh doanh, nó giúp doanh nghiệp có thể
tồn t i lâu dài và vững chắc trên thị tr

ng do nó cung cấp kh năng thích ứng với

những kh năng của thị tr

ng bên ngoài.

ng và môi tr

Marketing t o sự kết nối các ho t động s n xuất của doanh nghiệp với thị tr

ng

trong tất c các gian đo n của quá trình tái s n xuất nh cung cấp các ho t động tìm
kiếm thông tin từ thị tr

ng và truyền tin về doanh nghiệp, nghiên cứu phát triển s n

ph m mới, cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
Marketing đ ợc coi là chức năng qu n trị quan trọng nhất của doanh nghiệp. Nó
đóng vai trò kết nối ho t động của các chức năng khác với thị tr

ng, nó định h ớng

cho các chức năng khác nh s n xuất, nhân sự, tài chính theo những chiến l ợc đư
định.
Marketing có vai trò quan trọng trong triển khai kế ho ch chiến l ợc của công ty
nh cung cấp một phối c nh giúp ho ch định chiến l ợc, suy tính trong việc đ t lợi thế
c nh tranh cũng nh những nhóm khách hàng quan trọng, giúp nhận ra cơ may, đánh
giá tiềm năng của công ty.
1.3.3.2. Vai trò của Marketing đối với ng

i tiêu dùng

Ho t động của Marketing không chỉ có lợi cho doanh nghiệp mà còn có lợi cho
ng

i tiêu dùng. Một doanh nghiệp chỉ tồn t i và phát triển chừng nào nó cung cấp

đ ợc lợi ích về mặt kinh tế cho khách hàng của nó. Hữu ích về mặt kinh tế đối với
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khách hàng là chổ họ nhận đ ợc giá trị cáo hơn chi phí mà họ bỏ ra để mua s n ph m
đó. Một s n ph m tho mưn ng

i mua là s n ph m cung cấp nhiều tính hữu ích hơn

s n ph m của đối thủ c nh tranh.
Có 5 kiểu hữu ích kinh tế tho mưn nhu c u khách hàng:
- ẨaọỆỀtinỂ t Ị tínể ể Ố íẾể ố ểìnể tể Ế Ỏ n ịể m: bằng việc truyền đ t nhu
c u của ng

i tiêu dùng về s n ph m với hình thức và đặc tính của nó tới việc lập

kế ho ch s n xuất.
- ẨaọỆỀtinỂ t Ị tínể ể Ố íẾể ố đ a đi m: khi s n ph m có mặt đúng nơi mà
ng

i mua muốn thì s n ph m có tính hữu ích về địa điểm.
- ẨaọỆỀtinỂ t Ị tínể ể Ố íẾể ố tể i Ểian: việc dự trữ s n ph m đư có sẵn ngay

khi ng

i tiêu dùng c n t o tính hữu ích về th i gian.

- ẨaọỆỀtinỂ taỊ tínể ể Ố íẾể ố Ỏở ể Ố: lợi ích về mặt s hữu khi kết thúc
hành vi mua hàng.
- ẨaọỆỀtinỂ t Ị tínể ể Ố íẾể ố tểônỂ tin: cung cấp các thông điệp qu ng cáo.
Ng

i mua sẽ không mua đ ợc s n ph m trừ khi họ biết nó

đâu, khi nào, với giá

bán bao nhiêuầ ph n lớn tính hữu ích đ ợc t o ra b i ho t động Marketing.
1.3.3.3. Vai trò của Marketing đối với xư hội
Vai trò của Marketing đối với xư hội có thể mô t nh là sự cung cấp một mức
sống đối với xư hội. Khi chúng ta xem xét toàn bộ ho t động Marketing của doanh
nghiệp đặc biệt là khối các ho t động vận t i và phân phối ta thấy rằng hiệu qu của
hệ thống đ a hàng hoá từ ng

i s n xuất đến ng

i tiêu dùng có nh h

ng lớn

đến vấn đề phúc lợi xư hội.
những n ớc đang phát triển nh Việt Nam nâng cao hiệu qu của khâu bán
buôn, bán lẻ, vận t i, kho tàng và các khía c nh phân phối khác là nguyên tắc cơ
b n nâng cao mức sống xư hội.
Để có thể đ t đ ợc mức phúc lợi xư hội nh mong muốn một đất n ớc ph i
buôn bán trao đổi với các n ớc khác hoặc phát triển nguồn lực trong n ớc. Buôn
bán quốc tế đ ợc thực hiện và đ ợc t o điều kiện dễ dàng bằng ho t động
Marketing, trong nhiều tr

ng hợp các n ớc kém phát triển nghèo khổ là do hệ
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thống Marketing quá thô sơ không cung cấp đ ợc một chất l ợng cuộc sống cao
hơn.
1.4. Cácăquanăđi mămarketingăvƠăphơnălo i marketing
1.4.1. Cácăquanăđi mămarketing
1.4.1.1. Quan niệm tập trung vào s n xuất
Quan niệm tập trung vào s n xuất nhấn m nh rằng ng

i tiêu dùng sẽ có c m

tình đối với những thứ hàng hóa đ ợc bán rộng rưi và giá c ph i chăng. B i vậy,
các nhà qu n trị doanh nghiệp ph i tập trung vào việc tăng quy mô s n xuất, m
rộng ph m vi tiêu thụ và nâng cao hiệu qu của hệ thống phân phối.
Nh vậy, doanh nghiệp theo quan niệm này sẽ s n xuất số l ợng s n ph m
nhiều và mức giá bán thấp. Tuy nhiên, quan điểm này chỉ đem l i thành công cho
doanh nghiệp trong 2 tr

ng hợp:

- Thứ nhất, khi nhu c u có kh năng thanh toán về s n ph m v ợt quá l ợng
cung ứng. Tình thế này buộc nhà s n xuất ph i tìm kiếm mọi gi i pháp để đ y m nh
s n xuất.
- Thứ hai, khi giá thành s n ph m, chi phí s n xuất cao và nhu c u tiêu dùng
gi m xuống. Điều này buộc các doanh nghiệp ph i tìm các gi i pháp để tăng năng
suất lao động, nếu năng suất không tăng, chi phí s n xuất không gi m, s n ph m
khó tiêu thụ đ ợc và kết qu là doanh nghiệp khó tồn t i và phát triển đ ợc.
Quan niệm tập trung s n xuất luôn là quan điểm chỉ đ o ho t động của nhiều
doanh nghiệp lớn kể c trong lĩnh vực dịch vụ, b o hiểm, tài chính.
1.4.1.2. Quan niệm hoàn thiện hàng hóa
Quan niệm hoàn thiện hàng hóa nhấn m nh rằng ng

i tiêu dùng sẽ a thích

những hàng hóa có chất l ợng cao, có tính năng sử dụng tốt nhất. Những ng
đ o doanh nghiệp theo quan điểm này th
những s n ph m th ợng h ng và th

i lưnh

ng tập trung sức lực vào việc làm ra

ng xuyên c i tiến chúng.

Tuy nhiên c n l u ý, khi một s n ph m hàng hóa đ ợc coi là hoàn thiện có
nghĩa là nhà s n xuất ph i áp dụng các biện pháp c n thiết để làm cho s n ph m đó
hấp dẫn từ bao bì, mẫu mư đến giá c hợp lý. Nếu không nhà s n xuất sẽ rơi vào o
t

ng về “chiếc bẫy chuột tốt hơn” vì tin rằng chiếc bẫy chuột tốt hơn sẽ khiến
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ng

i ta mua nhiều hơn mà quên mất việc diệt chuột có thể tiến hành bằng rất nhiều

cách khác.
Nhiều doanh nghiệp theo quan điểm này chỉ chú trọng đến s n ph m mà
không tính đến nhu c u của khách hàng, đó là một xu h ớng cực đoan c n tránh:
“Marketing thiển cận” hay “Marketing phiến diện”. Những doanh nghiệp này lẽ ra
ph i “nhìn ra cửa sổ” thì họ l i chỉ “soi g ơng”.
Quan niệm này đòi hỏi việc hoàn thiện hàng hóa luôn ph i tính đến chu kỳ
sống của s n ph m trong công cuộc c nh tranh ngày càng ác liệt và khoa học kỹ
thuật ngày càng tiến bộ.
1.4.1.3. Quan niệm nỗ lực th ơng m i
Quan niệm tăng c

ng nỗ lực th ơng m i nhấn m nh rằng ng

i tiêu dùng sẽ

không mua một khối l ợng hàng hóa lớn của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp không
có những nỗ lực trong các lĩnh vực tiêu thụ và khuyến m i.
Quan niệm này đòi hỏi các nhà qu n trị Marketing ph i đ u t nhiều hơn vào
khâu tiêu thụ và khuyến m i, b i lẽ ng

i tiêu dùng còn tỏ ra ng n ng i trong việc

mua hàng. Có nhiều cách để vận dụng quan điểm này nh thiết kế các cửa hàng
hiện đ i, huấn luyện đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp biết thuyết phục đặc biệt là
cách thức tác động vào tâm lý khách hàng.
Quan điểm này đ ợc vận dụng đặc biệt thích hợp với những thứ hàng có nhu
c u thụ động tức là những thứ hàng mà ng

i mua th

ng không nghĩ đến chuyện

mua sắm nó. Các doanh nghiệp này sẽ áp dụng nhiều biện pháp bán hàng khác nhau
để phát hiện những khách hàng tiềm n rồi bắt đ u nài ép để bán hàng cho họ bằng
cách thuyết phục về những lợi ích của s n ph m.
Ph ơng pháp bán hàng nài ép cũng đ ợc áp dụng đối với những thứ hàng có
nhu c u c n chủ động, khi khách hàng đư thích s n ph m nh ng còn đắn đo về giá
c thì ng

i bán hàng có thể th ơng l ợng và gi m giá cho khách hàng.Tuy nhiên,

Marketing dựa trên cơ s bán hàng nài ép chứa đựng nhiều rủi ro lớn. Vì nghiên
cứu cho thấy những khách hàng không bị thuyết phục mua hàng và không hài lòng
về một s n ph m có thể truyền tiếng xấu về s n ph m và doanh nghiệp sẽ bị tổn h i.
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Quan điểm nỗ lực th ơng m i đ ợc vận dụng c trong lĩnh vực phi th ơng m i
nh quyên góp quỹ, chiêu sinh vào các tr

ng đ i học, vận động b u cửầ

1.4.1.4. Quan điểm Marketing
Quan điểm Marketing nhấn m nh rằng điều kiện đ u tiên c n ph i làm để đ t
đ ợc mục tiêu của công ty là xác định đ ợc nhu c u và mong muốn của thị tr

ng

mục tiêu và tìm cách thỏa mưn chúng với những ph ơng thức có hiệu qu hơn các
đối thủ c nh tranh.
Quan điểm Marketing th

ng đ ợc biểu hiện qua những kh u hiệu, ph ơng

châm ho t động của doanh nghiệp, ví dụ: “Khách hàng là th ợng đế”; “Uy tín quý
hơn vàng”; “Hưy yêu quý khách hàng chứ không ph i là s n ph m”; “Hưy làm tất c
những gì mà sức ta có thể để cho mỗi đồng USD của khách hàng đ ợc đền bù xứng
đáng bằng giá trị, chất l ợng và sự mưn nguyện”ầ
Quan điểm Marketing có nhiều sự t ơng ph n với quan điểm nỗ lực th ơng
m i. Quan điểm nỗ lực th ơng m i tập trung vào nhu c u của ng
quan điểm Marketing chú trọng nhu c u của ng

i bán trong khi

i mua. Quan điểm nỗ lực th ơng

m i nhìn triển vọng từ trong ra ngoài, từ nhà máy, đến s n ph m và việc tiêu thụ,
khuyến m i để đ m b o lợi nhuận cho doanh nghiệp; còn quan điểm Marketing nhìn
triển vọng từ ngoài vào trong, từ thị tr

ng đến nhu c u của khách hàng, đến việc

phối hợp các ho t động tác động đến nhu c u khách hàng và t o ra lợi nhuận thông
qua việc thỏa mưn những nhu c u đó.
Quan điểm Marketing dựa trên bốn trụ cột chính là thị tr

ng mục tiêu, nhu

c u của khách hàng, marketing phối hợp và kh năng sinh l i.
- Thị tr

ng mục tiêu

Không một doanh nghiệp nào có thể ho t động trên mọi thị tr

ng và thỏa

mưn đ ợc mọi nhu c u. Các doanh nghiệp chỉ có thể đ t đ ợc kết qu tốt nhất khi
họ xác định một cách thận trọng thị tr

ng mục tiêu của mình rồi chu n bị một

ch ơng trình marketing phù hợp.
- Nhu c u của khách hàng
Khi đư xác định đ ợc thị tr

ng mục tiêu, doanh nghiệp ph i tìm hiểu nhu

c u của khách hàng. Một doanh nghiệp có thể đáp ứng những đòi hỏi của khách
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bằng cách đ a cho họ những gì họ muốn, hay họ c n và họ thực sự c n. Mỗi mức
độ sau đòi hỏi ph i thăm dò thấu đáo hơn mức tr ớc nh ng ph i đem l i kết qu là
đ ợc nhiều khách hàng a thích. Marketing chuyên nghiệp chính là ph i thỏa mưn
nhu c u thực tế của khách hàng tốt hơn đối thủ c nh tranh.

đây khách hàng của

doanh nghiệp bao gồm c khách hàng hiện thực và khách hàng tiềm năng. Việc giữ
chân khách hàng hiện thực cũng quan trọng không kém việc thu hút khách hàng
tiềm năng, đôi lúc còn quan trọng hơn c .
Một doanh nghiệp thông minh còn ph i th

ng xuyên định l ợng mức độ thỏa

mưn của khách hàng bằng nhiều cách nh phiếu thăm dò, hòm th góp ý, khiếu
n iầ
- Marketing phối hợp
Thứ nhất là các chức năng Marketing ph i đ ợc phối hợp với nhau.
Thứ hai là Marketing ph i đ ợc phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác nhau
trong công ty.
Vì vậy, quan niệm Marketing đòi hỏi doanh nghiệp ph i tiến hành Marketing
đối nội cũng nh đối ngo i. Marketing đối nội là tuyển dụng, huấn luyện và động
viên nhân viên. Trong thực tế Marketing đối nội ph i đi tr ớc Marketing đối ngo i.
- Kh năng sinh l i
Mục đích của quan điểm Marketing là giúp tổ chức đ t đ ợc những mục tiêu
đư đề ra, tr

ng hợp với các doanh nghiệp thì mục tiêu là lợi nhuận, kh năng sinh

l i.
Có bao nhiêu công ty theo quan điểm Marketing trên thế giới? Có thể nói là
rất nhiều, nh ng chỉ có một ít trong số những công ty đó áp dụng thành công quan
niệm Marketing.
1.4.1.5. Quan niệm Marketing đ o đức xư hội
Sự phát triển của nền s n xuất hiện đ i đư đặt cơ s cho quan niệm này.
Quan niệm Marketing đ o đức xư hội nhấn m nh rằng nhiệm vụ của công ty là xác
định nhu c u, mong muốn và lợi ích của các thị tr

ng mục tiêu và thỏa mưn chúng

bằng những ph ơng thức hiệu qu , đồng th i ph i có tác động vào nâng cao sự phát
triển cho ng

i tiêu dùng và cho xư hội.
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Quan niệm này xuất phát từ sự nghi ng tính chất phù hợp của quan niệm
Marketing thu n túy với những vấn đề n y sinh trong th i đ i hiện nay nh chất
l ợng môi tr

ng sống đang tr nên xấu hơn, tài nguyên thiên nhiên c n kiệt, dân

số tăng nhanhầ B i vậy trong ho t động Marketing ng
liên kết lâu dài giữa ng

i mua, ng

i ta muốn tìm thấy một sự

i bán và lợi ích xư hội.

Quan điểm Marketing đ o đức xư hội khẳng định rằng, các công ty mà tr ớc
hết là những nhà ng

i là công tác Marketing tr ớc khi đ a ra quyết định ph i cân

nhắc và kết hợp ba lo i lợi ích: lợi ích của công ty, lợi ích của khách hàng và lợi ích
của xư hội.
1.4.2. Phơnălo iăMarketing
Xuất phát từ vật ph m tiêu dùng, Marketing phát triển nhanh chóng sang các
lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, tín dụng, nông nghiệpầ Bên c nh những ho t động
s n xuất, kinh doanh, trao đổi và mua bán s n ph m, ngày nay Marketing còn đ ợc
sử dụng đắc lực và phổ biến trong các tổ chức chính trị, văn hoá, giáo dục, nghệ
thuậtầ
Marketing ngày nay đư đ t đ ợc trình độ phát triển cao. Nó đ ợc ứng dụng
trong nhiều hệ thống và nhiều lĩnh vực phong phú khác nhau. Phân lo i marketing
để thấy đ ợc b n chất và đặc điểm của từng lo i marketing.
Tuỳ theo góc độ nghiên cứu mà ng

i ta phân lo i marketing theo các tiêu

thức khác nhau:
1.4.2.1. Phân theo tính chất vật chất của quá trình trao đổi:
a. Marketing hàng hoá
Bao gồm nhiều ho t động kinh doanh có liên quan trực tiếp đến s n xuất trao
đổi hàng hoà và dich vụ.
- Marketing trong lĩnh vực s n xuất:
 Marketing công nghiệp.

 Marketing nông nghiệp.
 Marketing xây dựng.
- Marketing th ợng m i:

 Marketing nội th ơng.
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 Marketing xuất kh u.
- Marketing trong lĩch vực dịch vụ:
 Marketing du lịch.

 Marketing ngân hàng.
 Marketing b o hiểm.

b. Marketing phi hàng hoá
Bao gồm nhiều lĩnh vực ngoài ph m vi s n xuất kinh doanh nh :
 Marketing văn hoá.

 Marketing thể thao.

 Marketing giáo dục.

 Marketing bệnh viện.
 Marketing nhà th .

 Marketing chính trị.
1.4.2.2. Phân lo i theo ph m vi ứng dụng:
a. Marketingăxíănghi p: là ho t động marketing của các đơn vị kinh tế cơ s nh
công ty, Xí nghiệp, công ty TNHH..
b. MarketingăngƠnhăkinhăt : do các tổ chức qu n lý vĩ mô thực hiện.
c. Marketingăqu căt : do các tổ chức kinh tế nghiên cứu thị tr
vực quốc tế hoặc thị tr

ng thế giới tiến hành.
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ng của một khu

CỂUăH IăTH OăLU N
1. So sánh Marketing truyền thống và Marketing hiện đ i. Rút ra kết luận gì?
2. Trình bày các khái niệm Marketing, chức năng và vai trò của marketing.?
3. Trình bày các quan điểm của marketing.?
4. Anh (chị) hưy nêu căn cứ phân lo i marketing.?
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Ch
2.1. Th ătr

ngă2. TH ăTR

NGăTRONG HO TăĐ NGăMARKETING

ng vƠăphơnălo iăth ătr

2.1.1. Kháiăni măth ătr
Thuật ngữ thị tr

ng

ngă

ng, tr i dài qua th i gian và góc độ nghiên cứu khác nhau đư

xuất hiện nhiều định nghĩa khác nhau.
- Theo nghĩa cổ điển:
Thị tr

ng là một nơi chốn, địa điểm cụ thể t i đó diễn ra các ho t động trao

đổi hàg hoá hoặc dịch vụ giữa ng

i mua và kẻ bán với nhau.

- Theo quan hệ cung c u:
Thị tr

ng là nơi gặp gỡ giữa cung c u của một lo i hàng hoá dịch vụ, là tổng

hoà các mối quan hệ trao đổi hàng hoá - tiền tệ.
- Theo quan điểm marketing:
Thị tr

ng là tập hợp những ng

i mua thực sự và mua tiềm tàng đối với một

s n ph m.
K tălu n:
Nh vậy ng

i làm công tác Marketing quan tâm không ph i đến cấu trúc, sự

thực hiện và tiến trình ho t động của cung - c u trên thị tr
còn đối với họ là ph i hiểu biết cặn kẽ về ng

ng, mà đều cốt lõi sống

i mua, với sự vận hành của thị tr

ng

đứng về phía nhu c u, để trên cơ s đó có thể đ a ra những gi i pháp kinh doanh
hữu hiệu đáp ứng và tho mưn nhu c u.
2.1.2. Phânălo i th ătr
Nh ta đư biết thị tr

ng
ng là tổng thể những ng

i mua, mà ng

i mua thì đa

d ng và khác biệt nhau về địa lý, đặc điểm văn hoá, tính cách,.. chính vì thế để hiểu
rõ thị tr

ng ta ph i đi phân lo i thị tr

ng.

2.1.2.1. Căn cứ vào đặc điểm và tính cách l u thông:
- Thị tr
- Thị Tr

ng tiền tệ
ng sức lao động

- Thị tr

ng hàng hoá

- Thị tr

ng thành tựu khoa học kỹ thuật ...
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2.1.2.2. Căn cứ ph m vi địa lý:
- Thị tr

ng thế giới: Là nơi diễn ra các ho t động mua bán hay trao đổi giữa

các quốc gia khác nhau, quan hệ kinh tế này tác động lên kinh tế quốc dân các quốc
gia này.
- Thị Tr

ng dân tộc: Khi doanh nghiệp có m ng l ới phân phối trên nhiều

vùng khắp đất n ớc, s n ph m đ ợc tiêu dùng phổ biến trên toàn quốc.
- Thị tr

ng vùng: Là tr

ng hợp danh tiếng của doanh nghiệp đư v ợt qua

khuôn khổ của một địa ph ơng và lôi cuốn khách hàng của các vùng xung quanh,
nhiều địa ph ơng lân cận.
- Thị tr

ng địa ph ơng: Là tập hợp những nhóm khách hàng

g n doanh

nghiệp trong khu vực địa lý nhất định.
2.1.2.3. Căn cứ nghiệp vụ mua bán trên thị tr
- Thị tr

ng bán buôn

- Thị tr

ng bán lẻ

- Thị tr

ng chính khoán

- Thị tr

ng giao dịch ...

ng:

2.1.2.4. Căn cứ vào mức độ biến kh năng thành nhu c u:
- Thị tr

ng sơ cấp: Đ ợc hình thành khi l n đ u tiên doanh nghiệp đ a s n

ph m mới ra thị tr
- Thị tr

ng để đáp ứng nhu c u tiềm tàng ( tồn t i d ới d ng mơ hồ).

ng thứ cấp: Đ ợc hình thành khi nhu c u của ng

i tiêu dùng đ ợc

nhận thức một cách rõ ràng cụ thể (giữa nhu c u và s n ph m đư có mối quan hệ).
2.1.2.5. Căn cứ vào mức độ chiếm lĩnh và chi phối thị tr
B ngă2 :ăB ngăphơnălo iăth ătr
Ng
Ng

i bán

1 ng

i mua
Th ă
1 ng

i

tr

i
ngă

1 số ng
đ c Thị

quy nătayăđôi

tr

i

Thị tr

ng

nhiều ng
độc Thị

tr

quyền mua không quyền

ng độc quyền Th ă tr

bán không hoàn toàn

ng

i

hoàn toàn
1 số ng

ng:

ng

độc

mua

hoàn

nỂ

canh

toàn
ng

quy năsongăph
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i

đ că Tể

tọ

ng tọanể đ Ế qỐy n mỐa

nhiều ng

i

Thị tr

ng độc quyền Tể

bán hoàn toàn

tọ

nỂ

Ế nể Th ă tr

tọanể đ Ế qỐy n bán

ng

c nhă

tranh hoƠnăh o

2.1.2.6. Căn cứ vào đặc điểm và thói quen tiêu dùng:
- Thị Tr

ng doanh nghiệp: Là tập hợp khách hàng th

ng xuyên và ngẫu

nhiên của doanh nghiệp
- Thị tr

ng canh tranh: Tập hợp khách hàng của đối thủ c nh tranh mà doanh

nghiệp có thể lôi kéo chuyển sang tiêu dùng s n ph m của mình.
- Thị tr

ng đồng nghiệp: Là thị tr

ng của doanh nghiệp và của đối thủ c nh

tranh.
- Thị tr
những ng

ng đồng nghiệp tiềm tàng: Bao gồm thị tr

ng đồng nghiệp và

i tiêu dùng t ơng đối.

2.1.2.7. Căn cứ vào công dụng và tính chất mua hàng:
- Thị tr

ng tiêu thụ: Khách hàng mua hàng để tiêu dùng cho b n thân.

- Thị tr

ng bán l i: Khách hàng mua hàng để bán l i kiếm l i

- Thị tr

ng kỹ nghệ: Khách hàng mua hàng để sử dụng cho s n xuất kinh

doanh nh các yếu tố đ u vào và ph ơng tiện s n xuất..
- Thị tr

ng công quyền: Khách hàng mua s n ph m để phục vụ cho các chức

năng của chính quyền nh y tế, giáo dục, quốc phòngầ
2.2. Môiătr

ngămarketing

2.2.1. Nhuăc uăvƠăxuăh

ngătrongămôiătr

ngăvĩămô

Mục đích của Marketing là đáp ứng tho mưn những nhu c u và mong muốn
của những khách hàng mục tiêu.Thế nh ng việc “hiểu đ ợc khách hàng” không hề
là một chuyện đơn gi n. Khách hàng có thể nói ra những nhu c u và mong muốn
của mình nh ng l i làm một cách khác. Họ có thể cũng không nắm đ ợc động cơ
sâu xa của mình hay có những tác động làm thay đổi suy nghĩ của họ vào giây phút
cuối cùng.
Dù vậy những ng

i làm Marketing vẫn ph i nghiên cứu những mong muốn,

nhận thức, s thích và hành vi lựa chọn, mua sắm của khách hàng mục tiêu vì nó có
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thể gợi ý cho ta về việc phát triển s n ph m mới, thêm tính năng của s n ph m, xác
định giá c và các yếu tố khác.
2.2.1.1. Nhu c u và phân lo i nhu c u
a. Khái niệm nhu c u
- Nhu c u cá nhân:

 Quan niệm 1: Nhu c u là những mong muốn đòi hỏi của cá nhân c n

đ ợc tho mưn.

 Quan niệm 2: Nhu c u là c m giác về sự thiếu thốn liên quan đến sự

đòi hỏi của tự nhiên và của đ i sống xư hội.
- Nhu c u xư hội: Là chỉ tất c các nhu c u có thể và c n tho mưn trong một
giai đo n nhất định của xư hội, b o đ m cho xư hội đ ợc liên tục phát triển và b o
đ m đ i sống cho mọi thành viên trong xư hội.
- Đặc điểm của nhu c u:

 Không có giới h n, muôn hình muôn vẻ, th

ng xuyên tăng lên về số

l ợng chất l ợng chủng lo i s n ph m đáp ứng. Sự tăng đó phụ thuộc vào tốc độ
phát triển của s n xuất kinh doanh, vào mức gia tăng năng xuất, thu nhập, trình độ
văn hoá, xư hội, sự thâm nhập của các trào l u tiến tiến hiện đ i.

 Nhu c u có thể đ ợc nhận thức hoặc ch a đ ợc nhận thức, có thể tho

mưn hoặc ch a tho mưn, có thể ổn định hoặc biến động, có thể liên quan bổ xung
chuyển đổi hoặc bài xích lẫn nhau.

 Sự tho mưn của nhu c u bao gi cũng có giới h n phụ thuộc vào dung

l ợng thị tr

ng, sức mua của đồng tiền, kh năng thanh toán của dân c , mối quan

hệ cung c u, các nhân tố qu n lý vĩ mô của nhà n ớc.
b. Phân lo i nhu c u:
Thay đổi cơ b n trong t t

ng duy Marketing là chuyển từ quan điểm đeo

đuổi việc bán hàng sang quan điểm t o ra khách hàng. Tr ớc kia Marketing chủ yếu
h ớng vào giao dịch, còn ngày nay thì nó chủ yếu h ớng vào mối quan hệ. Những
khách hàng tốt là một tài s n mà khi đ ợc qu n lý và phục vụ tốt sẽ đem l i cho
công ty một nguồn thu nhập lớn và lâu dài.Trên thị tr
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ng c nh tranh quyết liệt

ngày nay vấn đề hàng đ u trong kinh doanh của công ty là duy trì lòng trung thành
của khách hàng bằng cách luôn tho mưn một cách tốt nhất nhu c u của họ.
- Căn cứ vào tính chất và cấp độ của nhu c u Maslow chia nh c u thành 5
lo i theo quan hệ thứ bậc khác nhau:

 Nhu c u sinh lý: là sự thiết yếu c n thiết cho sự tồn t i của cơ thể sống nh

đói khátầ

 Nhu c u an toàn: an ninh, hợp pháp, b o hiểmầ

 Nhu c u xư hội: gia đình, tình yêu, b n bè, hiệp hội đ ng phái ầ

 Nhu c u đ ợc quí trọng: tự trọng, uy tín, thành đ t, bằng cấp, địa vị ..
 Nhu c u tự thể hiện mình: lý t

ng, nhân cách, sáng t o, nghệ thuật, danh

tiếngầ
K tălu n:
Nhu c u của con ng

i th

ng đ ợc sắp xếp theo trật tự từ thấp đến cao, từ

những nhu c u ít cấp bách nhất đến nhu c u cao nhất. Khi đư tho mưn một số nhu
c u thiết yếu, con ng

i sẽ bị thúc đ y h ớng tới những nhu c u kế tiếp ngày càng

cao có tính xư hội và lý t

ng.

- Căn cứ vào kh năng phát triển và tho mưn của nhu c u:
 Nhu c u đ ợc tho mưn và ch a đ ợc tho mưn.
 Nhu c u lý t

ng và nhu c u thực tế.

 Nhu c u có kh năng thanh toán và ch a có kh năng thanh toán:
 Nhu c u thay thế và bổ sung.

2.2.1.2. Phân tích nhu c u và xu h ớng trong môi tr

ng vĩ mô

Những công ty thành đ t là những công ty có thể nhận thức và đáp ứng một
cách có l i những nhu c u và xu h ớng ch a đ ợc đáp ứng trong môi tr

ng vĩ mô.

Những nhu c u ch a đ ợc đáp ứng bao gi cũng tồn t i và các công ty có thể t o
nên cơ đồ nếu họ có thể gi i quyết đ ợc bất kỳ vấn đề nào trong đó ( điều trị ung
th , bệnh tâm th n..). Ngay c trong nền kinh tế tăng tr

ng chậm, một số cá nhân

và công ty kinh doanh vẫn tìm cách t o ra các gi i pháp mới cho những nhu c u
ch a đ ợc đáp ứng.
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Bằng cách xác định những xu h ớng cũng có thể tìm ra cơ hội. Một xu h ớng
là một chiều h ớng hay kết qu của những sự kiện x y ra tức th i hay lâu dài. Ví
nh xu h ớng " sự tham gia công tác ngày càng nhiều của phụ nữ". Xu h ớng này
có hàm ý sâu sắc về sự tăng tr

ng kinh tế, về cuộc sống gia đình, về s thích hàng

hóa và dịch vụ, về chính trị, công tác ...Việc nhận diện một xu h ớng, khám phá
những hiệu qu chắc chắn và xác định các cơ hội của công ty là những việc cực kỳ
quan trọng.
Chúng ta c n phân biệt một hiện t ợng nhất th i và một xu h ớng. Một hiện
t ợng nhất th i là hiện t ợng không đoán tr ớc đ ợc, xuất hiện trong th i gian
ngắn, không có ý nghĩa xư hội, kinh tế và chính trị. Một công ty có thể lợi dụng hiện
t ợng nhất th i nh ng ph i xem xét đến chuyện may rủi và gặp dịp. Mặt khác, xu
h ớng dễ dự đoán và lâu bền hơn, một xu h ớng th

ng bộc lộ ra hình dáng của

t ơng lai.
Một s n ph m hay một ch ơng trình marketing sẽ chắc chắn thành công nếu
nó phù hợp với những xu h ớng, chớ không ph i đi ng ợc l i xu h ớng đó. Đồng
th i, việc phát hiện ra một cơ hội mới của thị tr

ng không chắc chắn đ m b o nó

thành công, ngay c khi nó kh thi về mặt kỹ thuật. Nh ng có thể không đủ số
ng

i quan tâm và sẵn mua với giá c n thiết. Đó chính là vấn đề mà nghiên cứu

marketing ph i đ m trách để xác định kh năng sinh lợi của các cơ hội gi định.
2.2.2. Môiătr

ngăvĩămô

2.2.2.1. Khái niệm môi tr

ng marketing

Theo giáo trình: “Môi tr

ng Marketing của một công ty (DN) là tập hợp tất

c các chủ thể, các lực l ợng bên trong và bên ngoài công ty mà bộ phận ra quyết
định marketing của công ty không thể khống chế đ ợc và chúng th
động ( nh h

ng xuyên tác

ng) tốt hoặc không tốt tới các quyết định marketing của công ty”.

