
LỜI NÓI ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay không thể thiếu được hoạt động Marketing.

Có thể nói nó là vũ khí sắc bén của các doanh nghiệp khi sự cạnh tranh trên thị trường

ngày càng trở nên gay gắt. Ở Việt Nam môn học này đã được nhiều trường đưa vào

giảng dạy và đặc biệt quan trọng đối với các học sinh kinh tế .

Tập bài giảng Marketing căn bản được biên soạn nhằm mục đích trang bị cho các

em học sinh, sinh viên trung cấp và cao đẳng ngành kinh tế những kiến thức cơ bản nhất

về Marketing. Giúp học sinh, sinh viên hiểu được Marketing là gì? Nhận thức được nhu

cầu và mong muốn của khách hàng cũng như phương thức tiếp thị với khách hàng và làm

thỏa mãn nhu cầu đó…Từ đó có thể thiết kế sản phẩm, định giá sản phẩm đúng với nhu

cầu khách hàng.

Tập bài giảng có kết cấu 6 chương, chương 1 nghiên cứu các vấn đề chung về

Marketing; chương 2 nghiên cứu về thị trường; chương 3 nghiên cứu về sản phẩm, chu

kỳ sống của sản phẩm, thiết kế sản phẩm và chủng loại sản phẩm; chương 4 nghiên cứu

về chính sách giá, những yếu tố ảnh hưởng tới chính sách giá; chương 5 nghiên cứu về

chính sách phân phối, lựa chọn kênh phân phối, hình thức phân phối cho phù hợp với

từng sản phẩm; chương 6 nghiên cứu các chính sách xúc tiến yểm trợ.

Do lần đầu xuất bản nên không tránh khỏi thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được

những ý kiến đóng góp từ độc giả, các bạn đồng nghiệp, các em học sinh, sinh viên để

tập bài giảng này được hoàn thiện hơn.

Tác giả xin chân thành cảm ơn hội đồng khoa học trường Cao đẳng Cộng đồng

Lào Cai, khoa Kinh tế, các đồng nghiệp, đã giúp đỡ, động viên khi biên soạn tập bài

giảng  này.

                                                                                    Lào Cai, tháng 12 năm 2015

Tác giả

     

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MARKETING
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1.1. MARKETING LÀ GÌ?
1.1.1.  Sự hình thành và phát triển của Marketing 

 Ngay từ khi con người xuất  hiện nhu cầu trao đổi hàng hóa. Tức là khi con người
ta thoát khỏi nền kinh tế tự cung tự cấp thì một dạng Marketing đã xuất hiện. Tuy nhiên
điều đó không có nghĩa là Marketing xuất hiện đồng thời với quá trình trao đổi. Thực ra
các hành vi chỉ xuất hiện khi trao đổi ở một trạng thái hay tình huống nhất định: Ví dụ
như người bán tìm mọi cách để bán được hàng hoặc người mua tìm mọi cách để mua
được hàng và trong tình huống này xuất hiện sự cạnh tranh để đạt được mục đích là bán
và mua được hàng. Vậy nguyên nhân sâu xa làm xuất hiện Marketing chính là sự cạnh
tranh.

Sự hình thành và phát triển của Marketing có thể khái quát như sau:
Trong thực tiễn, hành vi Marketing xuất hiện rõ nét từ khi nền đại công nghiệp cơ

khí phát triển, thúc đẩy nền sản xuất tăng nhanh và làm cho cung hàng hóa có chiều
hướng vượt cầu. Khi đó buộc các nhà sản xuất hàng hóa phải có giải pháp tốt hơn để tiêu
thụ hàng hóa. Bằng chứng là trước thế kỷ XX các thương gia người Anh, Trung Quốc,
Nhật Bản,…đã thực hiện nhiều phương châm bán hàng phản ánh hành vi Marketing  như:
“làm vui lòng khách hàng”, “khách hàng có toàn quyền lựa chọn khi mua hàng”, “ khách
hàng được đổi lại hàng khác nếu như hàng hóa đó kém chất lượng”…Cũng nhờ các
phương châm trên mà tốc độ tiêu thụ hàng hóa được gia tăng. 

Thuật ngữ Marketing được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1902 trên giảng đường
trường Đại học Michigan ở Mỹ, đến năm 1910, tất cả các trường Đại học tổng hợp ở Mỹ
bắt đầu giảng dạy môn học này. Suốt trong gần nửa thế kỷ, Marketing chỉ được giảng dạy
trong phạm vi các nước nói tiếng Anh. Mãi đến sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, vào
những năm 50 và 60 của thế kỷ XX, nó mới được truyền bá sang Tây Âu và Nhật Bản.
Lý thuyết Marketing lúc đầu chỉ gắn với những vấn đề của tiêu thụ và nó càng trở nên
hoàn thiện hơn với: Nghiên cứu thị trường, khách hàng, thiết kế và sản xuất sản phẩm
theo đúng nhu cầu của khách hàng, định giá và tổ chức hệ thống tiêu thụ. Quá trình quốc
tế hoá của Marketing đã phát triển rất nhanh. Ngày nay, các doanh nghiệp muốn kinh
doanh đạt hiệu quả kinh tế cao đều cần phải có sự hiểu biết và vận dụng Marketing hiện
đại. Người được coi là cha đẻ của Markeiting hiện đại chính là Philip Kotler, người đã
từng đến Việt Nam vào tháng 8 năm 2007.

Marketing được phổ cập vào Việt Nam vào đầu những năm 90 của thế kỷ XX khi
nền kinh tế tập trung chuyển sang nền kinh tế thị trường. Các hoạt động Marketing được
thể hiện khá rõ nét khi các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thâm nhập vào thị
trường Việt Nam. Các công ty đa quốc gia điển hình như: Unilever, P&G…là những
doanh nghiệp tiên phong đưa Marketing vào thị trường Việt Nam, tạo áp lực buộc các
doanh nghiệp phải tư duy và hành động sáng tạo hơn, định hướng khách hàng rõ ràng
hơn trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt. Ngày nay Marketing trở thành ngành
khoa học được nghiên cứu, vận hành rộng rãi trên toàn thế giới.
1.1.2. Khái niệm về Marketing

Khái niệm của Phillip Kotler
Có nhiều cách định nghĩa Marketing khác nhau. Marketing là quá trình tổ chức lực

lượng bán hàng nhằm bán được những hàng hóa do công ty sản xuất ra. Marketing là quá
trình quảng cáo và bán hàng. Marketing là quá trình tìm hiểu và thỏa mãn nhu cầu của thị
trường. Hay Marketing là làm thị trường, nghiên cứu thị trường để thỏa mãn nó. Chúng ta
cũng có thể hiểu rằng Marketing là các cơ chế kinh tế và xã hội mà các tổ chức và cá

2



nhân sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của mình thông qua quy trình trao
đổi sản phẩm trên thị trường. 

Theo Philip Kotler thì Marketing được hiểu như sau: Marketing là một quá trình
quản lý mang tính xã hội, nhờ đó mà các cá nhân và tập thể có được những gì họ cần và
mong muốn thông qua việc tạo ra, chào bán và trao đổi những sản phẩm có giá trị với
những người khác. Marketing là hoạt động của con người hướng tới việc thoả mãn nhu
cầu và mong muốn thông qua quá trình trao đổi.

 Khái niệm này của Marketing dựa trên những khái niệm cốt lõi: nhu cầu, mong
muốn và yêu cầu, sản phẩm, giá trị, chi phí và sự hài lòng, trao đổi, giao dịch và các mối
quan hệ, thị trường, Marketing và những người làm Marketing. Những khái niệm này
được minh họa trong hình sau: 

Hình 1.1: Mô hình minh họa Marketing

Khái niệm của hiệp hội Marketing Mỹ
    Marketing là chức năng quản lý của một công ty về mặt tổ chức và quản lý tất cả
các hoạt động từ việc phát hiện ra nhu cầu tới việc biến nhu cầu thành cầu thực sự về một
sản phẩm cho tới việc đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Cuối cùng nhằm đem lại lợi
nhuận cho công ty.

Thông thường người ta cho rằng Marketing là hoạt động của người bán, nhưng
hiểu một cách đầy đủ thì đôi khi cả người mua cũng phải làm Marketing. Trên thị trường
bên nào tích cực hơn trong việc tìm kiếm trao đổi với bên kia, thì bên đó thuộc về phía
làm Marketing. Tuy nhiên tập bài giảng này chỉ bàn về hoạt động Marketing của người
bán và các khái niệm trên đây cũng  bàn về các hoạt động Marketing của người bán. 

1.1.3. Một số khái niệm khác liên quan
a. Nhu cầu 

Nhu cầu của con người là trạng thái cảm thấy thiếu thốn ở người đó. Ví dụ như khi
ta cảm thấy đói lúc đó có nhu cầu cần được ăn, cảm thấy khát có nhu cầu được uống...

Nhu cầu tự nhiên là vốn có,  là  bản năng sinh tồn của con người.  Người  làm
Marketing không tạo ra nhu cầu tự nhiên mà chỉ góp phần khích thích, làm cho khách
hàng tự phát hiện ra trạng thái thiếu hụt, cảm nhận được nhu cầu tự nhiên của mình. 

Vậy nhu cầu của con người rất đa dạng và phong phú từ những nhu cầu thiết yếu
như ăn mặc ở tới những nhu cầu cao sang như tài sản, thế lực và danh dự. Nếu các nhà
làm Marketing chỉ dừng lại ở việc phát hiện ra nhu cầu tự nhiên của con người và sản
xuất ra các loại hàng hóa thỏa mãn nhu cầu đó thì họ quá đơn giản hóa sự đòi hỏi của con
người và báo trước sự thất bại trong kinh doanh.

b. Mong muốn (hay ước muốn)
Là sự ao ước có được những thứ cụ thể để thoả mãn nhu cầu cao sang hơn . Là

một hình thái của nhu cầu nhưng do bản sắc văn hoá, trình độ, đặc điểm tính cách của
mỗi  người  tạo  thành.  Ví  dụ  như khi  đói  người  Mỹ mong muốn có  một  chiếc  bánh
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Hamburger để ăn. Còn người Việt Nam có mong muốn ăn một bữa cơm thịnh soạn. Một
số người khác lại muốn ăn phở hoặc cơm chiên…

 Nhu cầu và mong muốn là cơ sở cho các hoạt động của con người nhất là các
hoạt động mua và tiêu dùng. Người làm Marketing phải nắm được nhu cầu và mong
muốn để tiến hành sản xuất ra sản phẩm nhằm đáp ứng được nhu cầu của họ, chỉ như vậy
kinh doanh mới có hiệu quả.

c. Cầu 

Cầu là mong muốn được giới hạn bởi khả năng thanh toán. Ví dụ như khi ta có
nhu cầu mua một chiếc xe ô tô nhưng không có đủ khả năng thanh toán. Khi đó mới chỉ
dừng lại ở mức độ là mong muốn chứ không phải là cầu, còn khi ta có đủ khả năng thanh
toán hay nói cách khác là đủ tiền để mua chiếc xe ô tô đó thì lúc đó ta trở thành cầu của
sản phẩm đó. Như vậy nhiều người có mong muốn được sở hữu một chiếc xe Mercedes
nhưng chỉ có một số ít người có đủ khả năng thanh toán và sẵn sàng mua loại xe đó và số
ít người  đó được gọi là cầu của sản phẩm. Có thể nói tổng hợp cầu tất cả người tiêu dùng
về một sản phẩm tạo ra cầu của một sản phẩm đó. Tổng hợp cầu của tất cả các sản phẩm
tạo ra cầu của nền kinh tế thị trường.

Như vậy các nhà kinh doanh cần hiểu rằng: Khách hàng cần loại hàng hóa gì?
Hàng hóa đó phải có những đặc điểm gì? Và để tạo ra nó người ta cần tìm hiểu về mức
giá. Ở mức giá nào người tiêu dùng có thể mua được sản phẩm? 

d. Sản phẩm 
Người ta thoả mãn những nhu cầu và mong muốn của mình bằng hàng hoá và dịch

vụ. Thuật ngữ sản phẩm ở đây được hiểu là cả hàng hoá lẫn dịch vụ. Ta định nghĩa sản
phẩm là bất cứ thứ gì có thể đem chào bán để thoả mãn một nhu cầu hay mong muốn . Ý
nghĩa quan trọng của sản phẩm vật chất bắt nguồn không phải từ việc sở hữu chúng, mà
chính là từ việc có được những dịch vụ mà chúng đem lại. Ta mua một chiếc xe không
phải để ngắm nhìn nó mà vì nó cung ứng vận chuyển. Ta mua một cái bếp không phải để
chiêm ngưỡng mà vì nó đảm bảo dịch vụ nấu nướng. Vì vậy các sản phẩm vật chất thực
sự là những phương tiện đảm bảo phục vụ chúng ta. 

Thực ra thì dịch vụ còn do những yếu tố khác đảm bảo, như con người, địa điểm,
các hoạt động, tổ chức và ý tưởng. Nếu ta cảm thấy buồn thì ta có thể đến một câu lạc bộ
hài kịch để xem một diễn viên hài biểu diễn, gia nhập câu lạc bộ độc thân (tổ chức) hay
chấp nhân triết lý sống khác nhau (ý tưởng). Vì thế ta sẽ sử dụng thuật ngữ sản phẩm để
ám chỉ sản phẩm vật chất, sản phẩm dịch vụ và những phương tiện khác có khả năng thoả
mãn một mong muốn hay một nhu cầu. Đôi khi ta cũng sẽ sử dụng những thuật ngữ khác
nhau thay cho sản phẩm, như hàng hoá, yếu tố thoả mãn hay nguồn tài nguyên.

Các nhà sản xuất hay phạm sai lầm là chú trọng đến các sản phẩm vật chất của
mình hơn là đến những dịch vụ mà những sản phẩm đó thực hiện. Họ chỉ nghĩ đến việc
tiêu thụ sản phẩm chứ không phải việc đảm bảo giải quyết một nhu cầu. Thế nhưng một
người phụ nữ lại không mua thỏi son môi, mà Cô ấy lại mua “một niềm hy vọng” làm
đẹp cho mình. Người thợ mộc không mua một cái khoan, mà mua một “lỗ khoan”. Đối
tượng vật chất chỉ là một phương tiện bao gói một dịch vụ. Công việc của người làm
Marketing là bán những lợi ích hay dịch vụ chứa đựng trong những sản phẩm vật chất,
chứ không phải là mô tả những tính chất vật lý của chúng. Những người bán chỉ chú tâm
đến sản phẩm vật chất chứ không phải nhu cầu của người tiêu dùng là người mắc bệnh
“thiển cận Marketing”.
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e. Giá trị, chi phí và sự thỏa mãn

Trong số rất nhiều những sản phẩm có thể thoả mãn một nhu cầu nhất định, người
tiêu dùng sẽ lựa chọn như thế nào? Khi khách hàng quyết định mua sắm một sản phẩm cụ
thể họ thường kỳ vọng vào lợi ích do tiêu dùng sản phẩm hàng hóa đó mang lại. Cùng
một nhu cầu của người tiêu dùng nhưng có rất nhiều sản phẩm hàng hóa khác nhau mà
theo người tiêu dùng thì lợi ích của các sản phẩm hàng hóa đó là không giống nhau và
khi quyết định mua buộc người tiêu dùng phải lựa chọn cũng chính vì lý do đó nên hình
thành khái niệm giá trị  tiêu dùng.

Giá trị tiêu dùng của một sản phẩm là sự đánh giá của người tiêu dùng về khả
năng của nó trong việc thỏa mãn nhu cầu đối với họ. 

Cũng theo quan niệm của người tiêu dùng thì chi phí đối với một hàng hóa là tất
cả những hao tổn mà người tiêu dùng phải bỏ ra để có được những lợi ích tiêu dùng đó
mang lại.

Sự thỏa mãn là mức độ trạng thái cảm giác của người tiêu dùng bắt nguồn từ việc
so sánh kết quả thu được do tiêu dùng sản phẩm với những kỳ vọng của họ.

g. Trao đổi, giao dịch
Marketing xuất hiện khi người ta quyết định thỏa mãn nhu cầu và mong muốn

thông qua trao đổi. Vậy trao đổi là hành vi thu được một vật mong muốn bằng cách cống
hiến trở lại một vật khác. Hoạt động trao đổi là cơ sở cho hoạt động Marketing.

Trao đổi là một trong bốn cách để người ta có được các sản phẩm. 

Cách thứ nhất là tự sản xuất. Người ta có thể tự giải quyết cơn đói bằng cách săn
bắn, đánh cá hay hái lượm trái cây. Họ không cần phải quan hệ với bất kỳ ai khác. Trong
trường hợp này, không có thị trường và cũng không có Marketing. 

Cách thứ hai là cưỡng đoạt. Những người đói có thể cướp giật hay đánh cắp thức
ăn của những người khác. Những người khác đó không được lợi gì ngoại trừ một điều là
không bị thương. 

Cách thứ ba là đi xin. Những người đói có thể đến xin người khác thức ăn. Họ
không có thứ gì hữu hình để trao đổi, ngoại trừ lời cảm ơn. 

Cách thứ tư là trao đổi. Những người đói có thể đem đến người khác tiền, loại hàng
hoá khác hay dịch vụ để đổi lấy thức ăn. 

Trao đổi là hành động tiếp nhận một sản phẩm mong muốn từ một người nào đó
bằng cách đưa cho người đó những thứ gì đó. Trao đổi là một khái niệm quyết định, tạo
nền móng cho Marketing. Trao đổi chỉ xảy ra khi thoả mãn đủ điều kiện sau:

1. Ít nhất phải có hai bên. 

2. Mỗi bên phải có một thứ gì đó có thể có giá trị đối với bên kia. 

3. Mỗi bên phải có khả năng tự giao dịch và chuyển giao hàng hoá của mình. 

4. Mỗi bên đều có quyền tự do chấp nhận hay khước từ lời đề nghị của bên
kia. 

5. Mỗi bên đều tin chắc là mình nên hay muốn giao dịch với bên kia. 

Nếu có đủ năm điều kiện này thì mới có tiềm năng trao đổi. Còn việc trao đổi có
thực sự diễn ra hay không là còn tuỳ thuộc vào vấn đề hai bên có thể thảo thuận được
những điều kiện trao đổi có lợi cho cả hai bên (hay chí ít cũng không có hại) so với trước
khi trao đổi. Chính vì ý nghĩa này mà trao đổi được xem như là một quá trình tạo ra giá
trị, nghĩa là trao đổi thường làm cho cả hai bên có lợi hơn trước khi trao đổi. 
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Trao đổi phải được xem như là một quá trình chứ không phải là một sự việc. Hai
bên được xem như là đã tham gia trao đổi nếu họ đang thương lượng để đi đến một thoả
thuận. Khi đạt được một thoả thuận thì ta nói giao dịch đã diễn ra. 

Giao dịch là đơn vị cơ bản của trao đổi. Giao dịch là một vụ mua bán những giá trị
giữa hai bên. Ta có thể đoán chắc rằng: Bên A đã đưa cho bên B vật X và đã nhận lại vật
Y. Tuy nhiên giao dịch không đòi hỏi phải có tiền như một trong những giá trị được mua
bán. Giao dịch trao đổi hàng có nghĩa là người này đưa cho người kia một chiếc tủ lạnh
và nhận một chiếc TV. Giao dịch hàng đổi hàng cũng có thể là mua bán dịch vụ thay vì
hàng hoá, như khi mà luật sư viết một tờ di chúc cho bác sỹ để đổi lấy việc khám bệnh… 

Giao dịch đòi hỏi phải có một số yếu tố sau: Ít nhất có hai giá trị, những điều kiện
thực hiện đã được thoả thuận, thời gian thực hiện đã thoả thuận, địa điểm thực hiện đã
được thoả thuận. Thông thường có cả một hệ thống luật pháp hậu thuẫn và bắt buộc các
bên giao dịch phải thực hiện đúng các phần cam kết của mình. Giao dịch rất dễ làm phát
sinh mâu thuẫn do hiểu lầm hay cố tình. Không có “luật hợp đồng” thì mọi người sẽ thiếu
tin cậy vào giao dịch và tất cả đều bị thua thiệt. 

Các doanh nghiệp để theo dõi các vụ giao dịch của mình và phân loại chúng theo
mặt hàng, giá cả, địa điểm và những biến cố khác. Phân tích doanh số bán là việc phân
tích nguồn gốc doanh thu của công ty theo sản phẩm, khách hàng và địa bàn… 

Giao dịch là một cuộc trao đổi mang tính chất thương mại những vật có giá trị
giữa hai bên.

Giao dịch khác với chuyển giao. Trong chuyển giao bên A đưa cho bên B vật X
nhưng không nhận lại vật gì hữu hình. Khi bên A đưa cho bên B một món quà, một
khoản tiền trợ cấp hay một khoản đóng góp từ thiện, thì ta nói đó là một vụ chuyển giao
chứ không phải giao dịch. Dường như Marketing chỉ giới hạn ở việc nghiên cứu giao
dịch chứ không phải chuyển giao. Tuy nhiên hành vi chuyển giao cũng có thể được tìm
hiểu qua khái niệm trao đổi. Thông thường người chuyển giao có những kỳ vọng nhât
định đối với việc tặng quà, như nhận được một lời cảm ơn hay được thấy người nhận có
những hành vi tốt hơn. Những người quyên góp quỹ chuyên nghiệp hiểu rất rõ động cơ
“có đi có lại” của những nhà hảo tâm và mời họ đến dự các buổi lễ. Gần đây những người
làm Marketing đã mở rộng khái niệm Marketing để nó bao hàm nhiều việc nghiên cứu
hành vi chuyển giao cũng như hành vi giao dịch.

Theo ý nghĩa chung nhất thì người làm Marketing đang tìm cách tạo cho được
hành vi phản ứng từ phía bên kia. Một công ty kinh doanh thì muốn phản ứng đó là hành
vi mua hàng, một ứng viên chính trị thì muốn phản ứng đó là hành vi bỏ phiếu, nhà thờ
thì muốn phản ứng đó là hành vi theo đạo, nhóm hoạt động xã hội thì muốn phản ứng đó
là hành vi chấp nhận ý tưởng của mình. Marketing bao gồm những hoạt động được tiến
hành nhằm tạo ra những phản ứng mong muốn đối với một đối tượng từ phía công chúng
mục tiêu. 

Để đảm bảo các cuộc trao đổi diễn ra trôi chảy, người làm Marketing phải phân
tích xem mỗi bên dự kiến sẽ cho và nhận cái gì. Những tình huống trao đổi giản đơn có
thể biểu diễn bằng một hồ sơ trong đó có hai người tham gia cùng những thứ mong muốn
và lời mời chào lưu thông giữa họ.

Đến đây ta đã thấy bản chất của Marketing giao dịch. Maketing giao dịch là một
bộ phận ý tưởng lớn hơn là Marketing quan hệ. Những người làm Marketing khôn ngoan
đều cố gắng xây dựng những quan hệ lâu dài, đáng tin cậy, cùng có lợi với những khách
hàng lớn, những người phân phối, đại lý và những người cung ứng. Việc này được thực
hiện bằng cách hứa hẹn và luôn đảm bảo chất lượng cao, dịch vụ chu đáo và giá cả phải
chăng cho phía bên kia. Nhiệm vụ đó cũng được thực hiện bằng cách xây dựng những
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mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ về kinh tế,  kỹ thuật và xã hội với các bên đối tác.
Marketing quan hệ sẽ làm giảm được chi phí và thời gian giao dịch và trong những
trường hợp tốt đẹp nhất giao dịch sẽ làm chuyển từ chỗ phải thương lượng từng lần sang
chỗ trở thành công việc thường lệ.

Kết quả cuối cùng của Marketing quan hệ là hình thành được một tài sản độc đáo
của công ty, gọi là mạng lưới Marketing bao gồm công ty và những người cung ứng,
những người phân phối và khách hàng của mình mà công ty đã xây dựng được những
mối quan hệ vững chắc, tin cậy trong kinh doanh. Marketing ngày càng có xu hướng
chuyển từ chỗ cố gắng tăng tối đa lợi nhuận trong từng vụ giao dịch sang chỗ tăng tối đa
những mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với các đối tác. Nguyên tắc làm việc là phải xây
dựng được những mối quan hệ tốt rồi tự khắc các vụ giao dịch sẽ có lợi.

h, Thị trường
Thị trường bao gồm tất cả các khách hàng hiện tại và tiềm ẩn cùng có một nhu

cầu hay mong muốn cụ thể, sẵn sàng và có khả năng tham gia trao đổi để thỏa mãn nhu
cầu hay mong muốn đó.

Như vậy quy mô của thị trường phụ thuộc vào một số người có nhu cầu và có
những tài nguyên được người khác quan tâm, và sẵn sàng đem lại những tài nguyên đó để
đổi lấy cái mà họ mong muốn.

Lúc đầu thuật ngữ thị trường được hiểu là nơi mà người mua và người bán gặp
nhau để trao đổi hàng hóa, chẳng hạn như một cái chợ của làng. Các nhà kinh tế sử dụng
thuật ngữ thị trường để chỉ một tập thể những người mua và người bán giao dịch với nhau
vể một sản phẩm hay một lớp sản phẩm cụ thể, như thị trường nhà đất, thị trường ngũ
cốc...Tuy nhiên, những người làm Marketing lại coi người bán họp thành ngành sản xuất,
coi người mua họp thành thị trường. 

Những người kinh doanh sử dụng thuật ngữ thị trường để chỉ nhóm khách hàng
khác nhau. Họ nói về thị trường nhu cầu (chẳng hạn như thị trường thực phẩm thường
ngày), thị trường sản phẩm (thị trường giày dép), thị trường nhân khẩu (như thị trường
thanh niên) và thị trường địa lý (như thị trường Việt Nam). Hay họ còn mở rộng khái
niệm để chỉ cả những nhóm không phải khách hàng, như thị trường cử tri, thị trường sức
lao động và thị trường nhà hảo tâm.

Thực tế thì những nền kinh tế hiện đại đều hoạt động theo nguyên tắc phân công
lao động trong đó mỗi người chuyên sản xuất một thứ gì đó, nhận tiền thanh toán rồi mua
những thứ cần thiết bằng số tiền đó. Như vậy là nền kinh tế hiện đại có rất nhiều thị
trường. Chủ yếu các nhà sản xuất tìm đến các thị trường tài nguyên (thị trường nguyên
liệu, thị trường sức lao động, thị trường tiền tệ...) mua tài nguyên, biến chúng thành hàng
hóa và dịch vụ, bán chúng cho những người trung gian để những người trung gian sẽ bán
chúng cho những người tiêu dùng. Người tiêu dùng bán sức lao động của mình lấy tiền
thu nhập để thanh toán cho những hàng hóa và dịch vụ mà họ mua. Nhà nước là một thị
trường khác có một số vai trò. Nhà nước mua hàng hóa từ các thị trường tài nguyên, thị
trường nhà sản xuất và thị trường người trung gian, thanh toán tiền cho họ, đánh thuế các
thị trường đó (kể cả thị trường người tiêu dùng), rồi đảm bảo những dịch vụ công cộng
cần thiết. Như vậy là mỗi nền kinh tế quốc gia và toàn bộ nền kinh tế thế giới hợp thành
những tập hợp thị trường phức tạp tác động qua lại với nhau và liên kết với nhau thông
qua các quá trình trao đổi.
1.1.4. Marketing truyền thống và Marketing hiện đại 

 Marketing truyền thống (Marketing cổ điển) xuất hiện từ những năm đầu của thế
kỷ XX. Giai đoạn này  sản xuất  được ưu tiên trên hết vì sản xuất không đủ để thoả mãn
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nhu cầu tiêu dùng. Với phương châm "bán những cái mà doanh nghiệp có" các nhà sản
xuất chú tâm vào việc sản xuất và làm sao để bán được hàng hoá nhanh nhất và nhiều
nhất. Để làm được điều này các nhà sản xuất tập trung vào khâu bán với các hình thức gia
tăng dịch vụ, tặng quà và bán hàng chất lượng cao.

Tuy mới chỉ tập trung vào khâu bán và phân phối sản phẩm. Nhưng Marketing đã
góp phần tích cực trong giai đoạn này và làm tiền đề cho Marketing hiện đại.

Marketing hiện đại xuất hiện từ sau đại chiến thế giới lần thứ hai. Kể từ giai đoạn
này trở đi khoa học công nghệ ngày càng phát triển, cung vượt quá cầu yếu tố cạnh tranh
ngày càng khốc liệt. 

“Mặc cho những cố gắng của các nhà sản xuất trong việc bán và tiêu thụ sản phẩm
nhưng sản phẩm vẫn không thể bán được lúc này. Các nhà kinh doanh mới nhận ra rằng.
Chính nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng mới là cái quyết định của hoạt  động
sản xuất kinh doanh. Phải hướng tới nhu cầu để tạo ra sản phẩm sau đó mới đưa hàng hoá
tới tay người tiêu dùng”. Với phương châm "bán những cái mà thị trường cần chứ không
phải là doanh nghiệp có"

1.2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MARKETING
1.2.1. Nghiên cứu về thị trường và người bán

Thị trường luôn là nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại của một
doanh  nghiệp. Vì vậy thị trường được coi là yếu tố quan trọng của Marketing. Nghiên
cứu thị trường và người bán bao gồm những yếu tố sau:
  - Đo lường các tiềm năng thị trường (xem xem nhu cầu của thị trường đối với sản
phẩm đó như thế nào)

- Phân tích tỷ trọng thị trường hay cơ cấu mặt hàng 

- Xác định đặc tính của thị trường (qui mô và mức độ tăng trưởng của đoạn thị
trường) Biểu hiện qua doanh số bán, sự thay đổi của doanh số bán, mức lãi và tỷ lệ thay
đổi mức lãi và các tác nhân có thể làm thay đổi về cầu 

- Mức độ hấp dẫn của thị  trường (thị  trường có nhiều đối thủ cạnh tranh hay
không) nếu thị trường có quá nhiều đối thủ cạnh tranh thì không được coi là hấp dẫn. 

- Mục tiêu lâu dài và khả năng của doanh nghiệp 

- Phân tích các hoạt động tiêu thụ, bán hàng (sẽ bán ở đâu? và bán cho ai?)
- Nghiên cứu các kênh phân phối (có bao nhiêu cấp trung gian, có bao nhiêu đại lý) 

- Các chính sách xúc tiến để bán hàng được tốt hơn như khuyến mại tặng quà 
- Thử nghiệm trên thị trường 

- Đánh giá các chính sách xúc tiến, yểm trợ trong hoạt động phân phối.
1.2.2. Nghiên cứu về sản phẩm 

Nghiên cứu về sản phẩm dựa trên các tiêu đề sau: 
-  Xác định tiềm năng và sự chấp nhận về sản xuất mới của doanh nghiệp. Sản

phẩm đó có được người tiêu dùng chấp nhận không? Có đáp ứng đúng với nhu cầu của
người tiêu dùng hay không? 

- Nghiên cứu về sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. 
- Nghiên cứu mẫu mã bao bì, nhãn hiệu và dịch vụ bảo hành. 

- Xây dựng các chiến lược định giá cho sản phẩm
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1.2.3. Nghiên cứu về quảng cáo 

Các nhà Marketing cần phân tích được động cơ và tình huống mua hàng (vì sao họ
lại mua sản phẩm này? sản phẩm sẽ đem lại những gì cho họ?). Đánh giá hệ thống các
phương  tiện  quảng  cáo  của  công  ty  đã  thực  sự  hiệu  quả  chưa?  Ngoài  ra  các  nhà
Marketing cần ước tính chi phí và đo lường hiệu quả quảng cáo. Điều đó có nghĩa là
quảng cáo phải đem lại hiệu quả cao hơn chi phí bỏ ra. 
1.2.4. Nghiên cứu về các hoạt động kinh doanh 

Nghiên cứu hệ thống quản lý thông tin và thu thập thông tin từ bên ngoài như:
Cung cấp cho lãnh đạo hệ thống thông tin về các sự kiện mới nhất diễn ra trên thương
trường. Thông tin này có thể thu thập từ sách, báo, các ấn phẩm chuyên ngành, nói
chuyện với khách hàng,  với nhà cung cấp,  các tổ  chức tài  chính…Ngoài ra các nhà
Marketing cần theo dõi các thông tin quảng cáo, nói chuyện với đối thủ cạnh tranh, tham
quan các gian hàng của họ…Các nhà Marketing còn nghiên cứu về thu mua, kho hàng,
nghiên cuwú thị trường quốc tế và xuất khẩu.  
1.2.5. Nghiên cứu trách nhiệm của công ty

Trách nhiệm của công ty đối với môi trường. Công ty sẽ xử lý rác thải như thế
nào? Điều đó có làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái cũng như uy tín và thương hiệu
của doanh nghiệp?

Sản phẩm của công ty có làm ảnh hưởng tới các trào lưu về văn hoá xã hội. Có
ràng buộc vì pháp luật hay không? Và có ảnh hưởng tới quyền hạn của người tiêu dùng
không? 

1.3. PHÂN LOẠI MARKETING
1.3.1. Căn cứ theo lĩnh vực  khác nhau của đời sống kinh tế xã hội 

Marketing được chia làm hai loại:  Marketing hàng hoá và Marketing phi hàng hoá
 Marketing hàng hoá: Là Marketing được ứng dụng trong lĩnh vực sản xuất kinh

doanh hàng hoá, dịch vụ... Các đơn vị ứng dụng lý thuyết Marketing này là các doanh
nghiệp sản xuất kinh doanh.

 Marketing phi hàng hoá: Là Marketing được ứng dụng trong các lĩnh vực khác
nhau của đời sống chính trị văn hoá xã hội như: Marketing chính trị, văn hóa, thể thao,
tôn giáo. Ví dụ Marketing cho các cuộc vận động tranh cử ở nước ngoài, Marketing để
đánh bóng tên tuổi trong giới văn nghệ sỹ, Marketing của các câu lạc bộ thể thao, các đội
bóng, đoàn ca nhạc…
1.3.2. Căn cứ theo phạm vi các giai đoạn của quá trình tái sản xuất hàng hoá 

-  Marketing trong lĩnh vực sản xuất (Marketing công nghiệp,  Marketing nông
nghiệp, Marketing xây dựng). Thường được ứng dụng trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh
của cải vật chất.

Marketing ở lĩnh vực này giúp các nhà sản xuất giải quyết hai vấn đề cơ bản là sản
xuất và tiêu thụ. Tuy nó không đi sâu vào lĩnh vực bán hàng mà tập trung giải quyết các
vấn đề về sản phẩm bán ra, hàng hoá dịch vụ, giá cả. 

- Marketing thương mại như: Marketing nội thương, Marketing xuất khẩu. Được
áp dụng ở các tổ chức kinh doanh thương mại (chức năng chính của tổ chức này là lưu
thông hàng hoá và tiêu thụ sản  phẩm, mở rộng thị trường và tăng cường khả năng cạnh
tranh) và được tập chung nhiều vào hoạt động xúc tiến yểm  trợ bán hàng.

-  Marketing trong lĩnh vực dịch vụ (Marketing ngân hàng,  Marketing du lịch,
Marketing bảo hiểm) được ứng dụng trong các đơn vị kinh doanh dịch vụ. Đó là các đơn
vị không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất mà đáp ứng những nhu cầu phi vật chất của
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con người. Nội dung của Marketing dịch vụ hướng tới sự thoả mãn nhu cầu của khách
hàng, sự thoả mãn tốt nhất những nhu cầu phi vật chất của con người.
1.4. CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA MARKETING 

1.4.1. Chức năng của Marketing 
- Marketing làm cho sản phẩm thích ứng với thị trường 

Marketing sẽ giúp sản phẩm luôn luôn thoả mãn nhu cầu người tiêu dùng thông
qua hoạt động nghiên cứu phân tích thị trường. Bao gồm cả nhu cầu thực tế (có khả năng
thanh toán) nhu cầu tiềm năng (ước muốn). Thông qua Marketing giúp doanh nghiệp biết
doanh nghiệp nên sản xuất cái gì phù hợp với từng khu vực thị trường tránh trường hợp
lạc hậu và thiếu phong phú về chủng loại và mẫu mã. Mặt khác Marketing còn liên kết và
phối hợp với toàn bộ các bộ phận trong doanh nghiệp. Từ khâu nghiên cứu thị trường đến
nghiên cứu sản phẩm, thiết kế sản phẩm và cuối cùng là bán được sản và thu về lợi nhuận
cho công ty. 

- Hoạch định chiến lược giá 
Là toàn bộ các hoạt động của Marketing liên quan trực tiếp đến khâu bán mua

hàng  hoá trên thị trường thông qua việc xây dựng các chính sách giá và biên độ giao
động về giá cả, điều kiện thanh toán gữa người bán và người mua trên thị trường vào
những thời gian nhất định. 

- Hoạch định chiến lược phân phối 

Là toàn bộ các hoạt động của Marketing nhằm tổ chức sự vận động tối ưu của
hàng hoá và dịch vụ từ khi kết thúc quá trình sản xuất khi nó được giao cho các đại lý
phân phối các cửa hàng bán buôn, bán lẻ hoặc đến tay người tiêu dùng cuối cùng. 