- Thành ph n thuộc môi tr

ng marketing: các tác nhân bên trong (bên trong

DN nh ng bên ngoài bộ ph n marketing) và bên ngoài DN (môi tr

ng vi mô, vĩ

mô);
- Đặc điểm của các tác nhân: bộ phận marketing không làm thay đổi, không
có kh năng tác động vào các tác nhân đó mà bộ phận marketing có trách nhiệm
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theo dõi, l
tr

ng tr ớc và chu n bị ph ơng án ứng phó với sự thay đổi của môi

ng, điều chỉnh ch ơng trình marketing mix để làm gi m nhẹ những tác động

xấu và tận dụng, khai thác tối đa những tác động tốt.
- B n chất của môi tr

ng marketing là môi tr

trách marketing c n phân tích sự nh h
của thị tr

ng KD của DN, bộ phận phụ

ng của MTKD tới sự biến đổi về nhu c u

ng và tới các biến số marketing Mix của công ty.

- Mục tiêu nghiên cứu môi tr

ng marketing:

 Giúp các nhà qu n trị Marketing dự báo chính xác các cơ hội, rủi ro

marketing.

 Đánh giá khách quan năng lực của DN.

 Đề xuất ra các gi i pháp Marketing có tính kh thi và có tính c nh
tranh, phát huy đ ợc lợi thế để tận dụng đ ợc cơ hội và gi m thiểu rủi ro tr ớc sự
biến đổi của Môi tr

ng Marketing.

2.2.2.2. Phân lo i môi tr
Môi tr
ngoài. Môi tr
tr

ng

ng Marketing đ ợc phân lo i thành 2 nhóm chính: bên trong và bên
ng bên ngoài có 2 nhóm là môi tr

ng marketing vi mô và môi

ng marketing vĩ mô.
a. Môi tr

ng marketing vi mô:

Khái niệm: môi tr

ng marketing vi mô là những lực l ợng, những yếu tố có

quan hệ trực tiếp với từng công ty và tác động đến kh năng phục vụ khách hàng
của nó.
- Các lực l ợng bên ngoài:
 Nhà cung ứng

 Công chúng trực tiếp
 Môi giới, trung gian
 Khách hàng

 Đối thủ c nh tranh.
Chú ý:
- Doanh nghiệp có kh năng tác động ng ợc tr l i với môi tr
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ng vi mô.

- Mức độ tác động của các yếu tố thuộc môi tr

ng vi mô tới ho t động kinh

doanh của doanh nghiệp phụ thuộc vào quy mô, vị thế và năng lực c nh tranh của
doanh nghiệp.
b. Môi tr

ng marketing vĩ mô

Khái niệm: Môi tr

ng marketing vĩ mô là những lực l ợng trên bình diện

xư hội rộng lớn. Nó tác động đến quyết định marketing của các DN trong toàn
ngành, thậm chí trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân và do đó nh h
l ợng thuộc môi tr
tr

ng đến c lực

ng marketing vi mô. (giữa các lực l ợng, yếu tố trong môi

ng vĩ mô cũng có sự nh h

ng qua l i với nhau).

Các lực l ợng, yếu tố thuộc MTM vĩ mô:
 Nhân kh u học
 Kinh tế

 Điều kiện tự nhiên
 Công nghệ

 Văn hóa- xư hội
 Pháp luật
 Quốc tế.
2.3. Phân tích th ătr

ngătiêuăth ăvƠăhƠnhăvi c aăng

iătiêuăth

2.3.1. Nh ngăy uăt ă nhăh ởngăđ năhƠnhăviămuaăsắm
D ới sự tác động và chi phối của hàng lo t các nhân tố bên trong và bên ngoài,
khách quan và chủ quan, gián tiếp và trực tiếp ... những mong muốn, s thích và
hành vi của ng

i tiêu dùng đ ợc biểu hiện, thay đổi và phát triển có tính quy luật,

đặc thù và chịu nh h

ng b i các yếu tố.

2.3.1.1. Nhân tố văn hoá: Là yếu tố có sự tác động rộng rưi và sâu sắc nhất đến
ng

i tiêu dùng.
- Văn hoá: Là hệ thống hữu cơ những giá trị vật chất và tinh th n do con ng

i

sáng t o ra trong quá trình tồn t i và phát triển.
- Văn hoá hiện đ i: Là bộ phận cấu thành của văn hoá chung nó cung cấp cho
những thành viên trong nhóm sự đồng nhất và sự xư hội hoá chuyên biệt thể hiện
những thị hiếu, lối sống, thiên h ớng dân tộc, đặc thù.
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 Văn hoá theo địa lý

 Văn hoá theo chủng tộc
 Văn hoá theo quốc tịch

 Văn hoá theo tôn giáo

- Giai t ng xư hội: Đ ợc hình thành do sự phân chia xư hội và đ ợc sắp xếp
theo thứ bậc, trong đó các thành viên trong cùng một thứ bậc có cùng một giá trị,
một quyền lợi, một thái độ và các khuynh h ớng t ơng tự nhau.
2.3.1.2. Nhân tố xư hội: Là những nh h

ng và tác động của một nhóm ng

mang tính xư hội đến hành vi và cách ứng xử của ng
- Các nhóm tham kh o: là những nhóm có nh h

i

i tiêu dùng.
ng trực tiếp hoặc gián tiếp đến

cách ứng xử của cá nhân nh b n bè, đồng nghiệp, tôn giáo.
- Nhóm gia đình: là một tập thể cơ s mà sự tác động của nó có tính th
xuyên, nh h

ng

ng m nh đến hành vi, cách ứng xử của cá nhân.

- Vai trò và địa vị xư hội: Vai trò mà cá nhân mong muốn thực hiện đối với mọi
ng

i xung quanh. Mỗi vai trò đều chứa đựng một địa vị ph n ánh sự kính trọng của xư

hội đối với cá nhân, phù hợp với vai trò của họ.Và cá nhân th

ng lựa chọn hàng hoá,

dịch vụ ph n ánh địa vị của họ trong xư hội.
2.3.1.3. Nhân tố cá nhân: Là những tác động quan trọng có nh h

ng rất lớn

đến hành vi, sự lựa chọn và kh năng mua sắm của cá nhân.
- Tuổi tác và đ

ng đ i

Sự lựa chọn và chuyển đổi hàng hoá, nhưn hiệu, dịch vụ, gi i trí, tính chất tiêu
dùng của cá nhân phụ thuộc rất lớn vào độ tuổi và đ
chia thành 9 lo i sau:

 Th i học sinh, sinh viên

 Vợ chồng trẻ, ch a có con

 Vợ chồng trẻ, con d ới 6 tuổi
 Vợ chồng trẻ, con trên 6 tuổi

 Vợ chồng lớn tuổi, còn nuôi con cái
 Vợ chồng có tuổi, con cái

 Vợ chồng già, đư nghỉ h u

riêng
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ng đ i của họ.Th

ng đ ợc

 Đơn chiếc, goá bụa, còn làm việc
 Goá bụa, đư nghỉ h u

Mỗi độ tuổi khác khau có đặc điểm tâm lý khác nhau, kh năng tài chính khác
nhau nh h

ng đến nhu c u và hành vi mua hàng.

- Nghề nghiệp:
Có nh h

ng rất lớn đến sự lựa chọn và mua sắm hàng hoá và dịch vụ của cá

nhân. Ngành nghề th

ng đ ợc chia thành một số lĩnh vực sau: Công nhân viên

chức, th ơng nhân, kinh doanh, qu n lý, nông dân..
- Hoàn c nh kinh tế
Là nhân tố nh h

ng có tính chất quyết định đến sự lựa chọn và kh năng

mua sắm của cá nhân. Tình tr ng kinh tế của mỗi cá nhân chịu sự chi phối của các
yếu tố:

 Mức thu nhập và cơ cấu chi tiêu
 Tài s n và tiền tiết kiệm
 Kh năng vay m ợn

 Thái độ chi tiêu và tiết kiệm
Nhà kinh doanh cung cấp s n ph m nh ng ng

i tiêu dùng là ng

i tiêu thụ

s n ph m phụ thuộc hoàn toàn vào hoàn c nh kinh tế. Doanh nghiệp ph i th

ng

xuyên theo dõi để có ph n ứng linh ho t.
- Phong cách sống
Thể hiện

sinh ho t, quan tâm, quan điểm của họ. Thông th

nhất định lối sống thể hiện nhân cách con ng
mối quan hệ giữa lối sống và s n ph m.
 Nhóm ng
 Nhóm ng

 Nhóm ng
 Nhóm ng
 Nhóm ng
 Nhóm ng
 Nhóm ng

i sống mòn mỏi
i bất nguyện
i an phận
i c u tiến
i thành đ t
i tự kỷ
i bao dung
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ng

mức độ

i, nhiệm vụ của tiếp thị là xác định

- Cá tính và sự quan niệm
Mỗi ng

i đều có một cá tính riêng, đó là đặc tính tâm lý nổi bật của cá nhân,

dẫn đến cách ứng xử ổn định và nhất quán tr ớc hoàn c nh riêng của họ, th
đ ợc thể hiện thành các d ng:
 Tự tin

 Thành công

 Háo thắng

 Điềm đ m

 A tòng

 Khiêm nh

 Thích nghi

 Tự lập

 Hoà đồng

 Ngăn nắp chu đáo

 Táo b o

ng

ng

 Thay đổi

 B o thủ

2.3.1.4. Yếu tố tâm lý:

nh h

ng đặc biệt quan trọng đến sự đánh giá lựa

chọn và quyết định mua của cá nhân.
- Động cơ: T i bất kỳ một th i điểm nhất định nào, con ng

i cũng có nhiều nhu

c u. Một số nhu c u có nguồn gốc sinh học. Chúng n y sinh từ tr ng thái căng thẳng về
sinh lý nh đói khát, khó chịu...
Một số nhu c u khác có nguồn gốc tâm lý. Chúng n y sinh từ những tr ng thái
căng thẳng về tâm lý nh nhu c u đ ợc thừa nhận, đ ợc kính trọng hay đ ợc g n gũi
về tinh th n. H u hết các nhu c u có nguồn gốc tâm lý đều không đủ m nh để thúc đ y
con ng

i hành động theo chúng ngay lập tức. Một nhu c u sẽ tr thành động cơ khi nó

tăng lên đến một mức độ đủ m nh. Một động cơ (hay một sự thôi thúc) là một nhu c u
đư đủ m nh để thôi thúc ng

i ta hành động. Việc thỏa mưn nhu c u sẽ làm gi m bớt

c m giác căng thẳng.
Các nhà tâm lý học đư phát triển những lý thuyết về động cơ của con ng

i.

Trong số những lý thuyết nổi tiếng nhất có ba lý thuyết là : lý thuyết của Sigmund
Freud, của Abraham Maslow và của Frederick Herzberg. Những lý thuyết này chứa
đựng hàm ý hoàn toàn khác nhau đối với việc phân tích ng

i tiêu dùng và chiến l ợc

Marketting.
- Nhận thức:
Là quá trình mà cá nhân chọn lọc sắp xếp, thu thập, phân lo i thông tin để t o
ra bức tranh có ý nghĩa về thế giới xung quanh.
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Quá trình nhận thức của ng

i tiêu thụ tác động đặc biệt quan trọng đối với

ho t động marketing b i vì:

 Nhận thức mang tính sàng lọc: Cá nhân th

ng chú ý đến kích thích cao

nhất gây đ ợc sự chú ý thu hút và gắn nhu c u th i điểm của họ.

 Nhận thức bị điều chỉnh: Vì mỗi cá nhân luôn cố gắng đ a và xử lý

thông tin vào khuôn khổ những ý kiến, nhận định đư có của mình nhằm củng cố
những đánh giá riêng của họ.

 Nhận thức khắc ho : Cá nhân có khuynh h ớng l u giữ l i những thông

tin củng cố quan điểm niềm tin của họ một cách rõ nét và lâu dài.
- Niềm tin và quan điểm: Thông qua việc làm và sự hiểu biết, cá nhân có đ ợc
niềm tin và quan điểm.

 Niềm tin: Là ý nghĩa cụ thể mà cá nhân có đ ợc đối với một s n ph m,

dịch vụ nào đó. Niềm tin t o nên hình nh của s n ph m, nhưn hiệu

 Quan điểm: Là những đánh giá có ý thức, những c m xức và những xu

h ớng hành động, có tính chất thuận lợi hoặc bất lợi về một đối t ợng nào đó.
K tălu n:
Hành vi mua hàng và tiêu thụ s n ph m của một cá nhân là kết qu những tác
động qua l i giữa các nhóm yếu tố văn hoá, xư hội, cá nhân, tâm lý. Trong đó có
nhiều yếu tố mà các nhà nghiên cứu Marketing không thể kiểm soát và chủ động
điều chỉnh đ ợc, nh ng họ vẫn c n ph i nghiên cứu để có thể phát hiện đ ợc những
xu h ớng biến động của nhu c u và lựa chọn đ ợc những công cụ, gi i pháp tác
động thích hợp nhất đối với từng nhóm khách hàng tiêu biểu.
2.3.2. Quá trìnhăthôngăquaăquy tăđ nhămuaăhƠng
2.3.2.1. Các vai trò của mua sắm
Đối với các s n ph m thông th

ng quyết định mua liên quan đến một ng

nhất định nh ng s n ph m phức t p và lâu bền thì quyết định mua th

ng liên quan

và chịu sự chi phối của nhiều cá nhân khác nhau giữ vai trò liên quan và nh h
nhất định đối với ng

i mua. Ng

i
ng

i làm Marketing càn phân biệt rõ các đối t ợng

chủ yếu sau:
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- Ng

i kh i x ớng: làn ng

i đ u tiên đề nghị hoặc có ý nghĩ về việc mua s n

ph m hay dịch vụ nào đó.
- Ng

i nh h

ng: là ng

i mà quan điểm và l i khuyên của họ có tác dụng

quan trọng đối với quyết định cuối cùng.
- Ng

i quyết định: là ng

i đ a ra ý kiến cuối cùng về việc mua hay không

mua, lựa chọn hàng cụ thể.
- Ng

i mua: là ng

i thực hiện hành vi mua sắm t i nơi bán hàng.

- Ng

i sử dụng: là ng

i tiêu dùng trực tiếp s n ph m hoặc dịch vụ.

2.3.2.2. Các kiểu hành vi mua sắm
Khái niệm hành vi ng

i tiêu dùng (NTD): Là hành động của ng

i tiêu dùng

liên quan đến việc mua sắm và tiêu dùng s n ph m dịch vụ: tìm kiếm, lựa chọn,
mua sắm, tiêu dùng s n ph m dịch vụ để tho mưn nhu c u.
Mô hình hành vi mua của NTD: gồm 3 nhân tố cơ b n nh các tác nhân kích
thích, hợp đen ý thức và các ph n ứng đáp l i của ng

i tiêu dùng.

- Tác nhân kích thích: là tất c các tác nhân, lực l ợng bên ngoài ng
dùng có thể gây nh h

i tiêu

ng đến hành vi NTD.

 Các yếu tố kích thích của marketing: là những ho t động marketing

của DN tác động vào NTD có chủ đích thông qua các ch ơng trình, các chiến dịch
marketing, DN có kh năng kiểm soát các kích thích này.

 Các tác nhân kích thích khác: các tác nhân thuộc môi tr

ngoài DN không thể kiểm soát đ ợc, các nhân tố môi tr

ng bên

ng vĩ mô có thể gây rủi ro

cho ho t động của DN.
- Hộp đen ý thức: “ Hộp đen" là thuật ngữ chỉ hệ th n kinh và cơ chế tiếp
nhận, xử lý thông tin và ph n ứng đáp l i các kích thích của con ng
thức gồm 2 ph n là đặc tính của ng
 Đặc tính của ng

i. Hộp đen ý

i tiêu dùng và quá trình quyết định mua sắm

i tiêu dùng: các tác nhân kích thích tác động vào

khách hàng, KH tiếp nhân các kích thích đó với các đặc tính của mình nh tính
cách, giới tính, tuổi tác, hoàn c nh gia đình, thu nhậpầ xử lý thông tin tiếp nhận
theo cách riêng của họ nh cân nhắc, so sánhầvà đ a ra các quyết định mua hay
không mua.
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 Quyết định mua sắm là toàn bộ lộ trình NTD thực hiện các ho t động
liên quan đến sự xuất hiện mong muốn – nhu c u – tìm kiếm thông tin- mua sắm –
tiêu dùng và c m nhận.

 Các kiểu hành vi (HV) mua sắm
 HV mua sắm phức t p

 HV mua sắm đ m b o hài hoà
 HV mua sắm thông th

ng

 HV mua sắm tìm kiếm sự đa d ng
2.3.2.3. Mô hình năm giai đo n của quá trình mua sắm
Đối với các s n ph m phức t p và lâu bền để đi đến một quyết định mua,
khách hàng thông th

ng ph i tr i qua một quá trình suy nghĩ và cân nhắc lâu dài

và phức t p, đòi hỏi ng
những nh h

i làm công tác Marketing ph i chú ý và phân tích đ ợc

ng, thay đổi từ khi khách hàng phát hiện ra vấn đề - tiềm kiếm thông

tin - đánh giá lựa chọn các ph ơng án - quyết định mua - hành vi sau khi mua.
Giaiăđo nă1. Nh năth căv năđ
Đây là giai đo n đ u tiên của tiến trình mua khi khách hàng nhận thấy có nhu
c u hay một vấn đề nào đó n y sinh, do sự kích thích của các tác nhân bên trong
hoặc bên ngoài.
- Các kích tác bên trong: nh đói, khát ..do kinh nghiệm tr ớc đó mà ng

i ta

hiểu đ ợc cách thức gi i quyết sự thôi thúc này.
- Các kích tác bên ngoài: xem qu ng cáo hoặc nghe ai nóiầ đi ngang qua một
tiệm bán thức ăn, nghe mùi hay nhìn thấy vật làm xuất hiện nhu c u.
giai đo n này c n xác định các hoàn c nh đặc thù th

ng làm cho khách hàng

nhận biết nhanh vấn đề.

 Có những c m giác gì làm n y sinh nhu c u hay vấn đề nào đó?
 Nguyên nhân gì làm cho chúng xuất hiện?
 Chúng đ a ng

i có nhu c u đến một hàng hoá, dịch vụ cụ thể nh thế

nào?
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Giaiăđo nă2. Tìmăki măthôngătin
Liên quan đến s n ph m có thể tho mưn nhu c u. Những thông tin mà khách
hàng có thể tho mưn nhu c u, củng cố đánh giá làm phong phú thêm vấn đề.
- Cá nhân: b n bè, gia đình, đồng nghiệp..
- Nguồn th ơng m i: qu ng cáo, hội chợ, triển lưmầ
- Nguồn công chúng: báo cáo, bài phát biểu hay chủ tr ơng, chính sách..
- Nguồn thực nghiệm thí nghiệm: từ các nhà nghiên cứu khoa học.
Nhiệm vụ của nhà làm tiếp thị ph i xác định khách hàng thu nhận thông tin từ
nguồn nào là chủ yếu. Qua đó có thể nhận d ng các kích tác th

ng gây nên sự chú

ý đến lo i hàng và triển khai các ch ơng trình tiếp thị tận dụng đ ợc những kích tác đó.
Giaiăđo nă3. Đánhăgiáălựaăch n
Là quá trình ng
chung là ng

i tiêu dùng xử lý thông tin để lựa chọn s n ph m. Mô thức

i tiêu dùng tìm kiếm lợi ích xác đáng hợp lý của s n ph m để tho

mưn nhu c u. Nhiệm vụ chính của nhà tiếp thị là ph i xác định lợi ích chính mà
ng

i tiêu dùng lựa chọn để từ đó đ a ra biện pháp tác động theo hai h ớng:
- Có thể c i tiến hoặc t o ra lợi ích của s n ph m mà khách hàng lựa chọn.
- Có thể thay đổi cách suy nghĩ hoặc niềm tin của khách hàng về lợi ích của

s n ph m có thể thực hiện qua các ho t động qu ng cáo.
Giaiăđo nă4. Quy tăđ nhămua
Trong giai đo n đánh giá ng

i tiêu dùng sắp xếp các nhưn hiệu theo thứ tự lựa

chọn và hình thành ý định mua hàng theo thứ tự u tiên đó. Tuy nhiên từ ý định
mua đến quyết định mua vẫn có thể bị thay đổi do tác động của những yếu tố.
- Ý kiến thái độ của ng

i bán và ph n ứng tr l i của ng

- Sự thay đổi biến động bất ng về hoàn c nh mội tr

i mua.

ng xung quanh có tính

chất may rủi.
Giaiăđo nă5.ăTháiăđ ăsauăkhiămua
Sự tho mưn của ng

i tiêu dùng thể hiện qua sự mong đợi của họ về thuộc

tính sử dụng của s n ph m mang l i.
- Nếu tho mưn:

 Mua tiếp và trung thành lâu dài với công ty
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 Mua thêm những s n ph m khác khi công ty đ a ra và c i tiến s n
ph m của mình.

 Tuyên truyền tốt về công ty và s n ph m của công ty

 Ít chú ý đến những nhưn hiệu và qu ng cáo c nh tranh và ít nh y c m

về giá hơn.

 Góp ý với công ty về s n ph m và dịch vụ.

- Nếu không tho mưn:

 Tr l i đòi bồi th

ng.

 Không mua nữa, im do hớ.
 T o cơ chế lan truyền.
 Tự an ủi

Đây là điều tối kỵ của nhà s n xuất vì thế ng

i bán ph i cung cấp dịch vụ

sau khi mua để san lấp hành vi không thích sau khi mua hàng.
2.4. Th ătr

ngădoanhănghi păvƠăhƠnhăviămuaăc aădoanhănghi p

2.4.1. Đặcăđi măc aăth ătr

ngădoanhănghi p

Xét theo ph ơng diện nào đó, các thị tr
các thị tr

ng tổ chức (DN) cũng giống nh

ng tiêu thụ, c hai đều bao gồm những con ng

i đóng vai trò mua và

đ a ra những quyết định mua để tho mưn các nhu c u. Nh ng
khác thị tr

ng tổ chức khác hẳn với thị tr

nằm trong quy mô thị tr

ng, kết cấu thị tr

nhiều ph ơng diện

ng tiêu thụ. Những khác biệt chính yếu
ng, các đặc tính về nhu c u, b n chất

của đơn vị mua và các quyết định cũng nh tiến trình quyết định.
- Quy mô thị tr

ng.

- Kết cấu thị tr

ng và đặc tính của nhu c u:

 Các nhà tiếp thị tổ chức th

ng quan hệ với một số l ợng ít khách

hàng nh ng khối l ợng hàng hoá lớn
 Thị tr

ng tổ chức có tính tập trung về mặt địa lý.

 Nhu c u của tổ chức có tính chất tiếp động (nó phát sinh từ nhu c u

của hàng tiêu dùng)

 Nhu c u thị tr

ng tổ chức có tính thu tr ơng (không bị nh h

nhiều b i những biến động về giá c )
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ng

 Nhu c u thị tr

ng tổ chức có tính chất dao động bất th

ng.

- B n chất của đơn vị mua:
Khi so sánh những chuyện mua sắm của ng
sắm của thị tr

ng tổ chức th

i tiêu thụ, một quyết định mua

ng liên quan đến nhiều bên tham gia hơn và việc

mua sắm có tính chất chuyên nghiệp hơn. Việc mua sắm của thị tr
th

ng tổ chức

ng do những đ i diện mua đư đ ợc huấn luyện thông th o thực hiện, vốn là

những ng

i dành qu ng đ i làm việc của họ vào chuyện học để biết cách làm sao

mua cho có lợi.Việc mua càng phức t p, rất có thể càng có nhiều ng

i sẽ tham gia

vào tiến trình quyết định. Các uỷ ban chuyên mua bao gồm những chuyên gia kỹ
thuật và giới qu n trị cao cấp. Điều này có nghĩa là các nhà tiếp thị tổ chức ph i có
những đ i diện chuyên m i đ ợc huấn luyện chu đáo để giao dịch với các khách
mua đư đ ợc huấn luyện kỹ.
2.4.2. Các quy tăđ nhămuaăc aădoanhănghi p
Các khách mua tổ chức th

ng đối diện với quyết định mua có tính chất phức

t p hơn so với khách mua tiêu thụ. Những vụ mua sắm th

ng liên quan đến các

khối l ợng tiền lớn, các cân nhắc phức t p về mặc kinh tế, kỹ thuật và các nh
h

ng qua l i rắc rối giữa nhiều ng

i thuộc nhiều cấp độ trong tổ chức của khách

mua. B i chuyện mua mang tính chất phức t p, các khách mua tổ chức có thể mất
nhiều th i gian hơn để đ a ra quyết định.
- Các doanh nghiệp đ a ra quyết định mua gì?
- Doanh nghiệp đối diện với c một lo t các quyết định khi mua. Số l ợng
quyết định phụ thuộc vào d ng tình huống mua.
Nh ngăd ngăchínhăc aăcácătìnhăhu ngămua:
 Mua l i tiếp: ng

i mua đặt hàng có tính lặp l i, không có sự điều

chỉnh, sửa đổi trong các l n mua.

 Mua l i có điều chỉnh: ng

i mua thay đổi các chi tiết nh kỹ thuật

của s n ph m, giá c , các điều kiện khác hoặc các nhà cung cấp. Mua l i có điều
chỉnh th

ng là m rộng số l ợng tham gia vào chuyện quyết định mua.

 Mua mới: đặt ra tr ớc mắt một công ty việc mua một s n ph m hoặc

dịch vụ l n đ u tiên. Trong tình huống mua mới, ng

32

i mua c n ph i thu thập một

khối l ợng thông tin lớn về s n ph m và các nhà cung ứng. Giá trị của mặt hàng
hay chi phí mua sắm và mức độ rủi ro càng cao, thì số l ợng ng

i tham gia vào

quá trình thu thập thông tin và ra quyết định ngày càng đông.
2.4.3. Ti nătrìnhămuaăc aădoanhănghi p
Tiến trình mua của doanh nghiệp có khuynh h ớng đúng qui cách hơn so tiến
trình mua của ng

i tiêu dùng. Các cuộc mua của tổ chức lớn th

ng yêu c u

những chi tiết kỹ thuật của s n ph m, th o ra các yêu c u về mua, các nghiên cứu
kỹ l ỡng về nhà cung cấp.
Trong tiến trình mua của tổ chức ng

i mua và ng

khá nhiều vào nhau. Các nhà tiếp thị tiêu dùng th

i bán th

ng phụ thuộc

ng vẫn có một kho ng cách đối

với khách hàng của mình, nh ng các nhà tiếp thị tổ chức có thể xắn tay áo cao lên
và làm việc mật thiết với khách hàng của mình trong suốt các giai đo n thuộc tiến
trình mua.
Chúng ta tr l i các câu hỏi về cách ứng xử của doanh nghiệp:
- Ai tham gia vào tiến trình mua?
- Những nh h

ng quan trọng nào tác động đến ng

i mua?

- Tiến trình mua của doanh nghiệp là gì?
2.4.3.1. Ai tham gia vào tiến trình mua?
Ai có dự ph n vào các quyết định mua trị giá hàng trăm tỷ đô- la hàng hoá,
dịch vụ c n thiết. Theo webster và Wind đơn vị quyết định của tổ chức mua là Hội
đồng mua sắm ( trung tâm mua), đ ợc định nghĩa: tất c các cá nhân và các nhóm
tham dự vào tiến trình quyết định mua cùng chia sẻ một số mục tiêu chung và
những may rủi phát sinh từ các quyết định.
Trung tâm mua bao gồm các thành viên của tổ chức, có nắm bất kỳ vai trò
nào trong năm vai trò thuộc tiến trình quyết định mua.
- Ng

i sử dụng: Là ng

- Ng

i nh h

i sẽ sử dụng s n ph m và dịch vụ mua

ng: Là ng

i tác động đến quyết định mua. Họ th

ng xác

định các chi tiết kỹ thuật và cung cấp thông tin đánh giá lựa chọn
- Ng

i mua: Là ng

i có th m quyền chính thức trong việc tuyển lựa nhà

cung cấp và trong việc dàn xếp các điều kiện mua.
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- Ng

i quyết định: Là ng

i có quyền hành chính thức để chọn hoặc chấp

thuận dứt khoát các nhà cung cấp.
- Ng

i b o vệ: Là ng

2.4.3.2. Những nh h

i kiểm soát dòng thông tin đến các ng
ng quan trọng tác động đến ng

i mua:

Khách mua doanh nghiệp chịu sự chi phối của nhiều nh h
quyết định mua. Một số nhà tiếp thị cho rằng những nh h
về tính kinh tế. Họ thấy ng

i mua d

i khác.

ng khi đề ra các

ng quan trọng là thuộc

ng nh chuộng nhà cung cấp nào cống hiến

giá c tối thiểu, hoặc s n ph m tốt nhất, hoặc dịch vụ nhiều nhất. Quan điểm này
cho rằng các nhà tiếp thị doanh nghiệp nên tập trung vào cống hiến những lợi ích
kinh tế m nh mẽ cho khách mua.
Những nhà tiếp thị khác l i thấy ng

i mua quan tâm đến những yếu tố cá

nhân nh thiện chí, sự chu đáo hay không có rủi ro...Trên thực tế, ng

i mua doanh

nghiệp nh y c m với c hai yếu tố kinh tế và cá nhân.
Quan điểm của Webster và Wind đư phân lo i các nh h
ng

i mua doanh nghiệp thành bốn nhóm chính:
- Môi tr

ng

- Tổ chức
- Quan hệ giữa các cá nhân
- Cá nhân.
2.4.3.3. Tiến trình mua của doanh nghiệp s n xuất
- Nhận thức vấn đề
- Phát ho tổng quát nhu c u
- Xác định qui cách s n ph m
- Tìm kiếm nhà cung cấp
- Yêu c u chào hàng
- Lựa chọn nhà cung cấp
- Làm thủ tục đặt hàng
- Đánh giá kết qu thực hiện.
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ng khác nhau đến

CỂUăH IăTH OăLU N
1. Trình bày khái niệm thị tr

ng và nêu căn cứ phân lo i thị tr

ng.

2. Trình bày khái niệm nhu c u, đặc điểm của nhu c u.
3. Anh (chị) hưy trình bày các yếu tố trong môi tr
4. Trình bày các nhân tố nh h

ng vĩ mô.

ng đến hành vi mua sắm của ng

i tiêu dùng.

5. Trình bày mô hình năm giai đo n của quá trình mua sắm của ng
dùng.
6. Nêu những đặc điểm của thị tr

ng doanh nghiệp.

35

i tiêu

Ch
3.1. M căđíchăvƠăđ iăt

ngă3. NGHIểNăC UăMARKETING
ngănghiênăc uămarketing

3.1.1. VaiătròăvƠăm căđíchănghiênăc u
3.1.1.1. Khái niệm
Nghiên cứu marketing là quá trình thu thập và phân tích có hệ thống các dữ
liệu về các vấn đề liên quan đến ho t động marketing về hàng hoá và dịch vụ.
Điều quan trọng

đây là ph i thu thập và phân tích dữ liệu một cách có hệ

thống. Tính hệ thống khi nghiên cứu thể hiện

hai mặt.

- Dữ liệu thu thập ph i theo một trật tự logic nhất định
- Ph i đ m b o tính khách quan nghĩa là chính xác khoa học đ m b o ph n
ánh đúng thực t i. Muốn vậy ph i bổ sung thêm vào định nghĩa hai nội dung quan
trọng của nghiên cứu là:

 Công tác thiết kế nghiên cứu.
 Làm rõ b n chất của dữ liệu.

S dĩ ph i bổ sung thêm vì một khi không có công tác thiết kế nghiên cứu thì
việc nghiên cứu không có hệ thống và việc nghiên cứu ph i làm rõ dữ liệu để có ý
nghĩa và giá trị cho ng

i sử dụng.

3.1.1.2. Vai trò và mục đích nghiên cứu
- Xác định dung l ợng thị tr

ng với kh năng cung cấp và tiêu thụ s n ph m

của doanh nghiệp trong từng th i kỳ.
- Đánh giá và lựa chọn thị tr

ng mục tiêu có triển vọng nhất cho sự thập nhập

và m rộng ho t động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Tìm ra những con đ

ng ngắn nhất, hiệu qu nhất cho việc triển khai ứng

dụng các lo i s n ph m mới thích hợp với thị hiếu t ơng lai của ng

i tiêu dùng.

- T o tiền đề và cơ s khoa học để phân tích đánh giá, dự th o và điều chỉnh
hợp th i các ch ơng trình kinh doanh và gi i pháp marketing cụ thể cho từng thị
tr

ng trong từng th i kỳ nhất định.
- Là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro, bất trắc, mặc

khác có thể chu n bị điều kiện, kịp th i nắm bắt th i cơ, không ngừng tăng c
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ng

sức m nh và lợi thế c nh tranh trong sự tác động không ngừng của môi tr

ng kinh

doanh.
3.1.2. Đ iăt

ngănghiênăc u

Ho t động nghiên cứu của marketing th

ng đ ợc tiến hành trên nhiều lĩnh vực

và ph m vi khác nhau, liên quan đến toàn bộ ho t động của tổ chức và qu n lý kinh
doanh của doanh nghiệp. Th
- Nghiên cứu thị tr
 Đo l

ng tập trung vào các đối t ợng sau:

ng bán hàng

ng các tìm năng thị tr

 Phân tích tỷ trọng thị tr

ng.

ng.

 Xác định các đặc tính của thị tr

ng.

 Phân tích các ho t động tiêu thụ bán hàng.
 Nghiên cứu kênh phân phối.

 Thử nghiệm thị tr

ng.

 Đánh giá các chính sách xúc tiến yểm trợ.

- Nghiên cứu về s n ph m

 Xác định tiềm năng và sự chấp nhận về s n ph m của doanh nghiệp.
 Nghiên cứu s n ph m c nh tranh.

 Nghiên cứu bao bì, mẫu mư nhưn hiệu và dịch vụ b o hành.
- Nghiên cứu về qu ng cáo

 Phân tích động cơ và tình huống mua.

 Đánh giá hệ thống các ph ơng tiện qu ng cáo.

 Nghiên cứu ho t động qu ng cáo của đối thủ c nh tranh.


ớc tính chi phí và hiệu qu của ch ơng trình qu ng cáo.

- Nghiên cứu về ho t động kinh doanh

 Dự báo ngắn h n và dài h n về kinh doanh.
 Nghiên cứu sự biến động về giá c .

 Nghiên cứu về thu mua và kho hàng.

 Nghiên cứu về thị tr

ng quốc tế và xuất kh u.

 Nghiên cứu về hệ thống thông tin qu n lý.
- Nghiên cứu về trách nhiệm của công ty
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 Sự tác động của môi tr

ng sinh thái.

 Những ràng buộc pháp lý đối với qu ng cáo.

 Về quyền h n của ng

i tiêu dùng.

 Các trào l u về văn hoá nghệ thuật.
3.2. Phân khúc th ătr

ng

Một công ty quyết định ho t động trên một thị tr

 Bình th

ng rộng lớn thừa nhận rằng:

ng không thể phục vụ hết đ ợc tất c khách hàng trên thị tr

ng

đó. Khách hàng quá đông, phân tán và c những yêu c u mua sắm khác nhau.

 Một số đối thủ sẽ có lợi thế hơn đến việc phục vụ những nhóm khách hàng

cụ thể của thị tr

ng đó.

Thay vì, c nh tranh
tr

khắp mọi nơi công ty c n phát hiện những khúc thị

ng hấp dẫn nhất mà công ty có thể phục vụ đ ợc một cách có hiệu qu .
3.2.1. Kháiăni m
Là việc sử dụng một số tiêu thức thích hợp để tiến hành phân chia khách hàng

(thị tr

ng ) thành đo n khúc nhất định nh ng có đặc điểm đồng nhất về cung cũng

nh c u mong muốn s n ph m nhất định qua đó công ty lựa chọn đo n thích hợp
nhất cho mục tiêu tiếp thị, nổ lực của mình góp ph n thành đ t.
L iăíchăc aăvi căphơnăkhúcăth ătr

ng:

- Xác định nhu c u của nhóm khách hàng một cách chính xác, từ đó công ty
hiểu rõ khách hàng mục tiêu để phục vụ tốt hơn.
- Ho t động của Marketing nhằm đáp ứng nhu c u của một nhóm khách hàng
sẽ có hiệu qu hơn nhiều so với Marketing h ớng tới tất c các đối t ợng khách
hàng.
- Qua việc phân khúc sẽ làm cho s n ph m đ ợc hiệu chỉnh cho phù hợp với
nhu c u của khách hàng mục tiêu từ đó hình thành lực l ợng khách hàng trung
thành với nhưn hiệu của công ty, là tài s n hữu hình của doanh nghiệp.
3.2.2. Cácătiêuăth căphơnăđo năth ătr

ng

3.2.2.1. Các tiêu thức địa lý:
- Chia thị tr

ng thành vùng, miền: vùng tây bắc, vùng núi thái Bình d ơng,

Vùng trung tâm Đông Nam Á, Bắc á,....
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- Chia thị tr
d ới 5.000 ng

ng thành thành phố hay khu t ơng đ ơng: Thành phố với dân số

i ; trên 5.000 ng

- Chia thị tr

iầ

ng theo mật độ dân số: Thành thị, Ngo i thành, Nông thôn,

Miền núi.
- Chia theo khí hậu: Theo dự báo th i tiết
Kết luận:
Phân tích thị tr

ng theo yếu tố địa lý đòi hỏi ph i chia thị tr

ng thành những

đơn vị địa lý khác nhau. Công ty có thể quyết định ho t động trong một hay một vài
vùng hay ho t động tất c các vùng nh ng chú ý đến những khác biệt về các nhu
c u và s thích của từng vùng địa lý.
3.2.2.2. Các tiêu thức nhân kh u:
Phân khúc thị tr

ng theo các yếu tố nhân kh u là phân chia thị tr

những nhóm trên cơ s

những biến nhân kh u nh

ng thành

tuổi tác, giới tính, thu

nhậpầCác yếu tố nhân kh u là cơ s phổ biến nhất để phân biệt các nhóm khách
hàng.
- Lý do thứ nhất là những mong muốn, s thích và mức độ sử dụng của ng
tiêu dùng th

ng gắn bó chặt chẽ với các biến nhân kh u.

- Thứ hai các yếu tố nhân kh u dễ đo l
khi thị tr

i

ng hơn h u hết các biến khác. Ngay

ng mục tiêu đ ợc xem xét không ph i yếu tố nhân kh u thì vẫn c n ph i

suy tr l i các đặc điểm yếu tố nhân kh u để biết quy mô của thị tr

ng mục tiêu,

ph ơng tiện truyền thông tiếp cận nó hiệu qu .
 Giới tính: Nam, Nữ

Việc phân khúc thị tr

ng theo giới tính đư đ ợc áp dụng từ lâu đối với: áo

qu n, xe cộ, giày dép, nữ trang, mỹ ph m, kính, túi, mũ, nón, đồ thể thao, thuốc lá ..
 Tuổi tác: D ới 6 tuổi, từ 6-11 tuổi,ầ

Áo qu n, xe cộ, giày dép, nữ trang, mỹ ph m, kính, túi, mũ, nón, đồ thể thao,
thuốc, sữa..

 Thu nhập: D ới 2 triệu đồng/tháng, 3 triệu đồng/tháng.

39

Liên quan đến các s n ph m cao cấp đ ợc bán với các mức giá khác nhau nh
ôtô, xe máy, canô, vật dụng gia đình, thức ăn, thức uống, dịch vụ vui chơi gi i trí,
du lịch, đồ điện tử, th m mỹ, ph ơng tiện thông tin, truyền hình..
Tuy nhiên thu nhập không ph i bao gi cũng dự báo tr ớc khách hàng tốt nhất
đối với một s n ph m nhất định.

 Học vấn: PTTH, Trung học, Cao Đẳng, Đ i học, th c sĩ..

Sách báo, dịch vụ có trình độ cao, giáo dục

 Nghề nghiệp: qu n lý, kỹ thuật, thợ thủ công, công nhân, chủ tr i,

h u trí, sinh viên, nội trợ, thất nghiệp.
Áo qu n, CNTT, sách báo, dụng cụ văn phòng, dụng cụ lao động

 Tôn giáo: Thiên chúa giáo, Tin lành, Hồi giáo, Đ o phật..

Thực ph m, hình t ợng, kinh, thiệp lịch,

 Chủng tộc: Da trắng, Da đen, châu á, nam áầ
 Dân tộc: Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Ngaầ

3.2.2.3. Các tiêu thức tâm lý:
- Nghệ thuật:Âm nh c, Sân khấu, Sách báo
- Lối sống: Giữa truyền thống, hiện đ i, an phận, c u tiến, bao dung, tự kỷầ
- Nhân cách: Là tổng hợp những thuộc tính mang tính tâm lý ổn định, bền
vững của một cá nhân, quy định giá trị xư hội và hành vi, cách ứng xử của họ với
môi tr

ng xung quanh.

Những ng
tr

i làm Marketing đư sử dụng biến nhân cách để phân khúc thị

ng. Họ t o cho s n ph m của mình những nhân cách theo nhưn hiệu t ơng ứng

với nhân cách của ng

i tiêu dùng.

3.2.2.4. Phân khúc thị tr

ng theo hành vi:

Phân khúc theo hành vi, ng

i mua đ ợc chia thành nhiều nhóm căn cứ vào

trình độ hiểu biết, thái độ, cách sử dụng và ph n ứng đối với s n ph m. Nhiều ng

i

làm marketing tin chắc rằng các biến hành vi là điểm xuất phát tốt để t o các khúc
thị tr

ng.
a. Lý do mua hàng: Có thể phân lo i ng

c u, mua hàng hay sử dụng s n ph m.
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i mua dựa theo lý do n y sinh nhu

b. Lợi ích: Phân lo i ng
kiếm

i mua theo những lợi ích khác nhau mà họ đang tìm

s n ph m.
- Tác dụng chữa bệnh (phòng sâu răng):
Gia đình đông ng

i, sử dụng nhiều, b o thủ, mắc chứng bệnh t

ng..( P/S

ngừa sâu răng v ợt trội).
- Tác dụng th m mỹ (răng bóng):
Thanh, thiếu niên, cho ng

i hút thuốc, rất c i m và ho t độngầ( Đức H i

qu ng cáo kem đánh răng) (P/s trắng sáng)
- Mùi vị (có mùi vị dễ chịu): Trẻ em, thích kẹo thơm b c hà, ( P/S bé ngoan)
c. Tìnhătr ngăng

iăs ăd ng: sử dụng ít, nhiều, trung bình

d. M căđ ătrungăthƠnh: trung bình, cao tuyệt đối, không
e. Giaiăđo năsẵnăsƠng: Ch a biết, biết đến, nghe tin, quan tâm, mong nuốn, có
ý định mua.
f. Tháiăđ ăv iăs năph m: Vui mừng tốt, bàng quan, xấu, thù ghét.
Cácăyêuăc uăkhiăphơnăđo năth ătr
- Thị tr

ng:

ng phân đo n ph i có qui mô đủ lớn để công ty đ a ra các mục tiêu tiếp

thị
- Phân đo n thị tr

ng ph i đ m b o tính kh thi:

 Các tiêu thức phân đo n ph i phù hợp

 Có kh năng tiếp cận để đ a ra các s n ph m có đặc thù riêng cho khu
vực.
- Việc phân đo n thị tr
3.3. Xácăđ nhăth ătr

ng không gián tiếp phân chia giai cấp.

ngăm cătiêu

3.3.1. Đánhăgiáăcácăkhúc
Việc phân đo n thị tr

ng đ a đến cho doanh nghiệp nhiều tình huống khác

nhau, buộc doanh nghiệp ph i phân tích đánh giá u thế và bất lợi thế của từng phân
đo n tr ớc khi quyết định lựa chọn và thâm nhập.Qúa trình phân tích đánh giá các
phân khúc thị tr

ng đ ợc dựa trên các nhân tố cơ b n sau:

- Qui mô tốc độ phát triển của phân khúc thị tr

ng: c n đánh giá qui mô tiềm

năng và qui mô hiện t i của nhu c u trên từng đo n thị tr
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ng qua từng th i kỳ và

dự đoán tốc độ tăng tr
của thị tr

ng của chúng so với tốc độ tăng tr

ng.

- Cơ cấu sự thu hút của các đo n thị tr
tr

ng bình quân chung

ng: tính hấp dẫn của mỗi đo n thị

ng còn tiềm n và phụ thuộc rất lớn vào sự tác động của các nhân tố chủ yếu là:
 Sức m nh của nhà cung ứng

 Rào chắn của sự thâm nhập và thoát ly

 Sức m nh và cơ cấu của đối thủ c nh tranh

 Vai trò và sức m nh quyền lực của khách hàng
- Mục đích kinh doanh và nguồn tài lực của doanh nghiệp trong mối quan hệ
với từng phân đo n.
Trong thực tế, nhiều phân đo n hấp dẫn, có t m cỡ lớn vẫn có thể bị lo i trừ
nếu chúng không phù hợp với mục đích kinh doanh lâu dài của doanh nghiệp,
không làm tăng sức m nh tổng hợp của doanh nghiệp trong t ơng lai hoặc thậm chí
v ợt quá năng lực c n thiết hiện có của doanh nghiệp. Không nên gia nhập vào một
phân khúc, một thị tr

ng nào đó mà doanh nghiệp không thể thành công, không

phát huy đ ợc lợi thế hơn hẳn so với đối thủ và không thể s n xuất đ ợc những s n
ph m có giá trị v ợt trội, hơn hẳn trên đo n thị tr
3.3.2. Lựaăch năkhúcăth ătr

ng đó.

ng

Dựa trên kết qu phân tích và đánh giá tiềm năng của mỗi phân khúc thị
tr

ng, doanh nghiệp sẽ quyết định lựa chọn một hoặc một số khúc triển vọng thuận

lợi nhất để thâm nhập và phục vụ. Thị tr

ng mục tiêu của doanh nghiệp có thể là

các mô thức sau:
- Tập trung phân khúc đơn: là tr

ng hợp doanh nghiệp tập trung mọi kh

năng và tiềm lực vào việc phục vụ h n chế chỉ một khúc duy nhất. Phân khúc đó có
thể ch a có đối thủ m nh hoặc mới đ ợc phát hiện hoặc hứa hặn một tốc độ tăng
tr

ng cao.
- Tập trung s n ph m chuyên biệt: là tr

ng hợp doanh nghiệp tập trung vào

s n xuất một lo i s n ph m duy nhất để phục vụ cho nhiều phân khúc khác nhau
thậm chi cho toàn bộ tổng thể thị tr

ng thống nhất.
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- Chuyên biệt khách hàng: là tr

ng hợp doanh nghiệp dựa vào một số phân

khúc với những yêu c u s n ph m hoàn toàn khác nhau. Trong đó, mỗi phân khúc là
một hấp dẫn đặc biệt phù hợp với tiềm năng đa d ng của doanh nghiệp.
- Đa d ng hoá toàn bộ thị tr
gia tăng thâm nhập toàn bộ thị tr

ng: là tr

ng hợp doanh nghiệp chủ tr ơng cố

ng, phục vụ cho mọi khách hàng khác nhau

nhiều chủng lo i s n ph m khác nhau theo yêu c u của họ.
3.4. T oăđặcăđi măkhácăbi tăvƠăđ nhăv ăs năph m
3.4.1. Côngăc ăt oăđặcăđi măkhácăbi t
Có bốn cách suy nghĩ và việc t o đặc điểm khác biệt cho s n ph m của một
công ty. Công ty có thể bằng cách cung ứng một s n ph m tốt hơn, nhanh hơn, mới
hơn hay rẻ hơn. “Tốt hơn” có nghĩa là s n ph m của công ty ph i hơn hẳn các địch
thủ của nó. Nó th

ng đòi hỏi ph i c i tiến chút ít s n ph m hiện có. “Mới hơn” có

nghĩa là phát triển một gi i pháp mà tr ớc đây ch a từng có . Việc này th
đựng rủi ro lớn hơn so với tr

ng chứa

ng hợp chỉ c i tiến, nh ng cũng l i t o cơ may thắng

đậm hơn. “Nhanh hơn” có nghĩa là gi m bớt th i gian thực hiện hay giao hàng liên
quan đến việc sử dụng hay mua một s n ph m hay dịch vụ cuối cùng. “Rẻ hơn” có
nghĩa là có thể mua đ ợc một s n ph m t ơng tự với số tiền ít hơn.
Những công ty chỉ dựa vào việc t o đặc điểm khác biệt cho s n ph m của
mình bằng cách cắt gi m chi phí và giá có thể ph m ph i sai l m.
- Thứ nhất là, một s n ph m “rẻ hơn” so với các địch thủ của nó th

ng bị

nghị ng là hàng không tốt, ngay c khi nó tốt hơn thật sự.
- Thứ hai là công ty th
này có thể làm cho ng

ng có thể cắt gi m dịch vụ để đ m b o giá h và điều

i mua xa lánh.

- Thứ ba là, đối thủ c nh tranh th

ng bất ng tung ra một s n ph m còn “rẻ

hơn” do tìm đ ợc chỗ s n xuất và chi phí thấp hơn. Nếu công ty không làm cho s n
ph m của mình trội hơn về bất kỳ mặt nào khác, ngoài chuyện rẻ hơn, thì nó sẽ bị
thua đối thủ c nh tranh đó.
Bây gi đư sẵn sàng để nghiên cứu những cách cụ thể mà công ty có thể t o
đặc điểm khác biệt cho s n ph m của mình so với s n ph m của các đối thủ c nh
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tranh. Một công ty hay một b ng chào hàng có thể khác biệt về bốn yếu tố cơ b n:
s n ph m, dịch vụ, nhân sự hay hình nh nh sau :
B ngă3:ăB ngăcôngăc ăt oăđặcăđi măkhácăbi t
S năph m

D chăv

Nhơnăsự

Hìnhă nh

Tính chất

Giao Hàng

Năng lực

Biểu t ợng

Công dụng

Lắp đặt

Lịch sử

Ph ơng tiện truyền thông

Mức độ phù hợp

Huấn luyện khách

Tín nhiệm

B u không khí
Sự kiện

hàng
Độ bền

Dịch vụ t vấn

Tin cậy

Độ tin cậy

Sửa chữa

Nhiệt tình

Kh năng sử

Dịch vụ khác

Biết giao

dụng

tiếp

Kiểu dáng
Kết cấu
3.4.2. Xơyădựngăcácăchi năl

căđ nhăv

Định vị th ơng hiệu là chiếm giữ “hình nh” trong tâm trí của khách hàng.
Chiến l ợc định vị phù hợp sẽ t o ra giá trị và sự khác biệt đ ợc khắc sâu trong suy
nghĩ của khách hàng. Định vị th ơng hiệu t o ra chỗ đứng của th ơng hiệu so với
các đối thủ trong ngành. Định vị giúp định h ớng các ho t động tiếp thị, truyền
thông và chiến l ợc th ơng hiệu. Khi đư xác định đ ợc ph ơng pháp tiếp cận thị
tr

ng, b ớc kế tiếp là tìm cách thu hút khách hàng đến với th ơng hiệu. D ới đây

là 9 chiến l ợc định vị b n có thể áp dụng.
3.4.2.1. Định vị dựa vào chất l ợng
Sự c m nhận về chất l ợng là một trong những yếu tố quan trọng của th ơng
hiệu và có thể đ ợc kết hợp với một trong những cách d ới đây.Chất l ợng hay
c m nhận về chất l ợng đều xuất phát từ c m nhận của ng

i tiêu dùng. Khi đư lấy

đ ợc lòng tin của khách hàng về chất l ợng, b n sẽ gặt hái thành công khi xây dựng
th ơng hiệu.
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3.4.2.2. Định vị dựa vào giá trị
Dù đư có th i điểm khi những s n ph m đ ợc cho là có giá trị “tốt” đều đ ợc
đánh đồng với giá rẻ, quan niệm này ngày nay đư thay đổi. Ngày càng có nhiều
th ơng hiệu có giá trị ra đ i. Southwest Airlines là một ví dụ điển hình về một
th ơng hiệu vừa có thể đ a ra mức giá rẻ nh ng vẫn duy trì đ ợc một hình nh
th ơng hiệu m nh. Thực tế h u hết những hưng hàng không lớn khác đều theo chân
Southwest giới thiệu những chuyến bay giá rẻ d ới những th ơng hiệu mới hay
th ơng hiệu đ ợc liên kết.
3.4.2.3. Định vị dựa vào tính năng
Ph ơng pháp sử dụng những tính năng s n ph m, dịch vụ để t o sự khác biệt
cho th ơng hiệu đ ợc rất nhiều marketer vận dụng. Lợi thế của ph ơng pháp này là
thông điệp đ a ra rất cụ thể, rõ ràng và dễ lấy đ ợc sự tin t

ng của khách hàng khi

đ a ra đ ợc những thông số thực về s n ph m. Tuy nhiên, định vị dựa vào tính
năng sẽ dễ dàng mất tác dụng nếu đối thủ tung ra những s n ph m có chức năng
mới và u việt hơn.
3.4.2.4. Định vị dựa vào mối quan hệ
Một trong những ph ơng pháp hiệu qu thu hút sự quan tâm của ng
dùng dành cho th ơng hiệu là t o ra thông điệp định vị có sự cộng h

i tiêu

ng với ng

i

tiêu dùng. Ví dụ, th ơng hiệu gi y Sketchers (giày chơi qu n vợt) t o cho ng

i

mang c m giác rất thích thú. Th ơng hiệu máy tính Apple, khi bị mất d n thị ph n,
đư bắt đ u kêu gọi ng

i sử dụng gi i phóng chính họ khỏi chiếc PC (máy tính cá

nhân) và hưy “Suy nghĩ khác”. Những th ơng hiệu trên đư định vị dựa vào những
khách hàng, không ph i dựa vào s n ph m họ cung cấp.
3.4.2.5. Định vị dựa vào mong ớc
Đây là những l i m i gọi khách hàng tới những nơi họ muốn, tr thành con
ng

i họ yêu thích hay đ t đ ợc một tr ng thái tinh th n họ mong muốn.
3.4.2.6. Định vị dựa vào vấn đề / gi i pháp
Nh tên gọi, chiến l ợc định vị này cho khách hàng thấy những vấn đề khiến

họ đau đ u sẽ sớm đ ợc gi i quyết khi sử dụng s n ph m hay dịch vụ. Ví dụ thịt
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đông l nh sẽ gi m th i gian chế biến xuống chỉ còn vài phút so với thịt thông
th

ng. Các công ty cung cấp bột giặt và các chất t y rửa th

ng xuyên sử dụng

chiến l ợc định vị trên.
3.4.2.7. Định vị dựa vào đối thủ
Chiến l ợc này giúp định vị th ơng hiệu dựa trên những yếu tố đ ợc so sánh
giữa nó với đối thủ c nh tranh trực tiếp. Chính vị vậy, ý t

ng này nhiều khi bị cho

là d thừa nh ng rất nhiều chiến dịch đư vận dụng chiến l ợc này. Các th ơng hiệu
giặt t y th

ng xuyên đối đ u với nhau để chứng tỏ rằng mình có sức m nh t y rửa

tốt nhất.
3.4.2.8. Định vị dựa vào c m xúc
n d ới nhu c u mua sắm và tiêu dùng là yếu tố c m xúc. Chính vì vậy, rất
nhiều marketer tấn công vào c m xúc của chúng ta. Theo tác gi Lynn Upshaw
trong cuốn “Building Brand Identity: A Strategy for Success in a Hostile
Marketplace” (t m dich: Xây dựng hình nh h ơng hiệu: chiến l ợc dẫn tới thành
công trong thị tr
hiệu th

ng đ y c nh tranh), việc khách hàng c m nhận thế nào về th ơng

ng bắt nguồn từ nhu c u hay mong muốn, hay nói cách khác ph ơng pháp

đánh vào các yếu tố c m xúc hay tâm lý sẽ là cách định vị hết sức hiệu qu .
Cách định vị của 7up là một tr

ng hợp điển hình. Khi mà thị tr

ng n ớc

cola đư đ ợc chiếm giữ b i 2 th ơng hiệu khổng lồ là Coke và Pepsi. Cứ 3 s n
ph m n ớc ngọt đ ợc tiêu thụ

thị tr

ng Mỹ thì trong đó coke và pepsi đư chiếm

tới 2 s n ph m. Khi mà hai vị trí đ u tiên trong tâm trí ng

i tiêu dùng với s n

ph m n ớc cola đư bị chiếm giữ b i Coke và Pepsi thì 7up sẽ không thành công nếu
định vị là một s n ph m t ơng tự.
Bằng cách t o mối liên kết của s n ph m với vị trí vững chắc của cola đư đ ợc
hình thành trong tâm trí ng

i tiêu dùng, 7up đư định vị mình là s n ph m “không

ph i cola” (uncola), đây chính là một chọn lựa khác để thay thế khi ng
không uống cola. Nếu nhìn từ khía c nh tâm trí của ng

i tiêu dùng

i tiêu dùng thì coke sẽ

chiếm vị trí đ u tiên, pepsi sẽ chiếm vị trí thứ 2 và 7up sẽ chiếm vị trí thứ 3.
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3.4.2.9. Định vị dựa trên công dụng
Một số th ơng hiệu định vị dựa trên những gì họ mang l i cho khách hàng của
mình. Công ty thẻ tín dụng Discover đ a thông điệp định vị của mình là “It Pays to
Discover”, t m hiểu là hưy sử dụng thẻ và lấy tiền l i. Discover là một trong những
công ty cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng đ u tiên cho phép ng
những quyền lợi về tài chính khi sử dụng thẻ.
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i sử dụng h

ng

CỂUăH IăTH OăLU N
1. Trình bày vai trò, đối t ợng và mục đích nghiên cứu marketing.
2. Phân khúc thị tr
khúc thị tr

ng là gì? Có các tiêu thức nào đ ợc sử dụng để phân

ng?

3. Thế nào là xác định thị tr

ng mục tiêu?

4. Có các công cụ nào dùng để t o đặc điểm khác biệt?
5. Trình bày nội dung xây dựng chiến l ợc định vị?
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Ch

ngă4. CHệNHăSÁCHăS NăPH M

4.1. Tổngăquanăv ăs năph m
4.1.1. Kháiăni măS năph m
Theo Philip Kotler: S n ph m là mọi thứ gì có thể chào bán trên thị tr

ng để chú

ý, mua, sử dụng hay tiêu dùng ầ có thể tho mưn đ ợc một mong muốn hay nhu c u.
Nh ngăs năph măđ

cămuaăbánătrênăth ătr

ng g m:

- S n ịể m Ếó tể ệỢ:

 Những vật thể: ôtô, sách báo, qu n áo..
 Dịch vụ: hớt tóc, buổi hoà nh c, ầ

Địa điểm: Hawaii, Venice, Hà Nội
Những tổ chức: Hiệp hội tinh d u, Hiệp hội tim Mỹ..
Ý nghĩ: Kế ho ch hoá gia đình, Lái xe an toànầ
- TểỀỊ qỐan đi m nỢy Ỏ n ịể m ệỢ t ị ể ị y Ố t Ểắn ệi n ố i m t m Ế đ
tểỊ mụn nểỐ Ế Ố Ế a nỂ
y Ố t nỢy mỢ nỂ

i tiêỐ ếùnỂ ốỢ manỂ ệ i ệ i íẾể ẾểỊ ể , Ếểínể nể ẾáẾ

i tiêỐ ếùnỂ Ếể n mỐa Ỏ n ịể m nỢy ểay Ỏ n ịể m ỆểáẾ.

- S n ịể m ở đợy đ

Ế ểi Ố ệỢ Ỏ n ịể m ốô ểìnể ốỢ Ỏ n ịể m ể Ố ểìnể ốỢ t ị

ể ị ẾáẾ y Ố t Ế Ố tểỢnể Ỏ n ịể m nể :

 Yếu tố vật chất: là các yếu tố vật lý hoá học của s n ph m, kể c bao

gói.

 Yếu tố phi vật chất: nhưn hiệu, biểu t ợng, cách sử dụng, cách nhận

biết,ầ là những yếu tố không t o nên giá trị sử dụng nh ng làm tăng giá trị trao
đổi.
Trong tiêu dùng hiện đ i khi mua một s n ph m ng

i tiêu dùng không chỉ

quan tâm đến yếu tố vật chất mà còn quan tâm đến yếu tố phi vật chất, thậm chí còn
tr giá cao hơn yếu tố vật chất. Do vậy khi s n xuất một s n ph m nào đó doanh
nghiệp ph i lựa chọn biểu t ợng th ơng m i, nhưn hiệu và t o ra s n ph m với
nhiều kiểu dáng, qui cách khác nhau để đáp ứng nhu c u của ng

i tiêu dùng.

4.1.2. Cácăc păđ ăs năph m
Khi lập kế ho ch chào hàng hay s n ph m của mình, nhà kinh doanh c n suy
nghĩ đ y đủ về 5 mức độ của s n ph m.
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- Mức cơ b n nhất là lợi ích cốt lõi, chính là dịch vụ hay lợi ích cơ b n mà
khách hàng thực sự mua. Trong tr

ng hợp khách s n, ng

i khách nghỉ đêm mua

sự nghỉ ngơi và giấc ngủ.
- Ng

i kinh doanh ph i biến lợi ích cốt lõi thành s n ph m chung, chính là

d ng cơ b n của s n ph m đó.Vì thế khách s n ph i có một toàn nhà có các phòng
để cho thuê.
-

mức độ thứ ba, ng

i kinh doanh chu n bị một s n ph m mong đợi, tức là

tập hợp những thuộc tính và điều kiện mà ng

i mua th

ng mong đợi và chấp

thuận khi mua s n ph m đó. Khi đến khách s n, khách mong đợi một cái g

ng

sách sẽ, xà bông, khăn tắm, đồ đ c, ..
-

mức độ thứ t , ng

i kinh doanh chu n bị một s n ph m hoàn thiện , tức

là một s n ph m gồm những dịch vụ và lợi ích phụ làm cho s n ph m của công ty
khác với s n ph m của đối thủ c nh tranh. Nh vậy, khách s n sẽ hoàn thiện thêm
s n ph m của mình bằng cách trang bị thêm máy thu hình, hoa t ơi, đăng ký nhận
phòng nhanh, tr phòng nhanh..
- Mức độ thứ năm, là s n ph m tiềm n, tức là những sự hoàn thiện và biến đổi
mà s n ph m đó cuối cùng có thể nhận đ ợc trong t ơng lai. Đay chính là nơi các
công ty tìm kiếm tích cực những cách thức mới để tho mãn khách hàng và t o sự
khác biệt cho s n ph m của mình.Khách s n chu n bị một hộp keo để trên gối hay
chu n bị một đĩa trái câyầ cách làm vui lòng t o thêm cho s n ph m những điều
kiện ng c nhiên bất ng .
4.1.3. Phơnălo iăs năph m
4.1.3.1. Căn cứ vào theo độ bền hay tính hữu h n của chúng, s n ph m có thể
đ ợc phân lo i thành ba nhóm:
a. Hàng không bền
Là những s n ph m cụ thể th

ng chỉ qua một hay vài l n sử dụng. Đó là

những s n ph m tiêu thụ nhanh và th

ng xuyên ph i mua l i.Đối với lo i s n

ph m này c n tổ chức bán rộng rưi khắp nơi, dễ dàng, thuận tiện, khuyến khích
dùng thử và qu ng cáo m nh để gây chú ý và sự a thích sử dụng.
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b. Hàng lâu bền
Là những s n ph m cụ thể th
gian t ơng đối dài. Lo i hàng th

ng đ ợc sử dụng rất nhiều l n và trong th i
ng đòi hỏi về dịch vụ và kĩ năng bán hàng

chuyên nghiệp phục vụ khách hàng.
c. Dịch vụ
Là những ho t động, ích dụng hoặc cách thức tho mưn nhu c u khác đ ợc
đ a ra chào bán. Dịch vụ là lo i s n ph m vô hình, đa d ng, gắn chặc chẽ với hàng
hoá và đi liền với quá trình sử dụng hàng hoá.
4.1.3.2. Phân lo i hàng tiêu dùng: ng

i tiêu dùng mua sắm nhiều lo i hàng

hoá khác nhau, những hàng hoá đó có thể phân lo i theo căn cứ thói quen mua hàng
của ng

i tiêu dùng:

a. Hàng dùng ngày
Những thứ hàng mà ng

i ta th

ng mua sắm th

ng xuyên, ngay lập tức và

mất rất ít công sức khi mua. Hàng dùng ngay đ ợc phận lo i thành hàng nhu yếu (
là hàng th

ng xuyên mua nh kem đánh răng, thịt, cá ..), hàng mua ngẫu hứng ( là

hàng mua không hề dự kiến tr ớc hay mất công tiềm kiếm nh bán kẹo thanh và
báo chí

quày tính tiền) và hàng kh n cấp là những thứ đ ợc mua khi có nhu c u

cấp bách nh mua dù, áo m a khi có trận m a rào).
b. Hàng mua có đắn đo
Là những thứ hàng mà trong quá trình lựa chọn và mua sắm ng
th

i tiêu dùng

ng so sánh mức độ thích hợp, chất l ợng, giá c và kiểu dáng nh đồ gỗ, qu n

áo, xe cộ và các thiết bị gia dụng khác.
c. Hàng đặc hiệu
Là những thú hàng có đặc điểm độc đáo hay nhưn hiệu đặc biệt mà có một
nhóm ng

i mua th

ng có thói quen bỏ ra nhiều công sức để tìm mua. Ví nh các

kiểu hàng trang trí, ô tô, thiết bị âm thanh..
d. Hàng không thiết yếu
Là những thứ hàng mà ng
th

i tiêu dùng không biết đến hay có biết đến nh ng

ng không nghỉ đến chuyên mua. Ví nh máy chế biến thực ph m là hàng không

thiết yếu cho đến khi ng

i tiêu dùng nghe qu ng cáo.