-  Chức năng yểm trợ khuyếch trương 

Bao gồm các hoạt động quảng cáo, xúc tiến bán hàng tạo mối quan hệ với công
chúng, nâng cao vị thế của doanh nghiệp và mức độ trung thành của khách hàng vào sản
phẩm của doanh nghiệp. 
1.4.2. Vai trò của Marketing 

- Marketing góp phần hướng dẫn chỉ đạo và phối hợp với các hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp. Nhờ đó các quyết định sản xuất kinh doanh đưa ra đều
đúng đắn và có cơ sở khoa học. 

-  Marketing giúp các doanh nghiệp có điều kiện nhận được thông tin đầy đủ từ
sự phản hồi của khách hàng để kịp thời bổ sung và cải tiến, phù hợp với nhu cầu của
khách hàng. 

- Giúp các doanh nghiệp biết được: Cần phải sản xuất cái gì? số lượng là bao
nhiêu? bán ở đâu? Cuối cùng Marketing có ảnh hưởng to lớn đến tiết kiệm chi phí, doanh
số bán ra và lợi nhuận của doanh nghiệp. 
1.4.3. Chiến lược Marketing và chính sách bộ phận 

- Chiến lược Marketing 
+ Khái niệm: Chiến lược Marketing của doanh nghiệp là hệ thống các đường lối

và các giải pháp lớn nhằm triển khai và phối hợp các chính sách Marketing để cùng đạt
được mục tiêu  một cách có hiệu quả nhất 

+ Mục tiêu của chiến lược Marketing: 
Mục tiêu lợi nhuận: được đánh giá bằng hai chỉ  tiêu chủ yếu 

Tổng lợi nhuận = Tổng doanh thu - Tổng chi phí
Phản ánh một cách tổng quát và toàn diện về hoạt động của doanh nghiệp
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Tỷ suất lợi nhuận =
Tổng lợi nhuận

x100%
Tổng vốn sản xuất kinh doanh

Phản ánh khả năng sinh lời của đồng vốn, cứ 100 đồng vốn thì thu được bao nhiêu
% lợi nhuận 

Mục tiêu thế lực: là mục tiêu phản ánh sự tăng trưởng vững mạnh vị thế và khả
năng chi phối thị trường của doanh nghiệp 

   Người ta có thể căn cứ vào các chỉ tiêu sau: 
- Khối lượng hàng hoá, doanh số bán ra 

- Thị phần của doanh nghiệp 
- Số lượng khách hàng và số đoạn thị trường 

- Mức độ kiểm soát và chi phối thị trường 
- Khả năng liên doanh, liên kết thu hồi vốn 

- Động thái thị giá cổ phiếu
- Uy tín vào nhãn hiệu sản phẩm và biểu tượng của công ty

- Mục tiêu an toàn kinh doanh: Sự an toàn nhiều khi lại là mối quan tâm hàng đầu
của doanh nghiệp, bởi vì trong kinh doanh mặc dù đã tính toán rất kỹ lưỡng nhưng doanh
nghiệp không thể dự kiến hết được những diễn biến phức tạp của thị trường. Xuất hiện
những rủi ro trong kinh doanh làm doanh nghiệp thất bại… Mục tiêu này được phản ánh
ở khả năng bảo toàn vốn và chống tổn thất rủi ro.

- Chính sách bộ phận 

+ Chính sách sản phẩm: Làm  nhiệm vụ tạo ra hàng hoá sản phẩm dịch vụ có khả
năng thoả mãn tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng. Xác định được đặc tính sản phẩm
"kích thước" "hình dáng" Là chiến lược trung tâm là trụ cột của Marketing 

+ Chính sách giá cả: Nó làm nhiệm vụ xác định biên độ giá và ứng xử về giá để
kích thích  nhu cầu tiêu thụ sản phẩm 

+ Chính sách phân phối: làm nhiệm vụ tổ chức, lựa chọn các kênh phân phối, các
phần tử trung gian và hệ thống cơ sở vật chất để tạo ra sức đẩy mạnh mẽ trong tiêu thụ
sản phẩm

+ Chính sách súc tiến yểm trợ: Thông qua các hoạt động quảng cáo xúc tiến bán
hàng, quan hệ với công chúng nhằm mục đích tăng cường khối lượng hàng hoá khối
lượng hàng hoá bán ra thoả mãn nhu cầu khách hàng và nâng  cao uy tín.
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A. CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Marketing là gì? Nguyên nhân sâu xa làm xuất hiện Marketing?
2. Phân biệt giữa Marketing truyền thống và Marketing hiện đại.

3. Marketing được phân chia thành những loại nào?
4. Marketing có chức năng và vai trò gì đối với doanh nghiệp?

5. Lấy ví dụ và phân tích trên thực tế các doanh nghiệp thành công trên thị trường họ đã 
có các chính sách Marketing như thế nào?

B. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
CÔNG TY CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN

Sáu năm sau khi quán cà phê được mở vào năm 1996, trung Nguyên đã phát triển
hơn 400 quán cà phê trên khắp các địa phương của Việt Nam. Đó có thể coi là một trong
những thành tựu hết sức ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước thách thức
canh tranh mạnh mẽ trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Vào những ngày cuối năm 2002 tại một khu phố nhiều quán bar nhộn nhịp của
trung tâm thủ đô Tokyo của Nhật Bản.  Đã xuất hiện một quán Cà Phê mang tên Trung
Nguyên với những chiếc đèn bằng nón được làm từ chất liệu song mây. Đó là một quán
cà phê xuất xứ từ một nền kinh tế kém phát triển nhưng lại được hình thành và phát triển
tại thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Đây có thể coi là bước đột phá của cà phê Việt Nam
vào thị trường cà phê thế giới.

Lúc đầu cà phê Trung Nguyên được coi là một nhà chế biến và xuất khẩu cà phê.
Nhưng một vấn đề Marketing nảy sinh đã tình cờ tạo cơ hội được coi như nền tảng của sự
tăng trưởng mạnh mẽ của cà phê Trung Nguyên ngày nay. Khi thử nghiệm việc bán cà
phê đã qua chế biến tại thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố lớn và giầu tiềm năng
nhất Việt Nam, công ty nhận ra rằng việc kinh doanh đó khó thành công do gặp phải sự
cạnh tranh gay gắt. Vì vậy năm 1998 Trung Nguyên quyết định mở quán cà phê và bắt
đầu quảng cáo nhãn hiệu của mình và sử dụng phương pháp ba đỉnh của tam giác, mở 3
quán cà phê tại các vùng lân cận nhau. Một chiến lược cho phép nhà quản lý quản soát
chặt chẽ về sự thiết kế, dịch vụ và chất lượng cà phê khi vẫn đảm bảo được chi phí quản
lý và dự trữ ở mức thấp.

Khi đã trở thành người dẫn đầu thị trường cà phê ở thành phố Hồ Chí Minh. Trung
Nguyên quyết định mở rông ra phạm vi toàn quốc  và ít nhất ở các tỉnh thành đều có quán
cà phê mang thương hiệu Trung Nguyên. Thị trường mà Trung Nguyên hướng tới  người
trẻ tuổi, năng động tầng lớp trung lưu, các doanh nhân và công chức…Trung Nguyên đã
áp dụng mô hình nhượng quyền kinh doanh mô hình này khá đơn giản: Với chi phí đầu
tư không lớn người được nhượng quyền kinh doanh có thể sử dụng nhãn hiệu Trung
Nguyên và dấu hiệu mầu sắc nâu – vàng đặc trưng gắn trên mỗi chiếc phin pha cà phê.
Người bán phải mua cà phê của Trung Nguyên và được hưởng giá thấp hơn 10%. Quy
ước này giúp cho việc mở rộng hệ thống  phân phối một cách dễ dàng. Điều đó giúp
Trung Nguyên phát triển mạnh và thương hiệu Trung Nguyên được nhiều người biết
đến…Tuy nhiên quy ước trao quyền tự do cũng hoàn toàn cho các đại lý cũng dẫn đến
không kiểm soát được dịch vụ cũng như chất lượng của Trung Nguyên dẫn đến cà phê
kém chất lượng bán dưới thương hiệu Trung Nguyên. 
Câu hỏi thảo luận

1. Điều gì đã giúp cho công ty Trung Nguyên có được cơ hội kinh doanh bằng việc mở
quán cà phê?

2. Công ty cà phê Trung Nguyên đã nghiên cứu Marketing như thế nào?
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3. Vì sao từ một “nhà chế biến và xuất khẩu cà phê” nhãn hiệu “Trung Nguyên” lại nổi
tiếng như ngày nay?
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Chương 2. THỊ TRƯỜNG VÀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

2.1. THỊ TRƯỜNG

2.1.1. Khái niệm thị trường
- Theo nghĩa hẹp: Thị trường là một nơi chốn, địa điểm cụ thể, tại đó diễn ra các

hoạt động trao đổi hàng hóa hoặc những dịch vụ giữa những người mua và người bán
với nhau.

- Theo nghĩa rộng: Thị trường là nơi gặp gỡ giữa cung và cầu của một loại hàng
hóa, dịch vụ nhất định. Là tổng hòa của các mối quan hệ trao đổi hàng hóa -tiền tệ.

 Trong đó:
+ Cung là số lượng hàng hóa, dịch vụ mà người bán có khả năng bán và sẵn sàng

bán ở các mức giá khác nhau tại một thời điểm nhất định.
+ Cầu là số lượng hàng hóa, dịch vụ mà người mua có khả năng mua và sẵn sàng

mua  ở các mức giá khác nhau trong một thời điểm nhất định.
 Cung và cầu tự khớp với nhau ở một giá cân bằng gọi là giá thị trường.

- Dưới góc độ Marketing
Thị trường được coi là tập hợp khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng của

doanh nghiệp có chung một nhu cầu hay mong muốn, sẵn sàng và có khả năng tham gia
trao đổi để thoả mãn nhu cầu hay mong muốn đó  

Thị trường theo quan điểm của Marketing không coi trọng yếu tố địa điểm và thời
gian để diễn ra các hoạt động trao đổi mua bán. Khoa học công nghệ luôn phát triển
mạnh mẽ, môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt thị trường có thể hoạt động 24/24
giờ trong ngày. Hơn nữa khách hàng không cần phải tới một địa điểm để mua mà có thể
mua đặt qua điện thoại hay qua mạng internet …

- Điều kiện hình thành thị trường: Phải hội tụ 3 yếu tố

 + Chủ thể của quá trình trao đổi: Chính là người bán và người mua.
 + Đối tượng của quá trình trao đổi: Hàng hóa và dịch vụ (phía người bán) và tiền

tệ đủ khả năng thanh toán (phía người mua).
 + Điều kiện của quá trình trao đổi: Quá trình trao đổi diễn ra trên nguyên tắc tự

nguyện. Để có thể trao đổi hàng hóa, giữa người mua và người bán phải hình thành
được các mối quan hệ rằng buộc như giá cả, điều kiện giao nhận, thanh toán, dịch vụ
kèm theo…
2.1.2. Chức năng của thị trường

   Thị trường là môi trường chủ yếu của các hoạt động kinh doanh, gắn liền với hoạt
động mua bán, trao đổi hàng hóa. Thị trường hình thành và phát triển cùng với sự phát
triển của nền kinh tế hàng hoá và thực hiện những chức năng cơ bản sau:

- Chức năng thừa nhận 

Đây là chức năng cơ bản và quan trọng nhất của thị trường. Thị trường thừa nhận
chính là sự chấp nhận của người mua đối với hàng hóa, dịch vụ. Đối với doanh nghiệp
thị trường thừa nhận tổng khối lượng hàng hóa cung ứng ra thị trường. Thị trường thừa
nhận tính 2 mặt của hàng hóa đem trao đổi là giá trị và giá trị sử dụng. Về mặt giá trị
thị trường chấp nhận thông qua việc chấp nhận giá bán của hàng hóa tiêu thụ. Đồng
nghĩa với nó là việc người tiêu dùng chấp nhận giá cả và sẵn sàng bỏ tiền ra mua hàng
hóa dịch vụ đó. Đây là sự tương quan giữa chất lượng sản phẩm, giá bán và khả năng
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thanh toán. Về giá trị sử dụng, thị trường thừa nhận những lợi ích do sản phẩm mang
lại. lợi ích này được phản ánh ở thị hiếu người tiêu dùng, tập quán tiêu dùng và tâm lý
tiêu dùng.

- Chức năng thực hiện
Thị trường thực hiện hành vi trao đổi hàng hóa, thực hiện giá trị thông qua giá cả,

thực hiện việc trao đổi giá trị…
- Chức năng điều tiết 

Thị trường có thể làm tăng một mặt hàng này cũng có thể làm giảm một mặt hàng
khác, thông qua việc thị trường có chấp nhận sản phẩm đó hay không.Với sản xuất: Thị
trường tự phát điều tiết việc di chuyển vốn và lao động sang các ngành sản xuất có nhu
cầu của xã hội lớn và lợi nhuận cao. Thị trường có thể khuyến khích hoặc hạn chế sự
phát triển của một ngành sản xuất nào đó. Từ đó tạo ra sự cân đối cung - cầu một loại
hàng hóa, thay đổi cơ cấu sản xuất của ngành và các vùng lãnh thổ. Từ đó bắt buộc các
nhà kinh doanh phải tiết kiệm các chi phí sản xuất và lưu thông, góp phần tiết kiệm chi
phí lao động xã hội. Với tiêu dùng các sản phẩm xã hội: Thị trường có thể làm thay đổi
mặt hàng tiêu dùng cũng như cơ cấu tiêu dùng của dân cư.

- Chức năng thông tin

Thị trường phản ánh đời sống kinh tế, chính trị và xã hội trong từng thời kỳ. Thị
trường là nơi chứa đựng và cung cấp thông tin cho nhà kinh doanh và người tiêu dùng.
Đối với nhà kinh doanh, thị trường cung cấp cho họ những thông tin về: Số lượng và cơ
cấu của cung - cầu hàng hóa, nhu cầu tiêu dùng của dân cư, giá cả, cạnh tranh… Từ đó
giúp nhà kinh doanh ra đưa ra các quyết định Marketing hữu hiệu nhất, tận dụng thời cơ
và tránh các rủi ro trong kinh doanh. Với người tiêu dùng: Thị trường là nơi đáp ứng các
lợi ích nhằm thỏa mãn nhu cầu cho họ. Thị trường sẽ cung cấp cho người tiêu dùng
những thông tin về hàng hóa dịch vụ, về giá cả, về các dịch vụ của nhà kinh doanh ...

Thị trường chính là cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng, giữa nhà kinh doanh với
người tiêu dùng. Nhà kinh doanh thông qua thị trường có thể giới thiệu và quảng cáo về
sản phẩm của mình, về cách thức kinh doanh để lôi kéo khách hàng. Đồng thời, người
tiêu dùng thông qua thị trường phản ánh nhu cầu và nguyện vọng của họ…

2.1.3. Phân loại thị trường
  Thị trường là một môi trường kinh doanh và lĩnh vực kinh tế rất phức tạp, luôn
luôn biến động. Vì thế nắm bắt được quy luật vận động của thị trường là yếu tố then
chốt quyết định đến thành công. Mặt khác, các nhà kinh doanh thường hoạt động ở
những hình thái thị trường cụ thể. Cho nên cần phải phân loại thị trường để nắm bắt
được đặc điểm của từng hình thái thị trường. Người ta phân loại thị trường theo một số
tiêu thức sau:

a. Căn cứ vào hình thái vật chất của đối tượng trao đổi, thị trường được phân
chia thành 2 nhóm: Thị trường hàng hóa và thị trường dịch vụ.

- Thị trường hàng hóa: Đối tượng trao đổi là hàng hóa với mục đích thỏa mãn
nhu cầu vật  chất của con người.  Thị  trường hàng hóa bao gồm nhiều bộ phận thị
trường khác nhau. Điển hình của thị trường này là thị trường yếu tố sản xuất và thị
trường hàng tiêu dùng.

+ Thị trường yếu tố sản xuất gồm: Thị trường đất đai, thị trường sức lao động và
thị trường vốn. Thị trường này cung cấp yếu tố “đầu vào” cho mọi hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp. Thị trường này người mua thường là các đơn vị sản xuất
kinh doanh, số lượng có hạn và phân bổ ở các địa điểm xác định. Người bán là doanh
nghiệp, hộ gia đình. Cung và cầu thị trường này tương đối ổn định, chậm biến động,
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không đa dạng và phong phú. Các nhà kinh doanh ở đây thường có quy mô lớn, hoạt
động theo hình thức bán buôn

+ Thị trường hàng tiêu dùng: Là nơi diễn ra các hoạt động mua bán trao đổi các
sản phẩm thông dụng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cá nhân của toàn xã hội. Gồm nhiều
thị trường tiêu dùng cụ thể khác nhau. Trên thị trường này người bán là các nhà sản xuất
kinh doanh, số lượng đông đảo và cạnh tranh với nhau vô cùng quyết liệt. Người mua là
giới tiêu dùng xã hội có nhu cầu và đặc điểm tiêu dùng rất phức tạp (do khác nhau về thị
hiếu tiêu dùng, tập quán tiêu dùng, khả năng thanh toán và tâm lý tiêu dùng). Vì thế cầu
thị trường biến động nhanh chóng và phức tạp. Tại đây cạnh tranh bán rất khốc liệt.
Markerting cần chú trọng tới việc đổi mới sản phẩm, cải tiến cho phù hợp với sự thay
đổi thường xuyên của thị trường.

 - Thị trường dịch vụ: Là nơi diễn ra các hoạt động mua bán và trao đổi các sản
phẩm không tồn tại dưới hình thái vật chất cụ thể nhằm thỏa mãn nhu cầu phi vật chất
của con người. Thị trường này sản phẩm ít hơn và ổn định hơn so với thị trường hàng
hóa. Ví dụ: dịch vụ bảo hiểm, du lịch, ngân hàng… Markerting cần chú trọng tới nâng
cao chất lượng phục vụ, các hoạt động truyền thông cũng như tổ chức tốt hệ thống bán
hàng. Tổ chức hệ thống phân phối dịch vụ thường sử dụng kênh phân phối trực tiếp,
diễn ra theo phương thức bán lẻ.

b. Căn cứ vào số lượng người mua, người bán. Thị trường được chia thành 3
hình thái cơ bản: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường độc quyền, thị trường
cạnh tranh không hoàn hảo.

- Thị trường cạnh tranh hoàn hảo: Là hình thái thị trường mà ở đó người mua và
người bán phải đông đảo, để đảm bảo cho mỗi người chỉ chiếm được một vị trí rất nhỏ
bé trên thị trường. Giá cả các hàng hóa không chịu sự chi phối của các chủ thể mà được
hình thành do quan hệ cung cầu trong từng thời điểm quyết định. Điều kiện gia nhập
hoặc rút lui dễ dàng. Các chủ thể tham gia vào thị trường này phải đảm bảo tính đồng
nhất, không tạo ra những cản trở trong cạnh tranh. Để đạt mục tiêu lợi nhuận và mục
tiêu khác thì doanh nghiệp phải tìm mọi cách để đẩy mạnh khối lượng hàng hóa bán ra.
Thực tế thị trường cạnh tranh hoàn hảo rất khó xảy ra. Với một số mặt hàng tiêu dùng
hàng ngày hầu như không xuất hiện thị trường cạnh tranh hoàn hảo bởi sự cạnh tranh vô
cùng gay gắt. Tuy nhiên thị trường nông sản với các sản phẩm thực phẩm như: Thịt lợn,
gà, vịt, trứng…có thể nói là vẫn tồn tại hình thái thị trường cạnh tranh hoàn hảo.

- Thị trường độc quyền: (gồm cả độc quyền mua và độc quyền bán). Được sinh ra
khi mỗi bên tham gia chỉ có một người duy nhất. Số lượng chủ thể tham gia ít, mỗi
người chiếm được một phần khá lớn của thị trường. Vì thế các nhà độc quyền có khả
năng kiểm soát, chi phối và lũng đoạn thị trường. Con đường để hướng tới mục tiêu lợi
nhuận là tạo ra căng thẳng cung cầu của thị trường để đẩy giá bán lên. Phương thức này
thu hút vốn nhanh và tìm kiếm được lợi nhuận siêu ngạch.
 Thị trường này không khuyến khích sự phát triển lực lượng sản xuất, không thỏa
mãn nhu cầu xã hội ở mức độ cao, kìm hãm việc áp dụng những tiến bộ kỹ thuật mới
vào sản xuất kinh doanh, tạo ra sự bất bình đẳng trong việc phân phối các nguồn lực xã
hội…Vì thế mà các nước đều ban hành những đạo luật chống độc quyền và điều tiết độc
quyền trong kinh doanh. Ngoài ra thị trường cũng điều tiết chống lại: Đó là sự cạnh
tranh của các hàng hóa thay thế và những phản ứng về giới hạn chấp nhận của người
tiêu dùng. Tuy nhiên ở nước ta hiện nay vẫn tồn tại thị trường độc quyền như: Thị
trường  xăng dầu, thị trường điện, ngành hàng không…

- Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo: Là hình thái thị trường có sự đan xen
giữa cạnh tranh và độc quyền. Tùy thuộc vào mức độ của 2 yếu tố đối lập này có thể là
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thị trường độc quyền - cạnh tranh hoặc cạnh tranh - độc quyền. Với thị trường hàng tiêu
dùng  hiện nay xuất hiện nhiều nhất là hình thái thị trường cạnh tranh không hoàn hảo.
Đặc biệt là thị trường bột giặt, hai “đại gia” đứng đầu trong tại thị trường Việt Nam phải
kể đến là Omo của Unilever chiếm tới hơn 65% thị phần. Nhãn hiệu Tide của tập đoàn
P&G đứng thứ 2 với khoảng 23% thị phần. Còn 12% thị phần được chia đều cho các
nhãn hiệu nhập khẩu lẫn các thương hiệu nội như Surf, Lix, Vì Dân, Đức Giang…

Nguyên nhân xuất phát cạnh tranh không hoàn hảo: Lợi thế về chi phí sản xuất, uy
tín của nhãn hiệu hàng hóa, chế độ bảo hộ mậu dịch, quy định của pháp luật… Chủ thể
tham gia phải tuân theo những yêu cầu của cạnh tranh thị trường, phải luôn tìm kiếm các
cơ hội, các yếu tố tạo ra sự độc quyền.

c. Căn cứ vào các biểu hiện của nhu cầu và khả năng biến nhu cầu thành
hiện thực
 Thị trường được chia thành 3 hình thái cơ bản là: thị trường thực tế, thị trường
tiềm năng, thị trường lý thuyết.
 - Thị trường thực tế (khách hàng thực tế): Là bộ phận thị trường mà trong đó các
khách hàng có nhu cầu về hàng hóa, dịch vụ và được đáp ứng thông qua hệ thống cung
ứng hàng hóa dịch vụ của các nhà kinh doanh. Mục tiêu hàng đầu của kinh doanh là
phải giữ được khách hàng thực tế. Marketing phải làm cho khách hàng thực tế trung
thành với nhãn hiệu hàng hóa của nhà kinh doanh. Từ đó tăng cường độ tiêu dùng của
nhóm khách hàng này để đẩy mạnh khối lượng hàng hóa bán ra. Một số hãng lớn như
Viettel, Mobifone, đã có các chương trình tri ân khách hàng với nhiều quà tặng hấp dẫn
nhằm hướng tới các khách hàng thực tế đã và đang sử dụng sản phẩm của họ.

- Thị trường tiềm năng (khách hàng tiềm năng): Là bộ phận thị trường mà trong
đó khách hàng có nhu cầu và đủ khả năng thanh toán nhưng chưa được đáp ứng hàng
hóa dịch vụ.

+  Chiến lược thị trường: Cần chú trọng tới các giải pháp phát triển thị trường tiềm
năng. Vì đó là bộ phận khách hàng mà doanh nghiệp có khả năng lôi kéo thuận lợi nhất.
Ngoài ra cũng chịu sức ép của đối thủ cạnh tranh. Với thị trường này một số doanh
nghiệp đã đưa ra các chính sách như: Giới thiệu, quảng cáo sản phẩm tới khách hàng
tiềm năng, tặng hàng mẫu dùng thử sản phẩm…
 + Chiến lược Marketing: Tổ chức tốt hệ thống phân phối và tiêu thụ sản phẩm. Tỷ
lệ giữa thị trường thực tế so với thị trường tiềm năng là một chỉ số quan trọng đánh giá
hiệu quả của việc khai thác và phát triển thị trường của doanh nghiệp.

- Thị trường lý thuyết (khách hàng lý thuyết): Bao gồm toàn bộ dân cư nằm trong
vùng thu hút và khả năng phát triển của kinh doanh. Thực tế bao gồm cả khách hàng
tiềm năng, thực tế và nhóm dân cư khác (những người chưa hội tụ thành nhu cầu có khả
năng thanh toán. Với thị trường này doanh nghiệp phải dựa trên cơ sở phân tích đánh giá
nhu cầu và khả năng thanh toán của dân cư. Từ đó xây dựng một hệ thống các giải pháp
hữu hiệu nhất để phát triển thị trường.

d. Căn cứ vào chủ thể tham gia thị trường
Thị trường được chia thành ba nhóm thị trường chính, với ba đối thượng tham gia

khác nhau:
- Thị trường người tiêu dùng: Nơi tập trung đông đảo người tiêu dùng chủ yếu là

các cá nhân nhỏ lẻ với đặc trưng mua – bán riêng lẻ và chịu tác động bởi xu hướng, tâm
lý đám đông.

- Thị trường các doanh nghiệp: 
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 Thị trường các doanh nghiệp bao gồm các cá nhân và tổ chức mua hàng để phục
vụ những mục đích sản xuất tiếp, bán lại hay phân phối lại. Thị trường các doanh nghiệp
là thị trường nguyên liệu và vật tư, phụ tùng thay thế, lắp đặt, thiết bị phụ trợ, vật tư phụ
và dịch vụ.

 Thị trường các doanh nghiệp mua hàng hóa và dịch vụ nhằm mục đích tăng mức
tiêu thụ, cắt giảm chi phí hay đáp ứng những yêu cầu xã hội và pháp lý. So với thị
trường người tiêu dùng, thị trường các doanh nghiệp có ít người mua hơn, người mua có
tầm cỡ hơn, và người mua tập trung mạnh hơn, việc mua sắm là do những người có
trình độ chuyên môn hơn thực hiện, và chịu tác động của nhiều yếu tố hơn.

- Thị trường các cơ quan, tổ chức nhà nước: Với đặc thù riêng nên hành vi mua
hàng của các đối tượng này cũng rất khác vì chịu chi phối bởi các văn bản liên quan.

2.1.4. Phân khúc (đoạn) thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị
trường

 2.1.4.1.  Phân khúc (đoạn) thị trường
a, Khái niệm

  Phân đoạn thị trường là quá trình phân chia thị trường tổng thể thành các nhóm
trên cơ sở những điểm khác biệt về nhu cầu, ước muốn và các đặc tính hay hành vi.

 Đoạn thị trường: Là một nhóm người tiêu dùng có đòi hỏi (phản ứng) như nhau
đối với cùng một tập hợp kích thích Marketing. Những khách hàng trong cùng một đoạn
sẽ có chung sở thích, nhu cầu, mong muốn và thói quen mua sắm... Hoặc phản ứng
giống nhau trước cùng một kích thích Marketing. Phải có chương trình Marketing riêng
cho mỗi đoạn thị trường đó. Đoạn thị trường càng nhỏ, thì khách hàng càng có nhiều
đặc điểm giống nhau hơn. Chúng ta có thể lấy rất nhiều ví dụ liên quan đến việc phân
đoạn thị trường của các doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam chẳng hạn như: Thị
trường dầu gội chia thị trường thành 2 đoạn chính theo yếu tố giới tính: Giới tính nam
(X-men, Romano, Clear Men), giới tính nữ (Sunsilk, Rejoice, ..)

b, Yêu cầu của việc phân đoạn thị trường

Phân đoạn thị trường giúp cho các doanh nghiệp xác định những đoạn thị trường
mục tiêu hay thị trường trọng điểm đạt hiệu quả cao trong kinh doanh. Đoạn thị trường
có hiệu quả cao được hiểu là nhóm khách hàng mà doanh nghiệp có khả năng đáp ứng
được nhu cầu và ước muốn của họ, đồng thời có có số lượng đủ lớn để tạo ra dòng tiền
thu lớn hơn tiền chi cho những nỗ lực kinh doanh của doanh nghiệp.

Hoạt động tìm kiếm đoạn thị trường có hiệu quả đòi hỏi việc phân đoạn thị trường
đảm bảo được những yêu cầu sau:

+ Đoạn thị trường phải đo lường được. Nghĩa là phân đoạn thị trường phải đo
lường được quy mô, sức mua và các đặc tính khác của từng đoạn thị trường. Yêu cầu này
là cần thiết để dự báo khối lượng sản phẩm tiêu thụ, chi phí sản xuất, doanh thu và lợi
nhuận.

+ Đoạn thị trường phải có quy mô đủ lớn. Nghĩa là đoạn thị trường phải có quy
mô đủ lớn, phù hợp với khả năng của doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể đáp ứng nhu
cầu của đoạn thị trường và đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

+ Đoạn thị trường có thể phân biệt được. Nghĩa là trên một đoạn thị trường được
hình thành thì nhu cầu, mong muốn và sở thích của khách hàng trên đoạn thị trường đó
phải có sự khác biệt với những đoạn thị trường khác. Nếu các đoạn thị trường được hình
thành không có sự khác biệt có thể nhận thấy được thì khó lòng thiết  kế được các
chương trình Marketing riêng biệt. Ví dụ như sự phân chia theo gia đình, tuổi tác và địa
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vị xã hội khác nhau của sản phẩm muối ăn hay dầu ăn là không hợp lý vì họ đều có phản
ứng như nhau với những sản phẩm này. 

c, Quy trình phân đoạn thị trường

Bước 1. Giai đoạn khảo sát

Nhà nghiên cứu tiến hành phỏng vấn thăm dò và tập trung vào các nhóm để hiểu
sâu hơn những động cơ, thái độ và hành vi của người tiêu dùng, Sử dụng những kết quả
thu được, người nghiên cứu soạn thảo một mẫu phiếu câu hỏi để thu nhập những số liệu
về: 

+ Những tính chất và xếp hạng tầm quan trọng của chúng 

+ Mức độ biết đến nhãn hiệu và xếp hạng nhãn hiệu 

+ Các dạng sử dụng sản phẩm 

+ Thái độ đối với những loại sản phẩm

+ Những số liệu về nhân khẩu học, tâm lý và phương tiện truyền thông ưa thích
của những người trả lời. 

Bước 2. Giai đoạn phân tích

Người nghiên cứu áp dụng các cách phân tích yếu tố đối với các số liệu để loại
bỏ những biến có liên quan chặt chẽ. Sau đó người nghiên cứu sẽ áp dụng cách phân
tích cụm để tạo ra một số nhất định những khúc (đoạn) thị trường khác nhau nhiều nhất.

Bước 3. Thái độ xác định đặc điểm 

Bây giờ mỗi cụm được xác định rõ ràng đặc điểm phân biệt về thái độ, hành vi,
nhân khẩu học, tâm lý và thói quen sử dụng phương tiện truyền thông. Mỗi đoạn (khúc)
thị trường có thể được đặt tên dựa theo đặc điểm khác biệt nổi bật nhất. Chẳng hạn như,
khi nghiên cứu thị trường xe máy Việt Nam HONDA đã phát hiện được 3 đoạn thị
trường chủ yếu: Thu nhập trung bình thấp, thu nhập trung bình và thu nhập cao. Từ đây
chúng ta thấy các dòng sản phẩm của HONDA Việt Nam chủ yếu tập trung ở hai đoạn
thị trường chính là thu nhập trung bình thấp (các dòng sản phẩm WAVE) và thu nhập
trung bình (các dòng sản phẩm xe tay ga BLADE, VISON) đây là một trong nững yếu
tố góp phần tạo nên sự thành công của HONDA trên thị trường xe máy Việt Nam.

Quy trình phân đoạn thị trường này phải được lặp lại định kỳ, bởi vì các đoạn thị
trường thay đổi. Ví dụ, Henry Ford khẳng định rằng chỉ có giá cả là quan trọng. Vì thế
mà General Motors đã vượt Ford nhờ tung ra những nhãn hiệu xe nhằm vào các đoạn thị
trường thu nhập khác nhau. Sau đó Volkswagen và các hãng sản xuất ô tô Nhật đã nhận
thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của kích thước xe nhỏ và tiết kiệm nhiên liệu vì đó
là những tính chất mà người tiêu dùng lựa chọn. Rồi sau ít lâu nữa, người Nhật nhận
thấy đoạn thị trường những người mua xe cần chất lượng và độ tin cậy ngày càng phát
triển. Rất hay có trường hợp, Công ty mới đột phá được vào một thị trường đã ổn định
nhờ phát hiện được những khả năng phân đoạn thị trường mới tại thị trường đó.

Một cách để phát hiện ra đoạn thị trường mới là nghiên cứu thứ bậc của các tính
chất mà người tiêu dùng căn cứ vào đó để lựa chọn một nhãn hiệu. Vào những năm
1960, hầu hết những người mua xe đều quyết định trước tiên là về hãng sản xuất rồi sau
đó mới đến kiểu xe của hãng đó. Điều này được thể hiện thành thứ bậc của nhãn hiệu
thịnh hành. Chẳng hạn như một người mua có thể chuộng xe của hãng TOYOTA và
trong tập xe đó lại thích xe Camry. Ngày nay, nhiều người mua quyết định trước tiên là
nước sản xuất xe mà họ muốn mua. Chẳng hạn như ngày càng có nhiều người mua
quyết định trước tiên là họ muốn mua xe Nhật, rồi sau đó mới có thể nói đến sở thích
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cấp thứ hai là Toyota, rồi tiếp đến sở thích thứ ba là kiểu xe Yaris của Toyota. Từ đó rút
ra một bài học là Công ty phải theo dõi những thay đổi trong thứ bậc các tính chất mà
người tiêu dùng sắp xếp và điều chỉnh theo những ưu tiên luôn thay đổi của người tiêu
dùng.

Thứ bậc các tính chất cũng thể hiện các đoạn thị  trường khách hàng. Những
người mua quyết định trước tiên về giá thuộc nhóm chi phối, những người quyết định
trước tiên về kiểu xe (ví dụ, xe thể thao, xe chở khách, xe có khoang để đồ) thuộc nhóm
kiểu xe chi phối, những người quyết định trước tiên về nhãn hiệu thuộc nhóm nhãn hiệu
chi phối, ... Ta có thể tiếp tục và phát hiện những ai là thuộc nhóm kiểu/giá nhãn hiệu
chi phối, theo thứ tự đó để hợp thành đoạn thị trường khác, ... Mỗi khúc có thể có những
đặc điểm khác biệt về nhân khẩu học, tâm lý và sở thích đối với phương tiện truyền
thông. Đó chính là lý do có tên là lý thuyết chia cắt thị trường.

d, Cơ sở phân đoạn thị trường người tiêu dùng

Để phân đoạn thị trường người tiêu dùng người ta sử dụng những biến khác nhau.
Những biến này thuộc hai nhóm lớn. Một số người nghiên cứu cố gắng hình thành các
đoạn thị trường, bằng cách xem xét những đặc điểm của người tiêu dùng. Họ sử dụng
phổ biến những đặc điểm nhân khẩu học, địa lý và tâm lý. Sau đó họ nghiên cứu xem
những nhóm khách hàng đó có những nhu cầu hay phản ứng với sản phẩm khác nhau
không. 

Có những người nghiên cứu lại cố gắng hình thành các đoạn thị trường bằng cách
xem xét phản ứng của người tiêu dùng đối với những ích lợi đã tìm kiếm, những dịp sử
dụng hay nhãn hiệu. Sau khi đã hình thành các đoạn thị trường, người nghiên cứu đó
xem xét xem những đặc điểm khác nhau của người tiêu dùng có gắn liền với từng đoạn
thị trường theo phản ứng của người tiêu dùng. ví dụ, người nghiên cứu có thể nghiên
cứu xem những người muốn chất lượng và những người muốn giá thấp, khi mua ô tô có
khác nhau về các đặc điểm địa lý, nhân khẩu và tâm lý không.  

-  Phân đoạn thị trường theo cơ sở địa lý

 Thị trường tổng thể sẽ được chia cắt theo địa dư, vùng khí hậu…Các đoạn thị
trường đặc trưng tương ứng là: Thị trường quốc gia, vùng, miền, tỉnh, thành… Yếu tố
địa lý ảnh hưởng mạnh mẽ đến đặc điểm tiêu dùng với nhu cầu, thị hiếu, văn hóa, tư
tưởng… ở mỗi vùng là khác nhau. Ví dụ: Về khẩu vị ăn uống người miền Bắc ít ăn cay
hơn người miền Trung và người miền Nam, hay nhu cầu tiêu dùng về quần áo, giầy dép
ở thành thị khác với nông thôn...Việc phân đoạn thị trường theo địa lý không chỉ hữu ích
với việc nắm bắt những đặc điểm của khách hàng mà còn có ý nghĩa với việc hoạt động
Marketing theo khu vực.