51

4.2. Cácăquy tăđ nhăv ănhưnăhi uăs năph m
4.2.1. Nhưnăhi uăvƠăcácăb ăph năc uăthƠnh
4.2.1.1. Định nghĩa
Theo Philip Kotler: Nhưn hiệu là tên, thuật ngữ, biểu t ợng hay kiểu dáng hoặc
một sự kết hợp những yếu tố đó nhằm xác định hàng hoá hay dịch vụ của một ng
bán hay một nhóm ng

i

i bán và phân biệt chúng với những thứ của các đối thủ

c nh tranh.
Nhưn hiệu về cơ b n là một sự hứa hẹn của ng
ng

i bán đ m b o cung cấp cho

i mua một tập hợp nhất định những tính chất, lợi ích và dịch vụ. Những nhưn

hiệu tốt đều kèm theo sự đ m b o chất l ợng. Song một nhưn hiệu đ ợc coi là tốt
đ ợc thể hiện

nhiều khía c nh khác nhau:

- Nêu lên một thuộc tính nào đó của s n ph m. Một nhưn hiệu tr ớc tiên ph i
gợi lên trong ý nghĩ những thuộc tính nhất định.
- Nhưn hiệu nói một đều gì đó về giá trị nào đó của nhà s n xuất. Chẳng h n
xe Mercedes thể hiện một sự hoàn h o, an toàn, uy tín. Ng
phát hiện những nhóm ng

i làm marketing ph i

i mua đang tìm kiếm những giá trị đó. nh sự tin cậy.

- Thể hiện một nét văn hoá nhất định. Ví nh văn hoá Đức có tổ chức, hiệu
qu và chất l ợng cao.
- Thể hiện một nhân cách nhất định nào đó, một con s tử làm chúa tể, một
cung điện tôn nghiêm, m ợn nhân cách của một nhân vật, một ng
- Chỉ rõ hình nh của ng

i phát ngôn.

i sử dụng: nhưn hiệu thể hiện khách hàng mua hay

sử dụng s n ph m đó.
- Thể hiện lợi ích: Khách hàng không những mua thuộc tính mà còn mua lợi
ích Ví nh thuộc tính bền có thể chuyển thành lợi ích thực dụng nh “ta sẽ không
ph i mua vài năm một chiếc xe mới” hay thuộc tính đắt tiền có thế chuyển thành lợi
ích tình c m “ chiếc xe giúp b n c m thấy sang trọng”.
4.2.1.2. Các bộ phận cấu thành nhưn hiệu
- Tên nhưn hiệu: đó là bộ phận của nhưn hiệu mà ta có thể đọc đ ợc.
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- Dấu hiệu của nhưn hiệu: đó là bộ phận của nhưn hiệu mà ta có thể nhận biết
đ ợc nh ng không thể đọc đ ợc nh : biểu t ợng, hình vẽ, màu sắc, kiểu chữ đặc
thù...
Ngoài các khái niệm cơ b n trên, ta c n quan tâm tới hai khái niệm có liên
quan đến ph ơng diện qu n lý nhưn hiệu, đó là dấu hiệu hàng hóa và quyền tác gi .
- Dấu hiệu hàng hóa: là toàn bộ nhưn hiệu hay một bộ phận của nó đ ợc đăng
ký t i cơ quan qu n lý nhưn hiệu, do đó đ ợc b o vệ về mặc pháp lý.
- Quyền tác gi : là quyền độc chiếm tuyệt đối về sao chụp, xuất b n, bán nội
dung và hình thức của một tác ph m văn học, âm nh c hay nghệ thuật.
 Yêuăc uăkhiăđặtătênănhưnăhi u:

- Tên hiệu ph i dễ phát âm, dễ đọc, dễ nhớ.
- Nó có thể chuyển thành tên n ớc ngoài dể dàng.
- Có thể đăng ký b o hộ.
- Thể hiện các thuộc tính trên.
- Ph i mang tính th m mỹ nghệ thuật.
4.2.2. Cácăquy tăđ nhăcóăliênăquanăđ nănhưnăhi u
4.2.2.1. Quyết định gắn nhưn:
Quyết định đ u tiên là công ty c n phát triển một tên nhưn cho s n ph m của
mình.
Nó có lợi cho ai?. Họ h

ng lợi nh thế nào?. Và chịu tốn phí bao nhiêu?

Chúng ta hưy nhìn vấn đề đặt tên nhưn hiệu từ quan điểm của ng

i mua và ng

bán:
- Quan điểm ng
Tên hiệu giúp ng

i mua:
i ta biết nhiều về chất l ợng.

Hàng tiêu dùng không nhưn hiệu thì ph i r , ngửiầ mất th i gian.
Không thể nh mua hộ đ ợc.
- Quan điểm ng

i bán: Việc gắn nhưn t o cho ng

i bán một số lợi ích

Tên hiệu giúp dễ thực hiện đơn hàng và l n ra các vấn đề khác.
Để qu ng cáo thu hút khách hàng.
Chống c nh tranh và đ ợc pháp luật b o vệ.
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i

Giúp ng

i bán phân khúc thị tr

ng

Tên hiệu tốt giúp t o dựng hình nh công ty hay tăng uy tín công ty.
- Quan điểm xư hội:
Đặt tên hiệu giúp đ a tới chất l ợng s n ph m cao hơn.
Có nhiều mặt hàng dễ lựa chọn.
4.2.2.2. Quyết định ng

i b o trợ nhưn hiệu

S n ph m đ ợc tung ra với :
- Tên hiệu của ng

i s n xuất hay đôi khi còn gọi là nhưn hiệu toàn quốc

- Tên hiệu của nhà phân phối hay nhưn hiệu bán lẻ
- Thuê m ớn tên hiệu.
4.2.2.3. Quyết định về chất l ợng tên hiệu
Chất l ợng là một công cụ định vị chủ yếu của các nhà tiếp thị. Chất l ợng
thể hiện tính bền, tính tin cậy, tính an toàn, dễ sử dụng, dễ sữa chửa. Có 4 mức chất
l ợng: thấp, trung bình, cao và h o h ng.
4.2.2.4. Quyết định đặt tên hiệu riêng hay tên chung (tên công ty)
Tên hiệu riêng: Mỗi s n ph m đ ợc đặt với một tên hiệu khác nhau, nếu s n
ph m nào đó kém chất l ợng hay bị khách hàng t y chay không nh h

ng đến uy tín

của công ty, giúp dễ thực hiện việc đa d ng hoá tên hiệu s n ph m.
Tên hiệu là tên công ty: Mọi s n ph m do công ty s n xuất ra đều mang một nhưn
hiệu duy nhất. Có nhiều lợi thế là chi phí qu ng cáo không trưi đều cho các tên hiệu
khác nhau, bán hàng có nhiều thuận lợi khi tên tuổi công ty có uy tín trên thị tr
Tuy nhiên nếu s n ph m chất l ợng kém nh h

ng.

ng đến uy tín của tất c các s n ph m

công ty.
4.2.2.5. Quyết định m rộng tên hiệu:
Công ty sẽ sử dụng một tên hiệu đư thành công để tung ra những s n ph m
mới hay s n ph m c i tiến. Chiến l ợc m rộng tên hiệu đem l i một số lợi thế:
- Một tên hiệu nổi tiếng sẽ làm cho s n ph m mới đ ợc nhận biết ngay và sớm
đ ợc chấp nhận.
- Nó cho phép công ty tham gia vào những lo i s n ph m mới một cách dễ
dàng hơn.
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- Việc m rộng nhưn hiệu tiết kiệm khá nhiều chi phí qu ng cáo mà th

ng là

vẫn c n thiết để làm quen các khách hàng với tên nhưn mới.
K tălu n:
Chiến l ợc m rộng tên hiệu cũng chứa đựng những rủi ro:
 S n ph m mới làm thất vọng ng

i mua và gây tổn h i đến sự tín

nhiệm của họ đối với các s n ph m khác của công ty.

 Tên hiệu có thể không thích hợp với s n ph m mới.

 Tên hiệu có thể mất đi vị trí đặc biệt trong tâm trí ng

i tiêu dùng do

m rộng quá mức.
4.2.2.6. Quyết định đa hiệu:
Đây là quyết định triển khai nhiều nhưn hiệu trong cùng một lo i s n ph m,
mục đích là tăng doanh số, lợi nhuận, chiếm đ ợc nhiều chổ trên kệ bày hàng. Mối
nguy hiểm chính của việc sử dụng nhiều tên hiệu là mỗi nhưn hiệu chỉ chiếm đ ợc
một thị ph n nhỏ và không có nhưn hiệu nào có kh năng sinh l i đáng kể. Công ty
sẽ phung phí tài nguyên của mình vào một số nhưn hiệu thay vì xây dựng một số ít
nhưn hiệu với mức độ sinh l i cao.
4.2.2.7. Quyết định tái định vị tên hiệu:
Nhắc l i hay khẳng định l i tên s n ph m trong tâm trí khách. Dù một tên hiệu
định vị tốt đến mức nào thì sau đó nhà s n xuất cũng ph i tái định vị l i cho nó.
4.3. Quy tăđ nhăv ăbaoăgóiăvƠăd chăv ăs năph m
4.3.1. Quy tăđ nhăv ăbaoăgói
Bao bì có vai trò rất quan trọng. Một số nhà tiếp thị đư chọn bao bì thành chiếc
P thứ năm cùng với 4 chữ P trong Marketing Mix.
4.3.1.1. Việc t o bao bì
Ta định nghĩa việc bao gói là: Những ho t động thiết kế và s n xuất hộp đựng
hay giấy gói cho s n ph m. Bao bì có 3 lớp:
- Bao bì lớp đ u: là cái trực tiếp chứa s n ph m
- Bao bì lớp nhì: là bao bì b o vệ lớp đ u và sẽ bỏ đi khi ta sắp dùng nó
- Bao bì lớp 3: là bao bì vận chuyển, là lớp bao bì c n thiết cho việc l u kho và
vận chuyển.
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4.3.1.2. Bao bì là một công cụ tiếp thị quan trọng
- Bao bì thu hút khách hàng, mô t đ ợc ích dụng của s n ph m, t o niềm tin, ấn
t ợng tốt đẹp về s n ph m.
- Ng

i tiêu dùng sẵn sàng mua sự tiện lợi, kiểu dáng đẹp, mức đáng tin cậy và

uy tín của một bao bì tốt.
- Bao bì giúp cho khách hàng nhận ngay ra công ty hoặc s n ph m nào đó.
4.3.1.3. Triển khai bao bì cho một s n ph m mới
Việc triển khai bao bì hữu hiệu cho một s n ph m mới đòi hỏi có nhiều quyết định:
- Nhiệm vụ của bao bì: b o vệ và giới thiệu s n ph m.
- Kích cỡ, hình dáng, chất liệu, màu sắc, chữ nghĩa và dấu hiệu trên bao bì, những
yếu tố này ph i hài hoà để làm nổi bật giá trị bổ sung của s n ph m cho khách hàng
thấy và hổ trợ cho việc định vị s n ph m và chiến l ợc tiếp thị.
4.3.1.4. Quyết định về lập nhưn hiệu trên bao bì:
Nhưn hiệu trên bao bì có thể mô t vài đều về s n ph m :
- Ai s n xuất, s n xuất

đâu, khi nào, chứa cái gì, sử dụng nh thế nào? sử dụng

sao cho an toàn?
- Nhưn có thể qu ng cáo cho s n ph m nh những hình vẽ của nó.
- Nhưn có thể tr nên lỗi th i theo th i gian nên c n làm mới.
4.3.2. Quy tăđ nhăv ăd chăv ăkháchăhƠng
Dịch vụ cho khách hàng cũng là một yếu tố trong chiến l ợc s n ph m. Một
mặt hàng của doanh nghiệp đ a ra thị tr

ng th

ng kèm theo một số dịch vụ. Hệ

thống dịch vụ có thể là một ph n quan trọng hay thứ yếu trong toàn bộ hàng hóa của
doanh nghiệp
Dịch vụ là những ho t động và kết qu mà một bên (ng
cấp cho bên kia (ng

i bán) có thể cung

i mua) và chủ yếu là vô hình và không dẫn đến quyền s hữu

một cái gì đó. S n ph m của nó có thể có hay không gắn liền với một s n ph m vật
chất.
Hàng hoá chào bán của một công ty trên thị tr

ng th

ng bao gồm c một số

dịch vụ. Thành ph n dịch vụ đó có thể là một ph n thứ yếu hay chủ yếu trong tổng
số hàng hoá chào bán.Trong thực tế, s n ph m chào bán của một doanh nghiệp có
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thể trưi rộng từ một phía là hàng thu n túy cho đến phía kia là dịch vụ thu n túy.
Các mặt hàng chào bán có thể phân thành năm lo i:
- Lo i 1. Hàng hoá hữu hình thu n túy: Chủ yếu là hàng hoá hữu hình nh xà
phòng, kem đánh răng hay muối ăn, thì không c n có dịch vụ đi kèm.
- Lo i 2. Một hoá hữu hình có kèm theo dịch vụ: Là mặt hàng cộng thêm một
hay nhiều dịch vụ để tăng kh năng thu hút khách mua, nhất là đối với các s n ph m
hữu hình có công nghệ chế t o và sử dụng phức t p. Ví dụ, nhà s n xuất xe hơi bán
xe hơi kèm theo dịch vụ b o hành, chỉ dẫn sử dụng và b o trì, giao hàng theo ý
khách mua,...
Các dịch vụ này có thể do nhà s n xuất cung cấp hay thuê qua một trung gian
chuyên kinh doanh dịch vụ đó. Không có dịch vụ thì mức tiêu thụ sẽ gi m đi.
- Lo i 3. Hàng hỗn hợp:

đây chào bán gồm hai ph n hàng hoá vật chất và

dịch vụ ngang nhau. Ví nh các nhà hàng ph i cung cấp thức ăn kèm c dịch vụ.
- Lo i 4. Dịch vụ chính có kèm theo hàng hoá và dịch vụ phụ:

đây chào bán

gồm một dịch vụ chính kèm theo những dịch vụ phụ hay hàng hoá hỗ trợ. Ví dụ nh
các hành khách đi máy bay họ đư mua dịch vụ vận chuyển. Tuy nhiên trrên đ

ng

đi họ vẫn có đ ợc một số thứ hữu hình nh thức ăn đồ uồng và t p chí.
- Lo i 5. Dịch vụ thu n tuý:

đây chào bán chỉ bao gồm có dịch vụ. Ví dụ

nh giữ trẻ, trị liệu tâm lý, massage, uốn tóc.
Nh vậy s n ph m của một doanh nghiệp có thể là mặt hàng cụ thể hay dịch
vụ, có thể dịch vụ bổ sung. Ng

i làm marketing ph i đ a ra rất nhiều quyết đinh

về các dịch vụ cho khách hàng: Những dịch vụ nào c n đ a vào phối thức dịch vụ
(services-mix) cho khách hàng? Dịch vụ đó sẽ

cấp độ nào? Dịch vụ đó sẽ đ ợc

cung cấp d ới hình thức nào? Dịch vụ đó do ai cung cấp?

 Các quyết định về dịch vụ khách hàng bao gồm:

Th ă nh t, tập trung các dịch vụ cụ thể mà doanh nghiệp c n cung cấp cho
khách hàng với từng lo i s n ph m. Các s n ph m khác nhau sẽ yêu c u dịch vụ
khác nhau.
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Th ăhai, c n xem xét chất l ợng dịch vụ mà doanh nghiệp sẽ đ m b o

mức

độ nào. Chất l ợng dịch vụ đ ợc thể hiện thông qua trình độ chuyên môn và thái độ
cung cấp dịch vụ của các bộ công nhân viên trong doanh nghiệp.
Th ăba, tính giá cho dịch vụ. Có nhiều doanh nghiệp tính luôn chi phí dịch vụ
vào giá bán s n ph m những cũng có những doanh nghiệp tách riêng ph n dịch vụ
ra để cho khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn.
Th ăt , đối t ợng cung cấp dịch vụ. Trên thực tế có nhiều doanh nghiệp có
quy mô nhỏ không đủ điều kiện để cung cấp các dịch vụ không thể thiếu cho khách
hàng. Khi đó họ th

ng có ph ơng án kết hợp với một đối t ợng thứ ba, có thể là

trung gian phân phối hoặc những cơ s cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp để đ m b o
s n ph m đi đến khách hàng đ ợc đánh giá hoàn h o nhất.

 Bên c nh các quyết định dịch vụ khách khách, tất c các dịch vụ ph i

đ ợc sử dụng để t o sự tho mưn cao hơn và lòng trung thành hơn của khách hàng
đối với s n ph m của doanh nghiệp so với đối thủ c nh tranh. Các dịch vụ cụ thể là:
- Dịch vụ thông tin: Phổ biến thông tin, tr l i khách hàng, đ

ng lối đổi mới

của doanh nghiệp về s n ph m, đặc điểm, công nghệ, giá c , phân phối đơn hàng..
- Dịch vụ kỹ thuật: H ớng dẫn hồ sơ, lắp đặt, sử dụng, huấn luyện khách hàng,
nghiên cứu c i tiến..
- Dịch vụ b o hành: Sửa chữa, thay thế phụ tùng, chi tiết
- Dịch vụ tín dụng: Tr góp, cho vay, cho thuê
- Dịch vụ khiếu n i và điều chỉnh: Xử lý khiếu n i, thay đổi mẫu mư, kiểm tra
chất l ợng, năng động hoá cách bán hàng, phân phối..
4.4. Quy tăđ nhăv ăch ngălo iăvƠădanhăm c s năph m
4.4.1. Đ nhănghĩaăv ăch ngălo iăs năph m
Chủng lo i s n ph m là một nhóm s n ph m có liên quan chặt chẽ với b i
chúng thực hiện một chức năng t ơng tự, đ ợc bán chung cho cùng một nhóm
ng

i tiêu dùng, qua cùng kênh nh nhau hay t o nên một khung giá cụ thể.
4.4.2. Quy tăđ nhăv ăb ăr ngăc aăch ngălo iăs năph m
Theo cách tiếp cận của Philip Koler, chủng lo i

đây đ ợc hiểu là lo i s n

ph m. Vậy lo i s n ph m là một nhóm s n ph m có quan hệ chặt chẽ với nhau, b i

58

vì chúng thực hiện một chức năng t ơng tự, đ ợc bán cho cùng một nhóm ng

i

tiêu dùng, qua cùng kênh nh nhau hay t o nên một khung giá cụ thể.
- Bề rộng của chủng lo i: là sự phân gi i về số l ợng mặt hàng thành ph n
theo một tiêu thức nhất định: màu sắc, kích cỡ, công suấtầ; nói một cách đơn gi n
hơn là: mỗi chủng lo i s n ph m là một đơn vị t o nên bề rộng của danh mục hàng
hóa của doanh nghiệp.
- Quyết định về bề rộng s n ph m: Để phát triển bề rộng của s n ph m có 3
h ớng: phát triển lên trên, xuống d ới hoặc theo c 2 h ớng dựa vào 2 tiêu chí là
giá c và chất l ợng.

 Phát triển xuống d ới: phát triển thêm các chủng lo i s n ph m: với

giá thấp và chất l ợng thấp; ( thuốc t y, tămầ)

 Phát triển lên trên: phát triển thêm các chủng lo i s n ph m với mức

giá cao hơn và chất l ợng cao hơn; (mỹ ph m, qu n áo th i trangầ).

 Phát triển theo c 2 h ớng: những công ty phục vụ ph n giữa của thị

tr

ng có thể quyết định kéo dài lo i s n ph m của mình về c hai h ớng.
- Quyết định bổ sung mặt hàng cho chủng lo i s n ph m: dựa vào bề rộng mà

công ty đư lựa chọn và đ a thêm những mặt hàng mới vào trong khuôn khổ đó.
Ngoài các quyết định trên chủng lo i s n ph m còn có các quyết định sau:
- Quyết định về hiện đ i hóa s n ph m: ngay c khi bề rộng của chủng lo i
hàng hóa đư thỏa đáng, thì chủng lo i hàng hóa ấy vẫn có thể c n ph i đ ợc hiện đ i
hóa. Cách

đây là thay đổi chủng lo i s n ph m theo từng ph n hay toàn bộ ngay

lập tức. Trên những thị tr

ng s n ph m thay đổi nhanh chóng việc hiện đ i hóa s n

ph m diễn ra liên tục. Các công ty đều có kế ho ch c i tiến s n ph m, khuyến khích
khách hàng chuyển sang những mặt hàng đ ợc đánh giá cao hơn và cũng đ ợc định
giá cao hơn. Vấn đề chính là xác định th i điểm c i tiến s n ph m sao cho việc c i
tiến không quá sớm hay quá muộn.
- Quyết định làm nổi bật s n ph m: Ng
th

i qu n lý chủng lo i s n ph m

ng lựa chọn một hay vài mặt hàng trong chủng lo i s n ph m của mình để làm

nổi bật lên. Họ có thể làm nổi bật những mẫu mã khuyến mãi
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đ u d ới để phục vụ

cho việc "m đ

ng" hoặc làm nổi bật mặt hàng

đ u trên để t o uy tín cho lo i

s n ph m của mình.
- Quyết định thanh lọc chủng lo i s n ph m: Định kỳ rà soát l i những mặt
hàng của mình để thanh lọc bớt chúng. Tr

ng hợp thứ nhất, khi chủng lo i s n

ph m đó có mặt hàng đư chết, nghĩa là không mang l i lợi nhuận. Thứ hai, là tr

ng

hợp khi công ty thiếu năng lực s n xuất, nhà s n xuất c n tập trung s n xuất mặt
hàng có lợi nhuận nhiều hơn.
4.4.3. Quy tăđ nhăv ădanhăm căs năph m
Danh mục s n ph m là tập hợp tất c chủng lo i s n ph m và mặt hàng mà một
ng

i bán cụ thể đ a ra để bán cho ng

i mua. Các đặc tính của danh mục s n

ph m:
- Chiều dài: tổng số mặt hàng doanh nghiệp kinh doanh: chiều dài s n ph m
bút của cửa hàng t p hóa là 8: bút bi, bút chì, bút mực, bút n ớc, bút chì, dao c o,
bật lửa, n ớc hoa.
- Bề rộng: tổng số nhóm chủng lo i hàng hóa do doanh nghiệp s n xuất ra.
- Chiều sâu: là tổng số các hàng hóa cụ thể đ ợc chào bán tri\ong từng mặt
hàng riêng của nhóm chủng lo i hay tổng số ph ơng án các mặt hàng kinh doanh.
- Mức độ hài hòa của danh mục s n ph m: là tổng số các mặt hàng thành ph n
của nó hay ph n ánh mức độ g n gũi của s n ph m thuộc các nhóm chủng lo i khác
nhau, xét theo góc độ mục đích sử dụng cuối cùng, những yêu c u về tổ chức s n
xuất, kênh phân phối hay một tiêu chu n nào đó.
4.5. Thi tăk ăvƠămarketingăs măph măm i
4.5.1. Khái quátăv ăs năph măm i
S n ph m mới là những s n ph m mới hoàn toàn, s n ph m c i tiến từ các s n
ph m mới hiện có hoặc những nhãn hiệu mới mà công ty phát triển, thông qua
những nổ lực nghiên cứu phát triển của chính mình. Dấu hiệu quan trọng nhất là
khách hàng có thừa nhận s n ph m đó là s n ph m mới hay không?
Đứng trên góc độ doanh nghiệp (DN), ng
lo i: mới t ơng đối và s n ph m mới tuyệt đối.
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i ta chia s n ph m mới thành 2

- S n ph m mới t ơng đối: là s n ph m l n đ u tiên doanh nghiệp s n xuất
đ a ra thị tr

ng nh ng không mới với doanh nghiệp khác và đối với thị tr

ng.

- S n ph m mới tuyệt đối: là s n ph m mới đối với c doanh nghiệp và đối với
c thị tr

ng và doanh nghiệp là ng

i tiên phong đi đ u trong việc s n xuất s n

ph m này.
Nh vậy, theo quan điểm này thì s n ph m đ ợc coi là s n ph m mới khi:
 S n ph m cũ của DN đ a sang thị tr

ng mới.

 S n ph m mới đối với DN nh ng cũ với thị tr
 S n ph m mới với DN và mới với thị tr

ng.

ng.

4.5.2. Cácăgianăđo năthi tăk ăvƠămarketingăs năph măm i
4.5.2.1. Giai đo n 1: Hình thành ý t
Căn cứ để hình thành ý t

ng

ng cho s n ph m mới:

- Các kế ho ch dài h n, mục tiêu của DN.
- Từ việc tiếp xúc, thăm dò, thu hồi ý kiến ph n hồi từ khách hàng: thông tin
cung cấp từ ng

i tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, từ sự khiếu n i, ý kiến, đánh

giá của KH trên các ph ơng tiện truyền thông: báo giấy, báo m ng,ầ
- Nghiên cứu các s n ph m thành công, thất b i của khách hàng, kế thừa và
phát triển những điểm khách hàng thích và khắc phục những điểm khách hàng ch a
hài lòng.
- Từ các nhà khoa học và những ng
tr

i có bằng sáng chế, phát minh, các

ng đ i học, các chuyên gia công nghệ, nhà qu n lý và đ m b o nâng cao tính

kh thi của việc nghiên cứu thành công s n ph m.
Đây là khâu càng cố gắng đ a ra đ ợc nhiều ý t
đ mb oýt

ng càng tốt; tuy nhiên để

ng có tính kh thi: t o ra một u thế đặc biệt so với s n ph m của

ĐTCT, cống hiến một sự hài lòng cho KH, đ m b o phù hợp với chiến l ợc trong
ho t động KD và marketing của công ty, ý t
t

ng c n ph i qua 1 khâu chọn lọc ý

ng.
4.5.2.2. Giai đo n 2: Chọn lọc ý t

ph m cốt lõi có tính kh thi nhất)
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ng: (đ a ra các s n ph m ý t

ng, s n

Để thực hiện chọn lọc ý t

ng: các ý t

ng c n ph i đ ợc trình bày, th o luận

một cách công khai theo một số tiêu chí nhất định: mô t s n ph m, thị tr
tiêu, ĐTCT, quy mô thị tr

ng mục

ng dự đoán, chi phí, thiết kế, s n xuất, giá c dự kiến,

th i gian s n xuất, mức độ phù hợp với nguồn lực định h ớng KD của công ty.
4.5.2.3 Giai đo n 3: Phát triển và thử nghiệm quan niệm
Dự án s n ph m là sự thể hiện ý t

ng về s n ph m thành các ph ơng án s n

ph m mới với tham số về: đặc tính hay công dụng hoặc đối t ợng sử dụng khác
nhau của chúng.
Philip Kotler đ a ra 1 ví dụ về các ph ơng án s n ph m từ ý t

ng s n ph m:

ô tô ch y bằng điện.
- Ph ơng án 1: ô tô nhỏ, không đắt tiền, sử dụng làm chiếc ô tô thứ 2 trong
gia đình để đi chợ mua hàng t i các cửa hàng

g n và để đ a đón con cái.

- PA2: Ô tô ch y điện, kích th ớc trung bình, giá vừa ph i, sử dụng làm ô tô
chung cho gia đình.
- PA3: ô tô nhỏ kiểu thể thao, giá trung bình, giành cho thanh niên.
- PA4: Ô tô nhỏ, không đắt tiền, giành cho ng

i tiêu dùng quan tâm đến

ph ơng tiện di chuyển với chi phí không lớn về nhiên liệu và mức độ ô nhiễm môi
tr

ng thấp.
Th m định dự án: là việc thử nghiệm thái độ, ph n ứng của một số KH mục

tiêu với các dự án và sau khi th m định, lấy ý kiến từ KHMT và kết hợp với một số
phân tích khác và lựa chọn ra một dự án s n ph m chính thức.
4.5.2.4. Giai đo n 4: So n th o chiến l ợc marketing cho s n ph m mới.
Sau khi dự án s n ph m mới tốt nhất đ ợc thông qua và công ty so n th o
chiến l ợc marketing cho dự án đó. Một chiến l ợc marketing cho dự án s n ph m
bao gồm 3 ph n:
Ph n 1: mô t : quy mô, cấu trúc thị tr
tiêu, dự kiến về định vị thị tr

ng, thái độ của KH trên thị tr

ng mục

ng, chỉ tiêu về khối l ợng bán, thị ph n và lợi nhuận

trong một vài năm đ u.
Ph n 2: trình bày quan điểm về: ph ơng án phân phối s n ph m và dự đoán chi
phí marketing cho năm đ u và các năm tiếp theo.
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Ph n 3: trình bày những mục tiêu t ơng lai về các chỉ tiêu: tiêu thụ, lợi nhuận,
quan điểm chiến l ợc lâu dài về các yếu tố marketing- mix.
Lưnh đ o công ty thực hiện th m định, quyết định có chấp nhận đ a ph ơng
án và thực hiện hay không, nếu có thiết kế s n ph m.
4.5.2.5 Giai đo n 5: Phân tích tình hình kinh doanh
Sau khi lưnh đ o đư xây dựng quan niệm s n ph m và chiến l ợc marketing
thì họ có thể đánh giá tính hấp dẫn của dự án kinh doanh. Ban lưnh đ o c n chu n bị
những dự đoán về mức tiêu thụ, chi phí, lợi nhuận để xác định xem chúng có thể
thoã mãn mục tiêu của công ty hay không.
4.5.2.6. Giai đo n 6: Thiết kế s n ph m mới: (từ s n ph m ý t

ng đ ợc biến

thành s n ph m hiện thực)
Là giai đo n các dự án s n ph m đ ợc thể hiện thành những s n ph m hiện
thực (không chỉ là những mô t khái quát nh các b ớc trên).
Bộ phận thiết kế ph i t o ra một hay nhiều ph ơng án hay mô hình s n ph m
và theo dõi và kiểm tra các thông số kinh tế- kỹ thuật, kh năng thực hiện vai trò
của s n ph m và của từng bộ phận, chi tiết cấu thành lên s n ph m và t o ra s n
ph m mẫu hoàn chỉnh và thử nghiệm s n ph m mẫu trong phòng thí nghiệm và
kiểm tra qua KH, thu thập ý kiến ph n hồi từ họ.
4.5.2.7. Giai đo n 7: Thử nghiệm trong điều kiện thị tr

ng

Nếu s n ph m đư qua đ ợc việc thử nghiệm chức năng và đ ợc 1 nhóm KH
nhất định chấp nhận và DN thực hiện s n xuất một l ợng nhỏ hàng hóa đem ra bán
trên thị tr

ng và thử nghiệm trong điều kiện thị tr

ng: vừa thử nghiệm thị tr

ng

vừa thử nghiệm các ch ơng trình marketing.
Đối t ợng thử nghiệm có thể là: KH mục tiêu, các nhà KD và các chuyên gia
có kinh nghiệm.
4.5.2.8. Giai đo n 8: Triển khai s n xuất hàng lo t và quyết định tung s n
ph m mới ra thị tr

ng.

Nếu việc s n xuất đ i trà s n ph m mới đ ợc thông qua và công ty bắt tay và
triển khai tổ chức s n xuất và đ a ra các ch ơng trình marketing cho s n ph m mới.
Một số quyết định marketing c n đ ợc đ a ra:
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 S n ph m mới tập trung cho đối t ợng nào?
 Khi nào tung ra s n ph m mới.
 Tung ra khi nào?

 Đ ợc bán thế nào.
4.6. Chuăkỳăs ngăs năph m
4.6.1. Kháiăni măchuăkỳăs ngăs năph mă
Chu kỳ sống của s n ph m hay còn gọi là vòng đ i của s n ph m là kho ng th i
gian tính từ khi t o ra s n ph m, tung nó vào thị tr
c u và bị thị tr

ng đến lúc nó bị l c hậu so với nhu

ng lo i bỏ.

4.6.2. Cácăgiaiăđo năc aăchuăkỳăs ngăs năph m

Bão hòa

Hình 4: S ăđ ă chuăkỳăs ngăs năph m
ụănghĩaăc aăvi cănghiênăc uăchuăkỳăs ngăs năph m:
- Sự tồn t i của chu kỳ sống s n ph m là nhân tố tất yếu khách quan do sự phát
triển của khoa học công nghệ và trào l u tiêu dùng xư hội qui định.
- Là cơ s khoa học cho nghiên cứu Marketing chiến l ợc và tiến hành các ho t
động Marketing cho từng giai đo n.
- Nắm bắt đ ợc những yêu c u cốt lõi của vấn đề phát triển s n ph m mới, đ m
b o s n ph m ra thị tr

ng đúng lúc c n thay thế và bổ sung.

- Dự báo chính xác và cơ s khoa học về triển vọng thâm nhập thị tr

ng.

Chu kỳ sống của s n ph m cũng có 4 giai do n: triển khai/bắt đ u, tăng tr

ng,

bưo hòa và suy thoái. Trong đó, doanh thu đ t điểm cực đ i t i giai đo n bão hòa.
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Không có s n ph m nào tồn t i vĩnh cửu trong s thích của KH và không thể tồn t i
mãi trên thị tr

ng.

Mỗi giai đo n sống của CKSSP có những đặc tr ng riêng về c u và c nh tranh
buộc ho t động marketing ph i điều chỉnh chiến l ợc cho phù hợp.
Phát triển s n ph m mới thay thế những s n ph m lỗi th i là tất yếu nếu DN
muốn tồn t i và tăng tr
Ng

ng.

i ta sử dụng đồ thị để mô t chu kỳ sống của s n ph m.

4.6.2.1. Giai đo n 1. Giai đo n triển khai/bắt đ .
Đây là giai đo n DN tung s n ph m ra thị tr

ng và thực hiện giới thiệu s n

ph m ra công chúng.
Đặc điểm của giai đo n:
- Đặc điểm của cung:
S n ph m đ ợc cung ứng với số l ợng nhỏ.
Chi phí cung ứng đơn vị s n ph m cao do ch a m rộng năng lực s n xuất.
S n ph m ch a bị thủ c nh tranh nhiều.
S n ph m của DN còn gặp những v ớng mắc về kỹ thuật và ch a thực sự hoàn
thiện.
Kênh phân phối triển khai còn chậm.
- Đặc điểm của c u:
Ch a biết nhiều về s n ph m.
Ch a từ bỏ thói quen tiêu dùng tr ớc đây (nếu s n ph m c i tiến)
Quy mô tiêu dùng nhỏ.
Chỉ có đối t ợng “đặc biệt a thích cái mới” mới bị thu hút.
Thị tr

ng không nh y c m về giá.

Kết qu KD: Doanh thu ít và tăng chậm và lợi nhuận thấp hoặc lỗ vốn.
Chiến l ợc marketing:
Mục tiêu marketing: thị ph n, tăng mức độ nhận biết về s n ph m và lợi nhuận.
(nếu có)
Chiến l ợc chung: xâm nhập thị tr

ng.

S n ph m: hoàn thiện s n ph m cơ b n.
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Giá:
“hớt váng sữa” với một số mặt hàng thuộc dòng “th i th ợng”, đồ công nghệ.
Với đ i đa số là sử dụng chiến l ợc: Xâm nhập thị tr

ng: định giá thấp.

- Phân phối: phân phối chọn lọc do ch a m rộng quy mô, c u còn ít.
- Truyền thông: sử dụng đa d ng, ồ t các ph ơng tiện truyền thông nhằm gia
tăng sự biết đến của thị tr

ng.

4.6.2.2. Giai đo n 2: Giai đo n tăng tr

ng

- Đặc điểm của c u:

 Quy mô tăng lên nhanh chóng.
 Nhiều ng

i tiêu dùng đư bắt đ u quan tâm tới s n ph m và tiêu dùng

s n ph m.
- Đặc điểm cung ứng:

 Số l ợng cung ứng gia tăng.

 Chi phí cung ứng có xu h ớng gi m xuống.

 S n ph m bắt đ u ph i đối mặt với c nh tranh và xu h ớng c nh tranh
ngày càng gia tăng.
- Kết qu KD: Bắt đ u có lợi nhuận và tốc độ gia tăng nhanh (có thể đ t mức cao
nhất trong suốt CKSSP)
- Chiến l ợc marketing:

 Mục tiêu: gia tăng thị ph n.

 Chiến l ợc chung: m rộng thị tr

ng.

- S n ph m:

 Hoàn thiện s n ph m.

 Nâng cao chất l ợng s n ph m và t o cho s n ph m có tính chất mới.

 S n xuất các mẫu mã mới. (thay đổi mẫu mã, bao bì: Omo, dòng xe

wave của Hondaầ)
- Giá c : giữ nguyên hoặc tìm cách gi m giá và thu hút thêm KH.
- Kênh phân phối: m rộng kênh phân phối, sử dụng đa kênh, chú trọng ho t
động bán.
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- Truyền thông: đ y m nh thông tin về s n ph m, thúc đ y qu ng cáo và khuyến
m i (thậm chí có thể thay đổi thông điệp cho phù hợp).
4.6.2.3. Giai đo n 3 : Giai đo n bão hòa (chín muồi)
Đây có thể đ ợc xem nh là giai đo n có tuổi thọ dài nhất và đặt ra nhiều nhiệm
vụ phức t p trong lĩnh vực qu n trị marketing.
- Đặc điểm về c u:

 Quy mô c u đ t mức tối đa: tất c ai có nhu c u về s n ph m đều đư tiêu

dùng chúng.

 Nh y c m về giá.


a thích s n ph m c i tiến.

- Đặc điểm cung:

 S n ph m cung ứng đ t mức bão hòa c u thị tr

ng và xuất hiện s n

ph m d thừa.

 C nh tranh thị ph n gay gắt.

- Kết qu KD: doanh số và lợi nhuận đ t mức tối đa, nh ng tốc độ tăng tr

ng là

rất thấp, g n nh bằng 0 và bắt đ u có xu h ớng gi m.
- Chiến l ợc marketing:

 Mục tiêu marketing: Tối đa hóa doanh số và lợi nhuận.

 Chiến l ợc chung: b o vệ thị ph n và thu ho ch.
- Giá: gi m giá để c nh tranh.

- S n ph m: tập trung nỗ lực c i tiến s n ph m, nghiên cứu và phát triển s n
ph m mới, hoặc tìm thị tr

ng mới cho s n ph m, thay đổi hoặc tăng thêm dịch vụ bán

hàng.
- Phân phối: đa kênh
- Truyền thông: gia tăng ho t động khuyến m i
4.6.2.4. Giai đo n 4: Giai đo n suy thoái
- Đặc điểm c u:

 Mức tiêu thụ gi m sút, chỉ còn l i những khách hàng cực kỳ trung thành

với nhãn hiệu là vẫn mua hàng.
 Ng

i tiêu dùng tìm tới những s n ph m thay thế.
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 Nguyên nhân: công nghệ phát triển, thị hiếu tiêu dùng thay đổi, c nh
tranh quá gay gắt.
- Đặc điểm cung: ph n lớn các nhãn hiệu thu hẹp l i hoặc rút lui khỏi thị tr

ng.

- Kết qu KD: mức doanh số và lợi nhuận đều gi m c về tuyệt đối lẫn t ơng
đối.
- Chiến l ợc marketing:

 Mục tiêu marketing: rút lui khỏi thị tr

ng.

 Chiến l ợc chung: rút lui khỏi ngành, tập trung nguồn lực cho s n ph m
mới.
- S n ph m: ngừng s n xuất.
- Giá: bất kỳ mức giá nào nhằm gi i quyết càng nhanh càng tốt hàng tồn đọng.
- Phân phối: thu hẹp kênh l i, phân phối chọn lọc.
- Truyền thông: ngừng truyền thông.
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CỂUăH IăTH OăLU N
1. Trình bày khái niệm, phân lo i s n ph m ?
2. Vẽ mô hình, trình bày các cấp độ của s n ph m.
3. Nhưn hiệu s n ph m là gì? Một nhưn hiệu tốt thể hiện điều gì?
4. C n có các quyết định gì khi triển khai chính sách nhưn hiệu?
5. Anh (chị) lập danh mục s n ph m của một công ty và xác định số chủng
lo i, chiều rộng chủng lo i, chiều dài, chiều sâu của danh mục hàng hoá đó.
6. Trình bày chính sách bao bì s n ph m?
7. Trình bày khái niệm chu kỳ sống s n ph m và các giai đo n của chu kỳ
sống s n ph m?
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Ch

ngă5. CHệNHăSÁCHăGIÁăC

5.1. Tổngăquan v ăgiá
5.1.1. Các quan đi măv ăgiá
5.1.1.1. Định nghĩa
- Theo nghĩa chung:
Gía c là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá.
- Theo quan điểm của marketing:
Gía c là số tiền tho thuận giữa ng

i mua và ng

i bán về sự trao đổi một

lo i s n ph m họăc dịch vụ nhất định.
5.1.1.2. Quan điểm về giá
- Quan điểm định giá thứ nhất:
T t

ng cốt lõi của quan điểm này là coi các yếu tố bên trong, những yếu tố

chủ quan là yếu tố quyết định hơn so với các yếu tố bên ngoài khi mà xác lập những
chính sách giá.
Theo quan điểm này thì:
Giá bán s n ph m = Giá thành + Lợi nhuận dự kiến + Dự phòng những rủi ro
x y ra.
Điều này chứng tỏ giá bán s n ph m có thể bù đắp đ ợc những chi phí bỏ ra
và tăng đ ợc lợi nhuận. Và quan điểm này chính là chính sách giá “vị công ty”.
- Quan điểm định giá thứ hai:
Đối với quan điểm này l i cho rằng các yếu tố bên ngoài, khách quan có t m
quan trọng lớn hơn, có ý nghĩa quyết định hơn so với các yếu tố bên trong khi xác
lập giá. Theo quan điểm này thì chính sách giá ph i thay đổi một cách linh ho t tuỳ
theo tình hình thị tr

ng.

Nếu s n ph m của doanh nghiệp là s n ph m mới, đặc biệt... thì có thể lúc đ u
doanh nghiệp định giá cao, sau đó gi m giá d n d n để thúc đ y việc tiêu thụ.
Nếu s n ph m của doanh nghiệp s n xuất ra với khối l ợng lớn, bán đ i trà, có
nhiều s n ph m c nh tranh thì doanh nghiệp có thể định giá theo mức giá đư hình
thành trên thị tr

ng...
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Do đó theo quan điểm này thì doanh nghiệp cũng c n định giá phân biệt theo
khu vực thị tr

ng, th i gian và đối t ợng khách hàng để thu hút nhiều khách

hàng... Và quan điểm thứ hai này chính là chính sách giá “ h ớng ra thị tr

ng “.

5.1.2. Vaiătròăc aăgiá
Mặc d u trên thị tr

ng hiện nay, sự c nh tranh về giá không còn giữ vị trí

thống trị, hàng đ u nh tr ớc nữa nh ng nó vẫn là một trong những yếu tố đặc biệt
quan trọng b i:
- Gía c

nh h

ng đến s n ph m tiêu thụ, doanh số, lợi nhuận của doanh

nghiệp.
- Gía c là cơ s để doanh nghiệp lựa chọn mặt hàng xác định cơ cấu chu n
lo i tối u và kh năng trình độ thâm nhập thị tr

ng.

- Là tiêu chu n quan trọng giúp khách hàng đánh giá lựa chọn s n ph m.
- Định giá có vai trò quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu của công
ty.
5.2. Cácănhơnăt ăch ăy uă nhăh ởngăđ năquy tăđ nhăv ăgiá
5.2.1. Cácănhơnăt ăbênătrongădoanhănghi p
5.2.1.1. Mục tiêu tiếp thị
Khi mục tiêu đ ợc xác định rõ ràng việc định giá càng dễ dàng hơn. Các mục
tiêu phổ biến:
- Sự tồn t i: Khi c nh tranh khóc liệt, công ty gặp nhiều khó khăn họ sẽ coi
trọng sự tồn t i nh mục tiêu chính yếu. Họ ph i định giá thấp, miễn là giá c đủ
trang trãi các biến phí và một số định phí để có thể tồn t i, c m cự đ ợc một th i
gian nhằm v ợt qua giai đo n khó khăn này.
- T i đa ểỊá ệ i nểỐ n: Nhiều công ty muốn đề ra một mức giá nhằm tối đa
hoá lợi nhuận hiện t i. Họ ớc l ợng mức c u và phí tổn đi liền với những mức giá
khác nhau và chọn ra đ ợc mức giá có lợi nhuận tối đa hoặc tỷ lệ doanh thu trên
vốn đ u t tối đa.
- D n đ Ố tể ịể n: Công ty muốn đ t đ ợc thị ph n cao nhất vì họ tin rằng
công ty nào có thị ph n lớn sẽ có phí tổn thấp và lợi nhuận về lâu dài cao nhất. Họ
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theo đuổi thị ph n bằng cách định giá thấp và một ch ơng trình phối hợp ho t động
tiếp thị đồng bộ để đ t đ ợc mục tiêu này.
- D n đ Ố ố Ếể t ệ

nỂ Ỏ n ịể m: Một công ty có thể lấy mục tiêu dẫn đ u

về chất l ợng s n ph m trên thị tr

ng th

ng thì điều này đòi hỏi ph i đề ra mức

giá cao và phí tổn lớn.
- CáẾ m Ế tiêỐ ỆểáẾ: Công ty có thể sử dụng giá để đ t các mục tiêu khác.

 Định giá thấp để ngăn chặn không cho đối thủ tham gia vào thị tr

hoặc định giá ngang đối thủ để ổn định thị tr

ng

ng.

 Gía có thể đ a ra để duy trì sự trung thành và ủng hộ của giới bán l i

hoặc để tránh sự can thiệp của chính phủ.

 Gía có thể t m th i gi m để t o sự đáp ứng nồng nhiệt của khách hàng

đối với một s n ph m hoặc để lôi kéo thêm nhiều khách hàng đến các cửa hiệu bán
lẻ.

 Một s n ph m có thể đ ợc định giá để giúp cho việc t o doanh số của

những s n ph m khác thuộc mặt hàng của công ty.
K tălu n
Có thể khẳng định công cụ giá là công cụ giữ vai trò đặc biệt quan trọng để
thực hiện nhiều mục tiêu cơ b n với những mức độ khác nhau của Marketing, cũng
nh toàn bộ ho t động s n xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên thị tr

ng.

5.2.1.2. Phí tổn
- Phí tổn t o nền cho việc định giá. Công ty muốn đề ra một mức giá có thể
trang trưi cho mọi phí tổn về s n xuất, phân phối, bán s n ph m và c một tỷ lệ l i
hợp lý cho những nổ lực và rủi ro của mình thì công ty ph i xem xét c n thận các
lo i phí tổn.

 Chi phí cố định

 Chi phí biến đổi
Nếu chi phí của công ty cao hơn chi phí của các nhà c nh tranh khi s n xuất và
bán các s n ph m t ơng đ ơng công ty ph i đề ra giá cao hơn các đối thủ c nh
tranh hoặc kiếm l i ít hơn và ph i

thế bất lợi về c nh tranh.
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5.2.1.3. Đặc điểm s n ph m và uy tín của công ty (nhưn hiệu)
- Quyết định đặc giá của doanh nghiệp tuỳ thuộc quan trọng vào chu kỳ đ i
sống của s n ph m kinh doanh, đặc biệt là giai đo n giới thiệu mặt hàng mới về
ph m chất, nhưn hiệu của nó trên thị tr

ng mục tiêu.

- Nếu s n ph m của doanh nghiệp có chất l ợng cao và uy tín đối với khách
hàng doanh nghiệp có thể đặc giá cao hơn những s n ph m cùng lo i, thậm chí cao
hơn nhiều so với chi phí thực tế s n xuất ra s n ph m đó.
5.2.1.4. Tổ chức định giá
Bộ phận nào, ai giữ vai trò quyết định trong việc định giá.
5.2.2. Nh ngănhơnăt ăbênăngoƠiădoanhănghi p
5.2.2.1. Thị tr

ng và nhu c u:

Phí tổn t o nền cho việc lập giá còn thị tr

ng và nhu c u thì t o độ cao của

giá. C khách hàng tiêu dùng lẫn khách hàng kinh doanh điều cân bằng giá c của
s n ph m và dịch vụ dựa trên những lợi ích có đ ợc từ s n ph m hay dịch vụ đó.
Nh thế tr ớc khi định giá nhà tiếp thị ph i hiểu đ ợc mối quan hệ giữa giá c và
mức c u đối với s n ph m của mình.
- Định giá khác nhau cho các thị tr
 Thị tr

 Thị tr

ng c nh tranh hàng hoá - giá theo thị tr

h

ng

ng độc quyền - giá thách đố

- Những c m nhận của ng
ng

ng khác nhau

i tiêu thụ: xuất phát từ nghiên cứu tiếp thị xem

i mua có quyết định nh thế nào về giá, họ có chấp nhận hay không và nh
ng đến doanh thu nh thế nào.
- Mối quan hệ cung c u
 C u > cung

 C u < cung

- Hệ số co dưn của c u theo giá: Tuỳ s n ph m nếu nhu c u co dưn nhiều
ng
hơn.

i bán sẽ nghĩ đến chuyện h giá, một mức giá thấp sẽ dẫn đến doanh thu cao
 Ep < 1 ít co dưn ( giá thay đổi ít làm s n l ợng thay đổi)
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 Ep > 1 co dưn nhiều (giá tăng làm s n l ợng thay đổi - doanh thu
gi m, c nh tranh kém)
5.2.2.2. C nh tranh
Gía c của đối thủ c nh tranh và ph n ứng của họ về giá nh h
đến định giá của công ty. Ng

ng không nhỏ

i tiêu dùng đánh giá về giá trị và giá c của s n

ph m dựa trên những giá c và giá trị của s n ph m t ơng đ ơng. Công ty c n ph i
biết giá c và chất l ợng s n ph m của đối thủ.
5.2.2.3. Kh năng chấp nhận và tâm lý của khách hàng
Gía c là nhân tố marketing có nh h

ng rất m nh mễ đến tâm lý của khách

hàng và quyết định mua của họ. Chính vì vậy, quyết định giá bán s n ph m các nhà
marketing c n tính toán những tác động vào tâm lý và ph n ứng của khách hàng.
Một số đặc điểm tâm lý ph i chú ý nh sau:
- Những s n ph m mà ng

i tiêu dùng biết rõ về giá trị của nó thì tác động của

giá bị h n chế.
- Ng

i tiêu dùng có tâm lý gắn liền giữa giá bán s n ph m với chất l ợng của

nó. Họ xem giá là dấu hiệu đ u tiên giữa s n ph m với chất l ợng của nó, vì vậy họ
cho rằng s n ph m có mức giá cao sẽ có chất l ợng tốt hơn các s n ph m cùng lo i.
- Mọi sự thay đổi về giá bán đều nh h
trong tr

ng đến tâm lý của khách hàng, c

ng hộp tăng giá và gi m giá. Vì vậy, các doanh nghiệp c n có các gi i

pháp can thiệp vào tâm lý của họ, tránh những diễn biến bất lợi.
- Tâm lý chung của ng

i mua thích s n ph m giá rẻ. Các nhà kinh doanh c n

tận dụng tâm lý này để gây ra những hiệu ứng tích cực đối với khách hàng.
5.2.2.4. Những yêu c u về phía nhà n ớc
Với vai trò là ng

i qu n lý xư hội và điều khiển nền kinh tế, đồng th i cũng là

khách hàng to lớn nhất của các doanh nghiệp, nhà n ớc đư sử dụng nhiều cách thức
khác nhau để can thiệp vào cơ chế định gía, nhằm mục đích kiểm soát sự tiến triển
của giá c , tăng c

ng tự do c nh tranh và điều hoà thị tr

ng.

- Kỹ tểỐ t Ếan tểi ị Ế nỂ ọắn: Nh ban hành chế độ phong to giá, quy định giá,
chế độ khung giá, quy định các mức phụ phí, chênh lệchầbuộc tất c doanh
nghiệp, các ngành liên quan đến quy định ph i tuyệt đối tuân thủ và chấp hành.
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- Kỹ tểỐ t Ếan tểi ị m m ếẻỊ: Chính sách hợp đồng về giá, những quy chế về
giá c nhằm khuyến khích c nh tranh, nhằm b o vệ ng

i tiêu dùng.

5.3. Xácăđ nhăm căgiá
5.3.1. S ăđ ăti nătrìnhătínhăgiáăbanăđ u
Qua việc phân tích các yếu tố nh h

ng đến các quyết định về giá chúng ta

đều có thể nhận thấy rằng giá c là một biến số rất phức t p và đ y mâu thuẫn trong
hệ thống marketing - mix. Toàn bộ các doanh nghiệp khi ho t động kinh doanh đều
ph i tiến hành khâu định giá bán l n đ u tiên cho s n ph m cu mình. Vì vậy công
việc định giá dựa trên các căn cứ và nguyên tắc cơ b n đồng th i đòi hỏi sự thống
nhất cao. Mọi quy trình xác định giá ban đ u th

ng bao gồm 6 b ớc.

Hìnhă5ă:ăS ăđ ăti nătrìnhăgiáăbanăđ u
5.3.2. Xácăđ nhăm cătiêuăđ nhăgiá
Xác định mức giá cho các s n ph m, dịch vụ cụ thể trong kinh doanh không
ph i là tuỳ ý. Việc định giá ph i đ m b o các mục tiêu đư đ ợc đặt ra của doanh
nghiệp. Để tho mãn yêu c u này, các mức gía ph i đ ợc định ra trên cơ s các mục
tiêu đư đ ợc xác định rõ ràng. Tuỳ theo yêu c u, đặc điểm cụ thể về điều kiện ho t
động và s n ph m đ a ra thị tr

ng, mức giá ph i đ m b o gi i quyết tốt mối quan

hệ hữu cơ giữa các yêu c u:
- Phát triển doanh nghiệp (thị ph n).
- Kh năng bán hàng (doanh số).
- Thu nhập (lợi nhuận).
Khi định giá, không ph i ba mục tiêu trên đ ợc gi i quyết đồng bộ. Trong
nhiều tr

ng hợp, khi tho mãn tốt yêu c u này thì có thể l i h n chế kh năng tho

mãn yêu c u khác và ng ợc l i. Chính vì vậy, doanh nghiệp c n ph i lựa chọn đúng
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mục tiêu c n theo đuổi thông qua mức giá. Trong thực tế, doanh nghiệp có thể lựa
chọn mục tiêu định giá của mình từ các mục tiêu chính sau:
5.3.2.1. Định giá nhằm đ m b o mức thu nhập định tr ớc
Mục tiêu đặt ra cho việc định giá là đ m b o mức lợi nhuận cụ thể, chính xác
từ giá bán s n ph m, dịch vụ, kho n lợi nhuận này đ ợc ấn định tr ớc nhằm thu
đ ợc một kho n tiền đủ để tho mãn nhu c u thu hồi vốn hoặc tái đ u t có trọng
điểm. Nó th

ng đ ợc xác định trong giá bán nh một tỉ lệ ph n trăm (%) của

doanh số bán hay của vốn đ u t . Để đ m b o mức thu nhập định tr ớc có thể dẫn
tới việc lựa chọn s n ph m kinh doanh (tiếp tục hay lo i bỏ khối danh mục kinh
doanh hay phát triển s n ph m mới). Trong nhiều tr

ng hợp, mục tiêu làm giá này

xuất hiện với t cách là mong muốn có tính chủ quan của ng

i định giá.

5.3.2.2. Định giá nhằm đ m b o tối đa hoá lợi nhuận
Mục tiêu này yêu c u xác định mốc giá sao cho có thể đ t đ ợc lợi nhuận cao
nhất khi bán hàng. Để đ t đ ợc mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận có thể có các con
đ

ng khác nhau. Ng

i ta có thể đặt giá

mức cao nhất cho s n ph m dịch vụ khi

có điều kiện (giá hớt váng đối với s n ph m mới thành công, giá đ u cơ đối với s n
ph m khan hiếm khi c u lớn hơn cung mà không có s n ph m tốt thay thế). Thị
tr

ng tối đa hoá lợi nhuận bằng cách này có thể ph i tr giá b i ph n ứng của xã

hội, qui định của pháp luật và làm xấu đi hình nh của doanh nghiệp. Tối đa hóa lợi
nhuận không ph i cũng thực hiện đ ợc trên cơ s giá đắt. Trong nhiều tr

ng hợp,

giá cao không đồng nghĩa với việc tổng số lợi nhuận cao. Có thể tìm lợi nhuận tối
đa (lưi tối u) trên cơ s gía tối u.Giá tối u đ ợc xác định trên cơ s mối quan hệ
t ơng thích giữa giá với số l ợng s n ph m bán đ ợc - tổng thu nhập - tổng chi phí
và lợi nhuận t ơng ứng với nó. Để có lợi nhuận tối đa, ng

i ta không lựa chọn

mức giá đ a đến doanh số bán lớn nhất mà chọn mức giá mang l i lợi nhuận tối u
cho doanh nghiệp.
5.3.2.3. Định giá nhằm mục tiêu doanh số bán hàng
Theo mục tiêu này, mức giá đ ợc xác định sao cho có thể đ t đến một mức
bán hàng nào đó (th

ng là cao nhất) mà doanh nghiệp mong muốn. Trong tr

ng

hợp này, trọng tâm c n đáp ứng là số l ợng (doanh số) bán hàng đ ợc hoặc tăng
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kh năng bán hàng còn lợi nhuận ít đ ợc quan tâm. Theo đuổi mục tiêu này, ng
ta th

ng dựa trên ý t

i

ng: doanh số cao sẽ có lợi nhuận cao. Nh ng không ph i

lúc nào cũng có sự trùng khớp giữa doanh số và lợi nhuận. Tăng doanh số không có
nghĩa là tăng lợi nhuận. Thậm chí tăng doanh số kèm theo sự gi m sút về lợi nhuận
b i sự vận động không t ơng thích giữa việc gi m giá bán để tăng khối l ợng bán
và chi phí.
5.3.2.4. Định giá nhằm phát triển các phân đo n thị tr

ng

Trọng tâm c n đáp ứng của giá theo mục tiêu này là giúp cho doanh nghiệp có
kh năng đứng vững, m rộng hoặc kiểm soát tốt các thị tr

ng trọng điểm. Mức

giá đặt ra ph i có kh năng hấp dẫn đối với khách hàng mục tiêu trên thị tr

ng và

đ m b o tính c nh tranh với các đối thủ khác. Tuỳ theo đặc điểm cụ thể một mức
giá thấp (giá xâm nhập) có thể đ ợc lựa chọn hoặc một mức giá cao (giá uy tín) có
thể đ ợc sử dụng. Nh ng có thể kết hợp các mức giá khác nhau trong những giai
đo n phát triển khác nhau của chu kỳ sống của một s n ph m cũng nh tác động
đến các nhóm khách hàng khác nhau (nh y c m hay không nh y c m giá) để có thể
kiểm soát tốt thị tr
tr

ng (điều này liên quan đến chiến l ợc “hớt ph n ngon” của thị

ng hoặc “lách” thị tr

ng).

5.3.2.5. Định giá nhằm mục tiêu c nh tranh đối đ u
Mục tiêu của việc xác định mức giá là đ a ra một mức giá “tốt nhất” d ới con
mắt của khách hàng so với các đối thủ c nh tranh của doanh nghiệp. Trong tr

ng

hợp s n ph m có tiêu chu n chất l ợng đồng nhất hoặc khá rõ ràng, một mức giá
luôn h hơn so với đối thủ c nh tranh có kh năng t o ra một hình nh tốt về doanh
nghiệp để hấp dẫn họ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những khách hàng nh y
c m về giá và nhu c u về s n ph m co giãn. Giá có tính c nh tranh cho phép thúc
đ y tăng tr

ng “c u h ớng vào doanh nghiệp” để duy trì và tăng tr

ng doanh số

bán. Tuy nhiên, việc làm giá này luôn luôn m o hiểm. Một mức giá thấp không hợp
lý sẽ dẫn đến gi m sút lợi nhuận hoặc thua lỗ. Mặt khác có thể dẫn đến cuộc c nh
tranh mang tính “tiêu diệt” gây thiệt h i cho hệ thống những ng

i bán và có thể vi

ph m pháp luật khi sử dụng biện pháp “phá giá”. Tốt nhất, không nên sử dụng mục
tiêu này nếu không đủ điều kiện hoặc cho phép.
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5.3.2.6. Định giá nhằm mục tiêu c nh tranh không mang tính giá c
Xác định mức giá theo mục tiêu này đ ợc thực hiện trên cơ s kết hợp vai trò
của giá với các tham số khác của marketing hỗn hợp trong kinh doanh. Doanh
nghiệp đ m b o tính c nh tranh trên thị tr

ng không ph i bằng giá. Các kh năng

c nh tranh với đối thủ đ ợc thực hiện trên cơ s đ a ra các s n ph m, dịch vụ có
chất l ợng tốt nhất, đáp ứng đồng bộ nhu c u của khách hàng, đúng th i gian, đúng
địa điểmầ Trong tr

ng hợp này, giá có thể xác định

mức cao khi đ a s n ph m

chất l ợng cao (chiến l ợc giá cao/ chất l ợng cao); giá có thể hỗ trợ b i các chính
sách xúc tiến bánầ
5.3.3.ăXácăđ nh c u ở th tr
Việc xác định c u

thị tr

ng m c tiêu
ng mục tiêu phục vụ cho việc định giá tập trung

vào hai vấn đề cơ b n là xác định tổng c u và xác định hệ số co giãn của c u theo
giá.
5.3.3.1. Xác định tổng c u
Mỗi mức giá đặt ra sẽ dẫn đến một mức c u khác nhau và trực tiếp nh h
đến doanh thu lợi nhuận và thị ph n. Để dự báo đ ợc c u
ng

thị tr

ng

ng mục tiêu

i làm giá c n ph i thu thập đ ợc thông tin quan trọng gồm:
- Số l ợng ng

i mua tiềm năng.

- Mức tiêu thụ mong muốn của ng
- Sức mua của ng

i mua tiềm năng.

i mua tiềm năng và việc phân bổ ngân sách cá nhân trong

chi tiêu của họ cho các hàng hoá và dịch vụ.
Công thức xác định c u tổng quát:
QD = n.q.p
Trong đó:
- QD : số l ợng c u ( tính bằng tiền).
- n : số l ợng khách hàng

thị tr

ng mục tiêu với những gi thiết nhất định

- q : số l ợng s n ph m trung bình mà một khách hàng mua .
- p : mức giá bán dự kiến.
5.3.3.2. Xác định hệ số co giãn của c u
Hệ số co giãn của c u đối với giá đ ợc xác định theo công thức:
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Đ co giãn c a
c u theo giá

Tỷ l % bi năđ ng s l

=

ng yêu c u

Tỷ l % bi năđ ng giá

Hay: Ed = ( ΔQ/Q) / ( ΔP/P)
Trên thực tế, rất khó định l ợng đ ợc hệ số Ed vì sự biến đổi của c u thị tr

ng

phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Các nhà nghiên cứu đ a ra hai ph ơng
pháp để dự đoán Ed.

 Dựa vào kinh nghiệm và các số liệu lịch sử về mối quan hệ giữa giá và c u

đư thu thập đ ợc

các thị tr

ng khác nhau, qua các th i gian khác nhau.