- Phân đoạn theo nhân khẩu học
 Là phân chia khách hàng thành các nhóm căn cứ vào giới tính, tuổi tác, thu nhập,

nghề nghiệp, trình độ văn hóa, quy mô gia đình, dân tộc… 
 Các tiêu thức này được coi là những căn cứ sử dụng phổ biến nhất để phân đoạn

thị trường vì: Nhu cầu, ước muốn và sức mua của người tiêu dùng liên quan chặt chẽ với
các yếu tố nhân khẩu học.Chẳng hạn giới tính khác nhau nhu cầu sử dụng sản phẩm là
khác nhau. Phụ nữ thích dùng xe máy hình thức đẹp, nhẹ nhàng, tốc độ vừa phải, dễ
điều khiển. Nam giới lại ưa chuộng các loại xe phân khối lớn tốc độ cao, dáng khỏe…
Các đặc điểm về nhân khẩu học thường dễ đo lường. các số liệu thường có sẵn vì chúng
cần thiết cho nhiều mục đích khác nhau.

Tuổi tác đã trở thành một dấu hiệu dự báo tốt về thời gian xảy ra những sự kiện
trong cuộc đời cũng như là một dấu hiệu dự báo tồi về sức khoẻ, cương vị công tác, tình
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trạng gia đình của một người và vì vậy cũng dự báo tồi về sự quan tâm, nghề nghiệp và
nhu cầu của một người. Thị trường âm nhạc và thị trường thời trang chịu tác động của
yếu tố tuổi tác rất lớn. Chẳng hạn với thị trường âm nhạc, giới trẻ có xu hướng nghe
những thể loại nhạc sôi động như dance, remix hay rock, … Nhưng ngược lại với những
người trung và cao tuổi họ lại theo những dòng nhạc có tiết tấu nhẹ nhàng như Balad,
dân ca, giao hưởng thính phòng, …

Giới tính 

Việc phân đoạn thị trường theo giới tính đã được áp dụng từ lâu đối với quần áo,
đồ dùng chăm sóc tóc, mỹ phẩm và tạp chí. Đôi khi những người làm Marketing khác
cũng phát hiện thấy có cơ hội để phân đoạn thị trường theo giới tính. Hay xét thị trường
dầu gội đầu, trong đó hầu hết các nhãn hiệu đang có xu hướng phục vụ cả nam lẫn nữ,
Clear là một ví dụ điển hình. Tuy nhiên, một số nhãn hiệu lại chỉ phục vụ một giới tính
khách hàng nhất định chẳng hạn dành cho nữ giới chúng ta có Sunsilk và Rejoice, được
nghiên cứu chế tạo đem lại mái tóc mềm mượt cho phái nữ. Còn dành cho nam giới
chúng ta có thể kể đến X-men, Romano với hương thơm nam tính, lịch lãm. Một ngành
khác cũng thấy có khả năng phân đoạn thị trường theo giới tính là ngành chế tạo xe
máy. Trước kia xe máy được thiết kế chủ yếu để thu hút nam giới. Tuy nhiên, do ngày
càng có nhiều phụ nữ có xe riêng một số hãng sản xuất đã thiết kế những kiểu xe nhất
định để thu hút nữ giới, và tung ra các sản clip quảng hướng thẳng tới khách hàng là nữ
giới  như:  Vison,  Lead  của  HONDA,  Vespa  của  PIAGGIO,  Nozza,  Grande  của
YAMAHA .

Thu nhập
Phân đoạn thị trường theo thu nhập cũng là một thông lệ đã có từ lâu đối với

những loại sản phẩm và dịch vụ như ô tô, xe máy, quần áo, mỹ phẩm và du lịch. Tuy
nhiên, thu nhập không phải bao giờ cũng dự báo trước khách hàng tốt nhất đối với  một
sản phẩm nhất định. Những công nhân cổ xanh là những người mua Tivi màu đầu tiên,
vì đối với họ mua Ti vi còn rẻ hơn là đi xem phim và nhà hàng. Những người mua
những chiếc xe kinh tế nhất không phải là những người nghèo thật sự, mà lại là "những
người nghĩ là mình nghèo so với những khát vọng của mình và những nhu cầu về quần
áo, đồ đạc và nhà cửa ở một mức độ nhất định mà họ không thể đủ tiền để mua, nếu họ
mua một chiếc xe đắt tiền hơn". Mặt khác, những đoạn thị trường được ưu đãi quá mức
của mỗi tầng lớp xã hội lại có khuynh hướng mua những chiếc xe giá trung bình và đắt
tiền.

- Phân đoạn theo tâm lý học
  Là chia thị trường thành các nhóm khách hàng căn cứ vào vị trí xã hội, lối sống

và nhân cách của họ.
 Các nhà làm Marketing cho rằng các tiêu thức về tâm lý học thường được sử

dụng để hỗ trợ cho tiêu thức nhân khẩu học và địa lý vì tính “khó đo lường” của chúng.
Nhưng càng ngày đời sống cũng như vốn tri thức của con người càng nâng cao và hệ
quả tất yếu là nhu cầu tự thể hiện đòi hỏi phải được thỏa mãn. Vì vậy mà yếu tố tâm lý
rất hay được sử dụng để phân đoạn thị trường. Nó được thể hiện trong các chương trình
quảng cáo về sản phẩm: Xe máy, mỹ phẩm, quần áo… Trong đó lối sống, nhân cách
luôn được nhấn mạnh. Phân đoạn thị trường theo tâm lý đặc biệt có ý nghĩa trong việc
tìm kiếm giải pháp truyền thông  và quảng cáo.

Tầng lớp xã hội 

Tầng lớp xã hội có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sở thích của một người về ô tô, quần
áo, đồ đạc trong nhà, hoạt động nghỉ ngơi, thói quen đọc sách báo, cách lựa chọn người
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bán lẻ v.v.. Nhiều công ty thiết kế sản phẩm và hay dịch vụ cho những tầng lớp xã hội
nhất định.

Lối sống

Ta cũng đã thấy rằng sự quan tâm đến sản phẩm của mọi người chịu ảnh hưởng
của lối sống của họ. Trên thực tế hàng hoá họ tiêu dùng thể hiện rõ lối sống của họ.
Ngày càng có nhiều người làm Marketing phân đoạn thị trường theo lối sống của người
tiêu dùng. 

Volkswagen đã thiết kế ô tô theo lối sống. Xe cho những "công dân tốt" chú
trọng đến kinh tế, an toàn và sinh thái, xe cho những người "chơi xe" chú trọng đến cách
điều khiển, tính cơ động và tính thể thao . Một Công ty nghiên cứu đã phân loại người
mua ô tô thành sáu loại: "Người yêu thích ô tô", "người có quan điểm ôn hoà", "người
thích tiện nghi", "người hoài nghi về ô tô", "người buộc phải lái xe" và "người bài xích ô
tô".

Những Công ty sản xuất mỹ phẩm, rượu bia và đồ gỗ đang tìm kiếm những cơ
hội trong cách phân đoạn thị trường theo lối sống. Tuy nhiên, cách phân đoạn thị trường
theo lối sống không phải lúc nào cũng thích hợp, chẳng hạn như công ty Nestle tung ra
một trong những nhãn hiệu đặc biệt của loại cà phê không chứa caphein cho những
người phải thức đêm và đã thất bại.

Nhân cách 

Những người làm Marketing đã sử dụng biến nhân cách để phân đoạn thị trường.
Họ tạo cho sản phẩm của mình những nhân cách theo nhãn hiệu tương ứng với những
nhân  cách  của  người  tiêu  dùng.  Vào  cuối  những  năm 50,  những  kiểu  xe  Ford  và
Chevrrolet đã đề xướng là có nhân cách khác nhau. Những người mua xe Ford được
xem là người "có tính độc lập, hấp tấp, đàn ông, nhạy bén với sự thay đổi và tự tin,
trong khi những người mua xe Chevrolet được xem là bảo thủ, tằn tiện, thích có uy thế,
ít tính đàn ông hơn và không thích sự cực đoan". Những người chủ xe mui lật tỏ ra hoạt
bát, hấp tấp và dễ chan hoà. Hiện nay hãng Nike đang sử dụng nhân cách của những vận
động viên điền kinh nhất định, như ngôi sao bóng rổ Michael Jordan làm đặc điểm cho
nhãn hiệu để thu hút những người hâm mộ Michael Jordan mua giày Nike hay sử dụng
CR7 cho nhãn hiệu Clear men, …

- Phân đoạn thị trường theo hành vi

 Thị trường tiêu dùng sẽ được phân chia thành các nhóm đồng nhất về các đặc tính
như: Lý do mua hàng, lợi ích tìm kiếm, sự trung thành, số lượng và tỷ lệ sử dụng…
Theo phân đoạn thị trường này giúp cho doanh nghiệp không chỉ đáp ứng đúng lý do
mua của khách hàng mà cũng giúp cho nhà sản xuất đưa ra kiểu sử dụng mới ở những
sản phẩm hiện có, nhằm tăng cường tiêu thụ ở người tiêu dùng.

Lý do mua hàng: Người mua sẽ được phân biệt mua theo các lý do khác nhau
(mua cho nhu cầu cá nhân, mua cho nhu cầu gia đình, mua cho nhu cầu giao tiếp).

Có thể phân loại người mua dựa theo lý do nảy sinh nhu cầu, mua hàng hay sử
dụng sản phẩm. Chẳng hạn lý do để đi máy bay có thể là đi công tác, đi nghỉ hay vì
chuyện gia đình. Công ty hàng không có thể chuyên vào việc phục vụ những người hay
có một trong những lý do đó. Chẳng hạn như, các hãng hàng không cho thuê máy bay
phục vụ những người đi nghỉ tập thể.

Việc phân đoạn thị trường theo lý do mua hàng có thể giúp các công ty nâng cao
mức sử dụng sản phẩm. Ví dụ như nước cam thường được sử dụng nhiều nhất trong
bữa ăn sáng. Công ty sản xuất nước cam có thể cố gắng quảng cáo nên uống nước cam
cả vào những dịp khác, như ăn trưa, ăn tối, buổi trưa, Những ngày lễ nhất định, chẳng
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hạn như ngày lễ của bà mẹ và ngày lễ của ông bố, đã được quảng cáo riêng để tăng mức
tiêu thụ bánh kẹo và hoa.

Lợi ích tìm kiếm: Khách hàng tìm kiếm lợi ích mà sản phẩm sẽ đem lại. Ví dụ khi
lựa chọn dầu gội đầu nếu muốn tóc óng mượt khách hàng sẽ lựa chọn Sunsik, nếu muốn
phục hồi lại mái tóc khách hàng sẽ lựa chọn Dove, nếu muốn trị gàu khách hàng sẽ lựa
chọn Clear…

Số lượng và tỷ lệ tiêu dùng: Với tiêu thức này, thị trường tổng thể được phân thành
các nhóm: Dùng nhiều, dùng thường xuyên, dùng ít, dùng vừa phải. Tiêu thức này giúp
cho người làm Marketing có một khái niệm đúng đắn về một “quy mô thị trường có
hiệu quả”. Trong hầu hết các trường hợp, cầu thị trường không chỉ phụ thuộc vào số
lượng khách hàng mà còn phụ thuộc vào sức mua của nhóm khách hàng trong đoạn đó.
Những đoạn thị trường dù chiếm tỉ lệ nhỏ nhưng sức mua lớn sẽ có mức tiêu thụ lớn 

Mức độ trung thành với nhãn hiệu: Theo mức độ trung thành với nhãn hiệu, chúng
ta sẽ có các nhóm khách hàng điển hình: Khách hàng trung thành, khách hàng hay dao
động, khách hàng hoàn toàn không trung thành. Khách hàng trung thành luôn có sự
nhất quán trong việc lựa chọn và tiêu dùng nhãn hiệu nhất định. Khách hàng dao động
mua sắm và tiêu dùng không nhất quán với một nhãn hiệu. Họ có thể chuyển từ nhãn
hiệu ưa thích này sang nhãn hiệu ưa thích khác. Khách hàng hoàn toàn không trung
thành là những khách hàng “gặp gì mua nấy” hoặc là những người thích đa dạng hóa. 

Giả sử có 5 nhãn hiệu A, B, C, D và E. Người mua có thể được phân ra thành bốn
nhóm theo mức độ trung thành với nhãn hiệu của họ. 

+ Trung thành vô điều kiện: Những người tiêu dùng luôn luôn mua một nhãn hiệu.
Vì vậy sơ đồ hành vi mua sắm kiểu A, A, A, A, A, A có thể thể hiện một người trung
thành vô hạn với nhãn hiệu A.

+ Trung thành tương đối: Những người tiêu dùng trung thành với hai hay ba nhãn
hiệu. Sơ đồ hành vi mua sắm kiểu A, A, B, B , A, B thể hiện một người tiêu dùng trung
thành với hai nhãn hiệu A và B. Nhóm này đang tăng lên nhanh chóng. Hiện nay ngày
càng có nhiều người mua sắm trong phạm vi một vài nhãn hiệu có thể chấp nhận được,
và theo họ tương đương với nhau. 

+ Trung thành không cố định: Những người tiêu dùng thay đổi sở thích từ nhãn
hiệu này sang nhãn hiệu khác. sơ đồ hành vi mua sắm kiểu A, A, A, B, B, B thể hiện
một người tiêu dùng thay đổi lòng trung thành với nhãn hiệu từ nhãn hiệu A sang nhãn
hiệu B.

+ Không trung thành: Những người tiêu dùng không tỏ ra trung thành với bất kỳ
nhãn hiệu nào. sơ đồ hành vi mua sắm kiểu A, C, E, B, D, B thể hiện một người tiêu dùng
không trung thành, họ hoặc là thuộc loại người gặp gì mua nấy (mua nhãn hiệu đang bán)
hoặc là thuộc loại người thích đa dạng (muốn mua mỗi lần một thứ khác nhau). 

Mọi thị trường đều bao gồm những số người mua khác nhau thuộc bốn nhóm này.
Một thị trường trung thành với nhãn hiệu là thị trường trong đó những người mua trung
thành tuyệt đối với nhãn hiệu chiếm tỷ lệ phần trăm cao. Chẳng hạn như thị trường kem
đánh răng và thị trường bia là những thị trường có mức độ trung thành cao với nhãn
hiệu. Những công ty bán hàng trên thị trường trung thành với nhãn hiệu sẽ rất khó tăng
thị phần của mình và những công ty muốn xâm nhập những thị trường như vậy rất khó
có thể thực hiện được.

Công ty có thể biết được rất nhiều điều khi phân tích sự trung thành trên thị trường
của mình. Họ cần nghiên cứu những đặc điểm của những người trung thành vô điều kiện
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với sản phẩm của mình. Công ty Colgate phát hiện thấy rằng những người trung thành vô
điều kiện của mình phần lớn thuộc tầng lớp trung lưu, có gia đình đông người và quan
tâm đến sức khoẻ. Điều này chỉ rõ thị trường mục tiêu cho Công ty Colgate. 

Khi nghiên cứu những người trung thành tương đối của mình, Công ty có thể chỉ
ra những nhãn hiệu nào đang cạnh tranh gay gắt nhất với nhãn hiệu của mình. Nếu
nhiều người mua Colgate cũng mua P/S, thì công ty có thể tính đến chuyện cải thiện vị
trí của mình so với P/S bằng cách có thể là quảng cáo so sánh trực tiếp (nhưng cần lưu
ý đến luật cạnh tranh).

Bằng nghiên cứu những khách hàng bỏ nhãn hiệu của mình để chuyển sang nhãn
hiệu khác, Công ty có thể biết được những điểm yếu về Marketing của mình và hy vọng
chấn chỉnh chúng. Còn về những người không trung thành thì đội ngũ của họ ngày càng
đông. Công ty có thể thu hút họ bằng cách thường xuyên chào hàng với họ. Song họ có
thể không đáng để thu hút. 

Một điều cần chú ý: Một hành vi mua sắm có vẻ là trung thành với nhãn hiệu có
thể chỉ phản ánh thói quen, sự vô tình, giá rẻ, chuyển sang nhãn hiệu khác sẽ tốn kém,
hay không có sẵn những nhãn hiệu khác. Công ty phải nghiên cứu những cái ở đằng sau
hành vi mua sắm quan sát được.

Mức độ sẵn sàng của người mua. Thị trường bao gồm những người có mức độ sẵn
sàng mua khác nhau đối với một sản phẩm. có người không biết đến sản phẩm đó, có
người thì biết đến, có người đã nghe nói đến, có người thì có quan tâm đến và có người
mong muốn có sản phẩm đó, có người có ý định mua. Những con số tỷ lệ những nhóm
người này có ảnh hưởng rất lớn đến việc thiết kế chương trình Marketing.

2.1.4.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu

Việc phân đoạn thị trường đã giúp cho các doanh nghiệp nhận diện được những
đoạn thị trường khác nhau. Bước tiếp theo là lựa chọn thị trường mục tiêu. 

Thị trường mục tiêu là một đoạn hoặc vài đoạn mà doanh nghiệp lựa chọn và
quyết định tập trung nỗ lực Marketing vào đó nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của
doanh nghiệp. 

Để có được quyết định chính xác trong việc lựa chọn các đoạn thị trường mục tiêu
Người làm Marketing cần đánh giá được sức hấp dẫn của đoạn thị trường và đoạn thị
trường phải phù hợp với khả năng của doanh nghiệp.

Khi đánh giá các đoạn thị trường các nhà Marketing thường dựa vào những tiêu
chuẩn cơ bản sau: Quy mô và sự tăng trưởng; sự hấp dẫn của cơ cấu thị trường; mục
tiêu và khả năng của doanh nghiệp.

a. Quy mô và sự tăng trưởng

Một đoạn thị trường được coi là có hiệu quả nếu quy mô của nó đủ “tầm cỡ” để bù
đắp lại những nỗ lực Marketing không chỉ hiện tại mà trong cả tương lai của doanh
nghiệp. Vì vậy việc xác định đúng đắn quy mô và khả năng tăng trưởng luôn được coi
là vấn đề quan trọng đầu tiên khi lựa chọn thị trường mục tiêu. Tuy nhiên đoạn thị
trường có quy mô và sự tăng trưởng cao luôn hứa hẹn mức tiêu thụ và lợi nhuận cao
trong tương lai lại thu hút nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh chính vì vậy đoạn thị trường
này sẽ là một trở ngại lớn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Khi một doanh nghiệp tham gia vào thị trường thì cũng có nghĩa là họ không phải
là người duy nhất có mặt trên thị trường, chính vì vậy họ phải thường xuyên đối phó
với sự cạnh tranh gay gắt từ phía các đối thủ cạnh tranh. Và thị trường có sự canh tranh
quá gay gắt cũng không được gọi là thị trường hấp dẫn hoặc chịu mối đe dọa của đối
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thủ cạnh tranh tiềm ẩn hay có nhiều sản phẩm thay thế hiện tại hoặc trong tương lai…
Vậy đoạn thị trường hấp dẫn phải bao gồm các khách hàng mà doanh nghiệp có khả
năng thiết lập mối quan hệ lâu dài; những nỗ lực Marketing của doanh nghiệp hứa hẹn
hiệu quả kinh doanh, một lợi thế cạnh tranh cao.

  Công ty Unilever đã thành công trong việc nắm bắt và khơi dậy nhu cầu của
người tiêu dùng khi đưa ra sản phẩm nước xả vải comfort lần đầu tiên có mặt trên thị
trường Việt Nam vào năm 1999. Đã được thị trường đón nhận và sử dụng ngày càng
rộng rãi. Đây cũng là đoạn thị trường có quy mô lớn và thực sự hấp dẫn đối với các
doanh nghiệp lớn mạnh, dám đi đầu tiên phong như Unilever. Sau sự thành công của
Unilever, sự xuất hiện của đối thủ cạnh tranh là Downy (P&G) và sản phẩm Downy
cũng đem lại sự thành công lớn cho P&G. Việc lựa chọn thị trường mục tiêu là hoàn
toàn chính xác đối với cả Unilever và P&G. Đây là đoạn thị trường lớn mạnh còn bỏ
ngõ tuy nhiên đến nay chưa thấy sự xuất hiện của đối thủ cạnh tranh mới cũng vì lý do
đoạn thị trường này không thực sự hấp dẫn đối với các doanh nghiệp nhỏ hơn hai đối
thủ “nặng ký” là Unilever và P&G.

b. Mức độ hấp dẫn về cơ cấu của đoạn thị trường. 
Một đoạn thị trường có thể có quy mô và mức tăng trưởng mong muốn, nhưng lại

thiếu tiềm năng sinh lời. M.Porter 1đã phát hiện ra năm lực lượng quyết định mức độ
hấp dẫn nội tại về lợi nhuận lâu dài của một thị trường hay đoạn thị trường. Mô hình
của ông cho hay Công ty phải đánh giá những ảnh hưởng của năm nhóm đến khả năng
sinh lời lâu dài: Các đối thủ cạnh tranh trong ngành, những kẻ xâm nhập tiềm ẩn, những
sản phẩm thay thế, người mua và người cung ứng. Sau đây là năm mối đe doạ do chúng
gây ra.

Hình 2.1: Năm lực lượng cạnh tranh

(1) Mối đe doạ của sự kinh địch mạnh mẽ trong đoạn thị trường: Một đoạn thị
trường sẽ không hấp dẫn, nếu nó có quá nhiều những đối thủ cạnh tranh mạnh hay là hay
tấn công. Bức tranh sẽ càng tồi tệ hơn, nếu đoạn thị trường đó đã ổn định hay đang suy
thoái, nếu tăng thêm năng lực sản xuất lên quá nhiều, nếu chi phí cố định cao, nếu rào cản

1 Michael Eugene Porter (sinh ngày 23 tháng 5 năm 1947) là Giáo sư của Đại học Harvard, Hoa Kỳ; cố vấn trong lĩnh vực cạnh tranh cho lãnh
đạo nhiều nước như Hoa Kỳ, Ireland, Nga, Singapore, Anh. Năm 2005, Michael Porter đứng đầu trong danh sách 50 "bộ óc" quản trị có ảnh
hưởng nhất thế giới (cùng với Peter Drucker -"cha đẻ" quản trị kinh doanh hiện đại, và Philip Kotler - "cha đẻ" marketing hiện đại của thế giới).
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xuất cao hay nếu các đối thủ cạnh tranh đều đã đầu tư quá nhiều để bám trụ tại đoạn thị
trường đó. Tình hình này sẽ dẫn đến những cuộc chiến tranh.

(2) Mối đe doạ của những kẻ mới xâm nhập: Một đoạn thị trường sẽ không hấp
dẫn, nếu có thể thu hút những đối thủ cạnh tranh mới, những Công ty sẽ mang theo vào
năng lực sản xuất mới, những nguồn tài nguyên đáng kể và phấn đấu để tăng thị phần.
Vấn đề rút lại là liệu những kẻ xâm nhập mới có thể dễ dàng nhảy vào không. Họ sẽ thấy
rất khó, nếu có rào cản nhập cao kèm theo quan hệ căng thẳng từ phía những Công ty
đang chiếm giữ. Rào cản nhập càng thấp và mức độ sẵn sàng trả đũa của những công ty
cũ càng thấp thì đoạn thị trường càng kém hấp dẫn. Mức độ hấp dẫn của đoạn thị trường
thay đổi theo chiều cao của các rào cản nhập và xuất đều cao, tiềm năng sinh lời cao
nhưng thường kèm theo nhiều rủi ro hơn, bởi vì những Công ty yếu kém còn ở lại sẽ đấu
tranh để giành giật thêm thị phần. Khi cả hai rào cản nhập và xuất đều thấp, thì các Công
ty đều dễ dàng xâm nhập và rời bỏ ngành đó, khi đó lợi nhuận sẽ ổn định và thấp. Trường
hợp xấu nhất là khi rào cản nhập thấp và rào cản xuất lại cao: ở đây dễ dàng xâm nhập
vào những thời kỳ thuận lợi, nhưng lại rất khó rời bỏ vào những thời kỳ khó khăn. Kết
quả là tình trạng dư thừa năng lực sản xuất triền miên và khả năng kiếm tiền ngày càng
giảm sút.

Hình 2.2.: Mô hình rào cản và khả năng sinh lời

(3) Mối đe doạ về những sản phẩm thay thế: Một đoạn thị trường sẽ không hấp
dẫn khi có những sản phẩm thay thế thực tế hay tiềm ẩn. Các sản phẩm thay thế sẽ tạo ra
giới hạn đối với giá cả và lợi nhuận mà một đoạn thị trường có thể kiếm được. Công ty
phải theo dõi chặt chẽ xu hướng giá cả của những sản phẩm thay thế. Nếu tiến bộ công
nghiệp hay tình hình cạnh tranh tăng lên trong những ngành của sản phẩm thay thế, thì
giá cả và lợi nhuận trong khúc, thị trường đó có thể giảm sút.

(4) Mối đe doạ của quyền thương lượng ngày càng lớn của người mua: Một đoạn
thị trường sẽ không hấp dẫn, nếu những người mua có quyền thương lượng lớn hay ngày
càng tăng. Người mua sẽ cố gắng buộc phải giảm giá, đòi hỏi chất lượng và dịch vụ cao
hơn, và đặt các đối thủ cạnh tranh vào thế đối lập nhau, tất cả đều bằng cái gía của khả
năng sinh lời của người bán. Quyền thương lượng của người mua tăng lên khi họ càng
tập trung và có tổ chức hơn, khi sản phẩm là một phần đáng kể trong chi phí của người
mua, khi sản phẩm không có những đặc điểm khác biệt, khi chi phí chuyển đổi của người
mua không lớn, khi người mua nhạy cảm với giá, bởi vì lợi nhuận thấp. Để phòng thủ,
người bán có thể lựa chọn người mua nào có quyền lực thấp nhất để thương lượng hay
chuyển đổi người cung ứng. Cách phòng thủ tốt nhất là phát triển những sản phẩm tốt
hơn để những người mua mạnh không thể từ chối.

(5) Mối đe doạ về quyền thương lượng ngày càng tăng của người cung ứng: Một
đoạn thị trường sẽ không hấp dẫn nếu những người cung ứng của công ty có thể nâng giá
hay giảm chất lượng. Những người cung ứng có xu hướng trở nên có quyền lực mạnh
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hơn khi họ tập trung và có tổ chức. Khi có ít sản phẩm thay thế, khi sản phẩm nhận được
cung ứng là một đầu vào quan trong, khi chi phí chuyển đổi cao, và khi người cung ứng
có thể nhất thế hoà thuận. Cách phòng thủ tốt nhất là xây dựng những quan hệ bình đẳng
với những người cung ứng hay sử dụng nhiều nguồn cung ứng.

c. Mục tiêu và nguồn lực của Công ty 

Ngay cả khi một đoạn thị trường lớn đang tăng cường và hấp dẫn về cơ cấu, công
ty vẫn cần xem xét những mục tiêu và nguồn tài nguyên của bản thân mình so với đoạn
thị trường đó. Một số đoạn thị trường hấp dẫn có thể vẫn bị loại bỏ, bởi vì chúng không
phù hợp với mục tiêu lâu dài của Công ty. Ngay cả khi đoạn thị trường phù hợp với
những mục tiêu của mình, Công ty vẫn phải xem xét xem có đủ những kỹ năng và nguồn
tài nguyên để thành công trong đoạn thị trường đó không. Mỗi đoạn thị trường đều có
những yêu cầu nhất định để thành công. Cần loại bỏ đoạn thị trường đó nếu công ty thiếu
một hay nhiều năng lực cần thiết và không có điều kiện để tạo được những khả năng cần
thiết. song cho dù công ty có đủ những năng lực cần thiết, thì nó vẫn phải phát triển một
số ưu thế trội hơn. Công ty chỉ nên xâm nhập những đoạn thị trường nào mà mình có thể
cung ứng giá trị lớn hơn.

2.1.4.3. Chiến lược Marketing trong phân đoạn thị trường

  Sau khi đã phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, các doanh nghiệp
cần lựa chọn các chiến lược Marketing để đáp ứng nhu cầu thị trường sao cho có hiệu
quả cao nhất và họ có thể lựa chọn một trong ba chiến lược sau: Chiến lược markerting
không phân biệt; Chiến lược Marketing phân biệt; Chiến lược Marketing tập trung.

   a. Chiến lược markerting không phân biệt
Chiến lược coi thị trường là một tổng thể đồng nhất, tất cả khách hàng có đặc điểm

và lợi ích tiêu dùng giống nhau, cung cấp cho thị trường những sản phẩm giống nhau, sử
dụng kênh phân phối cũng như hình ảnh, khuyếch trương giống nhau. Chiến lược kinh
doanh này còn được gọi là “sản xuất và phân phối đại trà”

Chiến lược này phù hợp với sản phẩm đang ở giai đoạn phát triển của chu kỳ sống,
thích hợp cho các doanh nghiệp lớn, thị trường mục tiêu là toàn bộ thị trường. Ví dụ:
Những năm trước đây khi sản phẩm Cocacola đang chiếm lĩnh toàn bộ thị trường, công
ty cũng đã sử dụng chiến lược Marketing không phân biệt với cùng một loại đồ uống,
cùng một mùi vị được đưa vào toàn bộ thị trường, không phân biệt vùng, miền, giới
tính, hay độ tuổi…Tuy nhiên, khi sự cạnh tranh ngày càng ngay gắt với các loại đồ uống
khác. Cocacola cũng phải đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng với từng phân đoạn thị
trường riêng biệt. Hiện nay sản phẩm Dr. Thanh của Công ty Tân Hiệp Phát cũng đang
sử dụng chiến thuật này, đồ uống giải nhiệt là món quà sức khỏe cho mọi người dân ở
mọi lứa tuổi và khắp các vùng miền khác nhau nhưng Tân Hiệp Phát đang vướng vào vụ
bê bối về chất lượng sản phẩm.

Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là tiết kiệm chi phí nhờ khai thác được lợi
thế quy mô sản xuất, phân phối sản phẩm hạn hẹp, tiêu chuẩn hóa cao, dễ xâm nhập vào
thị trường nhạy cảm về giá.

Nhược điểm: Chiến lược này không dễ dàng tạo ra một nhãn hiệu có khả năng thu
hút khách hàng ở nhiều đoạn thị trường. Khi có nhiều doanh nghiệp cùng áp dụng kiểu
Marketing không biệt này sẽ làm cho cạnh tranh trở lên gay gắt hơn ở thị trường qui mô
lớn song lại bỏ qua những nhu cầu riêng biệt quy mô nhỏ…Doanh nghiệp gặp khó khăn
trong việc đối phó với rủi ro khi hoàn cảnh kinh doanh thay đổi hoặc đối thủ cạnh tranh
áp dụng chiến lược Marketing phân biệt, chiến lược có khả năng đáp ứng tốt hơn nhu cầu
và ước muốn của khách hàng.
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b. Chiến lược Marketing phân biệt

Chiến lược chia  thị  trường thành nhiều đoạn và áp dụng những chương trình
markerting riêng biệt cho từng đoạn. Thay vì việc cung ứng một sản phẩm, áp dụng một
chương trình Marketing cho tất cả khách hàng. Doanh nghiệp sẽ cung ứng những sản
phẩm khác nhau với nhiều mức giá bán, kiểu xúc tiến bán hàng cho từng nhóm khách
hàng. 

Áp dụng cho những doanh nghiệp tiến hành chuyên môn hóa sản phẩm. Sản phẩm
đang ở giai đoạn bão hòa của chu kỳ sống. Ví dụ như Công ty Vinamilk nhờ đưa ra một
danh mục sữa đa dạng về chất lượng, kiểu dáng, đặc tính nên doanh số của họ ngày càng
gia tăng. 

Ưu điểm nội trội của chiến lược này là đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách
hàng. Tăng doanh số bán và xâm nhập sâu hơn vào thị trường. 

Nhược điểm của nó là gia tăng chi phí: Chi phí sản xuất, chi phí sản phẩm, chi phí
quảng cáo…

c. Chiến lược Marketing tập trung

Chiến lược chia thị trường thành những đoạn nhỏ và tập trung vào một đoạn thị
trường nhất định. Với chiến lược này doanh nghiệp tập trung tất cả các nguồn lực vào
phần thị trường nhỏ mà doanh nghiệp cho là quan trọng nhất và giành được vị trí vững
chắc trên đoạn thị trường đó. Vị thế này trở thành bàn đạp vững chắc cho doanh nghiệp.
Như chúng ta đã biết hãng thời trang NEMNEW đã thành công trên thị trường nhờ định
vị đúng đoạn thị trường và tập chung chủ yếu vào thời trang công sở. Nhờ thế mạnh này
hãng ngày càng phát triển và đa dạng hóa sản phẩm sang các lĩnh vực thời trang khác
như:  Trang phục dự tiệc, trang phục dạ hội, trang phục khi đi du lịch…

Ưu điểm: Doanh nghiệp có thể giành một vị trí vững mạnh trên khu vực do chỉ tập
trung vào một khu vực thị trường; tạo thế độc quyền nhờ hiểu biết rõ nhu cầu và ước
muốn của khách hàng; thiết kế, cung ứng những sản phẩm đạt được uy tín đặc biệt về
một mặt hàng; Doanh nghiệp khai thác được lợi thế của chuyên môn hóa sản xuất, phân
phối và các hoạt động xúc tiến bán hàng. 

Nhược điểm: Rủi ro mà doanh nghiệp có thể gặp khi áp dụng chiến lược này là:
Đoạn thị trường mục tiêu có thể không tồn tại hoặc giảm sút do nhu cầu đột ngột thay
đổi. Ví dụ: Do xu thế, trào lưu bỗng nhiên phụ nữ không sử dụng loại quần áo mà doanh
nghiệp cung ứng hay một thế lực kinh doanh mạnh hơn tham gia vào đoạn thị trường đó.
Tuy nhiên chiến lược này phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

2.1.4.4. Định vị thị trường
Định vị thị trường còn được gọi là “xác định vị trí  trên thị trường mục tiêu”.

Marketing luôn coi việc định vị  thị  trường là chiến lược chung nhất,  chi  phối mọi
chương trình Marketing được áp dụng ở các thị trường mục tiêu.

Định vị thị trường là thiết kế sản phẩm và hình ảnh của doanh nghiệp nhằm chiếm
một vị trí đặc biệt và có giá trị trong tâm trí khách hàng mục tiêu. Định vị thị trường
đòi hỏi doanh nghiệp phải quyết định khuyếch trương bao nhiêu điểm khác biệt và
những điểm khác biệt nào giành cho khách hàng mục tiêu.

Thực chất của việc triển khai một chiến lược định vị thị trường là xác định cho sản
phẩm và doanh nghiệp một vị trí nhất định trên thị trường mục tiêu sao cho nó có hình
ảnh riêng trong tâm trí khách hàng (khách hàng có thể nhận  thức và đánh giá được về
sản phẩm của doanh nghiệp) và có khả năng cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh trên cùng
một thị trường mục tiêu.
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Lý do phải định vị thị trường (có ba lý do chính để Marketing coi định vị thị
trường là tất yếu):  

- Quá trình nhận thức của khách hàng. Có thể khẳng định khả năng nhận thức và
ghi nhớ thông tin của con người là có hạn vì vậy cần có thông điệp rõ ràng, xúc tích và
ấn tượng cùng với việc chào bán sản phẩm, dịch vụ có vị thế tốt mới có khả năng thâm
nhập vào nhận thức của khách hàng.

- Yêu cầu tất yếu của mức độ cạnh tranh. Mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt
vừa là một thực tế vừa là một thách thức đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn
tại và phát triển. Xác định vị thế của sản phẩm nhằm tạo ra cho sản phẩm một hình ảnh
độc đáo và khác biệt so với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Bài học lớn được rút ra từ
thực tiễn của các doanh nghiệp đã thành công, chính là việc họ đã tạo ra được một vị
thế có giá trị trên thị trường mục tiêu vừa có khả năng gia tăng sự ưa chuộng của khách
hàng vừa có khả năng cạnh tranh.  

- Hiệu quả của việc truyền thông. Dung lượng quá lớn của các thông điệp quảng
cáo làm cho khách hàng khó lòng tiếp nhận được tất cả những gì họ đã xem, nghe, nhìn
và đọc… Nếu định vị có hiệu quả sẽ gây được sự chú ý của khách hàng nhờ chuyển tải
được những ý tưởng rõ ràng về tính khác biệt và độc đáo của sản phẩm.

Một số doanh nghiệp thành công nhờ việc định vị hiệu quả họ đã tạo ra được một
vị thế có giá trị trên thị trường mục tiêu đối với sản phẩm của mình.

Trong các sản phẩm về dầu gội. Enchanteur đã có một vị thế giá trị trên thị trường
mục tiêu. Nhắc tới sản phẩm của Enchanteur, khách hàng thường nghĩ tới sự khuyến rũ
và độc đáo bằng mùi hương đặc thù mà sản phẩm đem lại. Nếu như Pantene có mùi
hương ngai ngái của cỏ thì Enchanteur lại lôi cuốn khách hàng bằng mùi hương của
phấn hoa cao cấp kết hợp với hương của cây xạ hương rất đặc trưng, lãng mạn và quý
phái.

Vào Việt Nam từ năm 1995, nhãn hiệu Enchanteur luôn gắn liền với hương thơm
quý phái và sang trọng bởi sự kết hợp hoàn hảo các tinh dầu nước hoa nguyên chất
được trưng cất từ hoa hồng và cô đặc trong từng giọt sản phẩm giúp cho việc giữ hương
được lâu bền. Với mùi hương Charming nguyên thuỷ, Enchanteur tạo nên cả một huyền
thoại với sự nhạy cảm độc đáo và rất riêng của mình. Enchanteur lãng mạn, Enchanteur
sự lôi cuốn kỳ diệu, Enchanteur nhạy cảm và quyến rũ… 

Khác với Enchanteur, Sunsilk được định vị trong tâm trí của khách hàng bởi sự
mềm mại, khuyến rũ, làm tôn vinh thêm vẻ đẹp cho mái tóc của người phụ nữ.  Khi
nhắc tới Sunsilk khách hàng sẽ nghĩ tới một mái tóc mềm mại, óng mượt với 5 tinh dầu
tự nhiên đồng sáng tạo cùng các chuyên gia về tóc. Với hỗn hợp dưỡng chất Ceramide
– Macadamia cùng công thức độc quyền Nano, gồm các hạt cực nhỏ nhanh chóng thấm
sâu nuôi dưỡng bề mặt tóc, Sunsilk cho tóc mềm mượt hơn hẳn chỉ sau 7 ngày…Khác
với hai sản phẩm trên Clear lại định vị trong tâm trí của khách hàng bằng “loại sạch
gầu, giảm khô, hết ngứa với tinh dầu bạc hà mát lạnh!”

2.2. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
2.2.1. Khái niệm, vai trò của nghiên cứu thị trường

2.2.1.1. Khái niệm

Thông qua khái niệm thị trường ta có thể hiểu nghiên cứu thị trường là hoạt động
của con người diễn ra trong mối quan hệ với thị trường nhằm tìm hiểu ; xác định các
thông tin về thị trường, từ đó có thể nắm bắt được những cơ hội kinh doanh xuất hiện trên
thị trường. Nghiên cứu thị trường có nhiều chức năng liên kết giữa người tiêu dùng,
khách hàng và công chúng với các nhà hoạt động thị trường thông qua những thông tin,
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những thông tin này có thể sử dụng để nhận dạng và xác định các vấn đề cũng như cơ hội
Marketing; là cơ sở cho sự cải tiến và đánh giá các hoạt động Marketing.

Người nghiên cứu thị trường là người tìm kiếm các thông tin của người mua cũng
như nhu cầu mong muốn và các phản ứng của họ để cải tiến hoàn thiện hàng hoá dịch vụ
nhằm thoả mãn tối đa người mua. Nghiên cứu thị trường có thể được định nghĩa như sau :
Nghiên cứu thị trường là việc nhận dạng, lựa chọn thu thập, phân tích và phổ biến thông
tin với mục đích hỗ trợ việc ra quyết định có liên quan đến sự xác định và xử lý những
vấn đề và cơ hội Marketing.

Như vậy về thực chất: nghiên cứu thị trường là quá trình đi tìm kiếm thu thập
những thông tin cần thiết, phục vụ cho việc ra quyết định về Marketing của các nhà quản
trị.

2.2.1.2. Vai trò của nghiên cứu thị trường

a. Sự cần thiết của công tác nghiên cứu thị trường.

Trong nền kinh tế thị trường các nhà sản xuất kinh doanh phải tập trung mọi nỗ
lực của mình vào kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng và tồn tại trong sự cạnh
tranh khốc liệt của thị trường. Luôn luôn xem xét đánh giá thị trường với những biến
động không ngừng của nó. Sự hiểu biết sâu sắc về thị trường sẽ tạo điều kiện cho các nhà
sản xuất kinh doanh phản ứng với những biến động của thị trường một cách nhanh nhạy
và có hiệu quả. Nghiên cứu thị trường là xuất phát điểm để hoạch định chiến lược kinh
doanh của doanh nghiệp, từ đó tiến hành lập ra các chiến lược kinh doanh và chính sách
thị trường.

Có thể nói nghiên cứu thị trường là chìa khoá của sự thành công, nó có vai trò vô
cùng quan trọng, đã có rất nhiều công ty, các hãng khác nhau đã trở nên phát đạt và nổi
tiếng nhờ chú trọng đến hoạt động nghiên cứu thị trường.

b. Vị trí của công tác nghiên cứu thị trường.

Để thấy được vị trí của nghiên cứu thị trường ta có thể bắt đầu từ việc so sánh hai
quan điểm : Quan điểm bán hàng và quan điểm Marketing.

Quan điểm tập trung vào bán hàng khẳng định rằng : Người tiêu dùng thường bảo
thủ và do đó có sức ỳ hay thái độ ngần ngại chần chừ trong việc mua sắm hàng hoá. Vì
vậy, để thành công doanh nghiệp cần phải tập trung mọi nguồn lực và sự cố gắng vào
việc thúc đẩy tiêu thụ và khuyến mại.

Theo quan điểm này thì yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp là tìm
mọi cách tăng khối lượng sản phẩm tiêu thụ đã được sản xuất ra. Từ đó yêu cầu các nhà
quản trị doanh nghiệp cần phải đầu tư nhiều hơn cho khoản tiêu thụ và khuyến mại.

Trong khi đó, quan điểm Marketing khẳng định : chìa khoá để đạt được những
mục tiêu trong kinh doanh của doanh nghiệp là doanh nghiệp phải xác định đúng những
nhu cầu và mong muốn của thị trường (khách hàng) mục tiêu, từ đó tìm mọi cách bảo
đảm sự thoả mãn nhu cầu và mong muốn đó bằng những phương thức có ưu thế hơn so
với đối thủ cạnh tranh.

Sự tương phản sâu sắc giữa quan điểm bán hàng và quan điểm Marketing là ở chỗ:

-  Quan  điểm bán hàng tập  trung vào  nhu cầu  của  người  bán  còn  quan điểm
Marketing chú trọng đến nhu cầu người mua.
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- Quan điểm bán hàng quan tâm đến việc làm thế nào để biến sản phẩm của mình
thành tiền. Trong khi Marketing thì quan tâm đến ý tưởng thoả mãn nhu cầu của khách
hàng bằng chính sản phẩm và tất cả những gì có liên quan đến việc tạo ra , cung ứng và
tiêu dùng sản phẩm đó.

- Quan điểm Marketing nhìn triển vọng từ ngoài vào trong, nó xuất phát từ thị
trường được xác định rõ ràng với tất cả các hoạt động nó có tác động đến khách hàng.
Ngược lại quan điểm bán hàng nhìn triển vọng từ trong ra ngoài: xuất phát từ nhà máy,
tập trung vào những sản phẩm hiện có của công ty và đòi hỏi phải có biện pháp tiêu thụ,
khuyến mại để bảo đảm bán hàng có lời.

Qua đây ta thấy rằng : nghiên cứu thị trường đóng vai trò cực kỳ quan trọng là
xuất phát điểm của cả quá trình nghiên cứu là cơ sở cho quá trình kinh doanh việc có
thành công hay không trong quá trình kinh doanh phụ thuộc rất lớn vào kết quả nghiên
cứu nhu cầu, mong muốn của khách hàng công ty có đúng đắn là chính xác hay không.
Nếu xác định sai nhu cầu thị trường thì việc hoạch định chiến lược cũng như toàn bộ
những nỗ lực sau đó của doanh nghiệp đều là vô nghĩa và thất bại là điều khó tránh khỏi.

c. Vai trò của công tác nghiên cứu thị trường.

Nghiên cứu thị trường là việc cần thiết đầu tiên đối với doanh nghiệp khi bắt đầu
kinh doanh cũng như đang kinh doanh nếu doanh nghiệp muốn phát triển hoạt động kinh
doanh của mình. Như vậy nghiên cứu thị trường có vai trò cực kỳ quan trọng trong hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp, là công cụ giúp cho doanh nghiệp hiểu khách hàng
và có thể chinh phục khách hàng thông qua việc thu thập và xử lý thông tin đáng tin cậy
về thị trường, nguồn hàng, thị trường bán hàng của doanh nghiệp. Khi nghiên cứu thị
trường nguồn hàng hay người cung cấp chúng ta cần xem xét ký kết nhiều yếu tố: đặc
điểm của nguồn sản xuất , tổ chức sản xuất, phương thức bán và chính sách tiêu thụ của
nguồn cung ứng, mối quan hệ bán hàng, chi phí vận chuyển hàng hoá và thoả thuận của
người cung ứng với hãng khác để cung ứng hàng hoá nhưng quan trọng hơn là cả thị
trường bán hàng. Thực chất nghiên cứu thị trường là nghiên cứu khách hàng cuối cùng
cần hàng hoá sử dụng để làm gì? Nghiên cứu khách hàng trung gian có nhu cầu và khả
năng đặt hàng như thế nào? Có thể nói nghiên cứu thị trường bán hàng như một công cụ
khoa học để tìm hiểu mà khách hàng mong muốn cũng như xác định lượng cung ứng đối
với sản phẩm, dịch vụ và giá cả; việc suy đoán khách hàng mong muốn loại hàng hoá nào
đó với số lượng nào đó là việc làm không có cơ sở khoa học, rất dễ sai lầm.

Nhìn chung, vai trò của nghiên cứu thị trường được thể hiện cụ thể như sau :

Trong điều kiện hoạt động ít có hiệu quả, nghiên cứu thị trường có thể phát hiện
các nguyên nhân gây ra tình trạng trên, từ đó đưa cách khắc phục bằng cách loại bỏ hay
cải tiến cách làm cũ.

- Nghiên cứu thị trường nhằm thu thập các thông tin cần thiết cho việc tìm kiếm
những cơ hội kinh doanh mới bên thị trường và khai thác triệt để thời cơ khi chúng xuất
hiện. Tiềm năng của doanh nghiệp được tận dụng tối đa nhằm khai thác có hiệu quả cơ
hội kinh doanh trên thị trường.

- Nghiên cứu thị trường cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin nhằm tránh
và giảm bớt những rủi ro do sự biến động không ngừng của thị trường đến hoạt động
kinh doanh đồng thời đề ra những biện pháp ứng phó kịp thời đối với những biến động
đó.
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- Thông qua nghiên cứu thị trường để thu thập thông tin cần thiết phục vụ cho
hoạch định chiến lược và kế hoạch Marketing , tổ chức và thực hiện.

- Nghiên cứu thị trường hỗ trợ cho mọi hoạt động kinh doanh của công ty thông
qua việc nghiên cứu thái độ của người tiêu thu đối với sản phẩm của doanh nghiệp.

Như vậy : Nghiên cứu thị trường có vai trò đặc biệt quan trọng đối với bất kỳ một
doanh nghiệp nào; sự thành bại của doanh nghiệp một phần có sự đóng góp của hoạt
động nghiên cứu thị trường.

Tuy nhiên cũng không nên quá đề cao vai trò của nghiên cứu thị trường vì nó
không thể tự giải quyết được tất thảy mọi vấn đề kinh doanh. Mọi kết quả nghiên cứu đều
phải qua thử nghiệm trước khi áp dụng.

2.2.2. Nội dung nghiên cứu thị trường

- Nghiên cứu khái quát thị trường: Được áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp
có dự định xâm nhập vào một vùng thị trường mới, cần thiết phải lựa chọn thị trường
mục tiêu của mình.

Nội dung: Là nghiên cứu khái quát quy mô, cơ cấu, xu hướng vận động và các
nhân tố ảnh hưởng đến thị trường để từ đó xác định khả năng xâm nhập thị trường, nhận
rõ thuận lợi, khó khăn cũng như nắm bắt thời cơ và tránh rủi ro trong kinh doanh.

- Nghiên cứu chi tiết: Là bước nghiên cứu chuyên sâu về khách hàng của kinh
doanh. Nghiên cứu thái độ, thói quen, và tập quán tiêu dùng của từng bộ phận khách
hàng trong từng thị trường cụ thể.

Nội dung: Chia thành 2 vấn đề cơ bản: Nghiên cứu tập tính tinh thần và nghiên
cứu tập tính hiện thực của khách hàng.

+ Nghiên cứu tập tính hiện thực chính là nghiên cứu đặc điểm và thói quen tiêu
dùng (được thể hiện qua tập quán, thị hiếu, tâm lý tiêu dùng).

+ Nghiên cứu tập tính tinh thần: Chính là nghiên cứu những ảnh hưởng tinh thần
của người tiêu dùng đối với việc tiêu thụ hàng hóa dịch vụ của họ (thể hiện thông qua
việc nghiên cứu nhu cầu và động cơ tiêu thụ, sự tác động của hình ảnh sản phẩm đối với
người tiêu dùng, tình cảm của khách hàng đối với sản phẩm).

2.2.3. Nghiên cứu khái quát thị trường

2.2.3.1. Các lực lượng chủ yếu của môi trường vĩ mô. 
Các công ty, những người cung ứng, những người trung gian Marketing, khách

hàng, các đối thủ cạnh tranh và công chúng đều hoạt động trong một môi trường vĩ mô
rộng lớn của các lực lượng và xu hướng tạo ra những cơ hội đồng thời cũng làm nảy
sinh những mối đe dọa. Những lực lượng này là những lực lượng "không thể khống chế
được" mà công ty phải theo dõi và đối phó. Trong số các lực lượng kinh tế có tác động
ngày càng tăng của sự cạnh tranh toàn cầu. Các công ty và người tiêu dùng ngày càng
phải chịu nhiều tác động của những lực lượng toàn cầu. Trong bức tranh toàn cầu đang
biến đổi nhanh chóng công ty phải theo dõi sáu lực lượng chủ yếu, cụ thể là các lực
lượng nhân khẩu, kinh tế, tự nhiên, công nghệ, chính trị và văn hóa.

a, Môi trường nhân khẩu 
Lực lượng đầu tiên của môi trường cần theo dõi là dân số, bởi vì con người tạo

nên thị trường. Những người làm Marketing quan tâm sâu sắc đến quy mô và tỷ lệ tăng
dân số ở các thành phố, khu vực và quốc gia khác nhau, sự phân bố tuổi tác và cơ cấu
dân tộc, trình độ học vấn, mẫu hình hộ gia đình, cũng như các đặc điểm và phong trào
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của khu vực. Chúng ta sẽ nghiên cứu những đặc điểm và xu hướng chủ yếu về nhân
khẩu và minh họa những hàm ý của chúng đối với việc lập kế hoạch Marketing.

Sự bùng nổ dân số trên toàn thế giới 

Sự bùng nổ dân số thế giới là một mối lo chủ yếu của các chính phủ và các tổ chức
khác nhau trên khắp thế giới. Cơ sở của mối quan tâm này gồm hai yếu tố. Thứ nhất là
các nguồn tài nguyên của trái đất có hạn, không thể đảm bảo cuộc sống cho một số lượng
người đông như vậy, đặc biệt là với mức sống mà mọi người khao khát muốn có. 

Nguyên nhân thứ hai gây ra mối lo ngại là mức tăng dân số đạt cao nhất ở những
nước và cộng đồng ít có khả năng đảm bảo cuộc sống nhất. Những khu vực kém phát
triển trên thế giới hiện chiếm 76% dân số thế giới và đang tăng lên với tốc độ 2% mỗi
năm, trong khi dân số ở những khu vực phát triển hơn của thế giới chỉ tăng 0,6% mỗi
năm.

Cơ cấu tuổi của dân số quyết định các nhu cầu 

Dân số có thể chia thành sáu nhóm tuổi: Chưa đến tuổi đi học, tuổi đi học, thiếu
niên, thanh niên tuổi từ 25  đến 40 tuổi, trung niên tuổi từ 40 đến 65 tuổi và cao niên tuổi
từ 65 tuổi trở lên. Đối với những người làm Marketing, đó là những dấu hiệu cho biết
những loại sản phẩm và dịch vụ nào sẽ có nhu cầu lớn trong vài năm tới. Ví dụ, nhóm
người cao niên tăng sẽ dẫn đến chỗ tăng nhu cầu của những cộng đồng cần giúp đỡ trong
cuộc sống, về những mặt hàng định suất nhỏ, trang thiết bị y tế. Những cửa hàng cung
cấp thực phẩm cho những người cao niên sẽ cần chiếu sáng mạnh hơn, các bảng yết thị
phải in chữ to hơn, và phòng nghỉ ngơi an toàn. 

Những người làm Marketing ngày càng hay cố gắng phân nhỏ các nhóm tuổi hơn
nữa đối với các thị trường mục tiêu. 

Mỗi nhóm có một số nhu cầu sản phẩm và dịch vụ nhất định, những sở thích về
phương tiện truyền thông và hình thức bán lẻ, sẽ giúp các người làm Marketing xác định
chi tiết hơn những hàng hóa tùng ra thị trường của mình. 

Dân tộc

Các nước có cơ cấu dân tộc và chủng tộc rất khác nhau. Nhật là một thái cực, vì ở
đó mọi người đều là người Nhật, trong khi Việt Nam thì nằm ở thái cực kia, vì dân số
Việt Nam được hình thành từ 54 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc lại có phong tục tập quán
sinh hoạt khác nhau, họ có những mong muốn nhất định và những thói quen mua sắm
nhất định. 

Các nhóm trình độ học vấn

Trong bất kỳ xã hội nào dân cư cũng được phân thành năm nhóm trình độ học vấn:
Mù chữ, học dở dang trung học, tốt nghiệp trung học, tốt nghiệp đại học và tốt nghiệp
nghiệp vụ chuyên môn. Ở Nhật 99% dân cư biết chữ, trong khi ở Hoa Kỳ 10% - 15% dân
cư có thể không biết gì về nghiệp vụ chuyên môn. Mặt khác, Hoa Kỳ lại là nước có tỷ lệ
phần trăm công dân tốt nghiệp đại học cao nhất, khoảng 20%. 

Các kiểu hộ gia đình

Mọi người đều nghĩ, một hộ gia đình truyền thống gồm chồng, vợ và con cái (đôi
khi cả ông bà). Ngày nay ở Hoa Kỳ hộ gia đình truyền thống không còn là kiểu hộ gia
đình phổ biến nữa. Hộ gia đình ngày nay gồm người độc thân sống một mình, những
người lớn tuổi cùng giới hay khác giới sống chung với nhau, những gia đình chỉ có bố
hoặc mẹ, những cặp vợ chồng không có con, và những tổ ấm trống trải. Mỗi nhóm có
những nhu cầu và thói quen mua sắm riêng. Ví dụ, nhóm độc thân, ly thân, góa bụa, ly dị
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cần những căn hộ nhỏ hơn, những thiết bị không đắt tiền và nhỏ hơn, đồ gỗ và trang trí
nội thất không đắt tiền và thực phẩm đóng gói nhỏ hơn. Những người làm Marketing phải
chú ý nghiên cứu ngày càng nhiều hơn những nhu cầu đặc biệt của những hộ gia đình
không theo truyền thống này, vì số hộ gia đình kiểu này đang tăng nhanh hơn số hộ gia
đình truyền thống. 

Dịch chuyển từ thị trường đại chúng sang các vi thị trường (các thị trường ngách)
Tác động của tất cả những thay đổi này đã dẫn đến việc chia nhỏ thị trường đại

chúng thành rất nhiều những thị trường ngách khác nhau về lứa tuổi, giới tính và dân
tộc, trình độ học vấn, địa lý, lối sống, ... mỗi nhóm có những sở thích rõ rệt và những
đặc điểm tiêu dùng riêng và được tiếp cận thông qua những kênh thông tin và phân phối
ngày càng có mục tiêu rõ rệt hơn. Các công ty đã từ bỏ dần phương thức "ăn xổi" nhằm
vào người tiêu dùng "trung bình" giả định và ngày càng chuyển sang thiết kế những sản
phẩm và chương trình Marketing của mình cho những thị trường ngách nhất định.

b, Môi trường kinh tế 

Thị trường cần có sức mua và công chúng. Sức mua hiện có trong một nền kinh tế
phụ thuộc vào thu nhập hiện có, giá cả, lượng tiền tiết kiệm, nợ nần và khả năng có thể
vay tiền. Những người làm Marketing phải theo dõi chặt chẽ những xu hướng chủ yếu
trong thu nhập và các kiểu chi tiêu của người tiêu dùng. 

Phân phối thu nhập 

Các nước rất khác nhau về mức và cách phân phối thu nhập. Yếu tố quyết định là cơ
cấu công nghiệp. Trong nền kinh tế tự túc tuyệt đại bộ phận dân cư làm nông nghiệp đơn
thuần. Họ tiêu dùng hầu hết sản phẩm làm ra và đem trao đổi số còn lại để lấy những
hàng hóa và dịch vụ đơn giản. Họ tạo rất ít cơ hội cho những người làm Marketing. 

Những nền kinh tế “xuất nguyên liệu” thường giàu một hay nhiều nguồn tài nguyên
thiên nhiên, nhưng nghèo về các mặt khác. Phần lớn thu nhập đều do xuất khẩu những tài
nguyên đó mà có. Ví dụ như Thái lan, Indonexia, Malaysia (cao su) và Ả Rập Sau di (dầu
mỏ). Những nước này là thị trường tốt đối với các thiết bị tách nhiệt, các công cụ và phụ
tùng, thiết bị bốc xếp vật tư và xe vận tải. 

Trong nền kinh tế đang phát triển, sản xuất bắt đầu chiếm khoảng từ 10 đến 20%
tổng sản phẩm quốc dân của đất nước. Ví dụ như ấn Độ, Ai Cập và Philippines. Khi sản
xuất tăng lên đất nước phải dựa nhiều hơn vào việc nhập khẩu nguyên liệu, sắt thép,
máy móc hạng nặng và ít phải nhập khẩu lưới đánh cá, các sản phẩm của giấy và thực
phẩm chế biến. Quá trình công nghiệp hóa đã tạo ra một giai tầng mới, giàu có và một
tầng lớp trung lưu nhỏ nhưng đang phát triển lên, cả hai tầng lớp này đều yêu cầu những
kiểu hàng hoá mới, trong số đó có một số phải nhập khẩu.

Còn trong nền kinh tế công nghiệp là người xuất khẩu chủ yếu những hàng hóa làm
ra và vốn đầu tư. Họ mua hàng công nghiệp của nhau và cũng xuất khẩu cho nhau như
các kiểu nền kinh tế khác để trao đổi nguyên liệu và các bán thành phẩm. Những hoạt
động sản xuất to lớn và đa dạng của những nước công nghiệp này và tầng lớp trung lưu
rất đông đảo của họ đã làm cho những nước này trở thành những thị trường giàu có đối
với tất cả các loại hàng hóa. 

Phân phối thu nhập có quan hệ với cơ cấu công nghiệp của đất nước, nhưng đồng
thời cũng chịu ảnh hưởng của hệ thống chính trị. Người làm Marketing phân các nước
theo năm kiểu phân phối thu nhập khác nhau: (1) Thu nhập rất thấp, (2) Phần lớn có thu
nhập thấp, (3) Phần lớn có thu nhập trung bình, (4) Thu nhập trung bình cao, và (5)
Phần lớn có thu nhập cao.
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Tiết kiệm, nợ, khả năng vay tiền 

Việc chi tiêu của người tiêu dùng chịu ảnh hưởng của việc tiết kiệm, nợ nần và
khả năng vay tiền. Ví dụ, người Nhật tiết kiệm khoảng 18% thu nhập của mình, trong
khi những người tiêu dùng Hoa Kỳ chỉ tiết kiệm khoảng 6%. Kết quả là các ngân hàng
Nhật có thể cho các công ty Nhật vay tiền với lãi suất thấp hơn nhiều so với các ngân
hàng Hoa Kỳ, và chính khả năng có được vốn rẻ hơn này đã giúp các công ty Nhật phát
triển nhanh hơn. Những người tiêu dùng Hoa Kỳ cũng có tỷ lệ nợ trên thu nhập cao và
điều này lại làm chậm lại những khoản chi tiêu cho nhà ở và những mặt hàng cao cấp. ở
Hoa Kỳ có khả năng vay tín dụng rất dễ, song lãi suất khá cao, đặc biệt là đối với những
người đi vay có thu nhập tương đối thấp. Những người làm Marketing phải theo dõi kỹ
lưỡng mọi biến động lớn trong thu nhập, giá sinh hoạt, lãi suất, các kiểu tiết kiệm và vay
tiền, bởi vì chúng có thể có ảnh hưởng lớn, đặc biệt là đến những công ty, những sản
phẩm có mức độ nhạy cảm cao đối với thu nhập và giá.

c. Môi trường tự nhiên 
Những người làm Marketing cần nhạy bén với những mối đe dọa và cơ hội gắn

liền với bốn xu hướng trong môi trường tự nhiên.

Thiếu hụt nguyên liệu 

Vật chất của trái đất có loại vô hạn, loại hữu hạn, có thể tái tạo được và loại hữu hạn
không tái tạo được. Nguồn tài nguyên vô hạn, như không khí, không đặt ra vấn đề cấp
bách, mặc dù có một số nhóm đã thấy có mối nguy hiểm lâu dài. Các nhóm bảo vệ môi
trường đã vận động cấm sử dụng một số chất đẩy nhất định trong các bình xịt, vì chúng
có khả năng phá huỷ tầng ozone của khí quyển. ở một số khu vực trên thế giới, nước đã
là một vấn đề lớn. 

Những nguồn tài nguyên hữu hạn, tái tạo được, như rừng và thực phẩm, cần được
sử dụng một cách khôn ngoan. Những nguồn tài nguyên hữu hạn không tái tạo được, như
dầu mỏ, than đá, kẽm, bạc, sẽ đặt ra một vấn đề nghiêm trọng khi gần đến lúc bị cạn kiệt.

Chi phí năng lượng tăng 

Một nguồn tài nguyên hữu hạn không thể tái tạo - dầu mỏ - đã đẻ ra những vấn đề
nghiệm trọng cho nền kinh tế thế giới. Khi giá dầu mỏ tăng vọt đã thúc đẩy việc tìm kiếm
ráo riết những dạng năng lượng khác. Than đá lại trở nên phổ biến và các công ty đã tìm
kiếm những phương tiện có ý nghĩa thực tiễn để khai thác năng lượng mặt trời, hạt nhân,
gió và các dạng năng lượng khác. Chỉ riêng trong lĩnh vực năng lượng mặt trời đã có
hàng trăm công ty tung ra những sản phẩm thế hệ đầu tiên để khai thác năng lượng mặt
trời phục vụ sưởi ấm nhà ở và các mục đích khác. Một số công ty đã tìm cách chế tạo ô tô
điện có giá trị thực tiễn và treo giải thưởng hàng tỷ bạc cho người đoạt giải. 

Mức độ ô nhiễm tăng

Một số hoạt động công nghiệp chắc chắn sẽ huỷ hoại chất lượng của môi trường tự
nhiên. Hãy xét việc loại bỏ các chất thải hóa học và hạt nhân, mức độ nhiễm thuỷ ngân
gây nguy hiểm của nước biển, các hóa chất gây ô nhiễm khác trong đất và thực phẩm và
việc vứt bừa bãi trong môi trường những chai lọ, các vật liệu bao bì bằng nhựa và chất
khác không bị phân huỷ sinh học. 

Mối lo lắng của công chúng đã tạo ra một cơ hội Marketing cho những công ty
nhạy bén. Nó đã tạo ra một thị trường lớn cho các giải pháp kiểm soát ô nhiễm, như tháp
lọc khí, các trung tâm tái sinh và hệ thống bãi thải. Nó dẫn đến chỗ tìm kiếm những
phương án sản xuất và bao gói hàng hóa không huỷ hoại môi trường. Những công ty
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khôn ngoan thay vì để bị chậm chân, đã chủ động có những chuyển biến theo hướng bảo
vệ môi trường để tỏ ra là mình có quan tâm đến tương lai của môi trường thế giới.

d. Môi trường công nghệ 

Một lực lượng quan trọng nhất, định hình cuộc sống của con người là công nghệ.
Công nghệ đã tạo ra những điều kỳ diệu như penicillin, mổ tim mở, .... Nó cũng đã gây ra
những nỗi kinh hoàng như bom khinh khí, khí độc đối với hệ thần kinh và súng tiểu liên.
Nó đã đem lại cho ta những thứ vừa lợi vừa hại, như ôtô, trò chơi video, mạng internet.
Thái độ của người ta đối với công nghệ tuỳ thuộc vào chỗ người đó nghĩ nhiều đễn những
điều kỳ diệu hay những điều kinh hoàng mà nó đem lại. 

Mỗi công nghệ mới đều là một lực lượng "phá hoại một cách sáng tạo". Transistor
đã gây thiệt hại cho ngành sản xuất bóng điện tử, kỹ thuật sao chụp xerox đã gây thiệt
hại cho nghề sản xuất giấy than, ôtô đã gây thiệt hại cho ngành đường sắt, và truyền
hình đã gây thiệt hại cho báo chí. Đáng lẽ ra những ngành cũ phải chuyển sang những
ngành mới, song nhiều ngành đã chống lại hay xem thường chúng và kết quả là những
xí nghiệp của ngành đó bị suy sụp.

Mỗi công nghệ đều tạo ra một hậu quả lâu dài quan trọng mà không phải bao giờ
cũng có thể thấy trước được. Ví dụ như công nghệ đột biến gen, hay chế tạo ra các thuộc
kích thích tăng trưởng, tạo nạc trong chăn nuôi đã gián tiếp gây ra các tác động xấu cho
xã hội. 

Trong môi trường công nghệ người làm Marketing phải theo dõi chặt chẽ một số
xu hướng sau đây. 

Sự tăng tốc của việc thay đổi công nghệ 

Rất nhiều sản phẩm thông thường ngày nay cách đây 30 năm không thể kiếm đâu
ra. John F.Kenedy không biết máy tính cá nhân, đồng hồ đeo tay hiện số, đầu máy video
hay máy Fax. Ngày càng nhiều ý tưởng đã đem lại kết quả, và thời gian từ khi có những ý
tưởng mới đến khi thực hiện thành công đang được rút ngắn nhanh chóng, và thời gian từ
khi đưa vào sản xuất đến đỉnh cao của sản xuất cũng được rút ngắn đáng kể. Chín mươi
phần trăm những nhà khoa học cũ hiện nay vẫn còn sống, và công nghệ đã tự nuôi mình. 

Những cơ hội đổi mới vô hạn 

Ngày nay các nhà khoa học đang nghiên cứu một loạt những công nghệ mới rất kỳ
lạ sẽ tạo nên một cuộc cách mạng đối với các sản phẩm và các quá trình sản xuất của ta.
Những công trình nghiên cứu lý thú nhất đang được tiến hành trong các lĩnh vực công
nghệ sinh học, điện tử chất rắn, robot học và các khoa học vật liệu. Ngày nay các nhà
khoa học đang nghiên cứu cách chữa bệnh AIDS hữu hiệu hơn, thuốc trường sinh, thuốc
giảm đau, robot làm việc nhà, thuốc tránh thai tuyệt đối an toàn, và thực phẩm ngon, bổ
dưỡng không gây béo. Ngoài ra các nhà khoa học cũng nghiên cứu những sản phẩm viễn
tưởng, như ôtô bay, truyền hình ba chiều và những khu nhà trong vũ trụ. Trong mọi
trường hợp, thách thức không chỉ là về mặt kỹ thuật, mà là cả về mặt thương mại, tức là
phải phát triển được những phương án vừa túi tiền cho các sản phẩm đó. 

Thay đổi ngân sách nghiên cứu và phát triển 

Hoa Kỳ dẫn đầu thế giới về chi phí hằng năm cho nghiên cứu và phát triển (74 tỷ
USD), nhưng gần 60% số kinh phí đó được dành cho quốc phòng. Cần điều chỉnh thêm
kinh phí cho khoa học nghiên cứu vật liệu, công nghệ sinh học và vi cơ khí. Trong khi
Nhật đang tăng chi phí cho nghiên cứu thăm dò những vấn đề cơ bản trong vật lý, lý
sinh và khoa học máy tính.
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Phần kinh phí nghiên cứu và phát triển của Hoa Kỳ dành cho phát triển ngày càng
tăng đã gây nên mối lo là liệu Hoa Kỳ có thể duy trì được vị trí dẫn đầu trong khoa học
cơ bản không. Nhiều công ty đang theo đuổi những cải tiến lặt vặt cho sản phẩm chứ
không giám mạo hiểm đầu tư vào những nghiên cứu đổi mới lớn. Ngay cả những công ty
nghiên cứu cơ bản như DuPont cũng làm việc rất thận trọng. Nhiều công ty mưu tính bỏ
tiền vào việc sao chép những sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh và chỉ có những cải
tiến nhỏ về tính năng và kiểu dáng. Phần lớn những nghiên cứu đó là để phòng ngự chứ
không phải tiến công. Ngày càng nhiều công trình nghiên cứu nhằm tạo ra bước đột phá
quan trọng là do các tập đoạn công ty thực hiện chứ không phải từng công ty riêng rẽ. 

Quy định về thay đổi công nghệ ngày càng chặt chẽ 

Khi sản phẩm ngày càng phức tạp hơn, công chúng cần được bảo đảm an toàn
chắc chắn. Vì vậy các cơ quan nhà nước đã tăng cường quyền lực của mình đối với việc
kiểm tra và nghiêm cấm những sản phẩm có khả năng không an toàn.

Việc thay đổi công nghệ gặp phải sự chống đối của những người xem đó là một sự
đe dọa tự nhiên, cuộc sống riêng tư, tính chất đơn giản và thậm chí cả loài người nữa.
Nhiều nhóm khác nhau đã phản đối việc xây dựng những nhà máy điện nguyên tử, những
ngôi nhà cao tầng và những cơ sở giải trí trong các vườn quốc gia. Họ đòi hỏi phải đánh
giá các công nghệ mới về mặt công nghệ trước khi thương mại hóa chúng. 

Những người làm Marketing cần hiểu rõ là môi trường công nghệ luôn thay đổi và
nắm được những công nghệ mới đó có thể phục vụ nhu cầu của con người như thế nào.
Họ cần hợp tác chặt chẽ với những người làm công tác nghiên cứu và phát triển để
khuyến khích họ nghiên cứu hướng theo thị trường nhiều hơn. Họ phải cảnh giác với
những hậu quả không mon muốn của mọi đổi mới có thể gây thiệt hại cho người sử
dụng và tạo ra sự mất tín nhiệm cùng thái độ chống đối của người tiêu dùng.

e. Môi trường chính trị 

Những quyết định Marketing chịu tác động mạnh mẽ của những diễn biến trong
môi trường chính trị. Môi trường này gồm có luật pháp, các cơ quan nhà nước và những
nhóm gây sức ép có ảnh hưởng và hạn chế các tổ chức và cá nhân khác nhau trong xã
hội.

Hiện nay có khá nhiều đạo luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh, gây cản trở đến
hoạt động kinh doanh. Luật kinh doanh có một số mục đích. Thứ nhất là bảo vệ các công
ty trong quan hệ với nhau. Các giám đốc điều hành doanh nghiệp đều ca ngợi cạnh tranh
nhưng lại cố gắng vô hiệu cạnh tranh khi nó động chạm đến mình. Khi bị đe dọa, một số
người đã tham gia vào việc định giá rất chi li hay khuyến mãi hãy những mưu toan xiết
chặt việc phân phối. Cho nên đã phải thông qua những đạo luật xác định và ngăn chặn
cạnh tranh không lành mạnh. 

Mục đích thứ hai của việc điều chỉnh của chính quyền là bảo vệ tiêu dùng trước
tình trạng kinh doanh gian dối. Nếu chỉ còn lại một mình, một số công ty sẽ giảm chất
lượng sản phẩm của mình, quảng cáo sai sự thực, đánh lừa bằng bao bì và dùng giá để
câu khách. Nhiều cơ quan đã xác định và ngăn chặn những hành vi gian dối đối với
người tiêu dùng. Nhiều nhà quản trị đã giận dữ mỗi khi có thêm một đạo luật bảo vệ
người tiêu dùng, chỉ có một số rất ít đã cho rằng phong trào bảo vệ người tiêu dùng có
thể là một việc tốt nhất đã làm được.

Mục đích thứ ba của quy định của chính quyền là bảo vệ lợi ích của xã hội chống lại
những hành vi bừa bãi trong kinh doanh. Có thể xảy ra trường hợp tổng sản phẩm quốc
gia của một nước tăng lên, nhưng chất lượng cuộc sống lại giảm sút. Mục đích chính của
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những đạo luật mới và/ hay việc cưỡng chế thi hành là nhằm buộc các doanh nghiệp phải
gánh vác những chi phí xã hội do quá trình sản xuất hay sản phẩm của họ gây ra. 