 Qua điều tra chọn mẫu, tiến hành phỏng vấn khách hàng

thị tr

ng mục

tiêu.
Tuy c 2 ph ơng pháp không tr l i chính xác Ed nh ng ngay c một dự đoán
thô sơ về độ co dãn của c u cũng là một căn cứ quan trọng đối với các quyết định
về giá.
5.3.4. Xác đ nh chi phí ph c v cho vi c đ nh giá
5.3.4.1. Xác định các chỉ tiêu chi phí
Chi phí có thể đ ợc phân lo i và xác định theo nhiều cơ s khác nhau chứa
đựng những ý nghĩa khác nhau đối với ho t động qu n lý kinh doanh.

góc độ xác

định giá các chỉ tiêu chi phí có ý nghĩa quan trọng nhất là:
- Tổng chi phí cố định:
Tổng chi phí cố định là toàn bộ chi phí cho đ u vào cố định. Nó không thay
đổi theo mức độ s n xuất hay doanh số bán hàng. Ví dụ chi phí nhà x

ng, chi phí

hoá đơn thuê nhà, tiền tr lãi, tiền l ơng cho cán bộ qu n lý.
- Tổng chi phí biến đổi:
Là toàn bộ các lo i chi phí chi cho các đ u vào biến đổi. Nó thay đổi tỷ lệ
thuận với mức s n xuất. Ví nh nguyên liệu, vật liệu, l ơng công nhân s n xuất..
Nh ng nếu tính cho một đơn vị s n ph m thì chi phí biến đổi là một hằng số.
- Tổng chi phí:
Tổng chi phí = Tổng chi phí c đ nh + Tổng chi phí bi n đổi.
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Ý nghĩa quan trọng bật nhất của các chỉ tiêu nói trên khi đ a ra các quyết định
về giá thể hiện

phân tích điểm hoà vốn và lựa chọn mức giá thích hợp trong mối

quan hệ t ơng quan giữa giá, doanh thu và tổng lợi nhuận.
5.3.4.2. Dáng điệu của chi phí ứng với mức s n xuất khác nhau trong một th i
kỳ nhất định
Để định giá một cách khôn khéo ban lưnh đ o c n biết các chi phí của mình
thay đổi nh thế nào với các mức s n xuất khác nhau.
Ví dụ. Một công ty xây dựng một nhà máy có quy mô s n xuất 1000 s n
ph m trong một ngày. Chi phí sẽ cao nếu một ngày chỉ s n xuất một vài s n ph m,
khi mức s n xuất tiến đến 1000 s n ph m trong một ngày thì chi phí bình quân gi m
xuống. Nguyên nhân là các chi phí chung đ ợc phân bổ cho nhiều đơn vị s n ph m,
nên mỗi đơn vị s n ph m ph i gánh chịu một ph n chi phí nhỏ hơn.
Giá thành đ ợc xác định theo công thức:
Giá thành đ n v s n ph m = Tổng chi phí / tổng s n l

ng.

5.3.4.3. D ng hình thành chi phí nh một hàm s n l ợng cộng dồn
Gỉa sử một công ty s n xuất 3000 máy bỏ túi trong một ngày. Khi công ty có
đ ợc kinh nghiệm s n xuất máy bỏ túi, nó học đ ợc cách tổ chức s n xuất tốt hơn,
công nhân học đ ợc cách nâng cao hiệu suất, dòng vật t đ ợc tổ chức tốt hơn, chi
phí mua sắm đ ợc cắt gi mầ Kết qu chi phí bình quân có xu h ớng gi m theo
quá trình tích luỹ đ ợc kinh nhiệm s n xuất.
5.3.4.4. Xác định chi phí mục tiêu
Ta thấy chi phí thay đổi theo quy mô và kinh nghiệm s n xuất. Những chi phí
đó cũng có thể thay đổi do những ng

i thiết kế, các kỹ s và nhân viên cung ứng

của công ty đư tập trung nổ lực cắt gi m bớt chúng. Cụ thể, ng

i Nhật đư sử dụng

một ph ơng pháp gọi là chi phí mục tiêu. Họ sử dụng kết qu nghiên cứu thị tr

ng

để xác định những chức năng mong muốn của s n ph m mới. Sau đó họ xác định
giá mà s n ph m đó ph i đ ợc bán với sức hấp dẫn của nó và giá c của đối thủ
c nh tranh đư định. Từ đó họ trừ đi ph n lợi nhuận mong muốn để có đ ợc chi phí
mục tiêu mà họ ph i đ t cho đ ợc. Sau đó họ rà soát các yếu tố chi phí với mục tiêu
chung là đ a chi cuối cùng dự tính về mức chi phí mục tiêu. Nếu không thực hiện
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mục tiêu đó, thì họ quyết định không phát triển s n ph m này, b i nó không bán
đ ợc với giá mục tiêu và đem l i lợi nhuận mục tiêu.
5.3.5. Phân tích s n ph m và giá c c a đ i th c nh tranh.
Công ty c n ph i so sánh giá thành của mình với giá thành của đối thủ c nh
tranh để biết mình đang

thế lợi hay bất lợi về chi phí. Công ty c n biết giá và chất

l ợng s n ph m của đối thủ c nh tranh. Công ty có thể cử ng

i đi mua hàng để so

sánh giá c và đánh giá hàng hoá của đối thủ c nh tranh. Công ty có thể s u t m giá
của đối thủ c nh tranh và mua thiết bị của đối thủ c nh tranh để tháo r i ra xem.
Công ty cũng có thể hỏi ng

i mua xem họ nhận thức nh thế nào về giá và chất

l ợng hàng hoá của đối thủ c nh tranh.
Một công ty sau khi đư biết gía và chất l ợng hàng hoá của đối thủ c nh tranh,
thì họ có thể sử dụng để làm điểm chu n cho việc định giá của mình.

 Nếu hàng hoá của công ty t ơng tự nh hàng hoá của đối thủ c nh

tranh quan trọng thì công ty sẽ đinh giá sát với gía của đối thủ c nh tranh hay sẽ bị
thiệt h i về tiêu thụ.

 Nếu hàng hoá của công ty kém hơn thì công ty không thể tính giá cao

hơn đối thủ c nh tranh.

 Nếu hàng hoá của công ty tốt hơn thì công ty có thể tính giá cao hơn

đối thủ c nh tranh.
Tuy nhiên, công ty cũng ph i hiểu rằng đối thủ c nh tranh cũng có thể thay đổi
giá để ứng phó với giá của công ty. Về cơ b n, công ty sẽ sử dụng giá để xác định vị
trí hàng hoá của mình so với đối thủ c nh tranh.
5.3.6. Lựa ch n ph

ng pháp đ nh giá

Khi đư biết nhu c u, chi phí, giá của đối thủ công ty có thể bắt tay vào việc lựa
chọn giá nào đó.
5.3.6.1. Định giá theo cách cộng l i vào chi phí
Ph ơng pháp định giá sơ đẳng là cộng thêm vào chi phí của s n ph m một
ph n phụ giá chu n. Mức phụ giá thay đổi rất nhiều tuỳ vào hàng hoá. Ph ơng pháp
định giá này rất phổ biến do:
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- Ng

i bán biết chắc về giá gốc và không điều chỉnh th

ng xuyên khi nhu

c u biến động.
- Khi tất c các công ty trong ngành đều sử dụng ph ơng pháp này thì giá của
họ sẽ t ơng tự nhau, c nh tranh sẽ gi m tối thiểu.
- Nhiều ng

i c m nhận là công bằng cho c ng

i mua lẫn ng

i bán.

Theo thông t h ớng dẫn về ph ơng pháp định giá của Bộ tr

ng Bộ tài chính

năm 2013.
Khái niệm: ph ơng pháp chi phí là ph ơng pháp định giá hàng hoá và dịch vụ
căn cứ vào chi phí s n xuất. kinh doanh thực tế hợp lý hợp lệ để s n xuất, l u thông
hàng hoá, dịch vụ và mức lợi nhuận dự kiến phù hợp với thị tr

ng.

a. Đối với hàng hóa, dịch vụ s n xuất trong n ớc:
Giá một đơn vị hàng hóa, dịch vụ đ ợc xác định theo công thức sau:
Giá hàng
hóa, dịch

Giá thành
=

toàn bộ

vụ

Thuế tiêu

Lợi nhuận
+

(Z)

dự kiến

thụ đặc

+

biệt

(nếu có)

Các lo i phí, l
+

phí, thu giá tr

(nếu có)

Ểia tănỂ, tểỐ
khác (n u có)

b. Nội dung từng kho n chi đ ợc xác định theo quy định pháp luật hiện hành.
Ví dụ minh ho 1 : Công ty có những chi phí và dự kiến mức tiêu thụ nh sau:
Chi phí biến đổi

10 USD

Chi phí cố định

300.000 USD

Mức tiêu thụ

50.000 USD

Chi phí đơn
vị s n ph m
- Ng

=

Chi phí
biến đổi

+

Chi phí cố định
Mức tiêu thụ

= 10

+

300.000
50.000

=

16 USD

i s n xuất muốn lãi trên giá thành là 25% thì

Giá đư cộng phụ giá = chi phí đơn vị s n ph m x (1+lợi nhuận mong muốn trên giá
thành)
= 16 x (1+25%)= 20 USD
- Ng

i s n xuất muốn lãi trên giá bán là 20%
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Giá đư cộng
phụ giá

Chi phí đơn vị s n ph m
1 – lợi nhuận mong muốn trên

=

16
=

doanh số bán

Nh vậy ng

1 – 20%

=

20 USD

i s n xuất sẽ bán cho các đ i lý của mình giá 20 USD và lợi 4

USD. Đến l ợt các đ i lý sẽ tính mức phụ giá nếu bán cho các khách hàng khác.
K tălu n:
Định giá theo cách cộng lưi vào chi phí không tính đến c nhu c u về s n ph m
lẫn sự thay đổi giá của đối thủ c nh tranh, do đó khó dung hòa đ ợc sự c nh tranh
trên thị tr

ng về giá c . Nh ng đây vẫn là ph ơng pháp phổ biến, b i dễ tính và

h u hết các doanh nghiệp đều áp dụng cách định giá này.
5.3.6.2. Định giá theo lợi nhuận mục tiêu
Một cách tiếp cận định giá theo chi phí khác nữa là định giá theo lợi nhuận
mục tiêu. Doanh nghiệp xác định mức giá trên cơ s đ m b o tỉ suất lợi nhuận mục
tiêu trên vốn đ u t (ROI) mà doanh nghiệp mong muốn đ t đ ợc. Việc định giá
theo lợi nhuận mục tiêu sử dụng khái niệm biểu đồ hòa vốn, trên đó biểu diễn tổng
chi phí và tổng doanh thu dự kiến t i những mức s n l ợng bán ra khác nhau.
Ph ơng pháp định giá này đòi hỏi doanh nghiệp ph i xem xét nhiều mức giá
khác nhau, nh h

ng của chúng đối với khối l ợng tiêu thụ c n thiết để v ợt qua

điểm hòa vốn và thực hiện đ ợc mức lợi nhuận mục tiêu và xác suất sẽ x y ra của
từng mức giá có thể.
Ph ơng pháp định giá theo lợi nhuận mục tiêu có nh ợc điểm là ch a xem xét
sự co dãn của c u đối với giá c , vì điều này có thể nh h

ng đáng kể đến doanh

số bán của doanh nghiệp. Vì thế doanh nghiệp ph i cân nhắc những mức giá khác
nhau và tiên l ợng những nh h

ng có thể có của chúng đến doanh số bán và lợi

nhuận. Doanh nghiệp cũng ph i tìm cách gi m các chi phí cố định và chi phí biến
đổi vì chi phí càng thấp sẽ gi m bớt đ ợc mức s n l ợng hòa vốn.
Định giá theo lợi nhuận mục tiêu đ ợc xác định theo công thức sau:
Giá theo lợi nhuận
mục tiêu

=

Chi phí
đơn vị

+
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Lợi nhuận mong muốn x Vốn đ u t
Số l ợng tiêu thụ

Theo ví dụ minh ho 1 trên, ng

i s n xuất đư đ u t 1 triệu USD vào việc

kinh doanh và muốn ấn định giá làm sao đ m b o kiếm đ ợc ROI bằng 20%, tức
200.000 USD.
Giá theo lợi

=

nhuận mục tiêu

16

+

20% x 1.000.000
50.000

=

20 USD

Ngàn USD
1.200
Tổng doanh thu

1.000

Tổng chi phí

800
600

Chi phí cố định

400
200
0

10

20

30

Hình 5: Đ ăth ăminhăh aăvíăd ph
Ng

40

50 khối l ợng tiêu thụ

ngăphápăđ nhăgiáătheoăl iănhu năm cătiêu

i s n xuất thực hiện ROI 20%, nếu đ m b o đ ợc giá thành và mức tiêu

thụ ớc tính là chính xác. Những điều gì sẽ x y ra nếu mức tiêu thụ không đ t đ ợc
50.000 đơn vị s n ph m. Chi phí cố định là 300.000 USD bất kế mức tiêu thụ là bao
nhiêu. Độ dốc đ

ng tổng doanh thu ph n ánh giá 20USD một s n ph m. Đ

tổng doanh thu và tổng chi phí giao nhau

ng

mức tiêu thu 30.000 s n ph m, đó là

khối l ợng hoà vốn. Có thể kiểm tra bằng công thức
Khối l ợng
hòa vốn

=

Tất nhiên ng

Chi phí cố định
Giá – Chi phí biến đổi

=

300.000
20 - 10

=

30.000 s n
ph m

i s n xuất sẽ hy vọng bán đ ợc 50.000 s n ph m và giá là 20

USD, nh vậy sẽ kiếm đ ợc 200.000USD trên 1 triệu vốn đ u t của mình.
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5.3.6.3. Định giá theo giá trị nhận thức
Ngày càng nhiều công ty xác định giá của mình trên cơ s giá trị nhận thức
đ ợc của s n ph m. Họ xem nhận thức của ng
phí của ng

i mua về giá trị, chớ không ph i chi

i bán là căn cứ quan trọng để tính giá.

5.3.6.4. Định giá theo giá trị
Một số công ty chấp nhận định giá theo giá trị, theo đó họ tính giá thấp cho hàng
hoá có chất l ợng cao. Ph ơng pháp định giá theo giá trị không giống ph ơng pháp
giá c m nhận. Ph ơng pháp này trên thực tế theo triết lý “ tiền nào của nâý ” Nghĩa
là công ty ph i định giá

mức mà ng

i mua nghĩ rằng s n ph m của công ty

t ơng xứng nh vậy.
5.3.6.5. Định giá theo mức giá hiện hành
Khi định giá theo mức giá hiện hành công ty xác định giá của mình chủ yếu
dựa trên cơ s giá của đối thủ c nh tranh và ít quan tâm đến chi phí của mình và
nhu c u. Công ty có thể tính giá bằng, cao hơn hoặc thấp hơn đối thủ c nh tranh chủ
yếu của mình. Ph ơng pháp này rất phổ biến, trong tr

ng hợp chi phí khó xác định

đ ợc hay ph n ứng c nh tranh không chắc chắn, các công ty c m thấy giá hiện hành
là một gi i pháp tốt.
5.3.6.6. Định giá trên cơ s đấu kín giá
Công ty xác định giá của mình trên cơ s giá của đối thủ c nh tranh sẽ ấn định
là bao nhiêu chớ không trên một cơ s một quan hệ nhất định với chi phí hay nhu
c u của công ty.Công ty muốn dành hợp đồng hay thắng th u th

ng ph i chấp

nhận một giá thấp hơn giá của đối thủ c nh tranh.
5.3.7. Lựaăch năm căgiáăcu iăcùng
Các ph ơng pháp định giá trên đều thu hẹp kho ng giá để từ đó lựa chọn lấy
một mức giá cuối cùng. Khi lựa chọn giá cuối cùng c n xem xét thêm yếu tố phụ
sau:
- Yếu tố tâm lý trong định giá
- nh h

ng của các yếu tố khác trong marketing- mix đến giá c

- Chính sách định giá của công ty
- nh h

ng của giá đối với các bên khác.
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5.4. Các chi năl

căgiá

Trên mức giá cơ b n doanh nghiệp c n ph i tiến hành những điều chỉnh hoặc
thay đổi nhất định chi phù hợp với sự biến động không ngừng của khách hàng, hoàn
c nh và môi tr

ng xư hội dựa trên các chiến l ợc sau:

5.4.1. Đ nhăgiáătheoănguyênătắcăđ aălý
Định gia theo nguyên tắc địa lý đòi hỏi công ty quyết định cách định giá s n
ph m của mình đối với các khách hàng

các địa ph ơng và n ớc khác nhau. Liệu

công ty có tính giá cao hơn đối với các khách hàng

xa để bù đắp c ớc phí vận

chuyển cao hơn và rủi ro thất l c hàng không?. Liệu công ty có nên xem xét đề nghị
đối l u hàng thay cho việc thanh toán trực tiếp bằng tiền khi quan hệ với những
ng

i mua nhất định

n ớc ngoài không? Nhiều công ty ph i xem xét một cách

khiêm túc các tho thuận hàng đổi hàng và mậu dịch đối l u, nên họ muốn giữ quan
hệ kinh doanh với khách hàng nhất định.
5.4.2. Chi t giáăvƠăb t giá
- Chiết khấu tiền mặt:
Là sự gi m giá cho ng

i mua nào thanh toán ngay bằng tiền mặt nhằm c i

thiện điều kiện thanh toán và gi m bớt phí tổn thu nợ cho doanh nghiệp.
- Chiết khấu số l ợng:
Là sự gi m giá cho ng

i mua với số l ợng lớn do tiết kiệm đ ợc những chi

phí về bán hàng, l u kho, vận chuyển.
- Chiết khấu chức năng:
Là sự cống hiến thêm của nhà s n xuất cho các thành viên thuộc các kênh
chức năng đang thực hiện nhiệm vụ nh bán hàng, trữ hàng, kế toán sổ sách ầcho
doanh nghiệp.
- Chiết khấu th i vụ:
Là sự gi m giá cho khách hàng mua hàng hoá và dịch vụ vào lúc trái vụ và ế
m để nhằm điều hoà cung c u và ổn định s n xuất.
- Gi m giá đổi hàng:
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Dành cho khách hàng tr l i món hàng cũ khi mua món hàng mới của doanh
nghiệpầ nhằm củng cố mối quan hệ chung thuỷ của khách hàng và kích thích tiêu
dùng s n ph m mới.
5.4.3. Đ nhăgiáăkhuy nămưiă
Trong những tr

ng hợp nhất định các công ty sẽ ph i t m th i định giá s n

ph m của mình thấp hơn giá quy định và đôi khi thập chí là thấp hơn chi phí. Việc
định giá khuyến mưi có một số hình thức sau:
- Định giá lỗ để kéo khách hàng: dùng cho các s n ph m bán chậm, khó bán,
không bán đ ợc với giá hoà vốn.
- Định giá cho những đợt đặc biệt: Ng

i bán định giá vào những th i kỳ nhất

định để lôi kéo thêm khách hàng.
- Gi m bớt tiền mặt: bán hàng theo phiếu mua hàng
- Bán tr góp: là hình thức tài trợ cho khách hàng với lưi suất thấp
- B o hành và hợp đồng dịch vụ: thay vì lấy tiền b o hành và hợp đồng dịch
vụ, công ty đ m b o các công việc đó miễn phí hay với giá gi m bớt, nếu khách
hàng đó sẽ mua.
- Chiết giá về mặt tâm lý: lúc đ u đ a ra mức giá cao gi t o cho s n ph m, rồi
sau đó bán với giá thấp hơn nhiều.
5.4.4. Đ nh giáăphơnăbi t
Là sự thay đổi giá cơ s cho thích ứng với những khác biệt của thị tr

ng và

nhằm khai thác triệt để đọ đàn hồi của nhu c u khác nhau đó. Theo chiến l ợc này
doanh nghiệp sẽ đ a ra những mức giá khác nhau cho cùng một lo i s n ph m hoặc
dịch vụ nhất định.
- Phân biệt theo đối t ợng khách hàng:
Giá thay đổi theo đối t ợng mua sắm hàng hoá và dịch vụ.
- Phân biệt theo hình thức s n ph m:
Định giá khác nhau cho các kiếu lo i khác nhau của chính một lo i s n ph m
không t ơng xứng với chi phí của nó.
- Định giá theo hình nh:
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Một số công ty định giá cùng một lo i s n ph m

hai mức khác nhau dựa trên

cơ s hình nh khác nhau.
- Phân biệt theo nơi chốn:
Định giá khác nhau cho các vị trí, địa điểm khác nhau sử dụng s n ph m.
- Phân biệt theo th i gian:
Giá c thay đổi theo mùa, ngày, gi đối với một lo i s n ph m dịch vụ nhất
định.

 Đi uăki năđ ăcóăcácăchi năl
- Thị tr

cătrên:

ng có thể phân khúc và trên mỗi khúc thể hiện các c

ng độ nhu c u

khác nhau.
- Các thành viên trong mỗi khúc chuyển đổi lẫn nhau
- Các đối thủ c nh tranh khó bán d ới gía trong khúc tuyến giá cao của doanh
nghiệp.
- Chi phí của việc phân khúc và đáp ứng không v ợt quá doanh thu tăng thêm
nh phân biệt giá.
- Sự phân biệt giá không gây sự ph n ứng và phẫn nộ của khách hàng
- Sự phân biệt này không nằm ngoài hệ thống pháp luật hiện hành.
5.4.5. Đ nhăgiáătoƠnădoanhăm căs năph m
Quan điểm về hình thành gi c ph i khác đi khi xem s n ph m là một bộ phận
của danh mục s n ph m. Trong tr

ng hợp này công ty ph i xây dựng một bộ giá

đ m b o lợi nhuận tối đa trên toàn danh mục s n ph m. Việc định giá sẽ khó khăn,
vì các s n ph m khác nhau đều có liên hệ qua l i với nhau theo góc độ nhu c u, chi
phí và ph i đ ơng đ u với những mức độ c nh trang khác nhau.
- Định giá chủng lo i s n ph m: Nhiệm vụ của ng

i bán là nổi rõ những

chênh lệch về chất l ợng nhận thức đ ợc t ơng xứng với những chênh lệch về giá.
- Định giá tính năng tuỳ chọn: Nhiều công ty bán s n ph m và tính năng tuỳ
chọn kèm theo s n ph m chính của mình.
- Định giá s n ph m bắt buộc: Một số s n ph m đòi hỏi ph i sử dụng những
s n ph m phụ tùng hay bắt buộc.
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- Định giá hai ph n: Các công ty dịch vụ th

ng sử dụng một giá c ớc cố định

cộng thêm c ớc sử dụng biến đổi.
- Định giá s n ph m phụ: Nếu những s n ph m phụ có giá trị nhỏ và thật sự
đáng vức bỏ thì điều này sẽ nh h

ng đến s n ph m chính. Ng

i s n xuất ph i

chấp nhận một giá nào đó để đ m b o trang tr i thêm c chi phí cho việc huỷ bỏ
chúng. Nếu s n ph m phụ có giá trị đối với khách hàng, thì chúng cũng đ ợc định
giá theo đúng giá trị của chúng. Mọi thu nhập kiếm đ ợc từ s n ph m phụ sẽ t o
điều kiện dễ dàng cho công ty định giá thấp hơn cho s n ph m chính nếu buộc ph i
làm vậy để c nh tranh.
- Định giá cho s n ph m trọn gói: Ng

i bán th

ng gói ghém các s n ph m

của mình l i với nhau rồi bán với giá trọn gói.
5.4.6. Ch ăđ ngăvƠăđ iăphóăv iăsựăthayăđổiăgiá
Sau khi công ty xây dựng những chiến l ợc định giá của mình, các công ty
ph i đối mặt với những tình huống mà họ có thể cắt gi m hay nâng giá.
5.4.6.1. Chủ động cắt gi m giá:
- Do d thừa năng lực s n xuất, công ty chủ động cắt gi m giá có thể gây ra
các cuộc chiến tranh về giá vì các đối thủ cố gắng bám giữ thị ph n của mình.
- Do thị ph n gi m sút, mất thị ph n vào tay đối thủ c nh tranh để ngăn chặn
định giá thấp hơn.
- Do ham muốn khống chế thị tr

ng thông qua giá thành thấp hơn. Chủ động

gi m giá với hy vọng giành thêm thị ph n nh đó gi m đ ợc giá thành do khối
l ợng s n xuất lớn hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn. Xong chiến l ợc này chũng
chứa nhiều rủi ro nh :

 Bẫy chất l ợng thấp: Ng

i tiêu dùng nghĩ chất l ợng thấp hơn chất

l ợng của những đối thủ c nh tr nh định giá cao.

 Bẫy thị ph n mong m nh: Gía thấp giành thêm thị ph n, nh ng không

ph i là sự trung thành của thị tr

ng, khách hàng sẽ chuyển sang các công ty giá

thấp mới xuất hiện.

 Bẫy cháy túi: Các đối thủ c nh tranh sẽ định giá cao hơn tr ớc đây có

thể gi m giá mà vẫn vững m nh vì có dự trữ tiền mặt lớn hơn.
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5.4.6.2. Chủ động tăng giá:
Nhiều công ty c n ph i tăng giá của mình, việc tăng giá thành công có thể
làm tăng đáng kể lợi nhuận. Nguyên nhân tăng giá.
- Ph i tăng giá do l m phát chi phí: Việc tăng chi phí không t ơng xứng với
tăng năng suất sẽ làm gi m lợi nhuận và dẫn đến chỗ ph i th

ng xuyên tăng giá.

- Nhu c u quá mức: áp dụng cách điều chỉnh giá phổ biến.
 Chấp nhận định giá theo dự toán
 Sử dụng điều kho n điều chỉnh
 Phá gói hàng hoá và dịch vụ

 Gi m bớt các kho n chiết giá

- Một số cách có thể sử dụng để đối phó với giá thành và nhu c u cao mà
không ph i tăng giá.

 Gi m số l ợng của s n ph m thay vì tăng giá

 Thay thế bằng các vật liệu hay công thức rẻ tiền hơn

 Gi m bớt hay lo i bỏ một số tính năng của s n ph m

 Huỷ bỏ hay gi m bớt dịch vụ kèm theo s n ph m
 Sử dụng vật liệu bao bì rẻ tiền

 Gi m bớt số kích cỡ và mẫu chào bán

 T o ra những nhưn hiệu tiết kiệm mới
- Ph n ứng của khách hàng

 Khách hàng không hiểu đúng việc thay đổi giá
 Gây khó khăn cho tiêu thụ

 Khách hàng nh y c m về giá đối với các s n ph m đắt tiền
- Ph n ứng của đối thủ: Đối thủ c nh tranh sẽ ph n ứng trong tr
công ty không nhiều, s n ph m l i giống nhau và ng
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ng hợp số

i mua đ ợc thông tin đ y đủ.

CỂUăH IăTH OăLU N
1. Khái niệm vai trò yêu c u của việt định giá trong nền kinh tế thị tr
2. Nêu những yếu tố nào nh h

ng đến định giá của doanh nghiệp.

3. Anh (chị) trình bày sơ đồ tiến trình tính giá ban đ u.
4. Anh (chị) hưy trình bày các chiến l ợc giá.
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ng.

Ch

ngă6. CHệNHăSÁCHăPHỂNăPH I

6.1. B năch tăvƠăt măquanătr ngăc aăkênhăphơnăph i
6.1.1. Kháiăni m
Kênh phân phối là một tập hợp các doanh nghiệp và cá nhân độc lập và phụ
thuộc lẫn nhau, tham gia vào quá trình đ a hàng hoá từ nơi s n xuất đến ng

i tiêu

dùng.
6.1.2. Vai trò c aătrungăgian th
- Ng

ngăm iă- thành viên kênh

i s n xuất không đủ kh năng tài chính để phân phối

- Phân phối trực tiếp đòi hỏi ng

i s n xuất ph i tr thành trung gian đối với

s n ph m bổ sung của các nhà s n xuất khác.
- Cho phép gi m các đ u mối giao dịch, thực hiện tiết kiệm nhiều t ng cho nhà
s n xuất.
- Đ m b o phân phối hàng hoá rộng khắp.
- Nh quan hệ tiếp xúc, kinh nghiệm, việc chuyên môn hoá và quy mô ho t
động của các trung gian sẽ làm lợi cho công ty hơn nó tự làm.
- Biến những ng
ng

i cung ứng khác nhau thành những chủng lo i hàng hoá mà

i tiêu dùng muốn mua.
- Chính sách phân phối hợp lý làm cho quá trình kinh doanh đ ợc an toàn,

tăng kh năng liên kết trong kinh doanh, gi m đ ợc sự c nh tranh, làm cho quá
trình l u thông nhanh chóng hiệu qu .
6.1.3. Ch cănĕng c aăkênhăphơnăph i:
- Thông tin: thu thập và phổ biến thông tin cùng nghiên cứu marketing về các
khách hàng tiềm n và hiện có, các đối thủ c nh tranh và những thành viên cùng lực
l ợng khác trong môi tr

ng marketing.

- Cổ động: Triển khai và phổ biến thông tin có sức thuyết phục về các s n
ph m c n bán.
- Tiếp xúc: Thiết lập mối quan hệ với khách hàng.
- Th ơng l ợng: cố gắng đi tới tho thuận về giá c và các vấn đề khác quanh
món hàng mà khách hàng định mua để có thể bán đ ợc.
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- Cân đối: Xác định và đáp ứng các yêu c u của khách hàng trên các mặt s n
xuất, tập hợp, bao gói, vận chuyển...
- Tài trợ: tìm kiếm và phân bố vốn c n thiết để dự trữ hàng

các cấp khác

nhau của kênh marketing.
- Chấp nhận và chia sẻ rủi ro: cùng chấp nhận rủi ro liên quan với việc thực
hiện ho t động của kênh chấp nhận rủi ro liên quan đến đều hành ho t động kênh.
- Phân phối vật ph m: đ m b o b o qu n và l u thông s n ph m vật chất từ
nguyên liệu thô đến khách hàng cuối cùng.
- Thanh toán: ng

i mua thanh toán hóa đơn của mình qua ngân hàng và các

định chế tài chính khác cho ng

i bán.

- Chuyển giao quyền s hữu: chuyển giao thực sự quyền s hữu từ một tổ
chức hay cá nhân sang một tổ chức hay cá nhân khác.
6.2. Quy tăđ nhăthi tăk ăkênh
Thiết kế kênh là đ a ra những quyết định liên quan đến việc phát triển kênh
phân phối mới

những nơi ch a tồn t i hoặc để c i tiến những kênh phân phối hiện

t i.
6.2.1. Phơnătíchăm căđ ăđ măb oăd chăv ămƠăkháchăhƠngămongămu n
Việc đ u tiên khi thiết kế kênh là tìm hiểu xem khách hàng mục tiêu mua
những s n ph m nào, mua

đâu, t i sao họ mua và mua nh thế nào. Ng

i làm

marketing ph i hiểu về mức độ đ m b o dịch vụ mà họ muốn. Các chỉ tiêu chủ yếu
dùng để đánh giá mức độ đ m b o dịch vụ:
- Qui mô lô hàng: là số đơn vị s n ph m mà kênh marketing cho phép một
khách hàng tiêu biểu mua trong một đợt mua.
- Th i gian ch : là th i gian trung bình mà khách hàng của kênh ph i ch để
nhận hàng.
- Địa điểm thuận tiện: thể hiện mức độ kênh marketing t o điều kiện dễ dàng
cho khách mua s n ph m.
- S n ph m đa d ng: thể hiện chiều rộng của chủng lo i mà kênh marketing
đ m b o.
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- Dịch vụ hỗ trợ: là những dịch vụ phụ thêm ( tín dụng, giao hàng tận nhà, lắp
đặt sửa chữa) mà kênh thực hiện.
Thiết kế kênh c n đ m b o dịch vụ mà khách hàng mong muốn. Mức độ đ m
b o dịch vụ cao nghĩa là chi phí cho kênh càng lớn và giá thành cho khách hàng
càng cao.
6.2.2. Xơyădựngăm cătiêuăvƠănh ngăyêuăc uăbắtăbu căc aăkênh
Việc ho ch định một kênh hiệu qu bắt đ u bằng sự định rõ c n v ơn tới thị
tr

ng nào với mục tiêu nào.
Mục tiêu của kênh ph i đ ợc xác định bằng chỉ tiêu mức độ đ m b o dịch vụ,

thông th

ng một số khúc thị tr

ng có thể mong muốn những mức đ m b o dịch

vụ khác nhau. Để thiết kế kênh có hiệu qu c n xác định những khúc thị tr
phục vụ và những kênh tốt nhất trong từng tr

ng c n

ng hợp.

Mục tiêu của kênh cũng thay đổi tuỳ theo đặc điểm của s n ph m, những s n
ph m mau h đòi hỏi marketing trực tiếp nhiều hơn vì việc chậm trẽ và việc bốc
xếp nhiều l n sẽ nguy hiểm. Những s n ph m cồng kềnh đòi hỏi những kênh đ m
b o gi m đến mức tối thiểu cự ly vận chuyển và số l n bốc xếp trong l u thông từ
ng

i s n xuất đến ng

i nhận.

Thiết kế kênh cũng ph i tính đến điểm m nh điểm yếu của các lo i hình ng

i

trung gian khác nhau.
Thiết kế kênh cũng bị nh h

ng từ kênh của đối thủ c nh tranh.

Thiết kế kênh ph i ứng với môi tr
của luật pháp cũng nh h
6.2.3. Xácăđ nhăph

ng lớn hơn. Những quy định và h n chế

ng đến thiết kế kênh.
ngăánăchínhăc aăkênh

Một khi doanh nghiệp đư định đ ợc thị tr

ng mục tiêu, định vị trí cho s n

ph m của mình, thì công việc tiếp theo là xác định các ph ơng án của kênh. Mỗi
ph ơng án của kênh đ ợc xác định b i ba yếu tố: các trung gian, số l ợng trung
gian, các điều kiện và trách nhiệm của trung gian trong kênh.
6.2.3.1. Các lo i hình trung gian: công ty c n xác định lo i hình trung gian sẵn
có để thực công việc của kênh nh bán buôn, bán lẻ, đ i lý, môi giới, lực l ợng bán
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của công ty, thị tr

ng đặt hàng qua b u điện, thị tr

ng OEM( s n xuất các thiết bị

độc đáo).
- Số trung gian: công ty c n quyết định số trung gian c n ph i sử dụng

mỗi

cấp của kênh. Tất c có 3 chiến l ợc:
 Độc quyền phân phối
 Phân phối chọn lọc

 Phân phối hàng lo t
- Điều kiện và trách nhiệm của các thành viên kênh: ng

i s n xuất ph i xác

định trách nhiệm của những thành viên tham gia kênh. Những yếu tố chính trong
mối quan hệ mua bán là chính sách giá c , điều kiện bán hàng, địa bàn đ ợc chuyển
giao quyền, và những điều kiện đặc biệt mà mỗi bên ph i thực hiện.
6.2.3.2. Cấu trúc kênh:
A

Nhà s n xuất

B

C

Nhà s n xuất

Nhà s n xuất

D

Nhà s n xuất

Đ i lý bán sỉ

Ng i tiêu
dùng

Nhà bán sỉ

Nhà bán sỉ

Nhà bán lẻ

Nhà bán lẻ

Nhà bán lẻ

Ng i tiêu
dùng

Ng i tiêu
dùng

Ng i tiêu
dùng

Hìnhă6.1.ăC uătrúcăkênhăphơnăph i
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a. Kênh trực tiếp:
Không có trung gian, nhà sán xuất bán thẳng cho ng

i tiêu dùng qua các hình

thức:
- Bán thẳng đến tận nhà.
- Bán t i cửa hàng giới thiệu s n ph m
- Bán theo th hoặc điện tho i đặc hàng.
uăđi m:
- Nhà s n xuất nắm bắt kịp th i thông tin và yêu c u của ng

i tiêu dùng.

- Có thể gi m chi phí phân phối để h giá bán và tăng lợi nhuận.
Nh

căđi m:
- Không thực hiện đ ợc nhiệm vụ chuyên môn hoá s n ph m.
- Do nhà s n xuất thực hiện thêm chức năng l u thông, bán hàng nên lực

l ợng dàn trưi, vốn chậm luân chuyển, tăng thêm nhiều đ u mối phức t p.
b. Kênh một cấp:

Nh

- Trong thị tr

ng tiêu dùng có một trung gian bán hàng.

- Trong thị tr

ng hàng công nghiệp có môi giới hay đ i diện bán.

căđi m:
Đòi hỏi nhà s n xuất và ng

i bán lẻ kiêm nhiệm thêm chức năng, h n chế

trình độ xư hội hoá cao, khó đ m b o tính cân đối và liên tục trên toàn tuyến phân
phối.
c. Kênh hai cấp: có hai trung gian tiếp thị
- Trong thị tr

ng tiêu dùng có bán sỉ và bán lẻ.

- Trong thị tr

ng kỹ nghệ có bộ phận phân phối của công ty và các nhà buôn.

Đây là lo i kênh có nhiều u điểm nhất và đặc tr ng cho thị tr

ng xư hội hoá

đ t trình độ cao do đư phát huy đ ợc những u thế của tập trung chuyên môn hoá
theo lĩnh vực, tăng nhanh năng xuất lao động và vòng quay vốn l u độngầ.Tuy
nhiên do có nhiều trung gian và đ u mối qu n lý làm cho công tác điều khiển toàn
bộ hệ thống kênh phân phối tr nên phức t p, chi phí lớn và th i gian l u thông dài,
dễ x y ra biến động và rủi ro.
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d. Kênh ba cấp: có ba cấp trung gian trong kênh phân phối
Đ i lý bán buôn - ng
Nó th

i bán sỉ - ng

i bán lẻ.

ng đ ợc sử dụng hữu hiệu đối với một số lo i mặt hàng mới mà các

nhà s n xuất gặp nhiều khó khăn trong ho t động thông tin, qu ng cáo, ít kinh
nhiệm thâm nhập thị tr

ng hoặc một số lo i mặt hàng có tính chất sử dụng đặc

biệt, giá bán biến động hoặc phức t p.
6.2.4. Đánhăgiáăcácăph

ngăánăkênhăch ăy u

Mỗi ph ơng án kênh c n đ ợc đánh giá theo những tiêu chu n kinh tế, kiểm
soát và thích nghi.
- Tiêu chu n kinh tế: Mức tiêu thụ và chi phí
- Tiêu chu n kiểm soát: Sử dụng trung gian thì n y sinh nhu c u kiểm soát.
Đ i lý là DN độc lập chỉ quan tâm đến lợi nhuận của chính họ. có thể tập trung vào
khách hàng mua nhiều, không nhất thiết là của nhà s n xuất đó không nắm vững các
chỉ tiêu kỹ thuật, xử lý hiệu qu tài liệu qu ng cáo.
- Tiêu chu n thích nghi: Th i gian ho t động của kênh, thị tr

ng thay đổi

nhanh chóng, s n xuất không ổn định s n ph m không chắc chắn..
6.3. Quy tăđ nhăv ăqu nălýăkênh
6.3.1. Tuy năch năcácăthƠnhăviênăkênh
Quyết định tuyển chọn là th

ng xuyên và c n thiết ngay c những thay đổi

trong cấu trúc kênh không x y ra. Một trong những nguyên nhân phổ biến đối với
việc tuyển chọn là thay thế các thành viên đư bỏ khỏi kênh.
Quá trình lựa chọn thành viên kênh gồm 3 b ớc cơ b n:
- Tìm kiếm các thành viên có kh năng
- Dùng tiêu chu n tuyển chọn để đánh giá kh năng phù hợp với các thành viên
kênh
- Đ m b o các thành viên t ơng lai này chắc chắn tham gia kênh. Mỗi nhà s n
xuất có kh năng khác nhau trong việc thu hút các trung gian khác nhau cho kênh
tuyển chọn. Trung gian đ ợc lựa chọn c n đ m b o các điều kiện:

 Về thâm niên trong nghề nghiệp và sự am hiểu về kỹ thuật, th ơng

m i những s n ph m đư bán và thị tr

ng tiêu thụ.
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 Kh năng cơ s vật chất kỹ thuật và các mức chi tr .

 Uy tín, nhưn hiệu và mối quan hệ với khách hàng, giới công quyền.
 Các xu h ớng liên doanh và phát triển trong t ơng lai.

 Quy mô và chất l ợng của lực l ợng bán hàng.

Có rất nhiều nguồn thông tin có giá trị giúp nhà qu n lý kênh tìm kiếm đ ợc
thành viên kênh đó là:
- Tổ chức bán hàng theo khu vực: đây là lực l ợng bán sẵn có của công ty trên
thị tr

ng. Họ sẽ cung cấp những nguồn thông tin về các trung gian của kênh, về

các trung gian tiềm năng trong vùng. Những thông tin của họ là những thông tin cực
kỳ có giá trị b i họ là những ng
tr

i làm việc trong khu vực này, họ hiểu về thị

ng trong khu vực đó và họ biết ai là ng

i có năng lực, có thể đáp ứng đ ợc yêu

c u để tr thành thành viên chính thức của công ty.
- Các nguồn tin th ơng m i.
- Các khách hàng: Đây cũng là một nguồn thông tin quan trọng b i khách hàng
là ng

i có ý kiến rất thực. B i vậy công ty có thể thực hiện các cuộc nghiên cứu

đối với ng

i tiêu dùng để tìm ra thành viên kênh tiềm năng.

Ngoài ra công ty còn có thể sử dụng các nguồn khác nh :
- Qu ng cáo.
- Tham gia hội chợ.
- Thông qua báo chí, ngân hàng, t vấnầ
6.3.2. Đ ngăviênăcácăthƠnhăviênăkênh
Mối quan hệ giữa các thành viên kênh và nhà s n xuất là mối quan hệ hai
chiều. Mối quan hệ đó càng mật thiết càng dễ đi đến mục tiêu chung của c hệ
thống. Muốn vậy nhà s n xuất ph i th

ng xuyên nghiên cứu, tìm hiểu nhu c u của

các trung gian và có h ớng giúp đỡ gi i quyết.
- Trợ giúp về dòng s n ph m: nhà s n xuất đ m b o cung cấp cho các thành
viên kênh dòng s n ph m tốt nhất, có kh năng bán đ ợc với doanh số cao, đ t
đ ợc lợi nhuận cao.
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- Trợ giúp về qu ng cáo và xúc tiến bán hàng. Một chiến dịch qu ng cáo là
cách lôi cuốn tốt nhất đối với ng

i tiêu dùng vì khi đó họ sẽ biết đến s n ph m,

biết đến công ty và khi đó cơ hội bán hàng sẽ tăng lên.
- Sự trợ giúp về qu n lý: công ty nên đào t o một lực l ợng nhân viên bán
hàng để họ có kh năng trong việc phân tích và xúc tiến thị tr

ng.

Ngoài các biện pháp trên, nhà s n xuất còn ph i giúp đỡ họ khi họ gặp khó
khăn về sự c nh tranh gay gắt của các đối thủ c nh tranh, về sự thay đổi của môi
tr

ng kinh doanh trong nền kinh tế thị tr

ng.

Các nhà s n xuất ph i để cho các nhân viên thấy rằng họ có đ ợc sự giúp đỡ
khi họ tham gia vào hệ thống kênh phân phối của nhà s n xuất, đồng th i sự giúp đỡ
này ph i đ ợc tiến hành th

ng xuyên, liên tục trong suốt th i gian họ là thành viên

của kênh. Nhà s n xuất ph i thấy đ ợc rằng các trung gian chính là khách hàng của
mình. Và khi đó việc tho mãn nhu c u, ớc muốn của các trung gian là vô cùng
c n thiết.
Theo MC Vey “ng

i trung gian th

của họ rồi sau đó mới là ng

ng hành động nh một ng

i bán hàng thay cho ng

i mua hàng

i cung ứng của mìnhầ họ

quan tâm đến s n ph m mà khách hàng của họ muốn mua”.
Nhà s n xuất ph i th

ng xuyên động viên, khuyến khích các trung gian. Song

khuyến khích bằng cách nào để nó đem l i hiệu qu cao nhất là một vấn đề không
đơn gi n. Để có thể có những biện pháp khuyến khích thích hợp thì công ty ph i
thực sự hiểu đ ợc các thành viên trong hệ thống kênh phân phối. Bên c nh những
biện pháp khuyến khích đó, nhà qu n lý cũng ph i xây dựng những hình thức ph t
thích hợp đối với các thành viên ho t động không có hiệu qu . Biết kết hợp hài hoà
giữa th

ng và ph t là một nghệ thuật trong qu n lý.

Để vận hành có hiệu qu kênh phân phối đ ợc lựa chọn theo những mục tiêu
đư đặt ra, đòi hỏi ph i có những gi i pháp, quyết định về tuyển dụng trung gian và
các chính sách kích thích phù hợp đối với mỗi thành viên tham gia trong hệ thống
kênh phân phối.
- Các chính sách khuyến kích trung gian
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Để kích thích các trung gian phấn đấu thực hiện tốt những yêu c u đ ợc đặt ra,
c n ph i bắt đ u từ nỗ lực của nhà s n xuất để thực hiện đ ợc mục đích và nhu c u
ho t động của các trung gian.
C n ph i nhận thức đ y đủ vai trò và vị trí độc lập của trung gian trong thị
tr

ng, với những mục tiêu và chức năng cụ thể, họ có thể t o thuận lợi và phối hợp

ho t động kinh doanh hoặc có thể ngăn c n và bài xích đối với nhà s n xuất. Vì vậy,
để tiếp cận có hiệu qu đối với các trung gian, các nhà s n xuất th

ng vận dụng ba

kiểu quan hệ chủ yếu sau:

 Quan hệ hợp tác cùng có lợi:

Bên c nh những kích thích tích cực nh tăng mức lợi nhuận, trợ cấp qu ng
cáo, giao dịch độc quyền, thi đua doanh số ầhọ còn sử dụng các biện pháp trừng
ph t, đe do nếu không đ m b o yêu c uầ
Điểm yếu của cách thức này là các nhà s n xuất không thực sự hiểu biết các
vấn đề và sự tác động khách quan đối với từng trung gian trong các tình huống khác
nhau và đ y biến động của thị tr
đ

ng. Ch a coi các trung gian nh ng

i b n

ng cùng chung số phận với nhà s n xuất.

 Quan hệ hùn h p: Dựa trên mối quan hệ lâu dài và gắn bó hơn giữa

nhà s n xuất với các giới trung gian.
Nhà s n xuất sẽ trình bày rõ các yêu c u đối với các trung gian và tìm kiếm sự
tho thuận với các trung gian về từng chính sách. Đặt ra các mức đưi ngộ và chi phí
theo sự gắn bó của trung gian trong từng gian đo n thực hiện chính sách đó.
 Lập ch ơng trình phân phối:

Là kiểu tho thuận tiến bộ và u việt nhất. Thực chất mối quan hệ này là sự
thống nhất giữa ng

i s n xuất và các nhà trung gian phân phối trong việc cùng

nhau xây dựng một hệ thống tiếp thị dọc có quy ho ch, có ng

i qu n lý và điều

khiển chung cho toàn hệ thống.
Trên thực tế, các nhà s n xuất thành lập một bộ phận nằm trong ban tiếp thị
của giới phân phối để cùng nhau v ch ra các tiêu chu n buôn bán, mức độ l u kho,
kế ho ch tiêu thụ từng đợt, ch ơng trình qu ng cáo và đào t o, huấn luyện nhân
viên bán hàng.. Mục tiêu cơ b n là biến các nhà phân phối từ cách nghĩ rằng họ làm
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ăn

phía ng

i mua (trong mối quan hệ đối đ u với nhà s n xuất) chuyển sang

cách nghĩ rằng họ là thành viên và làm ăn

phía ng

i bán, cùng gắn số phận với

nhà s n xuất trong một hệ thống phân phối hiện đ i và tinh vi nhất hiện nay.
6.3.3. ĐánhăgiáăcácăthƠnhăviên
Ng

i s n xuất định kỳ ph i đánh giá kết qu công tác của những trung gian

theo những tiêu chu n nh mức tiêu thụ đư đ t đ ợc, mức dự trữ bình quân, th i
gian giao hàng cho khách hàng, các xử lý hàng hoá bị h mất mát, sự hợp tác với
các ch ơng trình khuyến mưi và huấn luyện các dịch vụ của ng

i trung gian dành

cho khách hàng.
Nhà s n xuất c n ph i th

ng xuyên hoặc định kì đánh giá ho t động phân phối

của những trung gian đ ợc lựa chọn theo những tiêu chu n nhất định, làm cơ s cho
việc áp dụng các chính sách th

ng ph t, đ m b o cho ho t động phân phối đi đúng

h ớng và hiệu qu .
Các tiêu chu n th

ng đ ợc lựa chọn để dánh giá nh :

- Định mức doanh số và mức đ t thực tế trong từng th i kỳ
- Mức độ l u kho trung bình
- Th i gian ngắn nhất hoặc trung bình giao hàng cho khách.
- Cách xử lý hàng hoá thất thoát và h hỏng.
- Mức hợp tác trong các ch ơng trình qu ng cáo và hiệu qu của từng đợt
qu ng cáo.
- Những dịch vụ đư làm cho khách
- Ho t động đào t o và huấn luyện nhân viên bán hàng.
Các tổ chức marketing của doanh nghiệp c n kh o sát cụ thể khía c nh vật
chất của việc phân phối nhằm tổ chức có hiệu qu quá trình phân phối hàng hoá vật
chất của doanh nghiệp. B i vì, chính quá trình phân phối hàng hoá là một lĩnh vực
có tiềm năng nhất để tiết kiệm chi phí và tho mưn đ y đủ nhất nhu c u của khách
hàng.
6.3.4. S aăđổiănh ngătho ăthu năc aăkênh
Ngoài việc thiết kế hệ thống kênh tốt và đ a nó vào ho t động, ng

i s n xuất

còn ph i làm nhiều việc nữa. Hệ thống đòi hỏi ph i định kỳ sửa đổi cho phù hợp với
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những điều kiện mới trên thị tr
mua hàng của ng

ng. Việc sửa đổi tr nên c n thiết khi cách thức

i tiêu dùng thay đổi, thị tr

ng m rộng, s n ph m sung mưn, sự

c nh tranh mới n y sinh và những kênh phân phối mới.
6.4. Đ ngătháiăc aăkênh
6.4.1. Sựăphátătri năc aăh ăth ngăkênhăd c
Tr ớc đây kênh phân phối truyền thống là sự tập hợp ngẫu nhiên các cơ s độc
lập về chủ quyền và qu n lí. Mỗi cơ s ít quan tâm đến ho t động đồng bộ của hệ
thống kênh, không có thành viên nào có quyền kiểm soát hoàn toàn hay đáng kể đối
với các thành viên khác, t o nên một m ng l ới cực kì r i r c và kém hiệu qu giữa
các thành viên kênh, thiếu sự lưnh đ o m nh mẽ và đủ sức chi phối toàn bộ hệ
thống.

Nhà
s n xuất

Nhà
bán lẻ

Nhà
bán sỉ

Khách
hàng

Hình 6.2: S ăđ Kênh truy n th ng
Ngày nay, sự xuất hiện của kênh phân phối dọc đối chọi và thay thế kênh
truyền thống là một b ớc tiến v ợt bậc trong phân phối hiện đ i. Trong hệ thốnh
phân phối dọc (VMS), các nhà s n xuất, bán sỉ, bán lẻ ho t động nh một hệ thống
nhất. Hoặc một thành viên này là chủ của một thành viên khác hoặc cho họ độc
quyền kinh tiêu, hoặc có quyền lực m nh đến mức buộc các thành viên khác ph i
hợp tác. Một VMS có thể do nhà s n xuất, bán sỉ, bán lẻ thống trị.
VMS xuất hiện nhằm kiểm soát toàn bộ ho t động của kênh phân phối, điều
gi i xung đột giữa các bộ phận của kênh, đ t đ ợc mức tiết kiệm do tăng quy mô và
kh năng mua bán, xoá bỏ những công việc trùng lặp.

Nhà bán lẻ
Khách
hàng

Nhà bán sỉ
Nhà s n xuất

Hình 6.3: S ăđ ăH ăth ngăkênhăphơnăph iăd c
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6.4.2. Sựăphátătri năc aăh ăth ngăkênhăngang
Một b ớc phát triển nữa của kênh là hiện t ợng hai hay nhiều công ty không
liên quan với nhau sẵn sàng kết hợp với nhau về nguồn lực hay ch ơng trình nhằm
khai thác một cơ hội marketing mới xuất hiện. Từng công ty không đủ vốn, bí quyết
s n xuất, năng lực s n xuất hay nguồn lực marketing để kinh doanh độc lập hay vì
rợ rủi ro hay vì thấy tác dụng lớn của việc liên kết với công ty khác.
6.4.3. Sựăphátătri năc aăh ăth ngăđaăkênhă
Marketing đa kênh xuất hiện khi một công ty sử dụng hai hay nhiều kênh
marketing để v ơn tới một hay nhiều nhóm khách hàng. Việc bổ sung nhiều kênh
có thể đ t đ ợc ba lợi ích quan trọng:
- Tăng ph m vi bao quát thị tr

ng

- Gi m chi phí của kênh
- Tăng việc tiêu thụ theo ý của khách hàng
Tuy nhiên, lợi ích thu đ ợc từ việc bổ sung những kênh mới có cái giá của nó.
Những kênh mới th

ng làm n y sịnh những mâu thu n và kiểm soát. Mâu thu n

xuất hiện khi hai hay nhiều kênh tranh giành nhau khách hàng. Vấn đề kiểm soát
n y sinh khi kênh mới mang tính độc lập hơn và việc hợp tác khó khăn hơn. Nh
vậy các công ty c n suy tính tr ớc về cấu trúc kênh của minh.
6.5. Sựăh pătác,ămơuăthu năvƠăc nhătranhăc aăcácăkênh
6.5.1. Cácăki uămơuăthu năvƠăc nhătranh
Nhà s n xuất hy vọng sự hợp tác của kênh vì nh sự hợp tác đó t o ra tổng lợi
nhuận của kênh lớn hơn, nh sự hợp tác các thành viên có kh năng nh y c m hơn,
phục vụ tốt hơn và tho mưn đ y đủ hơn thị tr

ng mục tiêu. Song có thể n y sinh

mâu thuẫn dọc, ngang, đa kênh.
- Mâu thuẫn dọc của kênh tồn t i khi có mâu thuẫn giữa các cấp khác nhau
trong cùng kênh.
- Mâu thuẫn ngang tồn t i khi có mâu thuẫn giữa các thành viên trong cùng
một cấp của kênh.
- Mâu thuẫn đa kênh tồn t i khi nhà s n xuất thiết lập hai hay nhiều kênh c nh
tranh với nhau trong việc bán hàng trên cùng một thị tr
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ng.

6.5.2. Nh ngănguyênănhơnăgơyăraămơuăthu năkênh
Một điều quan trọng là ph i phân biệt đ ợc những nguyên nhân khác nhau có
thể gây nên mâu thuẫn của kênh.Có những nguyên nhân dễ khắc phục, cũng có
những nguyên nhân t ơng đối khó khắc phục.
Nguyên nhân chủ yếu là xung khắc về mục đích, đôi khi do vai trò và quyền
h n không rõ ràng, những khác biệt về nhận thức hoặc do trung gian phụ thuộc quá
nhiều vào ng

i s n xuất.

6.5.3. X ălýămơuăthu năkênh
Vấn đề không ph i là lo i bỏ mâu thuẫn mà là qu n lý tốt hơn mâu thuẫn đó.
Có một số cơ chế qu n lý mâu thuẫn có hiệu qu .
- Chấp nhận những mục đích tối th ợng, các thành viên của kênh bằng cách
nào đó đi đến tho thuận về mục tiêu cơ b n mà họ cùng đeo đuổi, có thể là đ m
b o sống sót, thị ph n, chất l ợng cao hay tho mưn khách hàng.
- Một công cụ gi i quyết mâu thuẫn hữu ích là trao đổi giữa hai hay nhiều cấp
của kênh. Nh vậy, mỗi ng

i sẽ ngày càng thông c m đ ợc với quan điểm của

nhau.
- B u ban lưnh đ o, là một nổ lực của một tổ chức nhằm tranh thủ sự ủng hộ
của những ng

i lưnh đ o tổ chức khác bằng cách đ a họ vào hội đồng t vấn, hội

đồng qu n trị hay một cơ quan đ i lo i nh vậy. Để họ thấy rằng nh ng ý kiến của
họ cũng đ ợc lắng nghe.
- Có thể làm đ ợc nhiều chuyện bằng cách khuyến khích sự liên kết trong và
giữa các hiệp hội mậu dịch để buộc các bên chấp hành trật tự nghị quyết chung.
- Khi mâu thuẫn đư mang tính chất kinh niên hay hết sức nghiêm trọng, thì các
bên ph i sử dụng đến các biện pháp ngo i giao, trung gian hoà gi i hay trọng tài
phân xử.
Vì luôn có mâu thuẫn trong tất c các tổ chức kênh nên các thành viên nên
tho thuận với nhau tr ớc về các ph ơng pháp gi i quyết mâu thuẫn của kênh.
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CỂUăH IăTH OăLU N
1. Trình bày khái niệm, vai trò, chức năng phân phối?
2. Anh (chị) hưy phân tích mức độ đ m b o dịch vụ mà khách hàng mong
muốn.
3. Theo Anh (chị) các doanh nghiệp tuyển động và động viên kênh phân phối
của mình nh thế nào.
4. Trong quá trình qu n lý kênh, sự hợp tác, mâu thuẫn và c nh tranh trong
kênh diễn ra nh thế nào?
5. Nếu Anh (Chị) tiến hành kinh doanh một s n ph m (nêu s n ph m mà Anh
(Chị) định kinh doanh), Anh (Chị) sẽ lựa chọn kênh phân phối, những trung gian
phân phối nào? T i sao?
6. Phân biệt kênh trực tiếp và kênh gián tiếp, phân biệt bán sỉ và bán lẻ.
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Ch

ngă7. CHệNHăSÁCHăXỎCăTI N,ăY MăTR

7.1. Kháiăquátăv ăxúcăti n
7.1.1. B năch tăc aăxúcăti n h năh p
- Ho t động xúc tiến chính là truyền tin về s n ph m và doanh nghiệp tới khách
hàng để thuyết phục họ mua.
- Giúp làm thay đổi l ợng c u nh các tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên tâm lý
và thị hiếu khách hàng, đặc biệt khi s n ph m mới tung ra thị tr

ng hoặc đang

giai

đo n cuối của chu kỳ sống s n ph m.
7.1.2. Cácăm iăquanăh ătrongăquáătrìnhătruy năthông
Công tác tiếp thị hiện đ i đòi hỏi nhiều điều khác ngoài việc triển khai một s n
ph m tốt, định giá hấp dẫn và đ a đ ợc đến tay ng

i tiêu dùng trọng điểm. Các

công ty c n truyền thông cho khách hàng trọng điểm của họ. Tuy nhiên, điều c n
đ ợc truyền đ t không ph i là tuỳ tiện.
Để truyền đ t hữu hiệu, công ty thuê m ớn các cơ s qu ng cáo giúp triển khai
những qu ng cáo hữu hiệu, thuê các chuyên viên khuyến mưi giúp thiết kế các
ch ơng trình kích thích mua hàng thật hấp dẫn, thuê các hưng giao dịch qu n chúng
giúp phát triển hình nh của công ty, họ huấn luyện các lực l ợng bán hàng của
mình để quen việc và có hiểu biết.
Một công ty hiện đ i điều hành một hệ thống truyền thông tiếp thị phức t p.
Công ty truyền thông tới trung gian, ng

i tiêu thụ và các giới khác của mình. Giới

trung gian của công ty thì truyền thông đến các khách mua và những giới khác nhau
của họ. Ng

i tiêu dùng tham gia truyền thông truyền miệng với nhau và với các

giới khác. Đồng th i mỗi nhóm l i truyền thông ph n hồi tới mọi nhóm kia.
Phối thức truyền thông tiếp thị bao gồm bốn công cụ chủ yếu là: qu ng cáo,
khuyến mưi, tuyên truyền và chào hàng. Trong mỗi lo i, còn có các công cụ chuyên
biệt nh giới thiệu hàng, tr ng bày chổ mua, qu ng cáo đặc biệt, triển lưm th ơng
m i. Đồng th i truyền thông còn v ợt xa hơn những công cụ chuyên biệt đó nữa
nh kiểu dáng hàng hoá, giá c , hình d ng màu sắc, phong cách và y phục của
ng

i bán .. tất c điều truyền thông điều gì đó đến ng
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i mua.

7.2. Cácăb

căchungăc aăho tăđ ngătruy năthôngămarketing

7.2.1. Xácăđ nhăng

iănh nătin

C n kh i sự một ho t động truyền thông với một hình nh rõ ràng về ng

i

nhận tin. Họ có thể là những khách mua tiềm n đối với các s n ph m của công ty,
những ng
nh h

i đang sử dụng hiện t i, những ng

i thông qua quyết định hoặc gây

ng đến sự lựa chọn..

Ng

i nhận tin có thể là những cá nhân, những nhóm đồng nghiệp, những tổ

chức t vấn, trung gian, công quyền. Công chúng mục tiêu có nh h
đến những quyết định của ng
khi nào, nói

ng quan trọng

i truyền thông về chuyện nói gì, nói nh thế nào, nói

đâu và nói với ai.

Phân tích hình nh: Một ph n quan trọng của việc phân tích công chúng là
đánh giá hình nh hiện t i của công ty trong công chúng, hình nh của s n ph m và
của các đối thủ c nh tranh trong họ. Thái độ của mọi ng

i và hành động của họ đối

với một sự vật là do niềm tin của họ về sự vật đó quyết định rất nhiều. Hình nh là
tập hợp những niếm tin, ý t

ng và ấn t ợng của một ng

i về sự vật. B ớc đ u

tiên là định l ợng sự hiểu biết của công chúng mục tiêu về sự vật đó, nếu h u hết
các công chúng mục tiêu đều có hình nh xấu thì công ty ph i khắc phục vấn đề về
hình nh xấu. Một tổ chức muốn c i thiện hình nh của mình ph i hết sức kiên trì
b i hình nh rất bền vững nó tồn t i rất lâu khi tổ chức đư có sự thay đổi.
7.2.2. Xácăđ nhăcácătr ngătháiăliênăquanăđ năvi cămuaăc aăng
Một khi đư xác định thị tr

iănh nătin

ng mục tiêu và đặc điểm của nó, thì ng

i truyền

thông marketing ph i quyết định về ph n ứng đáp l i mong muốn của công chúng.
Tất nhiên, ph n ứng đáp l i là mua hàng và hài lòng. Nh ng hành vi mua hàng là
kết qu cuối cùng của một quá trình rất dài để thông qua quyế định mua hàng của
ng

i tiêu dùng. Ng

i truyền thông marketing c n biết cách làm thế nào để đ a

công chúng mục tiêu lên tr ng thái sẵn sàng mua cao hơn.
Ng

i làm marketing có thể tìm kiếm

công chúng mục tiêu ph n ứng đáp l i

về nhận thức, về tình c m hay về hành vi. Nghĩa là ng
muốn khắc sâu vào tâm trí ng
tiêu dùng hay thúc đ y ng

i làm marketing có thể

i tiêu dùng một đều gì đó thay đổi thái độ của ng

i tiêu dùng đến chổ hành động.
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i

đây ta gi thiết rằng ng

i mua để tâm rất nhiều về lo i s n ph m và nhận

thức đ ợc sự khác biệt rất nhiều trong lo i s n ph m đó. Vì vậy ta sử dụng mô hình
“ thứ bậc của hiệu qu ” và mô t sáu tr ng thái sẵn sàng mua biết, hiểu, thích,
chuộng, tin và mua.
- Biết: là mức độ và kh năng nhận biết s n ph m, nhưn hiệu, tên gọi của
doanh nghiệpầ
- Hiểu: là sự nhận thức có mức độ đ y đủ, sâu sắc và t

ng tận hơn về hàng

hoá hoặc công ty.
- Thích: thể hiện những c m nghĩ, thiện chí của khán thính gi sau khi đư hiểu
biết về s n ph m hoặc công ty.
- Chuộng: đánh giá mức độ a chuộng s n ph m so với các lo i s n ph m
c nh tranh khác về chất l ợng, giá c , tính năng, tác dụng, dịch vụ.
- Tin: thể hiện một nhận định, kết luận đư đ ợc rút ra từ quá trình nhận thức,
c m thụ về s n ph m hoặc công ty. Niềm tin là cơ s dẫn khách hàng đến quyết
định mua.
- Mua: là b ớc cuối cùng và then chốt dẫn khách hàng từ nhận thức, c m thụ
đến hành vi mua hàng, sử dụng theo mong muốn và định h ớng của nhà truyền
thông.
7.2.3. Lựaăch năph
Ng

ngăti nătruy năthông

i truyền thông ph i lựa chọn những kênh truyền thông có hiệu qu để

truyền t i thông điệp. Các kênh truyền thông có hai lo i hình lớn, trực tiếp và gián
tiếp. Mỗi lo i hình này l i có nhiều kênh con.
- Các kênh truyền thông trực tiếp: Đó là sự truyền thông trực tiếp giữa hai hay
nhiều ng

i giao tiếp trực tiếp với nhau dựa trên các hình thức mặt đối mặt, hội

th o, qua điện tho i, th từ giao tiếp cá nhânầ Lo i kênh truyền thông này có hiệu
qu khá cao vì nó t o nhiều cơ hội cho truyền thông và ph n hồi trực tiếp, gồm có:

 Kênh có tính chất giới thiệu: là hình thức các nhân viên bán hàng tiếp

xúc với các khách hàng trọng điểm.