Tuy vậy, phận sự của những người làm Marketing là phải nắm vững những đạo
luật bảo vệ cạnh tranh, người tiêu dùng và xã hội. Nói chung, các công ty đều xây dựng
những thủ tục xem xét tính hợp pháp và ban hành những tiêu chuẩn đạo đức để hướng
dẫn  những  nhà  quản  trị  Marketing  của  mình.  Song  có  một  số  những  người  làm
Marketing vẫn phàn nàn rằng có quá nhiều quyết định Marketing là do bộ phận pháp lý
đưa ra và họ muốn có được quyền tự do hơn một chút trong việc thông qua quyết định
gây trở ngại cho các hoạt động của Marketing.

f. Môi trường văn hóa 
Xã hội mà con người lớn lên trong đó đã định hình niềm tin cơ bản, giá trị và các

chuẩn mực của họ. Con người hấp thụ, hầu như một cách không có ý thức, một thế giới
quan xác định mối quan hệ của họ với chính bản thân mình, với người khác, với tự
nhiên và với vũ trụ. Sau đây là một số đặc điểm và xu hướng văn hóa chủ yếu mà người
làm Marketing cần quan tâm.

Những giá trị văn hóa cốt lõi bền vững 

Những người sống trong một xã hội cụ thể có rất nhiều niềm tin và giá trị cốt lõi có
khuynh hướng tồn tại lâu bền. Chẳng hạn như hầu hết người đều tin chắc là phải làm
việc, lập gia đình, làm công việc từ thiện và sống lương thiện. Những niềm tin và giá trị
cốt lõi được truyền từ bố mẹ sang con cái và được các định chế xã hội, như nhà trường,
nhà thờ, doanh nghiệp, nhà nước, củng cố thêm. 

Những niềm tin và giá trị thứ yếu của con người dễ thay đổi hơn. Việc tin tưởng vào
thể chế hôn nhân là một niềm tin cốt lõi, còn việc tin vào điều là người ta phải lập gia
đình sớm là một niềm tin thứ yếu. Những người làm Marketing kế hoạch hóa gia đình có
thể đạt được kết quả nhiều hơn trong việc thuyết phục mọi người nên thành lập gia đình
muộn, chứ không thể thuyết phục họ hoàn toàn không nên lập gia đình. Những người làm
Marketing có một số cơ may để thay đổi những giá trị thứ yếu chứ rất ít khả năng thay
đổi những giá trị cốt lõi. 

Mỗi nền văn hóa đều bao gồm những nhánh văn hóa

Mọi xã hội đều chứa đựng nhiều nhánh văn hóa, tức là những nhóm người khác
nhau cùng chia sẻ những giá trị nảy sinh từ những kinh nghiệm và hoàn cảnh sống nhất
định. Trong trường hợp các nhóm của những nhánh văn hóa thể hiện những mong muốn
và hành vi tiêu dùng khác nhau, thì những người làm Marketing có thể lựa chọn các
nhánh văn hóa làm những thị trường mục tiêu của mình. 

Những giá trị văn hóa thứ yếu biến đổi theo thời gian 

Mặc dù những giá trị văn hóa cốt lõi khá bền vững, vẫn có những biến đổi nhất
định. Trong thời kỳ của thập kỷ 60, phong trào "hippi", ban nhạc Beatles, Elvis Presley,
tạp chí Playboy và những hiện tượng văn hóa khác đã có ảnh hưởng lớn đến cách để tóc,
cách ăn mặc, những chuẩn mực về quan hệ nam nữ và mục đích cuộc sống của lớp trẻ.
Lớp trẻ ngày nay lại chịu ảnh hưởng của những nhân vật và một nhất thời mới: Michael
Jordan,  Madonna,  Bruce  Springsteen.  Một  trong những hình tượng  mới  chủ yếu là
những nhà chuyên nghiệp trẻ ở thành phố có rất nhiều tham vọng nghề nghiệp và kiến
thức bảo thủ của tuổi trẻ ngày nay.

2.2.3.2. Các yếu tố của môi trường vi mô của doanh nghiệp 

Mục tiêu cơ bản của mọi công ty là thu lợi nhuân. Nhiệm vụ cơ bản của hệ thống
quản trị Marketing là đảm bảo sản xuất ra những mặt hàng hấp dẫn đối với các thị trường
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mục tiêu. Những thành công của sự chỉ đạo Marketing còn phụ thuộc vào cả hoạt động
của các đơn vị khác trong công ty, và vào sự tác động của những người môi giới, các đối
thủ cạnh tranh và công chúng trực tiếp. 

Các lực lượng tác dụng trong môi trường vi mô của công bao gồm: công ty, những
người cung ứng, các đối thủ cạnh tranh, môi giới Marketing, khách hàng và công chúng
trực tiếp. Những người quản trị Marketing không thể tự giới hạn mình trong những nhu
cầu của thị trường mục tiêu. Họ phải chú ý đến tất cả những yếu tố của môi trường vi mô.
Ta sẽ nghiên cứu các lực lượng này và sẽ minh họa vai trò và ảnh hưởng của chúng qua
ví dụ về một công ty chuyên sản xuất xe đạp. 

a. Nội bộ doanh nghiệp

Giả sử với một công ty sản xuất xe đạp. Khi soạn thảo các kế hoạch Marketing,
những người lãnh đạo bộ phận Marketing của công ty phải chú ý đến lợi ích của các
nhóm trong nội bộ bản thân công ty như ban lãnh đạo tối cao, Phòng tài chính, Phòng
nghiên cứu thiết kế thử nghiệm, Phòng cung ứng vật tư, bộ phận sản xuất và kế toán. Đối
với những người soạn thảo các kế hoạch Marketing chính tất cả những nhóm này tạo nên
môi trường vi mô của công ty 

Những người quản trị Marketing phải hợp tác chặt chẽ với các đơn vị khác của
công ty. Phòng tài chính luôn quan tâm đến những vấn đề nguồn vốn và việc sử dụng
vốn cần thiết  để thực hiện các kế hoạch Marketing.  Phòng nghiên cứu thiết  kế thử
nghiệm giải quyết những vấn đề kỹ thuật thiết kế những chiếc xe đạp an toàn và đẹp và
nghiên cứu các phương pháp sản xuất có hiệu quả cao. Phòng cung ứng vật tư quan tâm
đến việc đảm bảo đủ số lượng phụ thuộc và chi tiết để sản xuất xe đạp. Bộ phận sản xuất
chịu trách nhiệm sản xuất một số lượng xe đạp cần thiết. Phòng kế toán theo dõi thu chi,
giúp cho bộ phận Marketing nắm được tình hình thực hiện những mục tiêu đã đề ra.
Hoạt động của tất cả những bộ phận này dù thế này hay thế khác đều ảnh hưởng đến
những kế hoạch và hoạt động của phòng Marketing.

b. Những người cung ứng 

Những người cung ứng là những công ty kinh doanh và những người cá thể cung
cấp cho công ty và các đối thủ cạnh tranh và các nguồn vật tư cần thiết để sản xuất ra
những mặt hàng cụ thể hay dịch vụ nhất định. Ví dụ, để sản xuất xe đạp, công ty này phải
mua thép, nhôm, vỏ xe, líp, đệm và các vật tư khác. Ngoài ra, công ty còn phải mua sức
lao động, thiết bị, nhiên liệu, điện năng, máy tính… cần thiết để cho nó hoạt động. 

Những sự kiện xảy ra  trong môi  trường “người  cung ứng”  có thể  ảnh hưởng
nghiêm trọng đến hoạt động Marketing của công ty. Những người quản trị Marketing
phải chú ý theo dõi giá cả các mặt hàng cung ứng, bởi vì việc tăng giá các vật tư mua về
có thể buộc phải nâng giá xe đạp. Thiếu một chủng loại vật tư nào đó, bãi công và
những sự kiện khác có thể làm rối loạn về cung ứng và lịch gửi xe đạp cho khách đặt
hàng. Trong kế hoạch ngắn hạn sẽ bỏ lỡ những khả năng tiêu thụ và trong kế hoạch dài
hạn sẽ làm mất đi thiện cảm của khách hàng đối với công ty.

c. Những người môi giới Marketing 

Những người môi giới Marketing là những công ty hỗ trợ cho công ty đi lên, tiêu
thụ và phổ biến hàng hóa của công ty trong giới khách hàng. Ở đây gồm có những người
môi giới thương mại, các công ty chuyên tổ chức lưu thông hàng hóa, các tổ chức dịch vụ
Marketing và các tổ chức tài chính tín dụng. 

Những người môi giới thương mại. 
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Những người môi giới thương mại là những công ty kinh doanh hỗ trợ công ty tìm
kiếm khách hàng và/hay trực tiếp bán sản phẩm cho họ. Tại sao công ty lại cần đến
những người môi giới thương mại? Đó là vì nguồn môi giới thương mại có thể đảm bảo
cho người đặt hàng những điều kiện thuận tiện về địa điểm, thời gian và thủ tục mua
hàng với chi phí ít hơn so với trường hợp nếu công ty tự làm. Những người môi giới
thương mại tạo được những điều kiện thuận tiện về đặc điểm bằng cách tích trữ xe đạp ở
ngay những nơi có khách hàng. Điều kiện thuận lợi về thời gian được tạo ra nhờ trưng
bày và đảm bảo luôn có xe đạp vào những thời kỳ mà người tiêu dùng muốn mua chúng.
Điều kiện thuận lợi trong thủ tục mua hàng đồng thời chuyển giao quyền sở hữu cho họ.
Nếu như công ty muốn tự đảm bảo những điều kiện thuận tiện nêu trên thì nó phải đầu
tư, tổ chức và đảm bảo việc làm cho một hệ thống điểm buôn bán đồ sộ trên quy mô cả
nước. Cho nên các công ty thấy hợp lý nhất là duy trì sự hợp tác với một hệ thống
những người môi giới thương mại độc lập.

Các tổ chức dịch vụ Marketing. 

Các tổ chức dịch vụ Marketing là những công ty nghiên cứu Marketing, những
công ty quảng cáo, những tổ chức của các phương tiện quảng cáo và các công ty tư vấn
Marketing giúp cho công ty sản xuất định hướng chính xác hơn và đưa hàng của mình
đến những thị trường thích hợp đối với họ. Công ty sản xuất phải quyết định xem mình
có cần sử dụng dịch vụ của các tổ chức đó không hay tự đảm nhiệm lấy tất cả các công
việc cần thiết. Sau khi quyết định sử dụng các dịch vụ mất tiền, công ty phải lựa chọn kỹ
lưỡng những người cung ứng dịch vụ, bởi vì các công ty chuyên doanh khác nhau về
khả năng sáng tạo của mình, chất lượng hoàn thành công việc, khối lượng dịch vụ cung
ứng và giá cả.

Các tổ chức tài chính - tín dụng. 

Các tổ chức tài chính tín dụng bao gồm các ngân hàng, các công ty tín dụng, các
công ty bảo hiểm và các tổ chức khác hỗ trợ công ty đầu tư cho các thương vụ và/hay
bảo hiểm chống rủi ro liên quan đến việc mua hay bán hàng. Phần lớn các công ty và
khách hàng không thể bỏ qua sự giúp đỡ của các tổ chức tài chính - tín dụng khi đầu tư
cho các thương vụ của mình. Việc tăng giá tín dụng và/hay thu hẹp khả năng tín dụng có
thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả của hoạt động Marketing của công ty. Vì
thế công ty cần thiết lập mối liên hệ bền vững với những tổ chức tài chính tín dụng quan
trọng nhất đối với mình.

d. Khách hàng 

Công ty cần phải nghiên cứu kỹ những khách hàng của mình. Nhìn chung có năm
dạng thị trường khách hàng. Tất cả những thị trường này được trình bày dưới đây là
những định nghĩa ngắn gọn về chúng. 

(1) Thị trường người tiêu dùng: Những người và hộ dân mua hàng hoá và
dịch vụ để sử dụng cho cá nhân. 

(2) Thị trường các nhà sản xuất: Các tổ chức mua hàng hoá và dịch vụ để sử
dụng chúng trong quá trình sản xuất. 

(3) Thị trường nhà bán buôn trung gian: Tổ chức mua hàng và dịch vụ để sau
đó bán lại kiếm lời. 

(4) Thị trường của các cơ quan Nhà nước: Những tổ chức mua hàng và dịch
vụ để sau đó sử dụng trong lĩnh vực dịch vụ công cộng hoặc chuyển giao hàng hoá
và dịch vụ đó cho những người cần đến nó. 
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(5) Thị trường quốc tế: Những người mua hàng ở ngoài nước bao gồm những
người tiêu dung, sản xuất bán trung gian và các cơ quan Nhà nước ở ngoài nước. 

e. Đối thủ cạnh tranh 

Mọi công ty đều có rất nhiều đối thủ cạnh tranh khác nhau. Giả sử rằng phó chủ
tịch phụ trách Marketing muốn phát hiện tất cả đối thủ cạnh tranh của công ty. Cách tốt
nhất để làm việc này là tiến hành nghiên cứu xem người ta quyết định mua xe đạp như
thế nào. Người nghiên cứu có thể phỏng vấn một sinh viên năm thứ nhất, người đang có
ý định tiêu một món tiền nhất định. Anh ta suy nghĩ một vài phương án hành động, trong
đó có việc mua phương tiện đi lại, mua một dàn nghe nhạc stereo hay đi du lịch châu Âu.
Đó là những mong muốn cạnh tranh tức là những mong muốn mà người tiêu dùng có thể
thoả mãn. Giả sử rằng anh ta quyết định rằng anh ta cần thiết là cải thiện khả năng đi lại
của mình. Trước mắt anh ta có mấy phương án: mua xe hơi, mua ô tô hay mua xe đạp.
Đó là những loại hàng cạnh tranh, tức là những phương thức cơ bản khác nhau thoả mãn
một mong muốn cụ thể nào đó. Nếu phương án lựa chọn hấp dẫn nhất là mua xe đạp thì
anh ta sẽ mua kiểu xe đạp nào, xuất hiện cả một loạt mặt hàng cạnh tranh, tức là những
dạng khác nhau của một cung mặt hàng, có khả năng thoả mãn một mong muốn cụ thể
của người mua. Trong trường hợp này, các dạng khác nhau của mặt hàng sẽ là xe đạp ba,
năm và mười tốc độ, có thể là anh ta chọn chiếc xe đạp mười tốc độ, sau đó chắc chắn
anh ta sẽ muốn tìm hiểu một vài nhãn hiệu cạnh tranh. Đó là những nhãn hiệu thoả mãn
mong muốn của anh ta.

f. Công chúng trực tiếp 

Trong thành phần môi trường Marketing có nhiều công chúng trực tiếp khác nhau
của công ty. Chúng tôi định nghĩa công chúng trực tiếp như sau: 

Công chúng trực tiếp là một nhóm bất kỳ tỏ ra quan tâm thực sự hay có thể sẽ
quan tâm đến những tổ chức có ảnh hưởng đến khả năng đạt tới những mục tiêu đề ra
của nó.

Công chúng trực tiếp có thể hoặc là hỗ trợ hoặc là chống lại nỗ lực của công ty
nhằm phục vụ thị trường. Công chúng tích cực là nhóm quan tâm đến công ty với thái độ
thiện chí (ví dụ những nhà hảo tâm). Công chúng tìm kiếm là nhóm mà công ty đang tìm
kiếm sự quan tâm của họ, nhưng không phải bao giờ cũng tìm được (ví dụ các phương
tiện thông tin đại chúng). Công chúng không mong muốn là nhóm mà công ty cố gắng
thu hút sự chú ý của họ, nhưng buộc phải để ý đến họ nếu họ xuất hiện (Ví dụ nhóm
người tiêu dùng tẩy chay). 

Công ty có thể xây dựng kế hoạch Marketing cho tất cả các công chúng trực tiếp, cơ
bản của mình, cũng cho tất cả thị trường khách hàng. Giả sử rằng công ty muốn giành
được từ một nhóm công chúng trực tiếp cụ thể nào đó thái độ phản ứng thiện cảm, những
lời khen ngợi hay sự đóng góp thời gian tiền bạc. Để làm được việc đó công ty cần phải
thiết kế hàng hoá hấp dẫn đối với chính nhóm công chúng này. 

Các loại công chúng trực tiếp của công ty thường là: 

(1) Giới tài chính. Có ảnh hưởng đến khả năng đảm bảo nguồn vốn của công
ty. Công chúng trực tiếp cơ bản trong giới tài chính là ngân hàng, các công ty đầu
tư, các công ty môi giới của Sở giao dịch chứng khoán, các cổ đông. 

(2) Công chúng trực tiếp thuộc các phương tiện thông tin. Công chúng thuộc
các phương tiện thông tin là những tổ chức phổ biến tin tức, những bài báo và bài
xã luận. Trước hết đó là báo chí, đài phát thanh và đài truyền hình. 
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(3) Công chúng trực tiếp thuộc các cơ quan Nhà nước. Ban lãnh đạo phải
nhất thiết chú ý đến tất cả những gì xảy ra trong lĩnh vực Nhà nước. 

(4) Các nhóm công dân hành động. Những quyết định Marketing được các
công ty thông qua có thể gây nên những điều nghi vấn từ phía các tổ chức người
tiêu dùng, các nhóm bảo vệ môi trường, đại diện của các dân tộc ít người… 

(5) Công chúng trực tiếp địa phương. Mọi công ty đều có quan hệ với công
chúng trực tiếp địa phương như những người dân sống ở vùng xung quanh và các
tổ chức địa phương. Để làm việc với nhân viên địa phương các công ty lớn thường
cử một người chuyên trách về việc quan hệ với địa phương, tham dự các cuộc họp
của hội đồng địa phương, trả lời những câu hỏi, đóng góp vào việc giải quyết
những vấn đề cấp thiết. 

(6) Quần chúng đông đảo. Công ty cần phải theo dõi chặt chẽ thái độ của
quần chúng đông đảo đối với hàng hóa và hoạt động của mình. Và tuy rằng quần
chúng đông đảo không phải là một lực lượng có tổ chức đối với công ty, những
hình ảnh của công ty dưới con mắt của quần chúng có ảnh hưởng đến hoạt động
thương mại của nó 

(7) Công chúng trực tiếp nội bộ. Công chúng trực tiếp nội bộ của công ty bao
gồm công nhân viên chức, những người tình nguyện giúp đỡ, các nhà quản trị, các
ủy viên Hội đồng giám đốc của công ty. Với mục đích thông tin và cổ vũ công
chúng trực tiếp nội bộ các công ty lớn phát hành các tờ tin tức và sử dụng những
hình thức thông tin khác. Khi công nhân viên chức có thái độ tốt đối với công ty
thì thái độ tốt đó của họ sẽ truyền lan ra các nhóm công chúng trực tiếp khác 

2.2.4. Nghiên cứu chi tiết thị trường

Trong nội dung tập bài giảng này, tác giả sẽ giới thiệu về hai nhóm thị trường có
mức độ phổ biến nhất đó là thị trường người tiêu dùng và thị trường các doanh nghiệp.

2.2.4.1. Nghiên cứu thị trường người tiêu dùng và hành vi người mua
Thị trường người tiêu dùng mua hàng hóa và dịch vụ cho tiêu dùng cá nhân. Nó là

thị trường cuối cùng mà các hoạt động kinh tế được tổ chức ra để phục vụ nó. Khi phân
tích một thị trường người tiêu dùng cần phải biết khách hàng, các đối tượng, và mục tiêu
của người mua, các tổ chức hoạt động, các đợt mua hàng và những cửa hàng bán lẻ. 

Hành vi của người mua chịu ảnh hưởng của bốn yếu tố chủ yếu: Văn hóa, xã hội,
cá nhân, và tâm lý. Tất cả những yếu tố này đều cho ta những căn cứ để biết cách tiếp
cận và phục vụ người mua một cách hiệu quả hơn.

a. Mô hình hành vi của người tiêu dùng 

Trong những thời gian đầu tiên, những người làm Marketing có thể hiểu được người
tiêu dùng thông qua những kinh nghiệm bán hàng cho họ hàng ngày. Thế nhưng sự phát
triển về quy mô của các công ty và thị trường đã làm cho nhiều nhà quản trị Marketing
không còn điều kiện tiếp xúc trực tiếp với khách hàng nữa. Ngày càng nhiều những nhà
quản trị đã phải đưa vào việc nghiên cứu khách hàng để trả lời những câu hỏi chủ chốt
sau đây về mọi thị trường. 

Những ai tạo nên thị trường đó? Khách hàng 

Thị trường đó mua những gì? Đối tượng 

Tại sao thị trường đó mua? Mục tiêu 

Những ai tham gia vào việc mua sắm? Tổ chức 
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Thị trường đó mua sắm như thế nào? Hoạt động 

Khi nào thị trường đó mua sắm? Đợt mua hàng 

Thị trường đó mua hàng ở đâu? Cửa hàng bán lẻ

Marketing và những tác nhân của môi trường đi vào ý thức của người mua. Những
đặc điểm và quá trình quyết định của người mua dẫn đến những quyết định mua sắm nhất
định. Nhiệm vụ của người làm Marketing là hiểu được điều gì xảy ra trong ý thức của
người mua giữa lúc các tác nhân bên ngoài bắt đầu tác động và lúc quyết định mua. Ta sẽ
tập trung vào hai câu hỏi sau: 

+ Những đặc điểm của người mua, văn hóa, xã hội, cá nhân và tâm lý, ảnh hưởng
như thế nào đến hành vi mua sắm? 

+ Người mua thông qua quyết định mua sắm như thế nào? 

Hình 2.3: Mô hình hành vi của người mua

b. Những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến hành vi mua sắm 

Sau đây là một mô hình chi tiết của những ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của
người tiêu dùng. Ta sẽ minh họa những ảnh hưởng đó qua một người tiêu dùng giả định
tên là Út. Cô Út 35 tuổi, có gia đình và là một người quản lý tiêu thụ của một công ty hóa
chất hàng đầu. Cô ta hay phải đi công tác và muốn mua một máy tính xách tay. Cô ta có
rất nhiều nhãn hiệu để lựa chọn: Asus, Apple, Dell, Compaq, v...v. Việc lựa chọn của bà
chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. 

Các yếu tố văn hóa 

Các yếu tố văn hóa có ảnh hưởng sâu rộng nhất đến hành vi của người tiêu dùng. Ta
sẽ xem xét vai trò của nền văn hóa, nhánh văn hóa và tầng lớp xã hội của người mua. 

Nền văn hóa 

Nền văn hóa là yếu tố quyết định cơ bản nhất những mong muốn và hành vi của
một người. Một đứa trẻ khi lớn lên sẽ tích luỹ được một số những giá trị, nhận thức, sở
thích và hành vi thông qua gia đình của nó và những định chế then chốt khác. Một đứa trẻ
lớn lên ở Việt Nam đã được tiếp xúc với những giá trị sau: Cần cù, chịu khó, lối sống tình
cảm, văn minh nông nghiệp lúa nước, chủ nghĩa tập thể, …

Nhánh văn hóa 

Mỗi nền văn hóa đều có những nhánh văn hóa nhỏ hơn tạo nên những đặc điểm đặc
thù hơn và mức độ hòa nhập với xã hội cho những thành viên của nó. Các nhánh văn hóa
tạo nên những đoạn thị trường quan trọng, và những người làm Marketing thường thiết

43



kế các sản phẩm và chương trình Marketing theo các nhu cầu của chúng. Hành vi mua
sắm của Cô Út sẽ chịu ảnh hưởng của những đặc điểm của nhánh văn hóa của cô. Chúng
sẽ ảnh hưởng đến sở thích ăn uống, cách lựa chọn quần áo, cách nghỉ ngơi giải trí và
tham vọng tiến thân của cô. Cô có thể xuất thân từ một nhánh văn hóa rất coi trọng
"người có học thức" và điều này giúp giải thích tại sao cô quan tâm đến máy tính.

Tầng lớp xã hội

Hầu như tất cả các xã hội loài người đều thể hiện rõ sự phân tầng xã hội. Sự phân
tầng này đôi khi mang hình thức, một hệ thống đẳng cấp theo đó những thành viên thuộc
các đẳng cấp khác nhau được nuôi nấng và dạy dỗ để đảm nhiệm những vai trò nhất định.
Hay gặp hơn là trường hợp phân tầng thành các tầng lớp xã hội. Các tầng lớp xã hội là
những bộ phận tương đối đồng nhất và bền vững trong xã hội, được xếp theo theo thứ bậc
và gồm những thành viên có chung những giá trị, mỗi quan tâm và hành vi.

c. Những yếu tố xã hội 

Hành vi của người tiêu dùng cũng chịu ảnh hưởng của những yếu tố xã hội như các
nhóm tham khảo, gia đình và vai trò của địa vị xã hội. 

Nhóm tham khảo 

Nhiều nhóm có ảnh hưởng đến hành vi của một người. Nhóm tham khảo của một
người bao gồm những nhóm có ảnh hưởng trực tiếp (mặt đối mặt) hay gián tiếp đến thái
độ hay hành vi của người đó. Những nhóm có ảnh hưởng trực tiếp đến một người gọi là
những nhóm thành viên. Đó là những nhóm mà người đó tham gia và có tác động qua lại.
Có những nhóm là nhóm sơ cấp, như gia đình, bạn bè, hàng xóm láng giềng, và đồng
nghiệp, mà người đó có quan hệ giao tiếp thường xuyên. Các nhóm sơ cấp thường là có
tính chất chính thức hơn và ít đòi hỏi phải có quan hệ giao tiếp thường xuyên hơn.

Những người làm Marketing cố gắng nhận diện những nhóm tham khảo của các
khách hàng mục tiêu của mình. Người ta chịu ảnh hưởng khá mạnh của các nhóm tham
khảo ít nhất là theo ba cách. Các nhóm tham khảo tạo điều kiện để một cá nhân tiếp xúc
với những hành vi và lối sống mới. Những nhóm này cũng ảnh hưởng đến thái đội và tự ý
niệm của mội người, bởi vì người đó thường muốn hòa nhập vào đó. Những nhóm này
tạo ra những áp lực buộc phải tuân theo những chuẩn mực chung và có thể tác động đến
cách lựa chọn sản phẩm và nhãn hiệu trong thực tế của người đó. Ảnh hưởng của nhóm
mạnh đối với những sản phẩm mà những người được người mua kính trọng để nhìn thấy.
Sự quan tâm của Cô Út đến một máy tính xác tay và thái độ của cô đối với các nhãn hiệu
khác nhau sẽ chịu ảnh hưởng mạnh của một số người trong nhóm thanh niên của cô. Thái
độ của những người cộng sự của cô và việc lựa chọn nhãn hiệu của họ sẽ ảnh hưởng đến
cô. Nhóm đó càng gần gũi, quá trình trao đổi thông tin trong nhóm càng có hiệu quả, và
người đó càng quý trọng nhóm đó thì nhóm đó càng có tác dụng định hình cách lựa chọn
sản phẩm và nhãn hiệu của người đó.

Gia đình 

Các thành viên trong gia đình là nhóm tham khảo quan trọng có ảnh hưởng lớn
nhất. Ta có thể phân biệt hai gia đình trong đời sống người mua. Gia đình định hướng
gồm bố mẹ và các anh, chị em trong gia đình của người đó. Do từ bố mẹ mà một người
có được một định hướng đối với tôn giáo, chính trị, kinh tế và một ý thức về tham vọng
cá nhân, lòng tự trọng và tình yêu. Ngay cả khi người mua không còn quan hệ nhiều với
bố mẹ, thì ảnh hưởng của bố mẹ đối với hành vi của người mua vẫn có thể rất lớn. ở
những nước mà bố mẹ sống chung với con cái đã trưởng thành thì ảnh hưởng của họ có
thể là cơ bản. 
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Một ảnh hưởng trực tiếp hơn đến hành vi mua sắm hàng ngày là gia đình riêng của
người đó, tức là vợ chồng và con cái. Gia đình là một tổ chức mua hàng tiêu dùng quan
trọng nhất trong xã hội và nó đã được nghiên cứu rất nhiều năm. Những người làm
Marketing quan tâm đến vai trò và ảnh hưởng tương đối của chồng, vợ và con cái đến
việc mua sắm rất nhiều loại sản phẩm và dịch vụ khác nhau. Vấn đề này sẽ thay đổi rất
nhiều đối với các nước và các tầng lớp xã hội khác nhau. Người làm Marketing bao giờ
cũng phải nghiên cứu những dạng mẫu đặc thù trong từng thị trường mục tiêu cụ thể.

Mức độ can thiệp của chồng, vợ thay đổi nhiều tuỳ theo loại sản phẩm. Theo truyền
thống người vợ thường là người mua sắm chính của gia đình, nhất là đối với thực phẩm,
giặt ủi và quần áo. Điều này đang thay đổi khi ngày càng có nhiều bà vợ đi làm và người
chồng  tham  gia  nhiều  hơn  vào  chuyện  mua  sắm  của  gia  đình.  Những  người  làm
Marketing những hàng hóa thông thường sẽ sai lầm nếu nghĩ rằng phụ nữ là người chủ
yếu hay duy nhất mua sản phẩm của mình. 

Trong trường hợp những sản phẩm và dịch vụ đắt tiền, vợ chồng cùng bàn bạc để
thông qua quyết định chung. Người làm Marketing phải xác định xem thành viên nào
thường có ảnh hưởng lớn hơn đến việc lựa chọn những sản phẩm khác nhau.

Thông thường đó là vấn đề ai có quyền lực hay thông thạo hơn. Sau đây là những
dạng mẫu sản phẩm điển hình: 

+ Chồng giữ vai trò chính: Bảo hiểm nhân thọ, ôtô, máy thu hình, … 

+ Vợ giữ vai trò chính: máy giặt, thảm, đồ gỗ, đồ dùng nhà bếp 

+ Vợ chồng giữ vai trò ngang nhau: đi nghỉ, nhà ở, giải trí bên ngoài 

Trong trường hợp mua máy tính xách tay của cô Út, chồng cô có thể đóng vai trò
một người có ảnh hưởng. Ông ta có thể chủ động nêu ra ý kiến. Ông ta có thể góp ý về
nhãn hiệu và tính năng. ảnh hưởng của ông ta sẽ phụ thuộc vào chỗ ý kiến của ông kiên
quyết đến mức nào và cô Út đánh giá ý kiến của ông ra sao.

Vai trò và địa vị 

Trong đời mình một người tham gia vào rất nhiều nhóm - gia đình, các câu lạc bộ,
các tổ chức. Vị trí của người dó trong mỗi nhóm có thể xác định căn cứ vào vai trò và địa
vị của họ. Với bố mẹ mình cô Út giữ vai trò người con gái, trong gia đình mình cô là vợ,
ở công ty cô là người quản lý tiêu thụ. Một vai trò bao gồm những hoạt động mà một
người sẽ phải tiến hành. Mỗi vai trò của cô Út đều ảnh hưởng đến một số hành vi mua
sắm của cô. 

Mỗi vai trò đều gắn với một địa vị. Thẩm phán Tòa án tối cao có địa vị cao hơn một
người quản lý tiêu thụ, và người quản lý tiêu thụ có địa vị cao hơn một thư ký văn phòng.
Người ta lựa chọn những sản phẩm thể hiện được vai trò và địa vị của mình trong xã hội.
Chẳng hạn như các chủ tịch công ty thường đi xe Mercedes, mặc những bộ đồ đắt tiền và
uống Chivas Regal Scotch. Những người làm Marketing đều biết rõ khả năng thể hiện địa
vị xã hội của sản phẩm và nhãn hiệu. Tuy nhiên, biểu tượng của địa vị thay đổi theo các
tầng lớp xã hội và theo cả vùng địa lý nữa.

d. Những yếu tố cá nhân 

Những quyết định của người mua cũng chịu ảnh hưởng của những đặc điểm cá
nhân, nổi bật nhất là tuổi tác và giai đoạn chu kỳ sống của người mua, nghề nghiệp, hoàn
cảnh kinh tế, lối sống, nhân cách và tự ý niệm của người đó. 

Tuổi tác và giai đoạn của chu kỳ sống 
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Người ta mua những hàng hóa và dịch vụ khác nhau trong suốt đời mình. Họ ăn
thức ăn cho trẻ sơ sinh trong những năm đầu tiên, phần lớn thực phẩm trong nhưng năm
lớn lên và trưởng thành và những thức ăn kiêng cữ trong những năm cuối đời. Thị hiếu
của người ta về quần áo, đồ gỗ và cách giải trí cũng tuỳ theo tuổi tác.

Việc tiêu dùng cũng được định hình theo giai đoạn của chu kỳ sống của gia đình.
Những người làm Marketing thường hay chọn các nhóm của chu kỳ sống làm thị trường
mục tiêu của mình. 

Một số công trình mới đây đã xác định các giai đoạn tâm lý của chu kỳ sống. Những
người lớn tuổi đã trải qua những thời kỳ hay những biến đổi nhất định trong quá trình
sống. Người làm Marketing theo dõi rất sát những hoàn cảnh sống luôn thay đổi, ly hôn,
góa bụa, tái giá, và tác động của những thay đổi đó đến hành vi tiêu dùng.

Nghề nghiệp 

Nghề nghiệp của một người cũng ảnh hưởng đến cách thức tiêu dùng của họ. Người
công nhân cổ xanh sẽ mua quần áo lao động, giày đi làm, bữa ăn trưa đóng hộp và trò
chơi giải trí hai người. Chủ tịch công ty sẽ mua quần áo đắt tiền, đi du lịch bằng đường
hàng không, tham gia các câu lạc bộ và thuyền buồm lớn. Người làm Marketing cố gắng
xác định những nhóm nghề nghiệp có quan tâm trên mức trung bình đến các sản phẩm và
dịch vụ của mình. Công ty có thể thậm chí chuyên môn hóa sản phẩm của mình cho
những nhóm nghề nghiệp nhất định. Chẳng hạn như các công ty phần mềm máy tính sẽ
thiết kế phần mềm máy tính khác nhau cho những người quản lí nhãn hiệu, kỹ sư, luật sư
và bác sĩ.

Hoàn cảnh kinh tế 

Việc lựa chọn sản phẩm chịu tác động rất lớn từ hoàn cảnh kinh tế của người đó.
Hoàn cảnh kinh tế của người ta gồm thu nhập có thể chi tiêu được của họ (mức thu nhập,
mức ổn định và cách sắp xếp thời gian), tiền tiết kiệm và tài sản (bao gồm cả tỷ lệ phần
trăm tài sản lưu động), nợ, khả năng vay mượn, thái độ đối với việc chi tiêu và tiết kiệm.
Cô Út có thể mua một máy tính xách tay và nếu cô ta có đủ thu nhập được chi, tiền tiết
kiệm hay khả năng mượn và thích tiêu tiền hơn là tiết kiệm. Những người làm Marketing
những hàng hóa nhạy cảm với thu nhập phải thường xuyên theo dõi những xu hướng
trong thu nhập cá nhân, số tiền tiết kiệm và lãi suất. Nếu các chỉ số kinh tế có sự suy
thoái tạm thời, thì những người làm Marketing có thể tiến hành những biện pháp thiết kế
lại, xác định lại vị trí và định giá lại cho sản phẩm của mình để chúng tiếp tục đảm bảo
giá trị dành cho các khác hàng mục tiêu.

Lối sống 

Những người cùng xuất thân từ một nhánh văn hóa, tầng lớp xã hội và cùng nghề
nghiệp có thể có những lối sống hoàn toàn khác nhau. Ví dụ, Cô Út có thể lựa chọn cách
sống "thủ cựu" được thể hiện trong cách ăn mặc bảo thủ, dành nhiều thời gian cho gia
đình. Hay cô có thể chọn lối sống "tân tiến" có đặc điểm là làm việc thêm giờ cho những
đề án quan trọng và tham gia hăng hái khi có dịp đi du lịch và chơi thể thao.

Lối sống của một người là một cách sống trên thế giới của họ được thể hiện ra trong
hoạt động, sự quan tâm và ý kiến của người đó. Lối sống miêu tả sinh động toàn diện một
con người trong quan hệ với môi trường của mình. Những người làm Marketing sẽ tìm
kiếm những mối quan hệ giữa sản phẩm của mình và các nhóm theo lối sống. Một hãng
sản xuất máy tính có thể phát hiện thấy rằng phần lớn những người mua máy tính là
những người có khuynh hướng tân tiến. Người làm Marketing có thể theo đó mà định
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hướng hàng hóa rõ ràng hơn vào lối sống tân tiến. Rồi thì những người soạn thảo quảng
cáo cũng có thể phác họa những biểu tượng có sức hấp dẫn cho những người tân tiến.

Nhân cách và ý niệm về bản thân 

Mỗi người đều có một nhân cách khác biệt có ảnh hưởng đến hành vi của người đó.
ở đây nhân cách có nghĩa là những đặc điểm tâm lý khác biệt của một người dẫn đến
những phản ứng tương đối nhất quán và lâu bền với môi trường của mình. Nhân cách
thường được mô tả bằng những nét như tự tin có uy lực, tính độc lập, lòng tôn trọng, tính
chan hòa, tính kín đáo và tính dễ thích nghi. Nhân cách có thể là một biến hữu ích trong
việc phân tích hành vi của người tiêu dùng, vì rằng có thể phân loại các kiểu nhân cách
và có mối tương quan chặt chẽ giữa các kiểu nhân cách nhất định với các lựa chọn sản
phẩm và nhãn hiệu. Ví dụ, một công ty máy tính có thể phát hiện ra rằng nhiều khách
hàng triển vọng có tính tự tin rất cao, có uy lực và tính độc lập. Điều này gợi ý phải sử
dụng những nội dung nhất định trong quảng cáo máy tính.

e. Những yếu tố tâm lý 

Việc lựa chọn mua sắm của một người còn chịu ảnh hưởng của bốn yếu tố tâm lý là
động cơ, nhận thức, tri thức, niềm tin và thái độ. 

Động cơ 

Tại bất kỳ một thời điểm nhất định nào con người cũng có nhiều nhu cầu. Một số
nhu cầu có nguồn gốc sinh học. Chúng nảy sinh từ những trạng thái căng thẳng về sinh lý
như đói, khát, khó chịu. Một số nhu cầu khác có nguồn gốc tâm lý. Chúng nảy sinh từ
những trạng thái căng thẳng về tâm lý, như nhu cầu được thừa nhận, được kính trọng hay
được gần gũi về tinh thần. Hầu hết những nhu cầu có nguồn gốc tâm lý đều không đủ
mạnh để thúc đẩy con người hành động theo chúng ngay lập tức. Một nhu cầu sẽ trở
thành động cơ khi nó tăng lên đến một mức độ đủ mạnh. Một động cơ (hay một sự thôi
thúc) là một nhu cầu đã có đủ sức mạnh để thôi thúc người ta hành động. Việc thỏa mãn
nhu cầu sẽ làm giảm bớt cảm giác căng thẳng. 

Các nhà tâm lý học đã phát triển những lý thuyết về động cơ của con người. 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 là lý thuyết này chứa
đựng những hàm ý hoàn toàn khác nhau đối với việc phân tích người tiêu dùng và chiến
lược Marketing. 

Lý thuyết động cơ của Freud. Freud cho rằng những lực lượng tâm lý thực tế định
hình hành vi của con người phần lớn là vô thức. Freud thấy con người đã phải kìm nén
biết bao nhiều ham muốn trong quá trình lớn lên và chấp nhận những quy tắc xã hội.
Những ham muốn này không bao giờ biến mất hay bị kiểm soát hoàn toàn. Chúng xuất
hiện trong giấc mơ, khi lỡ lời, trong hành vi bộc phát.

Như vậy là con người không thể hiểu được đầy đủ những động cơ của chính mình.
Nếu Cô Út muốn mua một máy tính xách tay, thì cô ta có thể mô tả động cơ của mình là
muốn làm việc có hiệu suất hơn khi đi công tác. Nếu nhìn sâu hơn thì có thể thấy cô ta
mua máy tính để gây ấn tượng đối với những người khác. Nếu nhìn sâu hơn nữa thì có
thể thấy cô ta mua máy tính vì nó giúp cô cảm thấy mình có vẻ sang trọng và đúng mốt
hơn. 

Khi Cô Út nghiên cứu những nhãn hiệu cụ thể, cô sẽ phản ứng không chỉ với những
khả năng nêu lên của chúng, mà còn cả với những điều khác nữa. Hình dáng, kích thước,
trọng lượng, vật liệu, màu sắc và tên nhãn hiệu của mỗi máy tính đều có thể gây ra những
liên tưởng và cảm xúc nhất định. Khi thiết kế máy tính, các hãng sản xuất phải nắm được
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tác dụng của các yếu tố nhìn, nghe và sờ làm nảy sinh những cảm xúc ở người tiêu dùng
có thể kích thích hay ức chế ý định mua sắm. 

Những người nghiên cứu động cơ đã đưa ra những giả định lý thú và đôi khi kỳ
quặc về những gì có thể nảy sinh trong đầu người mua khi xem xét những sản phẩm nhất
định. Họ cho rằng:

+ Người tiêu dùng phản đối mua mận khô, bởi vì nó nhăn nheo và làm cho người ta
liên tưởng đến tuổi già. 

+ Đàn ông hút xì gà thay cho việc mút tay khi họ đã lớn. Họ thích xì gà có mùi hắc
làm nổi bật tính cách đàn ông của họ. 

+ Phụ nữ ưa thích dầu thực vật hơn mỡ động vật bởi vì mỡ động vật gợi cho họ cảm
giác tội tỗi vì đã giết động vật. 

+ Phụ nữ rất thận trọng khi nướng bánh bởi vì trong tiềm thức họ nghĩ việt đó giống
như chuyện sinh đẻ. Họ không thích bột làm bánh đã pha chế sẵn vì cuộc đời quá dễ dàng
sẽ gây nên cảm giác tội lỗi.

Lý thuyết động cơ của Maslow. Abraham Maslow đã tìm cách giải thích tại sao
những thời điểm khác nhau, người ta lại bị thôi thúc bởi những nhu cầu khác nhau. Tại
sao có người đã dành ra nhiều thời gian và sức lực để đảm bảo an toàn cá nhân và có
người lại cố gắng giành được sự kính trọng của người xung quanh? Ông cho rằng nhu
cầu của con người được sắp xếp trật tự theo thứ bậc, từ cấp thiết nhất đến ít cấp thiết
nhất. Thứ bậc nhu cầu do Maslow đưa ra được trình bày trong hình dưới. Theo thứ tự tầm
quan trọng các nhu cầu đó được sắp xếp như sau: Những nhu cầu sinh lý, những nhu cầu
an toàn, những nhu cầu xã hội, những nhu cầu được tôn trọng và những nhu cầu tự khẳng
định mình. Con người sẽ cố gắng thỏa mãn trước hết là những nhu cầu quan trọng nhất.
Khi người ta đã thoả mãn được một nhu cầu quan trọng nào đó thì nó sẽ không còn là
động cơ hiện thời nữa, và người ta lại cố gắng thỏa mãn nhu cầu quan trọng nhất tiếp
theo.

Hình 2.4: Thứ bậc của nhu cầu theo Maslow

Ví dụ, một người đang sắp chết đói (nhu cầu 1) sẽ không quan tâm đến những gì
vừa mới xảy ra trong thế giới nghệ thuật (nhu cầu 5) hay những người chung quanh nhìn
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mình hay tôn trọng mình như thế nào (nhu cầu 2). Nhưng khi mỗi nhu cầu được thỏa
mãn, thì nhu cầu quan trọng nhất tiếp theo sẽ nổi lên hàng đầu. 

Lý thuyết của Maslow đã giúp người làm Marketing hiểu được các sản phẩm khác
nhau phù hợp như thế nào với các ý đồ, mục đích và đời sống của những người tiêu dùng
tiềm ẩn. Vậy lý thuyết của Maslow đã làm sáng tỏ được điều gì về mối quan tâm của Cô
Út đến chuyện mua một máy tính? Ta có thể đoán nhận được rằng Cô Út đã thỏa mãn
được những nhu cầu sinh lý, an toàn và xã hội. Mối quan tâm của cô đến máy tính có thể
bắt nguồn từ một nhu cầu mãnh liệt được mọi người xung quanh kinh nể hơn hay từ một
nhu cầu cao hơn là tự khẳng định mình.

Nhận thức 

Một người có động cơ luôn sẵn sàng hành động. Vấn đề người có động cơ đó sẽ
hành động như thế nào trong thực tế còn chịu ảnh hưởng từ sự nhận thức của người đó về
tình huống lúc đó. Cô Út có thể cho rằng nhân viên bán máy tính nói chuyện liến thoắng
là một người đa mưu và không thành thật. Nhưng khách hàng khác có thể lại cho rằng
người bán hàng đó là một người thông minh và ân cần. 

Tại sao người ta lại có nhận thức khác nhau về cùng một tình huống? Vấn đề là ở
chỗ chúng ta nắm bắt sự vật là tác nhân thông qua những cảm giác truyền qua năm giác
quan của mình: Thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác và vị giác. Tuy nhiên mỗi người
chúng ta lại suy xét, tổ chức và giải thích thông tin cảm giác đó theo cách riêng của mình.
Nhận thức được định nghĩa là "một quá trình thông qua đó cá thể tuyển chọn, tổ chức và
giải thích thông tin tạo ra một bức tranh có ý nghĩa về thế giới xung quanh". Nhận thức
không chỉ phụ thuộc vào những tác nhân vật lý, mà còn phụ thuộc vào cả mối quan hệ
của các tác nhân đó với môi trường xung quanh và những điều kiện bên trong cá thể đó. 

Người ta có thể có những nhận thức khác nhau về cùng một khách thể do có ba quá
trình nhận thức: Sự quan tâm có chọn lọc, sự bóp méo có chọn lựa và sự ghi nhớ có chọn
lọc. 

Sự quan tâm có chọn lọc. Hàng ngày người ta tiếp xúc với vô số các tác nhân kích
thích. Ví dụ, một người trung bình có thể tiếp xúc với hàng nghìn quảng cáo mỗi ngày.
Dĩ nhiên người đó không thể chú tâm đến tất cả những tác nhân kích thích đó. Phần lớn
những tác nhân kích thích đó bị sàng lọc đi. Một thách thức thực sự là làm thế nào giải
thích được là người ta sẽ chú ý đến những tác nhân kích thích nào. Sau đây là một số kết
quả thu được. 

+ Người ta có khuynh hướng chú ý đến những tác nhân kích thích có liên quan đến
một nhu cầu hiện có: Cô Út sẽ chú ý đến những quảng cáo về máy tính bởi vì Cô ta đang
có động cơ muốn mua một máy tính. Và chắc chắn là sẽ không để ý đến những quảng cáo
về thiết bị âm thanh nổi. 

+ Người ta có khuynh hướng chú ý đến những tác nhân kích thích mà họ đang mong
đợi: Cô Út chắc chắn sẽ chú ý đến các máy tính chứ không phải những máy thu thanh khi
đến một cửa hàng máy tính, bởi vì Cô ta không mong đợi cửa hàng đó cũng bán cả máy
thu thanh. 

+ Người ta có khuynh hướng chú ý đến những tác nhân kích thích có những điểm
khác biệt hẳn với những tác nhân thông thường: Cô Út chắc chắn sẽ chú ý đến quảng cáo
chào bán máy tính Apple giảm giá 1.000.000 đồng hơn là một quảng cáo chào bán chỉ
giảm có 100.000 đồng.

Sự quan tâm có chọn lọc có nghĩa là những người làm Marketing phải cố gắng hết
sức để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Những thông điệp của họ sẽ bị bỏ qua đối
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với phần lớn những người không tìm kiếm sản phẩm đó trên thị trường. Ngay cả những
người đang tìm kiếm sản phẩm đó cũng có thể không chú ý đến thông điệp, nếu nó không
nổi bật lên giữa một biển những tác nhân kích thích bao quanh. Những quảng cáo có kích
thích càng lớn hay sử dụng bốn màu, mới và có sự tương phản chắc chắn sẽ được chú ý
đến nhiều hơn.

Sự bóp méo có chọn lọc. Ngay cả những tác nhân kích thích đã được chú ý đến cũng
không nhất thiết sẽ được tiếp nhận đúng như dự kiến. Mỗi người đều cố gò ép thông tin
nhân được vào khuôn khổ những ý nghĩ sẵn có của mình. Sự bó méo có chọn lọc mô tả
khuynh hướng con người muốn gán cho thông tin những ý nghĩa của cá nhân mình.
Chẳng hạn như Cô Út có thể nghe thấy nhân viên bán hàng nhắc tới những mặt tốt và xấu
của máy tính Acer. Nếu Cô Út có nhiều thiện cảm với Acer, thì chắc chắn Cô ta sẽ gạt
bớt những điều khẳng định xấu để biện hộ cho việc mua một máy tính Acer. Người ta
giải thích thông tin theo cách ủng hộ chứ không phải thách thức những quan niệm đã sẵn
có. 

Sự ghi nhớ có chọn lọc. Người ta sẽ quên đi nhiều cái mà họ học được. Họ có
khuynh hướng giữ lại những thông tin ủng hộ thái độ và niềm tin của mình. Chính là vì
sự ghi nhớ có chọn lọc mà Cô Út chắc chắn sẽ nhớ những điểm tốt đã được nhắc đến về
máy tính Acer và quên đi những điểm tốt đã được nhắc đến về các máy tính cạnh tranh
khác. Cô ta nhớ những điểm tốt của Acer là vì cô ta đã "nghiền ngẫm" chúng nhiều nhất
mỗi khi cô suy nghĩ đến việc lựa chọn một máy tính.

Những yếu tố nhận thức này, (sự quan tâm có chọn lọc, sự bóp méo có chọn lọc và
sự ghi nhớ có chọn lọc), có nghĩa là những người làm Marketing phải cố hết sức mình để
đưa được các thông điệp của mình đến địa chỉ cần thiết. Điều này giải thích tại sao những
người làm Marketing đã sử dụng kịch nói và cách lặp đi lặp lại nhiều lần để gửi thông
điệp của mình đến các thị trường mục tiêu.

Tri thức 

Khi người ta hành động họ cũng đồng thời lĩnh hội được tri thức, tri thức mô tả
những thay đổi trong hành vi của cá thể bắt nguồn từ kinh nghiệm. Hầu hết hành vi của
con người đều được lĩnh hội. Các nhà lý luận về tri thức cho rằng tri thức của một người
được tạo ra thông qua sự tác động qua lại của những thôi thúc, tác nhân kích thích, những
tấm gương, những phản ứng đáp lại và sự củng cố. 

Có lẽ là cô Út có một sự thôi thúc tự khẳng định mình. Sự thôi thúc được định nghĩa
là một tác nhân kích thích nội tại thúc đẩy hành động. Sự thôi thúc của Cô ta đã trở thành
một động cơ khi nó hướng vào một đối tượng - tác nhân kích thích cụ thể có khả năng
giải tỏa sự thôi thúc, trong trường hợp ở đây là một máy tính. Phản ứng đáp lại của Cô Út
đối với ý tưởng mua một máy tính bắt nguồn từ những tấm gương ở xung quanh. Những
tấm gương là những tác nhân kích thích thứ yếu, quyết định người đó phản ứng đáp lại
vào lúc nào, ở đâu và như thế nào. Sự ủng hộ của chồng cô, hình ảnh một chiếc máy tính
ở nhà bạn, những quảng cáo và bài báo về máy tính, những tin đồn về giá bán đặc biệt, tất
cả đều là những tấm gương có thể ảnh hưởng đến phản ứng đáp lại của Cô Út đối với sự
quan tâm của cô về chuyện một máy tính.

Lý thuyết về tri thức dạy cho những người làm Marketing rằng họ có thể tạo ra
được nhu cầu đối với một sản phẩm bằng cách gắn liền nó với những sự thôi thúc mạnh
mẽ, sử dụng những động cơ, tấm gương và đảm bảo sự củng cố tích cực. Một công ty
mới có thể tham gia thị trường bằng cách vận dụng những sự thôi thúc mà các đổi thủ
cạnh tranh đã sử dụng và tạo ra những kiểu dáng tương tự, bởi vì người mua có khuynh
hướng chuyển lòng trung thành sang những nhãn hiệu tương tự hơn là sang những nhãn
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hiệu khác hẳn (khái quát hoá) . Hay công ty cũng có thể thiết kế nhãn hiệu của mình để
tạo nên một số những thôi thúc khác và đảm bảo có những tác nhân mạnh mẽ kích thích
chuyển nhãn hiệu (quá trình phân biệt).

Niềm tin và thái độ 

Thông qua hoạt động và tri thức, người ta có được niềm tin và thái độ. Những yếu
tố này lại có ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của con người. 

Đương nhiên, các nhà sản xuất rất quan tâm đến những niềm tin mà người ta mang
trong đầu mình về những sản phẩm và dịch vụ của mình. Những niềm tin đó tạo nên
những hình ảnh của sản phẩm cũng như nhãn hiệu và người ta hành động theo những
hình ảnh đó. Nếu có niềm tin nào đó không đúng đắn và cản trở việc mua hàng thì nhà
sản xuất cần thiết hành một chiến dịch để uốn nắn lại những niềm tin đó.

Thái độ làm cho người ta xử sự khá nhất quán đối với những sự vật tương tự. Người
ta không phải giải thích và phản ứng với mỗi sự vật theo một cách mới. Thái độ cho phép
tiết kiệm sức lực và trí óc. Vì thế mà rất khó thay đổi được thái độ. Thái độ của một
người được hình thành theo một khuôn mẫu nhất quán, nên muốn thay đổi luôn cả những
thái độ khác nữa. 

Vì thế người ta khuyên công ty nên làm cho sản phẩm của mình phù hợp với những
thái độ sẵn có, chứ không nên cố gắng thay đổi thái độ của mọi người. Đương nhiện,
cũng có những trường hợp ngoại lệ khi mà chi phí rất tốt kém cho những nỗ lực nhằm
thay đổi thái độ được bù đắp lại một cách thỏa đáng.

Bây giờ ta đã đánh giá được khá nhiều những lực lượng tác động đến hành vi của
người tiêu dùng. Cách lựa chọn hàng hóa của một người là kết quả của sự tác động qua
lại phức tạp giữa các yêu tố văn hóa, xã hội, cá nhân và tâm lý. Trong số những yếu tố
đó, có nhiều yếu tố không chịu ảnh hưởng của người làm Marketing.

Tuy nhiên, chúng vẫn có ích lợi cho việc phát hiện những người mua quan tâm
nhiều  nhất  đến  sản  phẩm  đó.  Những  yếu  tố  khác  chịu  ảnh  hưởng  của  người  làm
Marketing và gợi ý cho họ phải phát triển sản phẩm, định giá, tổ chức lưu thông và
khuyến mãi như thế nào để tạo được sự hưởng ứng mạnh mẽ của người tiêu dùng.

2.2.4.2. Thị trường các doanh nghiệp (Thị trường của các yếu tố đầu vào)

Thị trường các doanh nghiệp gồm tất cả những tổ chức mua hàng hóa và dịch vụ để
sử dụng vào việc sản xuất ra các sản phẩm khác hay những dịch vụ để bán, cho thuê hay
cung ứng cho những người khác. Những ngành chủ yếu hợp thành thị trường các doanh
nghiệp là nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp; khai khoáng; gia công chế biến; xây
dựng, giao thông vận tải; thông tin liên lạc; công trình công cộng; ngân hàng, tài chính và
bảo hiểm; lưu thông phân phối; và dịch vụ. 

Khối lượng tiền lưu chuyển và hàng hóa bán cho các doanh nghiệp lớn hơn so với
trường hợp bán cho người tiêu dùng. Để sản xuất và bán được một đôi giày thì những
người bán da sống phải bán da sống cho những người thuộc da, rồi người thuộc da phải
bán da thuộc cho người sản xuất giày, người sản xuất giày bán giày cho người bán sỉ, rồi
người bán sỉ lại bán giày cho người bán lẻ, để người này cuối cùng sẽ bán cho người tiêu
dùng. Ngoài ra mỗi bên tham gia trong dây chuyền sản xuất lưu thông phân phối này còn
phải mua nhiều thứ hàng hóa và dịch vụ khác nữa, vì thế mà việc mua sắm của doanh
nghiệp nhiều hơn việc mua sắm của người tiêu dùng.

Thị trường các doanh nghiệp có một số đặc điểm trái ngược hẳn với thị trường
người tiêu dùng. 
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Ít người mua hơn 

Người hoạt động trên thị trường các doanh nghiệp thông thường có quan hệ với ít
người mua hơn so với những người hoạt động trên thị trường người tiêu dùng. Ví dụ, số
phận của công ty vỏ xe Goodyear phụ thuộc hoàn toàn vào việc nhận được đơn đặt hàng
của một trong ba hãng sản xuất ôtô lớn của Hoa Kỳ. Nhưng khi Goodyear bán vỏ xe thay
thế cho người tiêu dùng thì nó đứng trước một thị trường tiềm năng của 171 triệu người
Mỹ có xe ôtô.

Người mua ít nhưng có quy mô lớn hơn 

Nhiều thị trường các doanh nghiệp có đặc điểm là tỷ lệ tập trung người mua rất cao:
Một vài người mua tầm cỡ chiếm gần hết khối lượng mua. Trong những ngành như xe cơ
giới, thuốc lá, động cơ máy bay và sợi hữu cơ, bốn hãng sản xuất lớn nhất chiếm trên
70% tổng sản lượng. 

Quan hệ chặt chẽ giữa người cung ứng và khách hàng

Do có ít khách hàng và tầm quan trọng cùng quyền lực của những khách hàng tầm
cỡ, ta thấy có những mối quan hệ chặt chẽ giữa khách hàng và người cung ứng trên thị
trường các doanh nghiệp. người cung ứng thường sẵn sàng cung cấp hàng hóa theo ý
khách hàng cho từng nhu cầu của doanh nghiệp khách hàng. Các hợp đồng đều dồn về
những người cung ứng nào đảm bảo được những quy cách kỹ thuật hàng và yêu cầu giao
hàng của người mua. Những người cung ứng sẵn sàng tham dự những hội nghị chuyên đề
do doanh nghiệp khách hàng tổ chức để biết được những yêu cầu chất lượng và mua sắm
của người mua.

Người mua tập trung theo vùng địa lý 

Ví dụ như tại Mỹ, hơn một nửa số doanh nghiệp mua hàng tập trung vào bảy bang:
New York, California, Pennsylvania, Illinois, Ohio, New Jersey và Michigan. Cũng như
ở Việt Nam hầu hết các doanh nghiệp đều tập trung ở các thành phố lớn, trong khi ngành
nông nghiệp cũng hình thành các vùng chuyên canh như: Lúa gạo ở đồng bằng Sông Cửu
Long, Cà phê ở khu vực Tây Nguyên, … Các ngành như công nghiệp dầu mỏ, cao su, và
sắt thép còn có mức độ tập trung cao hơn nữa. Việc tập trung các nhà sản xuất theo vùng
địa lý góp phần giảm bớt chi phí bán hàng. Tuy nhiên, những người hoạt động trên thị
trường các doanh nghiệp cần theo dõi những sự chuyển vùng trong những ngành nhất
định.

Nhu cầu phát sinh 

Xét cho cùng, nhu cầu về hàng tư liệu sản xuất đều bắt nguồn từ nhu cầu về hàng
tiêu dùng. Chẳng hạn như người ta mua lúa giống là vì người tiêu dùng mua lúa để chế
biến thành gạo. Nếu như nhu cầu về những hàng hóa tiêu dùng đó giảm đi thì nhu cầu về
tất cả những thứ hàng tư liệu sản xuất tham gia vào quá trình sản xuất ra chúng cũng
giảm theo. Vì vậy, những người hoạt động trên thị trường các doanh nghiệp phải theo dõi
chặt chẽ tình hình mua sắm của người tiêu dùng cuối cùng.

Nhu cầu không co giãn 

Tổng nhu cầu có khả năng thanh toán về nhiều mặt hàng tư liệu sản xuất và dịch vụ
không chịu tác động nhiều của những biến động giá cả. Những người sản xuất giày sẽ
không mua nhiều da thuộc hơn khi giá da giảm. Họ cũng không mua ít phân Ure đi khi
giá phân Ure tăng, trừ khi họ có thể tìm được những vật liệu thay thế loại phân này. Nhu
cầu đặc biệt không co giãn trong những khoảng thời gian ngắn vì những người sản xuất
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không thể thay đổi nhanh các phương pháp sản xuất của mình. Nhu cầu về những mặt
hàng chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng chi phí của sản phẩm cũng không co giãn.

Nhu cầu biến động mạnh 

Nhu cầu về hàng tư liệu sản xuất và dịch vụ có xu hướng biến động mạnh hơn nhu
cầu về hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng. Điều này đặc biệt đúng đối với nhu cầu về giá nhà
máy và thiết bị mới. Với một tỷ lệ phần trăm tăng nhu cầu của người tiêu dùng có thể dẫn
đến một tỷ lệ phần trăm lớn hơn nhiều về nhu cầu đối với nhà máy và thiết bị cần thiết để
sản xuất ra sản lượng tăng thêm đó. Các nhà kinh tế gọi hiện tượng này là nguyên lý gia
tốc. Đôi khi nhu cầu của người tiêu dùng chỉ tăng có 10% cũng có thể làm tăng nhu cầu
tư liệu sản xuất trong kỳ tới lên đến 200%. Ngược lại, nếu nhu cầu của người tiêu dùng
chỉ giảm đi 10% thì cũng đủ để làm suy sụp hoàn toàn nhu cầu về hàng tư liệu sản xuất.
Tình hình biến động mạnh này buộc nhiều người hoạt động trên thị trường các doanh
nghiệp phải đa dạng hóa sản phẩm và thị trường của mình để đảm bảo mức tiêu thụ cân
bằng hơn trong chu kỳ kinh doanh.

Người đi mua hàng là người chuyên nghiệp 

Hàng tư liệu sản xuất đều do nhân viên cung ứng được đào tạo đi mua. Họ học tập
suốt đời để hành nghề của mình sao cho mua hàng có lợi nhất. Với con mắt nhà nghề và
năng lực giỏi hơn về đánh giá các thông tin kỹ thuật sẽ đảm bảo mua hàng có hiệu quả
hơn về chi phí. Điều đó có nghĩa là những người hoạt động trên thị trường các doanh
nghiệp phải cung cấp và nắm vững nhiều số liệu kỹ thuật hơn về sản phẩm của mình và
sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh.

Nhiều người ảnh hưởng đến việc mua hàng 

Thông thường, số người có ảnh hưởng đến quyết định mua tư liệu sản xuất nhiều
hơn so với trường hợp quyết định mua sắm của người tiêu dùng. Trong việc mua sắm
những thứ hàng quan trọng thường là có một hội đồng mua sắm gồm những chuyên viên
kỹ thuật và thậm chí cả cấp quản trị cơ sở nữa. Do đó, những người hoạt động trên thị
trường các doanh nghiệp phải cử những đại diện bán hàng được đào tạo kỹ và thường là
cả một tập thể bán hàng để làm việc với những người mua có trình độ nghiệp vụ giỏi.
Mặc dù quảng cáo, kích thích tiêu thụ và tuyên truyền giữ một vai trò quan trọng trong
những biện pháp khuyến mãi tư liệu sản xuất, việc bàn hàng trực tiếp vẫn là công cụ
Marketing chính.

Những đặc điểm khác

+ Mua trực tiếp: Những người mua tư liệu sản xuất thường hay mua trực tiếp của
những nhà sản xuất chứ không qua trung gian, nhất là những mặt hàng phức tạp về kỹ
thuật và/ hay đắt tiền, như máy tính loại lớn hoặc máy bay. 

+ Có đi có lại: Những người mua tư liệu sản xuất thường lựa chọn những người
cung ứng cũng mua hàng của mình. Ví dụ, như nhà sản xuất giấy thường mua hóa chất
của một công ty hóa chất có mua một số lượng giấy đáng kể của mình. 

+ Đi thuê: Nhiều người mua tư liệu sản xuất đi thuê thiết bị cho mình, thay vì mua
chúng. Phương thức này thường được áp dụng đối với máy tính, máy móc làm giày, thiết
bị đóng gói, máy xây dựng hạn nặng, xe giao hàng, máy công cụ và xe ôtô của công ty.
Người thuê sẽ có được một số điểm lợi: Không mất vốn, có được những sản phẩm tối tân
nhất của người bán, được hưởng dịch vụ tốt hơn và được lợi một chừng mực nào đó về
thuế. Người cho thuê thường có được thu nhập ròng lớn hơn và có khả năng bán được
hàng cho những khách không có đủ tiền mua ngay.
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A. CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Trình bày khái niệm thị trường?
2. Thị trường được phân loại như thế nào? Cho ví dụ minh họa.

3. Đoạn thị trường là gì? Trình bày các cơ sở để phân đoạn thị trường.
4. Thị trường mục tiêu là gì?

5. Vì sao cần phải xác định thị trường mục tiêu và định vị thị trường? Từ thực tiễn các 
doanh nghiệp thành công trong việc xác định thị trường mục tiêu và định vị thị trường,  
anh / chị hãy lấy ví dụ và phân tích.  
B. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

NGHIÊN CỨU KINH DOANH DỊCH VỤ INTERNET
Nghiên cứu đối tượng khách hàng tại một trường Đại học ở Hà Nội cho thấy

thường xuyên có khoảng 800 sinh viên nội trú và khoảng 600 sinh viên ngoại trú thường
xuyên truy cập internet tại các quán kinh doanh trong trường và các vùng lân cận. Vào
các giờ cao điểm trong ngày và trong tuần các quán internet đều bị quá tải. Từ đó ý tưởng
đưa ra là Trung tâm Dịch vụ, Thư viện, ban quản lý ký túc xá…có thể phối hợp với các
nhà cung cấp dịch vụ internet để tổ chức các điểm kinh doanh dịch vụ internet thông
thường và lập điểm truy cập internet không dây cho sinh viên.

Công ty máy tính Apexx Technology nhận thấy đây là cơ hội kinh doanh rõ rệt.
Họ đã đặt vấn đề phối hợp với nhà trường vào quá trình hiện thực hóa ý tưởng nói trên.
Họ sẵn sàng đầu tư trang thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật tại các điểm kinh doanh dịch vụ
internet thông thường cũng như cho thuê máy tính xách tay để sinh viên sử dụng tại các
điểm truy cập internet không dây trong trường.
Câu hỏi thảo luận

1. Công ty Apexx Technology đã  nghiên cứu thị trường như thế nào?
2. Thị trường mục tiêu của công ty Apexx Technology là gì?

3. Công ty Apexx Technology đã nắm bắt được cơ hội kinh doanh mới như thế nào?
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Chương 3. CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM

3.1. KHÁI NIỆM SẢN PHẨM

3.1.1. Sản phẩm theo quan điểm truyền thống
 Sản phẩm là tổng hợp các đặc tính vật lý và hóa học, có thể quan sát được, được

tập hợp trong một hình thái đồng nhất mang giá trị sử dụng.
  Quan niệm này chủ yếu quy sản phẩm về hình thái tồn tại vật chất cụ thể và do đó
nó chỉ bao hàm những thành phần hoặc yếu tố quan sát được.
3.1.2. Sản phẩm theo quan điểm Marketing

 Sản phẩm là tất cả những gì, có khả năng thỏa mãn nhu cầu hay mong muốn của
khách hàng, được đưa ra chào bán trên thị trường với mục đích thu hút sự chú ý mua
sắm, sử dụng hay tiêu dùng. Theo quan niệm này, sản phẩm bao hàm cả những vật thể
hữu hình và vô hình (các dịch vụ)  hay ý tưởng.

 Trong việc triển khai sản phẩm người lập kế hoạch cần suy nghĩ sản phẩm ở 3 mức
độ. 

Phần cốt lõi của sản phẩm

Phần cốt lõi của sản phẩm phải giải đáp được câu hỏi: “ Người mua thực sự đang
muốn gì?” Nhà quản trị Marketing phải khám phá ra những nhu cầu tiềm ẩn đằng sau
mỗi sản phẩm và đem lại những lợi ích chứ không phải chỉ những đặc điểm. Phần cốt lõi
nằm ở tâm sản phẩm.

Phần cụ thể của sản phẩm 

Người thiết kế sản phẩm phải biến cốt lõi của sản phẩm thành sản phẩm cụ thể. Ví
dụ: xe máy, đồng hồ, nước hoa, tủ lạnh… tất cả là những sản phẩm cụ thể. Sản phẩm đó
có 5 đặc tính: 

- Một mức độ chất lượng 

- Những đặc điểm 

- Một kiểu sáng tạo

Hình 3.1: Cấu tạo một sản phẩm
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Người thiết kế sản phẩm phải đưa ra thêm những dịch vụ và lợi ích bổi sung để
tạo thành phần phụ thêm của sản phẩm. Hình trên đây minh hoạ tất cả những điều ta vừa
trình bày về sản phẩm.

Tóm lại,  khi triển khai sản phẩm, các nhà Marketing trước hết  phải xác định
những nhu cầu cốt lõi của khách hàng mà sản phẩm sẽ thoả mãn. Sau đó phải thiết kế
được những sản phẩm cụ thể và tìm cách gia tăng chúng để tạo ra một phức hợp những
lợi ích thoả mãn nhu cầu, ước muốn của khách hàng một cách tốt nhất.

3.2. CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM
3.2.1. Khái niệm chu kỳ sống của sản phẩm

  Chu kỳ sống của sản phẩm là thuật ngữ mô tả sự biến động của doanh số tiêu thụ
và lợi nhuận kể từ khi hàng hóa được tung ra thị trường cho đến khi nó phải rút lui khỏi
thị trường. Nói cách khác chu kỳ sống của sản phẩm là khoảng thời gian sản phẩm tồn
tại trên thị trường, kể từ khi nó được giới thiệu với khách hàng cho tới khi nó không
được thị trường chấp nhận nữa. 
3.2.2. Các giai đoạn của chu kỳ sống

Đối với từng sản phẩm, nhóm chủng loại sản phẩm hoặc nhãn hiệu sản phẩm có
thể có số lượng và độ dài từng giai đoạn là khác nhau nhưng dạng khái quát về lý thuyết
thông thường được chia thành bốn giai đoạn đó là: Giai đoạn giới thiệu, giai đoạn phát
triển, giai đoạn bão hòa và giai đoạn suy thoái. Mức tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận qua
các giai đoạn trong chu kỳ sống của sản phẩm là khác nhau. Mỗi giai đoạn có những cơ
hội và thách thức riêng với mỗi doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đưa ra các chính sách,
chiến lược cụ thể cho từng giai đoạn để việc kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Hình 3.2: Chu kỳ sống của sản phẩm
                                        

                  
                                                                
                                                        

                   

3.2.2.1. Giai đoạn giới thiệu sản phẩm
a. Đặc điểm giai đoạn 

Doanh số tăng chậm, lợi nhuận thấp vì số lượng khách hàng biết tới sản phẩm của
doanh nghiệp còn ít. Đây là giai đoạn khó khăn thậm chí một số doanh nghiệp còn chịu
lỗ.Với một số công ty lớn như: Cocacola, Unilever, P&G. cũng gặp không ít khó khăn
khi giới thiệu sản phẩm mới trên thị trường.

 Ở giai doạn này cần tới chi phí cho quảng cáo, chi phí hoàn thiện sản phẩm và  hỗ
trợ tiêu thụ là khá cao. Mức giá thường ở mức cao, tuy nhiên ở giai đoạn này chưa xuất
hiện nhiều đối thủ cạnh tranh. 

b. Chiến lược Marketing cho giai đoạn này

Khi tung sản phẩm mới ra thị trường, những nhà quản trị Marketing có thể đề ra
mức cao hay thấp cho từng biến Marketing, như giá cả, khuyến mại, phân phối và chất
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lượng sản phẩm. Nếu chỉ xem xét giá cả và khuyến mại thì ban lãnh đạo có thể theo đuổi
một trong bốn chiến lược sau. 

Chiến lược hớt váng chớp nhoáng là tung sản phẩm mới ra thị trường với giá cao
và mức khuyến mại cao. Công ty tính giá cao để đảm bảo lãi gộp trên đơn vị sản phẩm ở
mức cao nhất. Công ty chi khá nhiều cho việc khuyến mại nhằm thuyết phục thị trường
về ích lợi sản phẩm ngay cả với giá cao. Hoạt động khuyến mãi ở mức độ cao là nhằm
tăng nhanh nhịp độ xâm nhập thị trường. Chiến lược này chỉ thích hợp với những giả
thiết như sau: Phần lớn thị trường tiềm ẩn chưa biết đến sản phẩm; những người biết đến
đều thiết tha với sản phẩm và có thể trả theo giá chào; công ty đứng trước sự cạnh tranh
tiềm ẩn và muốn tạo ra sự ưa thích nhãn hiệu. 

Hình 3.3: Bốn chiến lược Marketing khi tung hàng ra thị trường

Chiến lược hớt váng từ từ: Là tung sản phẩm mới ra thị trường cao và mức khuyến
mãi thấp. Giá cao góp phần đạt mức lãi gộp trên đơn vị sản phẩm cao nhất, còn mức
khuyến mại thấp thị giữ cho chi phí Marketing ở mức thấp. Cách kết hợp này có kỳ vọng
là sẽ hớt được nhiều lợi nhuận trên thị trường. Chiến lược này chỉ thích hợp khi thị
trường có quy mô hữu hạn; phần lớn thị trường điều biết đến sản phẩm đó; người mua
sẵn sàng trả giá cao; và sự cạnh tranh tiềm ẩm không có dấu hiệu sắp xảy ra.