 Kênh có tính chất chuyên môn: là hình thức các nhân vật có trình độ

kỹ thuật, thành th o, chuyên môn phát biểu ý kiến với các khách mua trọng điểm.
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 Kênh có tính chất xư hội: gồm những ng

i hàng xóm, b n bè, gia

đình, hội đoàn..nói chuyện và tuyên truyền cho khách mua.
- Các kênh truyền thông gián tiếp: là những kênh truyền thông gián tiếp t i
thông điệp đi mà không c n có sự tiếp xúc hay giao tiếp trực tiếp gồm:

 Hệ thống ph ơng tiện truyền thông đ i chúng và chọn lọc nh :

ph ơng tiện ấn ph m (báo, t p chí, catalog) ph ơng tiện điện tử (Radio, tivi,
internet ..) và ph ơng tiện tr ng bày (áp phích, panô, đèn hiệu ..).

 B u không khí: là những khung c nh có chủ tâm, nhằm t o ra và củng

cố thiện c m của ng
hàng..).

i mua và tiêu thụ s n ph m (văn phòng t vấn, luật s , ngân

 Các sự kiện: là những cơ hội, vụ việc có chủ tâm nhằm truyền thông

các điệp truyền đặc biệt đến các khán thính gi trọng điểm (hộp báo, hội chợ, triển
lãm, lễ hội).
7.2.4. Lựaăch năvƠăthi tăk ăthôngăđi p
Điệp truyền đ ợc hiểu là một tập hợp các biểu t ợng (l i nói, hình nh, âm
thanh, màu sắc..) mà ng

i truyền thông muốn g i đến các khán thính gi nhận tin.

Một điệp truyền có hiệu qu ph i đ m b o đ a đ ợc khán thính gi l n l ợt từ
tr ng thái biết đến hành động mua, với những thông điệp đủ sức gây ra sự chú ý, t o
ra đ ợc sự hấp dẫn và thích thú, khơi d y đ ợc những đòi hỏi và ớc muốn, đ t
đ ợc sự quyết định và hành động.
Việc thiết kế một điệp truyền c n gi i quyết 3 vấn đề cơ b n sau:
- Xác định nội dung điệp truyền: C n phác ho ra một sự gợi dẫn hay một chủ đề
nào đó t o đ ợc những đáp ứng mong muốn.

 Có thể sử dụng những gợi dẫn lý tính trình bày những lợi ích có thể

mang l i cho khách hàng (giá trị sử dụng, chất l ợng, tiết kiệm, lâu bền..).

 Hoặc sử dụng những gợi dẫn c m tính cố gắn kích động những tình c m

tích cực, h n chế tiêu cực để dẫn đến hành vi mua (vui thích, tho i mái, lo sợ, xấu hổ,
bệnh tậtầ)

109

 Hoặc sử dụng những gợi dẫn đ o đức h ớng đến sự ý thức về chân thiện - mĩ nơi khách hàng (làm s ch môi tr

ng, bình đẳng, t ơng thân t ơng ái, c i

thiện mối quan hệầ).
- Thiết kế cấu trúc điệp truyền: C n quyết định các vấn đề về :

 Có nên đ a ra một quyết định rõ ràng hay để khán thính gi tự quyết

định lấy? (đ a ra một kết luận thì th

ng hiệu qu hơn).

 Trình bày điệp truyền theo kiểu đơn tuyến hay song tuyến? (thông

th

ng luận chứng đơn tuyến đ t hiệu qu trong việc giới thiệu hàng hoá trừ khán thính

gi có trình độ giáo dục cao hoặc đư có thái độ tiêu cực.

 Nên đ a những luận chứng đanh thép nhất vào đ u hay cuối điệp truyền.

- Trình bày hình thức điệp truyền: C n triển khai một hình thức sinh động cho
điệp truyền. Để thu hút sự chú ý, các nhà truyền thông th
thức: “ tính l th

ng sử dụng những hình

ng t ơng ph n, hình nh và tiêu đề lôi cuốn sức m nh, màu sắc rực

rỡ và sống động, âm thanh h o h ng, những gợi ý về cử chỉ, nét mặt, thân thể, hình
thức bao bì, mùi vị, h ơng thơm..”
7.2.5. T oăđ ătinăc yăc aăngu nătin
Sự tác động của điệp truyền đối với khán thính gi còn chịu nh h

ng sâu sắc

b i nguồn truyền thông. Các điệp truyền đ ợc g i đi từ nguồn đáng tin cậy luôn có
tính thuyết phục cao hơn và hiệu qu hơn. Nguồn truyền thông hữu hiệu và đánh tin
cậy c n b o đ m các yêu c u:
- Tính chuyên môn: là mức độ mà bên truyền thông có đ ợc th m quyền để
ủng hộ một luận điểm. Các bác sĩ, nhà khoa học, giáo s đ ợc xếp bậc cao về tính
chuyên môn trong lĩnh vực t ơng ứng.
- Tính thuyết phục: liên quan tới việc nguồn đ ợc c m nhận và đánh giá về
mức độ khách quan và trung thực của nó. B n bè thì đáng tin hơn ng
ng

i l hay

i bán hàng.
- Tính thu hút: mô t mức độ hấp dẫn và lợi ích của nguồn đối với các nhóm

khán thính gi trọng điểm. Những ph m chất nh thật thà, hài h ớc, tự nhiên khiến
cho nguồn tr nên kh ái hơn.
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7.2.6. Thuănh năthôngătinăph năh i
Sau khi đư phổ biến điệp truyền, bên truyền thông c n ph i thu l ợm thông tin
ph n hồi để đánh giá hiệu qu của nó. C n tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau:
- Số l ợng khán thính gi nhận ra hoặc còn nhớ về điệp truyền.
- Họ thấy đ ợc bao nhiêu l n
- Chú ý nhất điểm nào
- Thái độ của họ tr ớc và sau khi nghe điệp truyền
- Số l ợng khách hàng đư mua s n ph m
- Mức độ hài lòng ra sao
- Nói với ng

i khác nh thế nào về s n ph m

Để trên cơ s đó có sự điều chỉnh các yếu tố truyền thông cho phù hợp.
7.3. Xácăđ nhăh năh păxácăti năvƠăngơnăsáchădƠnhăchoătruy năthông
7.3.1. Xácăđ nhăh ăth ngăxúcăti năh năh p
Các công ty khác nhau sử dụng hỗn hợp xúc tiến khác nhau. Các công ty luôn
tìm những cách mới để phối hợp giữa qu ng cáo, tuyên truyền, khuyến mưi,
marketing trực tiếp và bán hàng cá nhân sao cho có hiệu qu . Việc xác lập hỗn hợp
xúc tiến c n tinh tế hơn khi một công cụ này có thể dùng để t o thêm sức m nh và
hiệu qu cho công cụ khác.
Sự phối hợp các ho t động truyền thông th

ng gắn với các chiến dịch truyền

thông trong th i gian cụ thể nhất định. Để sự phối hợp này đ t hiệu qu cao công ty
c n ph i xây dựng hệ thống truyền thông bằng việc lựa chọn các công cụ truyền
thông phù hợp với điều kiện và hoàn c nh thực tế của công ty.
7.3.2. Xácăđ nhăngơnăsáchăchoăho tăđ ngătruy năthông
Xác định ngân sách cho ho t động truyền thông là một quyết định marketing
khó khăn và nó chi phối lớn đến sự thành công, hiệu qu của ho t động truyền
thông.
Các ngành kinh doanh khác nhau có ngân sách dành cho truyền thông khác
nhau, các doanh nghiệp trong một ngành cũng có ngân sách rất khác nhau.
Làm thế nào công ty quyết định ngân sách cho mình, ta trình bày bốn ph ơng
pháp phổ biến đ ợc sử dụng để xác định ngân sách.
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- Ph ơng pháp căn cứ kh năng
- Ph ơng pháp tính tỷ lệ ph n trăm doanh số bán
- Ph ơng pháp cân bằng c nh tranh
- Ph ơng pháp căn cứ vào mục tiêu và nhiện vụ
Vấn đề là c n dành cho truyền thông bao nhiêu ngân sách, câu tr l i còn tuỳ
thuộc vào chỗ s n ph m của công ty đang

giai đo n nào trong chu kỳ sống của nó,

chúng có ph i là hàng tiêu dùng thông th

ng hay những s n ph m khác biệt, chúng

có nhu c u th

ng xuyên không hay còn nhiều vấn đề khác nữa.

Mỗi lo i công cụ truyền thông đều có những đắc tính và mức phí tổn riêng cho
ho t động của mình.Vì vậy khi phân chia ngân sách cho truyền thông c n dựa trên
sự phân tích về:
- B n chất và chức năng của mỗi công cụ
 Qu ng cáo th

ng đ ợc dùng để xây dựng hình nh lâu dài cho s n

ph m, tăng nhanh doanh số bán, v ơng tới mọi đối t ợng r i rác khắp lưnh thổầ
chi phí qu ng cáo không lớn cho mỗi l n thực hiện. Chỉ một số d ng qu ng cáo nh
tivi mới c n ngân sách lớn, còn đa số các d ng khác đều có thể thực hiện với mức
chi phí nhỏ.

 Chào hàng: là công cụ hiệu qu trong việc t o cho ng

a chuộng, tin t

i mua một sự

ng và hành động. So với qu ng cáo nó có đặc tính riêng do cá

nhân đối mặt nên dễ t o nên mối quan hệ sống động, tức th i, t ơng tác giữa các
bên tham gia, trên có s đó phát triển các mối quan hệ lâu dàiầ vì vậy chào hàng
th

ng t o nên mức chi phí lớn và tốn kém hơn.
 Xúc tiến bán: th

ng đ ợc sử dụng vào những ho t động đáp ứng

nhanh chóng và m nh mẽ hơn, làm cho các cống hiến của công ty tr nên ngo n
mục hơn hoặc để vực dậy một doanh số đang suy gi m. Vì vậy, những nguồn kinh
phí cho nó không có tính th

ng xuyên và ổn định nh các công cụ khác.

 Tuyên truyền: th

ng đ ợc sử dụng phối hợp các lo i công cụ khác

có thể đ a đến hiệu qu tột bậc và chi phí l i thấp.
- Tính chất lo i s n ph m/thị tr

ng của công ty
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Hiệu năng của công cụ truyền thông th
tiêu dùng hay thị tr
dùng th

ng thay đổi khác nhau theo thị tr

ng doanh nghiệp. Thông th

ng

ng, các công ty làm hàng tiêu

ng dành ph n lớn cho qu ng cáo, kế tiếp là xúc tiến bán hàng, chào hàng

rồi mới tới tuyên truyền.Trái l i, các doanh nghiệp thì u tiên ngân sách cho việc
chào hàng, rồi đến xúc tiến bán, rồi cuối cùng mới là qu ng cáo và tuyên truyền.
- Mức độ sử dụng chiến l ợc kéo và đ y
Chiến l ợc kéo đòi hỏi công ty chi nhiều hơn vào ho t động qu ng cáo và thúc
đ y ng

i tiêu dùng để t o nên nhu c u tiêu thụ. Còn chiến l ợc đ y đòi hỏi tăng

chi phí cho lực l ợng bán và qu ng cáo giới bán buôn nhằm đ y nhanh s n ph m
qua các kênh tiêu thụ.
- Các giai đo n sẵn sàng của ng

i mua

Qu ng cáo và tuyên truyền giữ vai trò quan trọng trong giai đo n t o sự nhận
biết s n ph m. Giai đo n hiểu biết chịu nh h

ng chủ yếu của giáo dục, qu ng cáo

và chào hàng. Giai đo n tin t

ng sâu sắc của chào hàng, sau đó là

ng chịu nh h

qu ng cáo. Việc quyết định dẫn đến hành động mua hàng cũng chịu nh h

ng then

chốt của công cụ chào bán hàng. Nh vậy công cụ chào bán hàng dù khá tốn kém
c n đ ợc tập trung chủ yếu vào các giai đo n sau thuộc tiến trình mua của ng

i

tiêu dùng.
- Các giai đo n thuộc chu kỳ sống s n ph m

 Trong giai đo n giới thiệu, qu ng cáo và tuyên truyền đặc biệt đ ợc

coi trọng, còn công cụ xúc tiến bán thì hữu ích trong việc khuyến khích mua dùng
thử và việc chào hàng rất c n thiết để lôi kéo giới buôn bán c nh tranh kinh doanh
món hàng.

 Trong giai đo n phát triển, qu ng cáo và tuyên truyền tiếp tục có hiệu

qu nh ng xúc tiến bán có thể gi m bớt để gi m chi phí khuyến dụ.

 Trong giai đo n b o hoà c n khôi phục l i vai trò quan trọng của xúc

tiến bán, gi m bớt các ho t động qu ng cáo và chỉ c n tập trung vào qu ng cáo nhắc
nh .
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 `Trong giai đo n suy tàn, c n giữ qu ng cáo

mức độ nhắc nh , lo i

bỏ các ho t động tuyên truyền và nhân viên bán hàng chỉ c n dành cho s n ph m sự
l u tâm tối thiểu, tuy nhiên việc xúc tiến bán vẫn có thể tiếp tục tăng.
Các thành viên của bộ phận marketing th

ng có những quan điểm khác nhau

về ph ơng cách phân chia ngân sách truyền thông, vì vậy c n có sự phối hợp một
cách khoa học theo một tổ chức thống nhất.
7.4. Nh ngăcôngăc ăxúcăti n
7.4.1. Qu ngăcáo
7.4.1.1. Định nghĩa:
Là mọi hình thức trình bày gián tiếp và khuyếch tr ơng ý t
dịch vụ đ ơc ng

ng hàng hoá và

i b o trợ nhất định thực hiện và ph i tr tiền.

7.4.1.2. Đặc điểm của qu ng cáo:
- Qu ng cáo là hình thức truyền thông ph i tr tiền
- Bên tr phí qu ng cáo là một tác nhân đư xác định
- Nội dung qu ng cáo t o nện sự khác biệt của s n ph m nhằm thuyết phục
hoặc t o nh h

ng tác động vào đối t ợng.

- Qu ng cáo đ ợc chuyển đến đối t ợng bằng nhiều ph ơng tiện truyền thông
khác nhau.
- Qu ng cáo tiếp cận đến một đ i bộ phận đối t ợng khách hàng tiềm năng.
- Qu ng cáo là ho t động truyền thông phi cá thể.
7.4.1.3. Các ph ơng tiện qu ng cáo:
- Truyền hình
- Báo chí
- Internet
- Phát thanh
- Qu ng cáo qua b u điện
- Qu ng cáo trên ph ơng tiện vận chuyển
- Qu ng cáo qua ấn ph m danh b
- Qu ng cáo trên t rơi, áp phích, pano, băng - ron
- Qu ng cáo trên bao bì s n ph m
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- Qu ng cáo truyền miệng
- Qu ng cáo từ đèn LED
- Qu ng cáo SMS
- Qu ng cáo qua các ch ơng trình giới thiệu s n ph m
7.4.1.4. Xác định mục tiêu:
Mục tiêu từ ho t động qu ng cáo ph i xuất phát từ mục tiêu chung về thị
tr

ng trọng điểm, chiến l ợc định vị trong thị tr

ng và marketing hỗn hợp.. mà

công ty đư xác định tr ớc đó. Tuy nhiên, nó c n đ ợc cụ thể hoá theo một số mục
tiêu chuyên biệt.
- Qu ng cáo để thông tin: th

ng đ ợc dùng nhiều trong các giai đo n triển

khai s n ph m với mục tiêu chủ yếu là t o nên nhu c u ban đ u nh :
 Giới thiệu s n ph m mới

 Đề nghị một cách sử dụng mới
 Thay đổi về giá c

 Gi i thích công dụng s n ph m

 Giới thiệu những dịch vụ c n thiết
 Chỉnh l i những ấn t ợng sai

 Xây dựng hình nh mới của công ty

- Qu ng cáo để thuyết phục: tr nên đặc biệt quan trọng

giai đo n c nh tranh

khi mục tiêu của công ty là phát triển những nhu c u có chọn lọc.
 T o sự a thích và độc đáo cho hiệu hàng
 Khuyến khích dùng thử nhưn hiệu

 Thay đổi nhận thức về tính năng, tác dụng s n ph m
 Thuyết phục khách hàng dùng th

ng xuyên

Nhiều lo i qu ng cáo thuyết phục trên thực tế đư chuyển thành qu ng cáo so
sánh, tìm cách xác định vị trí hơn hẳn của nhưn hiệu này khi so sánh trực tiếp hoặc
gián tiếp với một hay nhiều nhưn hiệu c nh tranh khác.
- Qu ng cáo để nhắc nh : rất quan trọng trong giai đo n tr

ng thành và b o

hoà nhằm giữ khách hàng luôn nhớ và trung thành với nhưn hiệu s n ph m của công
ty.
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 Nhắc nh sự có mặt của s n ph m t i điểm bán
 Nhắc l i những lợi ích thiết thực và g n gũi
 Nhắc l i sự vui lòng đối với s n ph m.

 Khắc họa hình nh s n ph m đậm nét và khó quên

7.4.1.5.

u, nh ợc điểm qu ng cáo:

uăđi m:
Qu ng cáo có tính chất đ i chúng và tất c mọi ng

i đều c m nhận đ ợc thông

điệp giống nhau về một s n ph m nào đó.
- Thông điệp qu ng cáo có thể lặp đi lặp l i nhiều l n và có thể dùng thông
điệp đó để đến với ng

i tiêu dùng

nhiều khu vực địa lý khác nhau.

- Qu ng cáo sử dụng kiểu chữ, màu sắc, hình nh, âm thanh sống động, dễ thu
hút khán thính gi .
- Qu ng cáo rộng rưi t o ra ấn t ợng rằng ng

i bán hàng rất lớn, hùng m nh

và thành công.
- Qu ng cáo là một ph ơng thức có hiệu qu để chiếm lĩnh nhiều ng

i mua

phân tán về mặt địa lý với chi phí nhỏ tính cho một tiếp xúc qu ng cáo.
- Mọi ng

i biết đến s n ph m nhiều hơn thông qua qu ng cáo, từ đó kích

thích tiêu thụ hàng nhanh.
Nh

căđi m:

- Qu ng cáo gây tốn kém nhiều chi phí vì nó ph i sử dụng hình nh, màu ắc, chữ
in, âm thanh, sự chuyển động, nhiều doanh nghiệp ph i thuê những ng

i nổi tiếng để

đóng qu ng cáo, mua các ph n mềm sử dụng qu ng cáo, thuê dàn dựng kịch b n và
thông điệp hiệu qu . Những chi phí này tốn không ít chi phí tài chính.
- Qu ng cáo không có tính riêng biệt cá nhân và không có sức thuyết phục bằng
các nhân viên bán hàng. Đây là kênh truyền thông một chiều khán thính gi có thể dễ
dàng lãng quên.
7.4.2. Xúcăti n (Khuy nămưi)ă
7.4.2.1. Định nghĩa
Theo quy định t i kho n 1 Điều 88 Luật Th ơng m i:
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Khuyến mưi là ho t động xúc tiến th ơng m i của th ơng nhân nhằm xúc tiến
việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi
ích nhất định.
Theo Philip Kotler:
Khuyến mưi là những hình thức th

ng trong th i gian ngắn để khuyến khích

dùng thử hay mua một s n ph m hoặc dịch vụ.
7.4.2.2. Các hình thức khuyến mưi
Dựa điều 92 Luật th ơng m i 2005
- Dùng thử hàng mẫu miến phí
- Tặng quà
- Gi m giá
- Tặng phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
- Phiếu dự thi
- Các ch ơng trình may rủi
- Tổ chức ch ơng trình khách hàng th

ng xuyên

- Ch ơng trình văn hoá, văn nghệ, gi i trí
7.4.2.3.

u, nh ợc điểm:

uăđi m:
- Các công cụ kích thích tiêu thụ rất hữu hiệu vì chúng gây chú ý và cung cấp
những thông tin khuyến khích khách hàng mua s n ph m
- Kích thích tiêu thụ là một số ph n th

ng hoặc các hình thích khuyến khích và

đôi khi là l i m i trực tiếp mua s n ph m. Nếu nh qu ng cáo có thể khuyến khích
khcáh hàng mua một s n ph m nh ng các ho t động kích thích tiêu thụ l i khuyến
khích khách hàng mua s n ph m tức thì.
- Kích thích tiêu thụ có thể t o một nh n ứng m nh hơn và nhanh chóng hơn.
Nh

căđi m:

- Các ho t động của kích thích tiêu thụ không th
h

ng xuyên kéo dài vì sẽ nh

ng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.Hơn nữa nếu kéo dài ho t động này sẽ t o

cho khách hàng c m giác đ ợc nhận quà tặng mà ph i tr tiền cho quà khuyến mưi
đó.
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- Các ho t động kích thích tiêu thụ không đêm l i kết qu tốt trong việc xây dựng
nhưn hiệu đ ợc u chuộng lâu dài.
7.4.3. Quanăh ăcông chúng (Tuyênătruy n)
7.4.3.1. Định nghĩa:
Công chúng là một nhóm ng

i có quan tâm hay nh h

ng thực tế hay tiềm n

đến kh năng công ty đ t những mục tiêu của mình.
Philip Koler, Tuyên truyền: Các ch ơng trình khác nhau đ ợc thiết kế nhằm đề
cao hay b o vệ hình nh của một công ty hay s n ph m cụ thể nào đó.
7.4.3.2. Các công cụ:
- Tiếp xúc: Họp báo, nói chuyện, hội nghị khách hàng.
- Lắng nghe khách hàng nói về s n ph m.
- Trao đổi truyền đ t về nh h

ng của s n ph m đến ng

i tiêu dùng.

- T o lập hình nh và ấn t ợng: tài trợ, tổ chức các cuộc thi.
- Các ho t động h ớng về công chúng đ ợc doanh nghiệp qui ho ch theo từng
th i điểm.
7.4.3.3.

u, nh ợc điểm:

uăđi m:
- Đáng tin cậy
- Chi phí thấp
- Tránh đ ợc rắc rối. (công chúng đón nhận nh tin tức chớ không ph i qu ng
cáo)
- H ớng đến từng nhóm đối t ợng cụ thể.
- Xây dựng đ ợc hình nh tốt đẹp của công ty trong công chúng.
Nh

căđi m:

- Công tác PR không tốt có thể làm th ơng hiệu và hình nh của công ty gi m sút
trong công chúng.
- Các thông điệp truyền t i không thống nhất.
- Thông điệp có thể bị thất l c hoặc không chính xác trong quá trình thực hiện
công tác PR.
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7.4.4. Bán hàng cá nhân
7.4.4.1. Định nghĩa:
Là sự giao tiếp mặt đối mặt của nhân viên bán hàng với khách hàng tiềm
năng để trình bày, giới thiệu và bán s n ph m.
7.4.4.2. Các lo i chức vụ bán hàng nh sau:
- Ng

i giao hàng

- Ng

i tiếp nhận đơn hàng

- Kỹ thuật viên
- Ng

i t o nhu c u

7.4.4.3. Thiết kế lực l ợng bán
- Lập mục tiêu cho lực l ợng bán:
Là ph ơng tiện truyền tin, lực l ợng bán truyền cho khách hàng những thông
tin về doanh nghiệp, về nhưn hiệu các lo i s n ph m hoặc dịch vụ của doanh
nghiệp. Đồng th i, nó thu thập những thông tin về thị tr

ng, về c nh tranh, về sự

gia tăng hoặc gi m sút trong cơ cấu cung c u các s n ph m có liên quan đến ho t
động kinh doanh của doanh nghiệp.. Họ th

ng ph i đ m nhiệm những công việc

chủ yếu sau:

 Thăm dò: Tìm kiếm và vun trồng mối quan hệ với các khách hàng

mới.

 Thông tin: Truyền đ t khéo léo những thông tin c n thiết về s n ph m,

dịch vụ của doanh nghiệp.

 Bán hàng: Trực tiếp giao dịch, giới thiệu, tr l i những thắc mắc và

yêu c u của khách hàng khi mua.

 Phục vụ: Cung cấp kịp th i các dịch vụ cho khách hàng nh hỗ trợ lắp

đặt, vận chuyển, giao nhận, kỹ thuật sử dụng và b o hành..

 Thu l ợm thông tin nghiên cứu và tình báo về thị tr

những báo cáo về giao dịch.

ng để viết

 Điều phối: Đánh giá tính chất từng lo i khách hàng và phân phối hàng

hoá cho hợp lý.
- Chiến l ợc cho lực l ợng bán
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 Lực l ợng bán hàng trực tiếp (lực l ợng của công ty) gồm những
nhân viên đ ợc công ty tr l ơng theo th i gian hoặc công việc giao phó. Họ là
những nhân viên bán hàng t i trụ s , thực hiện việc kinh doanh qua điện tho i hoặc
thăm viếng khách hàng và c những nhân viên trực tiếp bán ngoài hiện tr

ng.

 Lực l ợng bán theo hợp đồng gồm những đ i diện của nhà s n xuất,

đ i lý bán hàng, ng

i môi giớiầ đ ợc tr hoa hồng theo doanh số bán hàng.

- Cấu trúc của lực l ợng

 Theo cấu trúc lưnh thổ: Mỗi ng

i đ i diện chịu trách nhiệm bán toàn

bộ các lo i s n ph m khác nhau của doanh nghiệp trên một khu vực nhất định.

 Theo cấu trúc s n ph m: Lực l ợng bán chỉ chăm lo bán một s n

ph m hoặc một số s n ph m nhất định cho mọi vùng lưnh thổ khác nhau.

 Theo cấu trúc khách hàng: Lực l ợng bán của doanh nghiệp đ ợc

chuyển hoá theo các tuyến và đối t ợng khách hàng khác nhau. Nó chỉ thích hợp
khi có nhiều đối t ợng khách hàng hoặc lo i thị tr

ng khác biệt với nhau, đòi hỏi

những kiến thức và biện pháp khác nhau cho từng nhóm khách hàng theo từng khu
vực địa lý nhất định.

 Cấu trúc hỗn hợp: Là sự kết hợp nhiều kiểu cấu trúc khác nhau cho

một lực l ợng bán hàng nhất định. Họ có thể đ ợc chuyên hoá theo kiểu lưnh thổ s n ph m, lưnh thổ - khách hàng, s n ph m - khách hàng hoặc lưnh thổ - s n ph m khách hàng.
- Xác định qui mô của lực l ợng bán hàng: Thông th

ng đ ợc dựa trên khối

l ợng công việc và đ ợc tính toán theo trình tự:

 Nhóm gọp các nhóm khách hàng theo từng cấp dựa trên khối l ợng

bán hàng năm.

 Xác định t ng số đến thăm hoặc giao dịch của từng nhóm khách hàng.

Nó ph n ánh c

ng độ tiếp xúc c n có của doanh nghiệp so với các đối thủ.

 Tính toán tổng khối l ợng công việc: Là tích số giữa số l ợng khách

hàng của mỗi cấp qui mô với t ng số giao dịch t ơng ứng mỗi năm.

 Xác định số l n giao dịch trung bình mà một nhân viên bán hàng có

thể đ m nhận trong năm.
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 Tính toán số l ợng nhân viên bán hàng c n ph i có để thực hiện công
việc.
- Chế độ bồi d

ng cho nhân viên bán hàng

 Mức bồi d ỡng cho từng kiểu bán hàng

 Các yếu tố cấu thành: Số tiền quy đinh, kh biến, chi phí và các kho n
phụ cấp.

 Các chế độ: L ơng trực tiếp, hoa hồng trực tiếp và các chế độ kết hợp

giữa l ơng và hoa hồng.
7.4.4.4. Qu n lý lực l ợng bán
a. Tuyển mộ lựa chọn lực l ợng bán
- Ph m chất tuyển chọn nhân viên:

 Chấp nhận rủi ro và luôn có sự c i tiến v ợt lên.

 Ý thức m nh mẽ về nhiệm vụ và mục tiêu h ớng tới.

 Có thói quen theo đuổi và tác động đ ợc tới khách hàng
 Luôn tự tin và có nhu c u ph i chiến thắng
 Thèm khát kinh doanh và tiền b c.
- Thủ tục tuyển chọn:

 Doanh nghiệp trực tiếp tuyển chọn

 Thuê các cơ quan t vấn gi i quyết việc làm giới thiệu.
 Đăng qu ng cáo phỏng vấn hoặc thi tuyển
b. Huấn luyện nhân viên
Theo tiến trình gồm 7 b ớc:
- Thăm dò và đánh giá khách hàng
- Tiền tiếp cận
- Giới thiệu và thuyết minh
- Xử lý những từ chối
- Kết thúc
- Tiếp tục cho l n sau
c. Giám sát và đánh giá nhân viên bán hàng
- Chỉ đ o theo những mục tiêu đư đề ra
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- Qu n lý và đôn đốc thực hiện
- Thu thập và xử lý thông tin
- Các tiêu chu n đánh giá nhân viên th

ng tập trung váo một số lĩnh vực

chủ yếu sau: Kết qu bán hàng, ý thức và mối quan hệ trong nội bộ, kh năng gi i
quyết và mối quan hệ với khách hàng, trình độ nghề nghiệp chuyên môn và kh
năng thăm dò, những đặc tính cá nhân khác của họ trong giao tiếp và cuộc sống.
7.4.4.5. Thuận lợi và khó nhăn trong bán hàng cá nhân
Thu năl i:
- Có nhiều cách để tác động đến khách hàng tiềm năng
- Thông điệp đ ợc thiết kế phù hợp với ng

i nhận

- Khách hàng tiềm năng không bị phân tâm
- Ng

i bán hàng nh h

ng đến quyết định mua hàng

- Nguồn thông tin nghiên cứu
Khóăkhĕn:
- Thông điệp có thể bị nhiễu
- Xung đột giữa các đội ngũ bán hàng
- Chi phí cao
- T m với có thể bị giới h n
- Tiềm n vấn đề đ o đức
7.4.5. Marketingătrựcăti p
7.4.5.1. Định nghĩa:
Sử dụng th , điện to i,.. để thông tin cho khách hàng hiện có và khách hàng
triển vọng hay yêu c u họ có ph n ứng đáp l i.
7.4.5.2. Các công cụ:
- Marketing trực tiếp qua th
- Marketing trực tiếp qua th điện tử
- Marketing tận nhà
- Qu ng cáo có hồi đáp
- Bán hàng qua điện tho i
- Phiếu th

ng hiện vật
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- Bán hàng trực tiếp
- Chiến dịch tích hợp
7.4.5.3.

u, nh ợc điểm:

uăđi m:
- Công cụ Marketing trực tiếp đư và đang đ ợc các nhà s n xuất, bán lẻ, doanh
nghiệp, dịch vụ, các tổ chức phi lợi nhuận sử dụng.
- Marketing trực tiếp mang l i nhiều lợi ích cho khách hàng nh lựa chọn và đặt
hàng thuận tiện, tiết kiệm đ ợc th i gian.
- Đối với ng

i bán, Marketing trực tiếp cho phép lựa chọn khách hàng triển

vọng kỹ hơn, giữ đ ợc bí mật cho ho t động Marketing tr ớc các đối thủ c nh tranh.
Nh

căđi m:

Chi phí cho việc thiết lập hệ thống Marketing trực tiếp là rất tốn kém. Hơn nữa để
đ m b o cho ho t động này thành công thì doanh nghiệp ph i có hệ thống cơ s h
t ng, trang thiết bị về ánh sáng, nơi làm việc và đặc biệt là điện tho i, tin học ph i thật
tốt và hiện đ i.
.
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CỂUăH IăTH OăLU N
1. Trình bày khái niệm b n chất của chính sách xúc tiến?
2. Anh (chị) hưy trình bày lựa chọn và thiết kế thông điệp trong ho t động
truyền thông marketing.
3. Anh (chị) hưy trình bày nội dung xác định hệ thống xúc tiến hỗn hợp.
4. Anh (chị) hưy cho biết trong các công cụ của xúc tiến cộng cụ nào đ ợc sử
dụng phổ biến nhất và vì sao?
5. Phân biệt qu ng cáo và tuyên truyền.
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