Chiến lược xâm nhập chớp nhoáng: Là tung sản phẩm ra thị trường với giá thấp và
chi phí nhiều cho khuyến mãi. Chiến lược này hứa hẹn đem lại nhịp độ xâm nhập thị
trường nhanh nhất và thị phần lớn nhất. Chiến lược này chỉ phù hợp khi thị trường lớn;
thị trường chưa biết đến sản phẩm; hầu hết người mua đều nhạy cảm với giá, có tiềm ẩn
khả năng cạnh tranh quyết liệt; chi phí sản xuất một đơn vị sản phẩm của công ty giảm
dần khi quy mô sản xuất tăng và tích luỹ được kinh nghiệm sản xuất. 

Chiến lược xâm nhập từ từ: Là tung sản phẩm mới ra thị trường với giá thấp và mức
khuyến mãi thấp. Giá thấp sẽ khuyến khích chấp nhận sản phẩm nhanh chóng, còn công
ty giữ chi phí khuyến mãi ở mức thấp là nhằm đạt được nhiều lãi ròng hơn. Công ty tin
chắc rằng nhu cầu của thị trường co giãn mạnh theo giá, nhưng rất ít co giãn do khuyến
mãi. Chiến lược này chỉ thích hợp khi thị trường lớn; thị trường đã biết rõ sản phẩm; thị
trường nhạy cảm với giá; và có sự cạnh tranh tiềm ẩn. 

Một công ty, nhất là công ty đi tiên phong trên thị trường, phải lựa chọn chiến lược
tung sản phẩm ra thị trường cho nhất quán với ý đồ xác định vị trí sản phẩm của mình.
Chiến lược tung sản phẩm ra thị trường phải là bước đầu tiên trong kế hoạch lớn nhằm
tiến hành Marketing chu kỳ sống. Nếu người đi tiên phong lựa chọn chiến lược tung sản
phẩm ra thị trường nhằm "thắng đậm", thì nó sẽ phải hy sinh thu nhập lâu dài để giữ lấy
thu nhập trước mắt. Những người tiên phong của thị trường có nhiều khả năng nhất để
giữ vị trí dẫn đầu thị trường, nếu họ biết cách sử dụng con bài của mình 

Lúc đầu những người tiên phong là những người cung ứng duy nhất, nắm giữ
100% năng lực sản xuất và mức tiêu thụ. Giai đoạn thứ hai, đối thủ cạnh tranh xâm nhập
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thị trường, bắt đầu từ khi có đối thủ cạnh tranh mới tạo nền năng lực sản xuất và bắt đầu
bán sản phẩm của mình ra thị trường. Các đối thủ cạnh tranh khác cũng nhảy vào phần
sản lượng và mức tiêu thụ của người dẫn đầu bị giảm xuống. 

Những đối thủ cạnh tranh tiếp theo xâm nhập thị trường bằng cách tính giá thấp
hơn với người dẫn đầu. Sau một thời gian giá trị tương đối, nhận thức được sản phẩm
của người dẫn đầu bị giảm đi, buộc người đó phải giảm bớt giá.

Trong giai đoạn tăng trưởng nhanh, năng lực sản xuất có xu hướng tạo nên quá khứ
dư thừa, thành thử đến khi xuất hiện thời kỳ sản xuất ngừng trệ theo chu kỳ thì năng lực
sản xuất dư thừa của ngành sẽ kéo mức lời xuống mức "bình thường" hơn. Những đối thủ
cạnh tranh mới quyết định không xâm nhập thị trường nữa và những đối thủ cạnh tranh
hiện tại thì cố gắng củng cố vị trí của mình. Điều này dẫn đến giai đoạn thứ ba, thị phần
ổn định, khi mà các phần năng lực sản xuất và thị phần đều ổn định. 

Tiếp sau thời kỳ này là giai đoạn cạnh tranh hàng hoá. Sản phẩm được xem là
hàng hoá người mua không còn trả giá cao nữa mà những người cung ứng chỉ kiếm được
tỷ suất lợi nhuận trung bình. Tại điểm này bắt đầu giai đoạn rút lui. Người tiên phong có
thể quyết định tăng thị phần của mình khi những công ty khác rút lui. Khi người tiên
phong có thể quyết định tăng thị phần của mình khi những công ty khác rút lui. Khi
người tiên phong trải qua những giai đoạn khác nhau của chu kỳ cạnh tranh này nó phải
không ngừng định giá lại và sửa đổi các chiến lược Marketing.

3.2.2.2. Giai đoạn phát triển
a. Đặc điểm giai đoạn 

Giai đoạn phát triển được đánh dấu bằng mức tiêu thụ tăng nhanh. Những người
tiên phong thích sản phẩm và những người tiêu dùng đến sớm bắt đầu mua sản phẩm đó.
Các đối thủ cạnh tranh xâm nhập thị trường vì bị hấp dẫn bởi những cơ hội mở rộng sản
xuất và lợi nhuận cao. Họ tung ra những tính chất mới của sản phẩm và phát triển thêm
các cửa hàng phân phối. 

Giá cả vẫn giữ nguyên hay có giảm xuống đôi chút vì nhu cầu tăng rất nhanh. Các
công ty vẫn duy trì chi phí khuyến mãi của mình ở mức cũ hay có tăng đôi chút để đối
phó với sự cạnh tranh mà tiếp tục huấn luyện thị trường. Mức tiêu thụ tăng nhanh hơn
nhiều làm hạ thấp tỷ lệ khuyến mãi doanh số bán. 

Trong giai đoạn này lợi nhuận tăng nhanh vì chi phí khuyến mãi được phân bổ cho
một khối lượng hàng lớn hơn và chi phí sản xuất trên đơn vị sản phẩm giảm nhanh hơn
so với nhịp độ giảm giá nhờ hiệu quả của "đường cong kinh nghiệm". 

Rút cuộc, nhịp độ tăng trưởng chuyển từ nhịp độ nhanh dần sang chậm dần. Các
công ty phải theo dõi điểm bắt đầu nhịp độ chậm dần để chuẩn bị những chiến lược mới. 

b. Chiến lược Marketing trong giai đoạn phát triển 
Trong giai đoạn này, công ty sử dụng một số chiến lược để kéo dài mức tăng

trưởng nhanh của thị trường càng lâu càng tốt. 
+ Công ty nâng cao chất lượng sản phẩm, bổ sung thêm những tính chất mới cho

sản phẩm và cải tiến kiểu dáng. 
+ Công ty bổ sung những mẫu mã mới và nhứng sản phẩm che sườn. 

+ Xâm nhập các đoạn thị trường mới. 
+ Mở rộng phạm vi phân bố của mình và tham giá các kênh phân phối mới. 

+ Chuyển từ quảng cáo mức độ biết đến sản phẩm quảng cáo mức độ ưa thích sản
phẩm 
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+ Giảm giá để thu hút số người mua nhạy cảm với giá tiếp sau. 

Công ty theo đuổi những chiến lược mở rộng thị trường này sẽ củng cố được vị trí
cạnh tranh của mình. Nhưng kết quả này đi kèm với những chi phí thêm. Trong giai đoạn
phát triển công ty phải dung hoà giữa thị phần lớn và lợi nhuận hiện tại cao. Bằng cách
chi tiền vào việc cải biến sản phẩm, khuyến mãi và phân phối công ty có thể giành được
vị trí không chế. Nó từ bỏ lợi nhuận tối đa trước mặt với hy vọng trong giai đoạn sắp tới
kiếm được lợi nhuận còn lớn hơn nữa.

3.2.2.3. Giai đoạn bão hòa
 a. Đặc điểm giai đoạn 

Tại một điểm nào đó, nhịp độ tăng trưởng mức tiêu thụ sản phẩm sẽ chững lại và
sản phẩm bước vào giai đoạn sung mãn tương đối. Giai đoạn tăng trưởng kéo dài hơn so
với các giai đoạn trước và nó đặt ra những giai đoạn ghê gớm đối với việc quản trị
Marketing. Hầu hết các sản phẩm đều ở giai đoạn sung mãn của chu kỳ sống và vì vậy
gần như toàn bộ công việc quản trị Marketing đều nhằm giải quyết sản phẩm sung mãn
đó. 

Giai đoạn sung mãn có thể chia làm ba thời kỳ. Trong thời kỳ thứ nhất, sung mãn
tăng trưởng, nhịp độ tăng trưởng mức tiêu thụ bắt đầu giảm sút. Không có kênh phân
phối mới để tăng cường, mặc dù một số người mua lạc hậu vẫn còn tiếp tục tham gia thị
trường. Trong thời kỳ thứ hai, sung mãn ổn định, mức tiêu thụ tính trên đầu người không
thay đổi, bởi vì thị trường đã bão hoà. Hầu hết những người tiêu dùng tiềm ẩn đã dùng
thử sản phẩm đó và mức tiêu thụ tương lại chịu sự chi phối của mức tăng dân số và nhu
cầu thay thế. Trong thời kỳ thứ ba, sung mãn suy tàn, mức tiêu thụ tuyệt đối bắt đầu
giảm, khách hàng chuyển sang những sản phẩm khác và những sản phẩm thay thế.

Nhịp độ tăng mức tiêu thụ chậm lại tạo ra tình trạng dư thừa năng lực sản xuất
trong ngành. Tình trạng dư thừa năng lực sản xuất này dẫn đến sự cạnh tranh quyết liệt
hơn. Các đối thủ cạnh tranh tranh nhau tìm kiếm và xâm nhập những góc thị trường còn
trống. Họ thường xuyên giảm giá và thay đổi bảng giá chính thức. Họ tăng cường quảng
cáo và các giao dịch thương mại và giao dịch với người tiêu dùng. Họ tăng ngân sách
nghiên cứu và phát triển để cải tiến sản phẩm và phát triển những sản phẩm che sườn. Họ
đồng ý cung ứng những nhãn hiệu riêng. Những bước đi này trong một chừng mực nào
đó gây thiệt hại đến lợi nhuận. Thời kỳ rũ bỏ bắt đầu và những đối thủ cạnh tranh tương
đối yếu hơn rút lui. Cuối cùng, ngành đó chỉ còn lại những đối thủ cạnh tranh cố thủ vững
chắc với định hướng cơ bản là giành cho được lợi thể cạnh tranh. 

Những đối thủ cạnh tranh này có hai loại. Quyền khống chế ngành rơi vào tay một
số ít công ty khổng lồ sản xuất ra phần lớn sản lượng của ngành. Những công ty này phục
vụ toàn bộ thị trường và kiếm lời chủ yếu nhờ khối lượng lớn và chi phí thập hơn. Những
người dẫn đầu về khối lượng này có khác nhau ở một mức độ nào đó về danh tiến đối với
chất lượng cao, dịch cụ đầy đủ và giá hạ. Vây quanh những công ty khống chế này là rất
nhiều những người nép góc thị trường. Những người nép góc bao gồm các chuyên gia thị
trường, chuyên gia sản phẩm và những công ty phục cụ theo ý khách hàng. Những người
nép góc phục vụ và thoả mãn thị trường sung mãn là liệu có nên phấn dấu trở thành một
trong ba công ty hàng đầu và kiếm lời nhờ khối lượng lớn không hay theo đuổi các chiến
lược nép góc và kiếm lời nhờ giá cao. 

b. Chiến lược Marketing trong giai đoạn sung mãn 
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Trong giai đoạn sung mãn một số công ty loại bỏ những sản phẩm yếu kém của
mình. Họ thích tập trung các nguồn tài nguyên của mình vào những sản phẩm có lời
nhiều hơn và những sản phẩm mới. Tuy vậy, họ có thể xem thường tiềm năng to lớn mà
nhiều sản phẩm cũ vẫn có. Nhiều ngành mọi người tưởng là đã sung mãn, như ô tô, xe
gắn máy, máy thu hình, đồng hồ, máy ảnh, đã được người Nhật chứng minh là hoàn toàn
không phải như vậy. Họ tìm đựoc những cách tạo ra giá trị mới cho khách hàng. Những
người làm Marketing cần xem xét một cách có hệ thống những chiến lược thị trường, sản
phẩm và cải tiến Marketing mix. 

Cải biến thị trường 

Công ty có thể cố gắng mở rộng thị trường cho những nhãn hiệu sung mãn của
mình bằng cách sử dụng hai yếu tố hợp thành khối lượng tiêu thụ: 

Khối lượng = Số người sử dụng nhãn hiệu x Mức sử dụng trên một người. 
Công ty có thể cố gắng tăng số người sử dụng nhãn hiệu theo ba cách: 

+ Thay đổi thái độ của người không sử dụng: Công ty có thể cố gắng thu hút
những người không sử dụng sản phẩm đó. Ví dụ, chìa khoá để tăng khối lượng dịch vụ
vận tải hàng không là không ngừng tìm kiếm những người sử dụng mới mà công ty vận
tải hàng không có thể trình bày cho họ thấy rõ ích lợi của vận tải hàng không nhiều hơn
so với vận tải dưới mặt đất. 

+ Xâm nhập những đoạn thị trường mới: Công ty có thể cố gắng xâm nhập những
đoạn thị trường mới, về địa lý, nhân khẩu học v.v..., có sử dụng sản phẩm đó, chứ không
phải nhãn hiệu đó. Ví dụ, công ty Johnson & Jonnson đã quảng cáo cho những người lớn
sử dụng dầu gội đầu của trẻ sơ sinh. 

+ Giành khách hàng của các đối thủ cạnh tranh: Công ty có thể thu hút khách hàng
của các đối thủ cạnh tranh dùng thử hay chấp nhận nhãn hiệu đó. Ví dụ, hãng Pepsi -
Cola không ngừng lôi kéo những người sử dụng Coca - Cola chuyển sang sử dụng Pepsi -
Cola, liên tục đưa ra hết thách thức này đến thách thức khác. 

Khối lượng cũng có thể tăng được bằng cách thuyết phục những người hiện đang
sử dụng nhãn hiệu đó tăng mức sử dụng hàng năm của mình lên. Sau đây là ba chiến
lược: 

+ Sử dụng thường xuyên hơn: Công ty có thể cố gắng làm cho khách sử dụng sản
phảm đó thường xuyên hơn. Ví dụ, những người làm Marketing nước cam đang cố gắng
làm cho mọi người uống nước cam và cả những lúc khác, chứ không riêng gì lúc ăn sáng.

+ Tăng mức sử dụng mỗi lần: Công ty có thể cố gắng làm cho những người sử
dụng quan tâm đến việc sử dụng nhiều hơn sản phẩm đó trong từng lần. Chẳng hạn, như
hãng sản xuất dầu gội dầu có thể hướng dẫn là dầu gội đầu sẽ có hiệu quả hơn khi gội hai
lần thay vì một lần. 

+ Những công dụng mới và phong phú hơn: Công ty có thể cố gắng phát hiện ra
những công dụng mới của sản phẩm và thuyết phục mọi người sử dụng sản phẩm đó theo
nhiều cách khác nhau hơn. Ví dụ, các nhà sản xuất thực phẩm liệt kê một số cách làm
trên bao bì sản phẩm để người tiêu dùng biết cách sử dụng sản phẩm đó đa dạng hơn.

Cải biến sản phẩm

Những nhà quản trị cũng cố gắng kích thích tiêu thụ bằng cách cải biến đặc điểm
của sản phẩm. Cách làm này có thể có mấy hình thức. 

Chiến lược cải biến chất lượng nhằm nâng cao tính năng của sản phẩm, như độ
bền, độ tin cậy, tốc độ, hương vị. Nhà sản xuất có thể thắng các đối thủ cạnh tranh của
mình bằng cách tung ra máy công cụ, ô tô, thu hình hay chất tẩy rửa "mới và đã được cải
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tiến". Những người sản xuất thực phẩm đóng hộp gọi đó là cách tạo ưu thế cho sản phẩm
khuếch trương một cái mới bổ sung thêm hay quảng cáo một thứ gì đó là "mạnh hơn",
lớn hơn" hay "tốt hơn". Chiến lược này có hiệu quả khi mà chất lượng được cải tiến,
người mua chấp nhận là chất lượng được nâng cao và có đủ số người mua sẵn sàng trả
tiền cho chất lượng cao hơn.  

Chiến lược cải tiến tính chất nhằm bổ sung thêm tính chất mới (như kích cỡ, trọng
lượng, vật liệu, chất phụ gia, phụ tùng kèm theo) làm tăng thêm công dụng, mức độ an
toàn hay sự thuận tiện của sản phẩm. Ví dụ, việc sử dụng điện năng cho máy cắt cỏ sẽ
tăng tốc độ và giảm bớt công việc cắt cỏ. Khi đó các nhà sản xuất máy cắt cỏ phải nghiên
cứu thiết kế đảm bảo tính chất an toàn tốt hơn. Một số nhà sản xuất đã bổ sung những
tính năng chuyển đổi để máy cắt có thể làm việc cả công việc dọn tuyết nữa. 

Chiếc lược cải tiến các tính chất có một số ưu điểm. Những tính chất mới tạo hình
ảnh và tinh thần đổi mới công ty. Chúng tranh thủ được lòng trung thành của những đoạn
thị trường nhất định coi trọng những tính chất đó. Ta có thể chấp nhận hay loại bỏ những
tính chất đó một cách nhanh chóng theo sự lựa chọn của người mua. Chúng tạo cơ hội để
tuyên truyền không mất tiền và chúng làm cho lực lượng bán hàng và người phân phối
phấn khởi. Điểm bất lợi chủ yếu là việc cải tiến các tính chất rất dễ bị bắt chước; việc cải
tiến các tính chất có thể không được trả tiền, trừ khi nó có được lợi lâu dài do là người
đầu tiên. 

Chiến lược cải tiến kiểu dáng nhằm làm tăng tính hấp dẫn về thẩm mỹ của sản
phẩm. Việc định kỳ tung ra thị trường những kiểu xe mới được xem là cạnh tranh kiểu
dáng, chứ không phải là cạnh tranh chất lượng hay tính năng. Trong trường hợp thực
phẩm đóng gói và sản phẩm gia dụng, các công ty thường tung ra các kiểu màu sắc, kết
cấu khác nhau hay thay đổi kiểu dáng bao bì và xem đó là việc mở rộng sản phẩm. Ưu
tiên của việc cải tiến kiểu dáng là tạo ra đặc điểm độc đáo để thị thường nhận biết và
tranh thủ những khách hàng trung thành. Tuy vậy, cạnh tranh kiểu dáng cũng là một vấn
đề. Thứ nhất khó có thể đoán trước được người ta, và ai sẽ thích kiểu dáng mới đó. Thứ
hai là việc thay đổi kiểu dáng thường đòi hỏi phải ngưng sản xuất kiểu dáng cũ và công
ty có nguy cơ mất khách hàng vì họ vẫn thích kiểu dáng cũ.

Cải biến Marketing mix 
Những nhà quản trị sản phẩm có thể cố gắng kích thích tiêu thụ bằng cách cải biến

một hay nhiều yếu tố trong Marketing mix. Họ cần phải nêu ra những câu hỏi sau đây về
những yếu tố phi sản phẩm trong Marketing mix để tìm cách kích thích tiêu thụ một sản
phẩm súng mãn: 

+ Giá cả: Cắt giảm có thể thu hút được những người dùng thử và người sử dụng
mới không? Nếu có thì cần giảm giá chính thức hay không giảm giá thông qua cách quy
định giá đặc biệt, chiết khấu do mua nhiều hay mua đầu tiên, gánh chịu cước vận chuyển,
hay những điều kiện bán chịu dễ dàng hơn? Hay có nên tăng gia để thông báo về chất
lượng cao hơn không?

+ Phân phối: Công ty có thể tranh thủ được nhiều sự hỗ trợ sản phẩm hơn và trưng
bày nhiều hơn ỏ các cửa hàng bán lẻ hiện có không? Công ty có thể tung sản phẩm ra thị
trường thông qua những loại hình kênh phân phối mới không? 

+ Quảng cáo: Có cần tăng chi phí quảng cao không? Có cần thay đổi thông tin hay
nội dung quảng cáo không? Có cần thay đổi phương tiện truyền thông không? Có cần
thay đổi thời điểm, tần suất hay kích thước quảng cáo không? 

+ Kích thích tiêu thụ: Công ty cần đẩy mạnh kích thích tiêu thụ bằng hợp đồng
mậu dịch, hoàn lại tiền bớt giá, bảo hành, quà biếu và thi tài không? 
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+ Bán hàng trực tiếp: Có cần tăng số lượng hay chất lượng nhân viên bán hàng
không? Có cần thay đổi những nguyên tắc chuyên môn hoá lực lượng bán hàng không?
Có cần xem xét lại các địa điểm bán hàng không? Có cần xem xét lại chế độ khen thưởng
lực lượng bán hàng không? Có thể cải tiến cách lên kế hoạch viếng thăm chào hàng
không?

+ Dịch vụ: Công ty có thể đẩy mạnh việc giao hàng không? Công ty có thể tăng
cường hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng không? Công ty có thể mở rộng diện cho trả chậm
không? 

Những người làm Marketing thường hay tranh cãi những công cụ nào có hiệu quả
hơn trong giai đoạn sung mãn. Ví dụ, liệu công ty có được lợi hơn khi tăng ngân sách
quảng cao hay kích thích tiêu thụ không? Có người cho kích thích tiêu thụ có tác dụng
nhiều hơn trong giai đoạn này, bởi vì người tiêu dùng đã đạt tới trạng thái cân bằng trong
thói quen mua sắm và sở thích của mình, việc thuyết phục về tâm lý (quảng cáo) sẽ
không có hiệu quả bằng việc thuyết phục về tài chính (kích thích tiêu thụ). Trên thực tế
nhiều công ty hàng tiêu dùng đóng gói đã chi trên 60% tổng ngân sách khuyến mại của
mình vào việc kích thích tiêu thụ để hỗ trợ những sản phẩm sung mãn. Tuy vậy có một số
người làm Marketing khác vẫn cho rằng nhãn hiệu cần được quản trị như tài sản vốn và
được hỗ trợ bằng quảng cáo. Chi phí quảng cáo được xem như là đầu tư cơ bản chứ
không phải là chi phí thông thường. Tuy nhiên những nhà quản trị nhãn hiệu vẫn sử dụng
kích thích tiêu thụ, bởi vì nó có tác dụng nhanh hơn và cho kết quả dễ thấy đối với cấp
trên của họ hơn, nhưng hoạt động kích thích tiêu thụ quá mức có thể gây thiệt hại cho lợi
nhuận lâu dài của nhãn hiệu. 

Vấn đề chủ yếu là việc cải biến Marketing mix rất dễ bị các đối thủ cạnh tranh bắt
chước, nhất là việc giảm giá và tăng thêm dịch vụ. Công ty có thể không được lợi như
mong đợi và tất các công ty đều có thể bị thiệt hại về lợi nhuận khi họ đẩy mạnh tiến
công Marketing chống nhau.

3.2.2.4. Giai đoạn suy thoái

 a. Đặc điểm giai đoạn 
Cuối cùng thì mức tiêu thụ của hầu hết các dạng sản phẩm và nhãn hiệu đều suy

thoái. Tốc độ suy thoái mức tiêu thụ có thể chậm, như trong trường hợp bột yến mạch,
hay nhanh. Mức tiêu thụ có thể tụt xuống đến số không hay có thể chững lại ở mức thấp. 

Mức tiêu thụ suy giảm vì một số lý do, trong đó sự tiến bộ về công nghệ, thị hiếu
của người tiêu dùng thay đổi, và mức độ cạnh tranh nội địa và nước ngoài gia tăng. Tất cả
những điều đó dẫn đến tình trạng dư thừa năng lực sản xuất, phải cắt giảm giá thêm nữa
và thiệt hại về lợi nhuận. 

Khi mục tiêu và lợi nhuận suy giảm, một số công ty rút lui khỏi thị trường. Những
công ty còn ở lại có thể giảm bớt số sản phẩm chào bán. Họ có thể rút khỏi những đoạn
thị trường nhỏ và những kênh thương mại tương đối yếu hơn. Họ có thể cắt giảm ngân
sách khuyến mại và tiếp tục giảm giá hơn nữa. 

Đáng tiếc là hầu hết các công ty đều không xây dựng được một chính sách có cân
nhắc kỹ lưỡng để xử lý những sản phẩm già cỗi của mình. ở đây tình cảm có một vai trò
nhất định. 

Nhưng việc giết chết những sản phẩm của mình hay để cho chúng chết đều là việc
làm không thích thú gì và thường gây ra nhiều sự phiền muộn trong chuyện phải chia tay
vĩnh viễn với những người bạn cũ và đã qua thử thách. Loại bánh quy dài sáu cạnh dễ
mang theo là sản phẩm đầu tiêu mà công ty đã sản xuất. Thiếu nó thì chủng loại sản
phẩm của ta sẽ không còn là chủng loại của ta nữa. 
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Logic cũng giữ một vai trò. Ban lãnh đạo tin chắc rằng mức tiêu thụ sản phẩm sẽ
khá hơn khi nền kinh tế được cải thiện hay khi chiến lược Marketing được xem xét lại và
khi sản phẩm được cải tiến. Sản phẩm yếu kém vẫn có thể được giữ lại vì được cho là nó
có đóng góp cho việc tiêu thụ những sản phẩm khác của công ty. Hay thu nhập của nó có
thể trang trải được những chi phí đã bỏ ra và công ty không có cách nào sử dụng số tiền
đó tốt hơn.

Trừ khi có những lý do nghiêm trọng để giữ lại, còn việc kinh doanh sản phẩm
yếu kém là rất tốn kém cho công ty . Chi phí đó không phải là số tiền quản lý phí và lợi
nhuận không thu hồi được. Những số liệu kế toán tài chính không thể nói lên đầy đủ tất
cả những khoản chi phí ngầm: Sản phẩm yếu kém vẫn có thể làm hao tốn một số thời giờ
không tương xứng của ban lãnh đạo; nó thường đòi hỏi phải thường xuyên điều chỉnh giá
và lượng dự trữ; nói chung nó đòi hỏi phải tổ chức sản xuất từng đợt ngắn, mặc dù thời
gian chuẩn bị rất đắt; nó đòi hỏi phải chú ý đến quảng cáo và lực lượng bán hàng để có
thể sử dụng tốt hơn vào việc làm cho những sản phẩm "khoẻ" sinh lời nhiều hơn; tình
trạng rất không phù hợp của nó có thể làm cho khách hàng ngần ngại và làm lu mờ hình
ảnh của Công ty. Chi phí lớn nhất có thể phát sinh trong tương lai. Việc không loại bỏ
những sản phẩm yếu kém làm trì hoãn việc tiếp tục tìm kiếm sản phẩm khác để thay thế;
những sản phẩm yếu kém tạo ra một danh mục sản phẩm không cân đối, nhiều sản phẩm
trụ cột của ngày hôm qua và ít sản phẩm trụ cột của ngày mai; chúng ức chế khả năng
sinh loài hiện tại và làm suy yếu chỗ đứng chân của công ty trong tương lai.

b. Chiến lược Marketing cho giai đoạn suy thoái

Phát hiện những sản phẩm yếu kém 
Nhiệm vụ đầu tiên là thiết lập một hệ thống để phát hiện những sản phẩm yếu

kém. Công ty cử ra một ban rà soát lại sản phẩm gồm đại diện của các phòng Marketing,
nghiên cứu và phát triển, sản xuất và tài chính. Ban này xây dựng một hệ thống để phát
hiện những sản phẩm yếu kém. Phòng kiểm tra cung cấp những số liệu về từng sản phẩm
thể hiện những xu hướng của quy mô thị trường, thị phần, giá, chi phí và lợi nhuận.
Thông tin này được máy tính phân tích nhằm phát hiện những sản phẩm đáng ngờ. Tiêu
chuẩn bao gồm số năm mức tiêu thụ suy giảm, xu hưởng của thị phẩn, mức lãi gộp và tỷ
suất lợi nhuận trên vốn đầu tư. Những nhà quản trị phụ trách những sản phẩm đáng ngờ
điền vào các biểu mẫu đánh giá thể hiện ý kiến của họ về xu hướng của mức tiêu thụ và
lợi nhuận khi có và không thay đổi chiến lược Marketing. Ban rà soát lại sản phẩm sẽ
nghiên cứu thông tin này và đưa ra kiến nghị về từng sản phẩm nghi ngờ, để yên nó, thay
đối chiến lược Marketing hay loại bỏ.

Xác định chiến lược Marketing 

Có những công ty bỏ rơi những thị trường suy yếu sớm hơn các công ty khác.
Điều này phụ thuộc rất nhiều vào những rào cản xuất18. Rào cản xuất càng thấp thì công
ty càng dễ dàng rời bỏ ngành và càng xúi giục những công ty ở lại quyết tâm ở lại hơn và
thu hút khách hàng của những công ty rút lui. Những công ty ở lại sẽ được hưởng mức
tiêu thụ và lợi nhuận cao hơn. Ví dụ, Procter & Gamble đã trụ lại với việc sản xuất xà
bông nước đang bị suy thoái và đã tăng được lợi nhuận của mình khi các công ty khác rút
đi. 

Trong một công trình nghiên cứu chiến lược của các công ty trong những ngành
đang suy thoái, Harrigan đã phân biệt năm kiểu chiến lược mà các công ty đã sử dụng.

+ Tăng vốn đầu tư của công ty (để khống chế hay củng cố vị trí cạnh tranh của
mình). 
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+ Duy trì mức đầu tư của công ty cho đến khi giải quyết xong tình trạng không chắc
chắn của ngành. 

+ Giảm có chọn lọc mức đầu tư của công ty bằng cách loại bỏ những nhóm khách
hàng không có lời, đồng thời củng cố vốn đầu tư của công ty ở những mẫu thị trường
sinh lời. 

+ Thu hoạch (hay vắt kiệt) vốn đầu tư của công ty để trang trải nhanh các khoản tiền
mặt. 

+ Giải thể nhanh chóng doanh nghiệp đó bằng cách bán tài sản của nó một cách có
lợi nhất.

Chiến lược thích hợp trong giai đoạn suy thoái phụ thuộc vào mức độ hấp dẫn tương
đối của ngành và sức cạnh tranh của công ty trong ngành đó. Ví dụ, một công ty trong
một ngành không hấp dẫn nhưng lại có sức cạnh tranh thì cần xem xét việc co cụm có
chọn lọc. Tuy nhiên nếu công ty đó ở trong một ngành hấp dẫn và sức cạnh tranh thì nó
cần suy tính đến việc củng cố vốn đầu tư của mình, Procter & Gamble trong một số
trường hợp đã chấp nhận những nhãn hiệu làm khách hàng không hài lòng ở những thị
trường mạnh và khôi phục lại chúng.

Nếu công ty đang phải lựa chọn giữa thu hoạch và giải thể thì chiến lược của nó sẽ
hoàn toàn khác. Thu hoạch đòi hỏi phải giảm dần chi phí của sản phẩm hay kinh doanh
khi cố gắng duy trì mức tiêu thụ của nó. Chi phí đầu tiên cần cắt giảm là chi phí nghiên
cứu & phát triển, đầu tư xưởng và thiết bị. Công ty cũng có thể giảm chất lượng sản
phẩm, quy mô lực lượng bán hàng, các dịch vụ phụ và chi phí quảng cáo. Nó sẽ cố gắng
cắt giảm những chi phí này mà không để cho khách hàng, đối thủ cạnh tranh và công
nhân viên biết rằng mình đang dần dần rút ra khỏi việc kinh doanh đó. Nếu khách hàng
biết được điều đó thì họ sẽ chuyển sang những người cung ứng khác. Nếu đối thủ cạnh
tranh biết điều đó thì họ sẽ nói cho khách hàng biết. Nếu công nhân viên biết điều đó thì
họ sẽ bỏ đi tìm việc làm mới ở nơi khác. Như vậy việc thu hoạch là một chiến lược nước
đôi về đạo đức và cũng rất khó thực hiện. Tuy vậy, nhiều sản phẩm sung mãn vẫn biện hộ
cho chiến lược này. Thu hoạch có thể làm tăng đáng kể lưu kim hiện tại của công ty, đảm
bảo mức tiêu thụ không bị giảm sút.

Cuối cùng việc thu hoạch sẽ làm cho việc kinh doanh đó không có giá trị nữa. Mặt
khác, nếu công ty đã quyết định là giải thể doanh nghiệp đó, thì trước tiên nó phải tìm
người mua. Nó sẽ cố gắng tăng sức hấp dẫn của xí nghiệp, không để nó bị sa sút. Vì thế
công ty phải suy nghĩ thận trọng nên thu hoach hay giải thể đơn vị kinh doanh đang suy
yếu.

Quyết định loại bỏ

Khi công ty quyết định loại bỏ một sản phẩm, nó phải thông qua số quyết định tiếp
theo. Nếu sản phẩm đó được phân phối rất mình và vẫn còn tín nhiệm thì chắc chắn công
ty có thể bán nó cho một công ty nhỏ hơn. 

Nếu công ty không tìm được người mua nào thì nó phải quyết định nên thanh lý
nhãn hiệu nhanh hay chậm. Nó cũng phải quyết định cần duy trì bao nhiêu phụ tùng và
dịch vụ để phục vụ khách hàng cũ.

3.2.3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu chu kỳ sống của sản phẩm
- Việc nghiên cứu chu kỳ sống của sản phẩm cho chúng ta thấy, mọi sản phẩm đều

có một đời sống hữu hạn, bởi nhu cầu và mong muốn của khách hàng thường xuyên thay
đổi và phát triển.
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 - Nó là cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu Marketing chiến lược và tiến hành các
hoạt động Marketing thích hợp cho từng giai đoạn.

 - Nắm bắt được những yêu cầu cốt lõi của vấn đề phát triển sản phẩm mới, bảo
đảm đưa sản phẩm ra thị trường đúng lúc cần thay thế và bổ sung.
 - Dự báo chính xác và là cơ sở khoa học về triển vọng thâm nhập thị trường và
phác thảo chiến lược kinh doanh hữu hiệu từng thời kỳ nhất định.
3.3. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM

3.3.1. Chính sách về danh mục và chủng loại sản phẩm
3.3.1.1. Khái niệm danh mục, chủng loại sản phẩm

 Danh mục sản phẩm là danh sách đầy đủ của tất cả các sản phẩm đem bán của một
công ty. Danh mục này được xắp xếp thành các chủng loại sản phẩm khác nhau.

Chủng loại sản phẩm là một nhóm các sản phẩm tương tự về các đặc tính vật lý
hoặc cách sử dụng tương tự.

Bề rộng của danh mục sản phẩm được đo bằng số các chủng loại sản phẩm trong
danh mục sản phẩm

Bề sâu của danh mục sản phẩm được đo bằng các kích thược, màu sắc và model
có trong mỗi dòng sản phảm.

Tính đồng nhất của danh mục sản phẩm thể hiện mối quan hệ mật thiết đến mức
độ nào giữa các loại sản phẩm có trong danh mục sản phẩm xét theo cách sử dụng cuối
cùng, các công nghệ sản xuất, các hệ thống phân phối, giá cả hay các mặt liên quan khác.
Những loại sản phẩm có tính đồng nhất thấp thì chúng có những công dụng khác nhau
đối với người mua.

Hình 3.4: Chiều rộng và chiều sâu danh mục sản phẩm của P&G
Trong danh mục sản phẩm của Tập đoàn BCVT thì các dịch vụ Bưu chính, các

dịch vụ Viễn thông, các sản phẩm công nghiệp viễn thông là ba chủng loại sản phẩm
3.3.1.2. Các quyết định về danh mục, chủng loại sản phẩm
a) Quyết định mở rộng hoặc thu hẹp bề rộng của danh mục sản phẩm
Quyết định này về bề rộng của danh mục sản phẩm dẫn đến việc tăng hoặc giảm

các dòngsản phẩm, tức là mở rộng hoặc thu hẹp chủng loại sản phẩm. Có 2 trường hợp
sau :

- Nếu chủng loại sản phẩm hiện tại của công ty hẹp, thì có thể bổ sung thêm các
chủng sản phẩm mới để tăng lợi nhuận, tăng độ an toàn, tận dụng năng lực sản xuất dư
thừa, chiếm lĩnh thị trường còn bỏ trống. Các chủng loại sản phẩm mới có thể liên quan
hoặc không liên quan đến các chủng loại sản phẩm hiện tại.
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Công ty Xuân Hoà đã đưa thêm chủng loại sản phẩm mới là bàn ghế gấp. Và
chủng loại sản phẩm mới này đã bán rất chạy. Điều này giúp cho công ty phát triển mạnh
sản xuất rất mạnh.

Để tăng doanh thu, và cạnh tranh với các dịch vụ viễn thông, Bưu chính các nước
đưa thêm các chủng loại sản phẩm mới như  Bưu chính điện tử; vận chuyển hàng hoá
trong giây chuyền giá trị của thương mại điện tử; đại lý bán lẻ; lĩnh hoá giao ngân; kho
vận...

- Nếu bề rộng của danh mục sản phẩm rộng thì có thể thu hẹp, giảm bớt, loại bỏ
một số chủng loại sản phẩm. Khi một công ty muốn chiếm lĩnh nhiều thị trường thì họ sẽ
áp dụng chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm. Ngược lại, khi công ty quan tâm đến tỷ
suất lợi nhuận cao thì thường thu hẹp bề rộng của danh mục sản phẩm, bằng cách bỏ bớt
các chủng loại sản phẩm ít sinh lời, chỉ nhằm vào các chủng loại sản phẩm sinh lời cao.

b. Quyết định tăng hoặc giảm chiều sâu của các chủng loại sản phẩm
Cũng tương tự như trên, công ty có thể thêm hoặc bớt các sản phẩm trong mỗi

chủng loại sản phẩm. Khi một sản phẩm đã bước vào giai đoạn bão hoà, công ty có thể
thực hiện chiến lược đổi mới sản phẩm bằng cách cải tiến sản phẩm hiện hành và loại bỏ
sản phẩm đó. Các công ty xe máy của Nhật Bản thường hay áp dụng chiến lược này. Nhờ
thế, các đối thủ cạnh tranh cũng khó mà theo kịp họ.

Trong chủng loại "Bán lẻ", Bưu chính nhiều nước đưa thêm vào rất nhiều dịch vụ
như bán vé máy bay, vé tàu hoả, vé xe buýt, vé chiếu bóng, ...

c. Quyết định về chiến lược phát triển chủng loại sản phẩm
Chủng loại sản phẩm của một công ty cũng là một bộ phận của chủng loại sản

phẩm toàn ngành. Chiến lược phát triển chủng loại sản phẩm có thể được thực hiện theo
các hướng là lên phía trên, xuống phía dưới, hoặc theo cả 2 hướng theo hai biến số là chất
lượng và giá cả, hoặc phát triển sang góc trên bên trái (Hình dưới). 

Hình 3.5: Các chiến lược phát triển chủng loại sản phẩm

Phát triển lên trên. Khi công ty đang kinh doanh các sản phẩm ở thị trường phía
dưới: chất lượng thấp, giá thấp, công ty có thể vươn lên thị trường phía trên với chất
lượng cao, giá cao nhằm đạt mức sinh lời cao, tốc độ tăng trưởng cao hơn, hoặc làm cho
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chủng loại sản phẩm phong phú thêm cho khách hàng. Chiến lược này có độ mạo hiểm
nhất định khi bước vào một thị trường mới. Các công ty ôtô Nhật sau khi có chỗ đứng
vững chắc ở thị trường phía dưới đã vươn lên thị trường phía trên bằng dòng xe cao cấp
Lexus.

Phát triển xuống phía dưới. Đây là chiến lược đi theo hướng ngược lại so với
chiến lược trên với mục tiêu là cản trở các đối phương hoặc xâm nhập vào thị trường
đang tăng trưởng nhanh. Sai lầm của Công ty "General Motor" là không phát triển xuống
phía dưới. Kết quả là các công ty ôtô của Nhật đã xâm chiếm các thị trường ôtô giá thấp,
xe nhỏ giá không cao. Nhiều công ty Việt Nam đã sai lầm khi chỉ chú trọng đến thị
trường xuất khẩu, mà quên mất thị trường rộng lớn trong nước với yêu cầu không cao. Và
đó là thời cơ tốt để hàng hoá Trung Quốc chất lượng thấp tràn vào.

Phát triển theo hai phía, vừa lên vừa xuống. Mục tiêu của chiến lược này là chiếm
lĩnh toàn bộ thị trường. Công ty "Texas Instrumnent" (Mỹ) đã thực hiện chiến lược này.

Phát triển lên góc trên bên trái: Chất lượng cao giá thấp. Để cạnh tranh, các công
ty Việt Nam có thể thực hiện chiến lược này với lợi thế về chi phí các đầu vào thấp. Công
ty sản xuất ổn áp Lioa thực hiện chiến lược này với phương châm: "Chất lượng ngoại, giá
nội".  Rất nhiều loại  hàng hoá Việt Nam có chất lượng tương đương sản phẩm nước
ngoài, nhưng giá chỉ bằng một phần nhỏ. 
 3.3.2. Chính sách về nhãn hiệu sản phẩm

3.3.2.1. Khái niệm nhãn hiệu, các bộ phận cấu thành nhãn hiệu
Nhãn hiệu là tên gọi, thuật ngữ, biểu tượng, hình vẽ hay một sự kết hợp giữa các

yếu tố này, được dùng để xác nhận sản phẩm của doanh nghiệp nào và phân biệt với các
sản phẩm cạnh tranh.

Như vậy, nhãn hiệu sản phẩm có tác dụng để giúp khách hàng phân biệt được sản
phẩm của doanh nghiệp với các sản phẩm cùng loại.

Các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu là:
a. Tên nhãn hiệu
Tên nhãn hiệu là một bộ phận của nhãn hiệu có thể đọc lên được. Tên cần phải dễ

đọc, dễ nhớ, tạo hàm ý về chất lượng, lợi ích của sản phẩm và phân biệt với các sản phẩm
khác.

Ví dụ : + Nước khoáng “La vie” (cuộc sống)
+ Kem đánh răng “Close-up” (gần nhau lại)
+ Taxi “Gia đình”.
+ Xe máy “Dream” (giấc mơ)
+ Xe ô tô “Crown” (vương miện)
b. Dấu hiệu của nhãn hiệu
Dấu hiệu của nhãn hiệu là một bộ phận của nhãn hiệu mà ta có thể nhận biết

nhưng không đọc lên được. Dấu hiệu bao gồm hình vẽ, biểu tượng, mầu sắc, kiểu chữ
cách điệu…).

c. Nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ bản quyền
Nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ bản quyền là toàn bộ nhãn hiệu hay một phần của

nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tại cơ quan quản lý nhãn hiệu để được bảo vệ về pháp lý.
Tên nhãn hiệu được đằng ký bảo hộ bản quyền thường có chữ TM hoặc đ ở bên cạnh (R
có nghĩa là được đăng ký- Registered).

Ví dụ: VISAđ, TIGERTM.
d. Quyền tác giả
Là quyền của tác giả đối với một tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học hay phần

mềm mà bất kỳ ai muốn sử dụng (sao chụp, in lại, trình diễn…) đều phải được phép của
tác giả. Dấu hiệu â cho biết quyền tác giả (tác giả đã đăng ký bản quyền cho sản phẩm
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của mình). Việt Nam đã trở thành thành viên của WTO, đã ký công ước Berne, do vậy
buộc phải tuân theo các cam kết đã thực hiện về bản quyền. Năm 2006 Công ty Hanel
(Hà Nội) cũng đã từng bị phạt đến hơn một tỷ đồng do vi phạm bản quyền các phần mềm
của Microsoft. Để có thông tin chi tiết hơn về bản quyền, độc giả có thể tham khảo thêm
trong trang web sau đây: http://www.dei.gov.vn/.

Ví dụ: ® Nguyễn Tử Quảng. Đây là ký hiệu thể hiện bản quyền đối với phần mềm
diệt vi rút BKAV 2002.

3.3.2.2. Các quyết định liên quan đến nhãn hiệu sản phẩm
Liên quan đến chiến lược sản phẩm, doanh nghiệp cần phải quyết định một số vấn

đề liên quan đến nhãn hiệu hàng hoá. Đó là các vấn đề sau đây:
a. Gắn hay không gắn nhãn hiệu cho sản phẩm?
Sản phẩm có gắn nhãn hiệu sẽ gây lòng tin cho khách hàng, giúp khách hàng phân

biệt, nhận ra được sản phẩm của công ty trong vô số sản phẩm cùng loại, giúp cho các cơ
quan quản lý chống hàng giả. Tuy nhiên, khi gắn nhãn hiệu công ty phải chi phí cho việc
quảng cáo và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Do vậy sẽ làm tăng chi phí và tăng giá bán hàng.

b. Ai là chủ nhãn hiệu sản phẩm?
Có thể có 3 lựa chọn sau đây. Mỗi loại cũng có ưu nhược điểm nhất định:
- Sản phẩm được đưa ra thị trường với nhãn hiệu của nhà sản xuất. Các nhà sản

xuất có uy tín thì nhãn hiệu của họ có giá trị, do vậy nhãn hiệu của họ đủ độ tin cậy.
- Sản phẩm được đưa ra thị trường với nhãn hiệu của nhà phân phối trung gian.

Đây thường là các nhà phân phối lớn, có uy tín.
- Sản phẩm được đưa ra thị trường với nhãn hiệu vừa của nhà sản xuất, vừa của

nhà trung gian. Trong trường hợp này sản phẩm mang uy tín của cả nhà sản xuất và nhà
phân phối.

c. Đặt tên cho sản phẩm như thế nào?
Có 4 cách đặt tên cho sản phẩm như sau:
- Tên nhãn hiệu đồng nhất cho tất cả các hàng hoá do công ty sản xuất. Tên đó là

thương hiệu của công ty.
- Tên nhãn hiệu chung được đặt cho từng dòng họ sản phẩm.
- Tên kết hợp bao gồm thương hiệu của công ty và tên nhãn hiệu riêng của sản

phẩm
- Tên nhãn hiệu riêng biệt được đặt riêng cho các loại sản phẩm khác nhau
Xe ô tô của Nhật Bản được đặt tên theo kiểu hỗn hợp: Toyota Crown, Toyota

Corona, Toyota camry... Xe máy Nhật cũng đặt tên kiểu hỗn hợp như vậy: Honda Cup,
Honda Dream, Honda Wave, Honda Win…

Các công ty Bưu chính Viễn thông cũng thường đặt tên theo kiểu hỗn hợp gồm tên
riêng của từng dịch vụ kết hợp với logo của Công ty. Lý do là đối với các công ty dịch vụ
thì uy tín, tiếng tăm của Công ty có vai trò rất quan trọng để thu hút khách hàng.

Mỗi loại quyết định có những ưu nhược điểm riêng:
Khi đặt tên chung cho tất cả các sản phẩm của công ty sẽ giảm được chi phí quảng

cáo, bao bì. Các sản phẩm ra sau sẽ được thừa hưởng uy tín của các sản phẩm ra trước.
Nhưng nếu nó thất bại thì cũng ảnh hưởng xấu đến các sản phẩm khác. Mặt khác, với một
tên chung cho các loại hàng hoá khác nhau có thể đẫn đến sự nhầm lẫn cho khách hàng
về chất lượng.

Việc gắn tên riêng cho các loại sản phẩm khác nhau của công ty sẽ không ràng
buộc uy tín của công ty với các loại sản phẩm cụ thể. Nhưng công ty sẽ phải chi phí thêm
cho quảng cáo các sản phẩm mới với các tên mới.

Nếu công ty sản xuất các nhóm sản phẩm khác nhau thì nên chọn quyết định đặt
tên theo nhóm sản phẩm.
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Kiểu đặt tên kết hợp sẽ vừa mang được uy tín của công ty cho các loại sản phẩm,
vừa tránh được ảnh hưởng xấu cho các loại sản phẩm khác nếu một loại sản phẩm thất
bại.

3.3.3. Chính sách về bao bì sản phẩm 

 Bao bì thường gồm bốn yếu tố cấu thành: Lớp tiếp xúc trực tiếp với hàng hóa; lớp
bảo vệ lớp tiếp xúc; bao bì vận chuyển; nhãn hiệu và các thông tin liên quan đến hàng
hóa trên bao gói.

* Chức năng

- Bao bì được thiết kế để bảo quản sản phẩm trong suốt thời hạn sử dụng và trong
quá trình vận chuyển.

- Đảm bảo khả năng thông tin đến khách hàng (Sản phẩm là gì? Có tác dụng như
thế nào? Có giá trị ra sao? Thông tin về ngày, nhà sản xuất, nơi sản xuất)

Ngày nay bao bì ngày càng trở lên quan trọng nó là mục tiêu đầu tiên giúp khách
hàng lựa chọn sản phẩm bởi tính thẩm mỹ và sự đa dạng hóa của nó.

* Các quyết định liên quan đến bao bì sản phẩm
- Xây dựng quan niệm về bao gói: Bao bì tuân thủ nguyên tắc nào? Đóng vai trò

như thế nào? Cung cấp những thông tin gì?
- Quyết định về các khía cạnh: Kích thước, hình dáng, vật liệu, mầu sắc, nội dung

trình bày.
- Quyết định thử nghiệm bao gói: thử nghiệm kỹ thuật, hình thức, kinh doanh, và

khả năng chấp nhận của người tiêu dùng.
- Cân nhắc các khía cạnh lợi ích xã hội, lợi ích của người tiêu dùng, lợi ích bản

thân công ty.
- Quyết định về các thông tin trên bao gói 

+ Thông tin về sản phẩm (hàng hóa đó là gì?)
+ Thông tin về chất lượng sản phẩm

+ Thông tin về ngày, nhà sản xuất,  nơi sản xuất và các đặc tính của sản phẩm.
+ Thông tin về nhãn hiệu thương mại và các hình thức hấp dẫn để kích thích tiêu thụ.

+ Các thông tin do luật định.
3.3.4. Chính sách về sản phẩm mới

3.3.4.1. Khái niệm sản phẩm mới
Do thị  hiếu,  nhu cầu tiêu dùng thay đổi nhanh chóng,  do công nghệ biến đổi

nhanh, do cạnh tranh nên doanh nghiệp phải luôn luôn quan tâm đến việc phát triển sản
phẩm mới nếu muốn tồn tại. Để sản xuất ra sản phẩm mới, doanh nghiệp có thể tự nghiên
cứu tạo ra sản phẩm mới, có thể mua bằng sáng chế, giấy phép hoặc mua công ty khác có
sản xuất sản phẩm mới.

- Sản phẩm mới theo quan niệm Marketing
+ Những sản phẩm lần đầu tiên được tung vào thị trường.

+ Sản phẩm đó được doanh nghiệp khác và người tiêu dùng biết đến, nó chỉ mới
với doanh nghiệp

+ Sản phẩm mới cũng có thể là sự cải tiến những sản phẩm đang tồn tại.
3.3.4.2. Các giai đoạn phát triển sản phẩm mới

a. Hình thành ý tưởng
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Quá trình phát triển sản phẩm mới bắt đầu từ việc tìm kiếm những ý tưởng. Việc
tìm kiếm không thể là vu vơ. Ban lãnh đạo tối cao phải xác định những sản phẩm và thị
trường cần chú trọng. Họ cần xác định mục tiêu của sản phẩm mới, như tạo lưu kim lớn,
khống chế thị phần hay những mục tiêu khác. Họ cũng phải xác định cần dành bao nhiêu
nỗ lực cho việc phát triển những sản phẩm đột phá, cải biến những sản phẩm hiện có và
làm nhái sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh.

Những ý tưởng sản phẩm mới có thể nảy sinh từ nhiều nguồn: Khách hàng, các
nhà Khoa học, đối thủ cạnh tranh, công nhân viên, các thành viên của kênh và ban lãnh
đạo tối cao. 

Quan điểm Marketing khẳng định rằng những nhu cầu và mong muốn của khách
hàng là nơi hợp logic để bắt đầu tìm kiếm những ý tưởng sản phẩm công nghiệp mới đều
bắt nguồn từ khách hàng. Những công ty kỹ thụât có thể đạt được rất nhiều khi nghiên
cứu một nhóm khách hàng nhất định của mình, những người sử dụng chủ chốt, cụ thể là
những khách hàng sử dụng sản phẩm của Công ty một cách tân tiến nhất và ý thức được
những cải tiến cần thiết trước những khách hàng. Các công ty có thể phát hiện những
nhu cầu và mong muốn của khách thông qua các cuộc thăm dò khách hàng, trắc nhiệm
chiếu hình, trao đổi nhóm tập trung và những thư góp ý và khiếu nại của khách hàng.
Nhiều ý tưởng hay nhất nảy sinh khi yêu cầu khách hàng trình bày những vấn đề của
mình liên quan đến những sản phẩm hiện có. Chẳng hạn như một Công ty ô tô có thể hỏi
người vừa mới mua xem họ thích và không thích những điểm nào ở chiếc xe, có thể cải
tiến những chỗ nào và họ sẽ trả bao nhiêu tiền cho mỗi cải tiến đó. Cuộc thăm dò như
vậy sẽ cho ra rất nhiều ý tưởng để cải tiến sản phẩm sau này. 

Các công ty cũng dựa vào những nhà Khoa học, các kỹ sư, những người thiết kế
và các công nhân viên khác để khai thác những ý tưởng sản phẩm mới.Những Công ty
thành công đã xây dựng một nền nếp của Công ty khuyến khích mọi công nhân viên tìm
kiếm những ý tưởng mới để cải tiến sản xuất, sản phẩm và dịch vụ của Công ty. Toyota
công bố rằng hàng năm công nhân viên của họ đã đưa ra hai triệu ý tưởng, tức là khoảng
35 ý kiến trên một công nhân viên, và hơn 85% số ý kiến đó được thực hiện. Kodak và
một số Công ty Mỹ tặng thưởng tiền và bằng khen cho những công nhân viên nào đề
xuất được những công nhân viên nào đề xuất được những ý tưởng hay nhất trong năm.

Các Công ty có thể tìm được những ý tưởng hay qua khảo sát sản phẩm và dịch
vụ của các đối thủ cạnh tranh. Qua những người phân phối, những người cung ứng và
các đại diện bán hàng có thể tìm hiểu xem các đối thủ cạnh tranh đang làm gì. Họ có thể
phát hiện ra khách hàng thích những gì ở các sản phẩm mới của các đối thủ cạnh tranh.
Họ có thể mua sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh, tháo tung chính ra nghiên cứu và
làm ra những sản phẩm tốt hơn. Chiến lược cạnh tranh của họ là chiến lược này, theo
nghĩa là họ đã mua giấy phép sản xuất hay sao chép nhiều sản phẩm của phương Tây và
tìm được những cách cải tiến chúng. 

Các đại diện bán hàng và những người trung gian của Công ty là nguồn ý tưởng
sản phẩm mới rất tốt. Họ có điều kiện mắt thấy tai nghe những nhu cầu và phàn nàn của
khách hàng. Họ thường hay biết được trước tiên những diễn biến cạnh tranh. Ngày càng
nhiều Công ty huốn luyện và khen thưởng các đại diện bán hàng, người phân phối và các
đại lý của mình về việc tìm được những ý tưởng mới. 

Những ý tưởng sản phẩm mới cũng có thể có những nguồn khác như những nhà
sáng chế, những người có bằng sáng chế, các phòng thí nghiệm của các trường Đại học
và các phòng thí nghiệm thương mại, các cố vấn công nghiệp, các Công ty quảng cáo,
các Công ty nghiên cứu Marketing và các ấn phẩm chuyên ngành. 
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Mặc dù các ý tưởng này sinh từ nhiều nguồn, song khả năng để có được sự chú ý
một cách nghiêm chỉnh thường phụ thuộc vào một người nào đó trong tổ chức giữ vai trò
"đầu tàu" về sản phẩm mới. Trừ khi có một người nào đó kiên quyết bảo vệ ý tưởng sản
phẩm, còn thì nó không chắc được xem xét một cách nghiêm túc.

* Phương pháp hình thành ý tưởng 

Những ý tưởng thực sự hay đều nảy sinh từ nguồn cảm hứng, sự lao động cật lực
và những phương pháp. Có một số phương pháp "sáng tạo" có thể giúp các cá nhân hay
tập thể hình thành những ý tưởng tốt hơn. 

Liệt kê thuộc tính

Phương pháp này đòi hỏi phải liệt kê những thuộc tính chủ yếu của một sản phẩm
hiện có rồi sau đó cải tiến từng thuộc tính để tìm ra một sản phẩm cải tiến. Hãy xét một
cây vặn vít. Các thuộc tính của nó là một thân thép tròn, một tay cầm bằng gỗ, sử dụng
bằng tay, mômen được tạo ra bằng động tác vặn. Bây giờ có một nhóm nghiên cứu cách
cải tiến tính năng hay sức hấp dẫn của sản phẩm. Thân tròn có thể thay bằng thân lục
lăng để có thể sử dụng khoá vặn ốc nhằm tăng mômen, điện năng có thể thay cho sức
tay, mômen có thể tạo ra bằng sức đẩy. Osborn đã đưa ra ý kiến là có thể tìm được
những ý tưởng hữu ích bằng cách đặt những câu hỏi sau đây với một sự vật và các thuộc
tính của nó: Bổ sung thêm những công dụng khác chăng? Thay đổi cho thích hợp chăng?
Làm to hơn chăng? Làm nhỏ hơn chăng? Thay thế chăng? Bố trí lại chăng? Đảo ngược
lại chăng? Kết hợp chăng?.

Những quan hệ bắt buộc. 

Ở đây một số sự vật được xem xét trong mối quan hệ gắn bó với nhau. Một hãng
sản xuất thiết bị văn phòng muốn thiết kế một kiểu làm việc mới cho các cán bộ điều
hành. Một số sự vật được đưa vào danh sách: Bàn làm việc, máy thu hình, đồng hồ, máy
tính, máy sao hay chụp, tủ sách v.v... Kết quả là một cái bàn đầy thiết bị điện tử với một
bản điều khiển giống như trong buồng lái máy bay.

Phân tích hình thái học 

Phương pháp này đòi hỏi phải phát hiện những cấu trúc rồi khảo sát mối quan hệ
giữa chúng. Giả sử vấn đề là "di chuyển một cái gì đó từ chỗ này sang chỗ khác bằng
một phương tiện cơ giới". Những biến quan trọng là kiểu phương tiện (Xe, gối dỡ, quang
treo, bệ đỡ), môi trường truyền lực (không khí, nước, dầu, bề mặt cứng, bánh lăn, đường
ray), nguồn năng lượng (khí nén, máy nổi động cơ điện). Chẳng hạn như một phương
tiện xe kiểu có động cơ nổ và di chuyển trên một mặt phẳng cứng là ô tô. Hy vọng là tìm
được một cách kết hợp mới.

Phát hiện nhu cầu/vấn đề 

Những phương pháp sáng tạo trên không đòi hỏi thông tin từ người tiêu dùng để
hình thành ý tưởng. Mặt khác, việc phát hiện nhu cầu/vấn đề lại bắt đầu từ người tiêu
dùng được hỏi về nhu cầu, vấn đề là ý tưởng. ví dụ, họ có thể được hỏi về những vấn đề
khi sử dụng một sản phẩm hay một loại sản phẩm cụ thể. 

Thảo luận nhóm 
Có thể kích thích nhóm sáng tạo bằng phương pháp động não do Alex Osborn đưa

ra. Nhóm động não thông thường từ sáu đến mười người. vấn đề được đặt ra cụ thể. Các
buổi họp chỉ kéo dài khoảng một giờ. Người chủ trì có ý kiến mở đầu là "Hãy nhớ rằng
chúng ta cần càng nhiều ý tưởng càng tốt, càng rộng càng tốt và nhớ rằng chưa cần đánh
giá". Các ý tưởng bắt đầu tuôn ra, ý tưởng này làm nảy sinh ý tưởng khác, và trong vòng
một giờ có thể có hàng trăm ý tưởng mới được ghi lại bằng máy ghi âm. Để cho cuộc
họp có hiệu quả tối đa, Osborn đưa ra bốn ý kiến chỉ đạo sau:
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+ Không phê phán: Phải loại bỏ những ý kiến phê phán các ý tưởng ngay cả sau
một thời gian 

+ Tự do thoải mái: ý tưởng càng rộng lớn càng tốt im lặng thì dễ hơn là nói ra
được ý nghĩ của mình 

+ Khuyến khích số lượng: càng nhiều ý tưởng thì càng nhiều khả năng có những ý
tưởng hữu ích 

+ Khuyến khích kết hợp và phát triển ý tưởng: Những người tham dự có thể kết
hợp những ý tưởng của người khác thành những ý tưởng mới.

Điểm chủ yếu về sự hình thành ý tưởng là mọi Công ty đều có thể làm nảy sinh
những ý tưởng hay bằng cách tổ chức một cách thích hợp. Công ty cần động viên công
nhân viên nêu ra những ý tưởng của mình. Chúng phải được chuyển đến một vị chủ tịch
ban tập hợp ý tưởng có tên và số điện thoại được phổ biến cho mọi người biết. Các ý
tưởng phải được viết ra giấy và được một ban phụ trách ý tưởng xem xét hàng tuần. Ban
phụ trách ý tưởng phải phân loại các ý tưởng thành ba nhóm: Những ý tưởng có hứa hẹn,
những ý tưởng vụn vặt, và những ý tưởng bị loại bỏ. Mỗi ý tưởng có hứa hẹn sẽ được
một thành viên của ban đó nghiên cứu rồi báo cáo lại. Sau đó những ý tưởng có hứa hẹn
còn lại sẽ được đưa vào quá trình sàng lọc toàn diện. Công ty sẽ tặng thưởng tiền hay
giấy khen cho những công nhân viên đã đưa ra được những ý tưởng hay nhất.

b. Sàng lọc ý tưởng 

Mục đích của giai đoạn hình thành ý tưởng là sáng tạo ra thật nhiều ý tưởng. Mục
đích của các giai đoạn tiếp theo là giảm bớt số ý tưởng xuống còn vài ý tưởng hấp dẫn và
có tính thực tiễn. Giai doạn loại bớt ý tưởng đầu tiên là giai đoạn sàng lọc. 

Khi sàng lọc các ý tưởng công ty phải tránh hai kiểu sai lầm. Bỏ sót sai lầm xảy ra
khi công ty gạt bỏ một ý tưởng hay. Việc dễ nhất có thể làm được là tìm ra những thiếu
sót trong các ý tưởng của người khác . Có những Công ty phải giật mình khi xem lại một
số ý tưởng mà họ đã gạt bỏ.

Sai lầm để lọt lưới xảy ra khi Công ty để cho một ý tưởng tồi đi vào giai đoạn
phát triển và thương mại hoá. Ta có thể phân biệt ba kiểu thất bại của sản phẩm. Thất bại
tuyệt đối của sản phẩm là mất tiền; tiền bán nó không đủ để trang trải chi phí biến đổi.
Thất bại một phần của sản phẩm là mất tiền, nhưng tiền bán nó đủ để trang trải toàn bộ
chi phí biến đổi và phần chi phí cố định. Thất bại tương đối của sản phẩm có đem lại lợi
nhuận nhưng thấp hơn tỷ suất lợi nhuận mục tiêu của Công ty. 

Mục đích của việc sàng lọc là loại bỏ những y tưởng tồi càng sớm càng tốt. Lý do
là chi phí phát triển sản phẩm tăng lên đáng kể qua mỗi giai đoạn phát triển tiếp theo.
Khi sản phẩm bước vào những giai đoạn cuối, ban lãnh đạo cảm thấy rằng mình đã đầu
tư quá nhiều vào việc phát triển sản phẩm đó, nên phải tung nó ra bán để gỡ lại một phần
vốn đầu tư. Nhưng như vậy có nghĩa là thả những đồng tiền trong túi mình ra để rồi đuổi
bắt những đồng tiền còn chưa thấy bóng dáng nó ở đâu, nên giải pháp thực tế là không
được để cho những ý tưởng sản phẩm yếu kém được tiếp tục triển khai.

c. Phát triển và thử nghiệm quan niệm 
Những ý tưởng hấp dẫn phải được xác định chi tiết thành những quan niệm về sản

phẩm có thể thử nghiệm được. Ta có thể phân biệt ý tưởng sản phẩm, quan niệm sản
phẩm và hình ảnh sản phẩm. ý tưởng sản phẩm là một sản phẩm có thể có mà Công ty có
thể cung ứng cho thị trường. Quan niệm sản phẩm là một cách giải thích ý tưởng bằng
ngôn ngữ mà người tiêu dùng hiểu được. Hình ảnh sản phẩm là bức tranh cụ thể của một
sản phẩm thực tế hay tiềm ẩn mà người tiêu dùng có được.
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d. Hoạch định chiến lược Marketing cho sản phẩm mới 

Bây giờ người quản trị sản phẩm mới phải hoạch định một chiến lược Marketing
để tung sản phẩm đó ra thị trường. Chiến lược Marketing này sẽ được xác định chi tiết
hơn trong những giai đoạn tiếp sau. 

Kế hoạch chiến lược Marketing gồm ba phần. Phần thứ nhất mô tả quy mô, cơ cấu
và hành vi của thị trường mục tiêu, dự kiến định vị của sản phẩm, phần hai là ước tính
mức tiêu thụ và thị phần, các chỉ tiêu lợi nhuận dự kiến trong một vài năm đầu tiên. 

Phần thứ ba của kế hoạch Marketing trình bày chỉ tiêu mức tiêu thụ và lợi nhuận
lâu dài và chiến lược Marketing mix theo thời gian.

* Ước tính mức tiêu thụ 
Ban lãnh đạo cần ước tính xem mức tiêu thụ có đủ lớn để đem lại lợi nhuận thoả

đáng không. Phương pháp ước tính mức tiêu thụ phụ thuộc vào chỗ sản phẩm đó là sản
phẩm mua một lần,  sản phẩm mua thường xuyên hay sản phẩm mua không thường
xuyên. Mức tiêu thụ lúc đầu tăng, đạt tới đỉnh cao, rồi sau đó tiến dần đến không khi số
người mua tiềm ẩn đã cạn kiệt. Nếu vẫn có những người mua mới tham gia thị trường thì
đường cong sẽ không tiến đến số không.

Ước tính mức tiêu thụ lần đầu 

Nhiệm vụ đầu tiên là xác định khối lượng mua lần đầu sản phẩm mới đó trong
từng thời kỳ.

Ước tính mức tiêu thụ thay thế 
Để ước tính mức tiêu thụ thay thế, ban lãnh đạo phải nghiên cứu phân bố tuổi thọ

sản phẩm của mình. Mức thấp của phân bố này chỉ khi bắt đầu có mức tiêu thụ thay thế.
Thời điểm thay thế thực tế còn chịu ảnh hưởng của quan điểm kinh tế của khách hàng,
tình hình thu chi và các phương án sản phẩm cũng như giá cả, điều kiện tài trợ và nỗ lực
bán hàng của Công ty. Vì rất khó xác định mức tiêu thụ thay thế trước khi sản phẩm
được sử dụng thực tế, một số hãng sản xuất dựa trên cơ sở ước tính mức tiêu thụ lần đầu
để quyết định việc tung ra chỉ một sản phẩm mới.

Ước tính mức tiêu thụ lặp lại 
Đối với sản phẩm mới mua thường xuyên người bán phải ước tính mức tiêu thụ

lặp lại cũng như mức tiêu thụ lần đầu. Chính là vì giá trị đơn vị của sản phẩm mua
thường xuyên thấp nên chỉ sau khi tung ra thị trường một ít lâu là đã có trường hợp mua
lặp lại. Mức mua lặp lại cao có nghĩa là khách hàng hài lòng, mức tiêu thụ có thể vẫn cao
ngay cả sau khi tất cả mọi người đã mua lần đầu. Người bán phải theo dõi tỷ lệ phần
trăm trường hợp mua lặp lại xảy ra trong từng lớp mua lặp lại: Những người mua lặp lại
một lần, hai lần, ba lần, v.v... Có một số sản phẩm và nhãn hiệu được mua một vài lần rồi
thôi. Điều quan trọng là phải ước tính xem tỷ lệ mua lặp lại có thể tăng hay giảm, và với
mức độ như thế nào đối với những lớp mua lặp lại nhiều hơn. 

* Ước tính chi phí và lợi nhuận 
Sau khi chuẩn bị dự báo mức tiêu thụ, ban lãnh đạo có thể ước tính chi phí và lợi

nhuận dự kiến của vụ kinh doanh này. Chi phí do các phòng nghiên cứu và phát triển,
sản xuất, Marketing và tài chính ước tính. 

Các Công ty sử dụng những số liệu tài chính để đánh giá giá trị của đề án sản
phẩm mới. Đơn giản nhất là phân tích điểm hoà vốn, trong đó ban lãnh đạo đánh giá xem
Công ty phải bán được bao nhiêu đơn vị sản phẩm đó thì mới hoà vốn, với giá và cơ cấu
chi phí đã định. Nếu ban lãnh đạo tin chắc rằng Công ty có thể dễ dàng đạt được số
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lượng để hoà vốn, thì thường nó sẽ để cho tiếp tục chuyển đề án sang giai đoạn phát triển
sản phẩm.

Phương pháp phức tạp nhất là phân tích rủi ro. Ở đây ba kết quả ước tính (lạc
quan, bi quan và nhiều khả năng nhất) thu được đối với từng biến không chắc chăn, có
ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của môi trường Marketing đã giả thiết và chiến lược
Marketing đã định trong kỳ kế hoạch. Máy tính mô phỏng các kết quả khả dĩ và tính toán
phân phối xác suất của tỷ suất lợi nhuận, thể hiện khoảng tỷ suất lợi nhuận có thể đạt
được và xác suất của chúng.

e. Phát triển sản phẩm và thử nghiệm trên thị trường.

Nếu quan niệm sản phẩm đó qua được thử nghiệm kinh doanh thì nó sẽ đi tiếp
sang giai đoạn nghiên cứu và phát triển và/hay thiết kế kỹ thuật để phát triển thành sản
phẩm vật chất. Cho đến lúc này nó mới chỉ ở dạng mô tả bằng lời, một hình vẽ hay mô
hình phác thảo. Bước này đòi hỏi phải có một sự nhảy vọt về vốn đầu tư, số tiền cần thiết
sẽ lớn gấp bội so với chi phí đánh giá ý tưởng phát sinh trong những giai đoạn trước.
Giai đoạn này sẽ trả lời ý tưởng sản phẩm đó, xét về mặt kỹ thuật và thương mại, có thể
biến thành một sản phẩm khả thi không. Nếu không, thì những chi phí tích luỹ của đề án
mà Công ty đã chi ra sẽ mất trắng, chỉ trừ những thông tin hữu ích đã thu được trong quá
trình đó.

Phòng nghiên cứu và phát triển sẽ phát triển một hay nhiều dạng mẫu vật chất của
quan niệm sản phẩm. Họ hy vọng rằng, sẽ tìm được một nguyên mẫu mà người tiêu dùng
thấy rằng nó có đủ những thuộc tính then chốt được mô tả trong quan niệm sản phẩm,
hoạt động an toàn trong điều kiện sử dụng bình thường, và có thể sản xuất trong phạm vi
chi phí sản xuất đã dự toán.

Việc phát triển được một nguyên mẫu thành công phải mất nhiều ngày,  tuần,
tháng, thậm chí nhiều năm. Không phải Công ty nào cũng chọn con đường thử nghiệm
trên thị trường. Tuy nhiên, hầu hết các Công ty đều biết việc thử nghiệm trên thị trường
có thể cung cấp những thông tin có giá trị về người mua, các đại lý, hiệu quả của chương
trình Marketing, tiềm năng của thị trường và nhiều vấn đề khác. Những vấn đề chính là
sẽ thử nghiệm trên thị trường bao nhiêu lần và cách thử nghiệm như thế nào?

Số lượng thử nghiệm trên thị trường chịu ảnh hưởng một bên là chi phí và rủi ro
của vốn đầu tư, và một bên là sức ép thời gian và chi phí nghiên cứu. Những sản phẩm
có vốn đầu tư rủi ro cao cần được thử nghiệm trên thị trường tới mức độ đủ để không
phạm sai lầm; chi phí thử nghiệm trên thị trường sẽ bằng một tỷ lệ phần trăm không
đáng kể trong tổng chi phí của dự án. Những sản phẩm có rủi ro lớn, tức là những sản
phẩm tạo ra những loại sản phẩm mới (bữa ăn sáng liền đầu tiên) hay có những tính chất
mới (thuộc đánh răng đầu tiên có chứa fluoride) cần được thử nghiệm trên thị trường
nhiều hơn những sản phẩm cải tiến (nhãn hiệu thuốc đánh răng khác). Nhưng số lượng
thử nghiệm trên thị trường có thể giảm đi một chừng mực nào đó nếu cong ty đang bị
sức ép về thời gian vì thời vụ đã bắt đầu hay vì các đối thủ cạnh tranh sẽ tung ra những
nhãn hiệu của mình. Vì vậy công ty có thể chấp nhận rủi ro sản phẩm bị thất bại hơn là
rủi ro mất khả năng phân phối hay xâm nhập thị trường với một sản phẩm chắc chắn
thành công. Chi phí thử nghiệm trên thị trường cũng chịu ảnh hưởng của số lượng thử
nghiệm và loại sản phẩm gì.

f. Thương mại hóa
Thử nghiệm trên thị trường có lẽ đã cung cấp đủ thông tin để ban lãnh đạo quyết

định xem xét các sản phẩm mới ra không. Nếu Công ty tiếp tục thương mại hoá thì nó
phải chịu những chi phí lớn nhất từ trước đến giờ. Công ty sẽ phải ký hợp đồng sản xuất
hay xây dựng hoặc một cơ sở sản xuất có quy mô tương xứng. quy mô của nhà máy là
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một biến cực kỳ quan trọng của quyết định. Công ty có thể xây dựng một nhà máy nhỏ
hơn so với yêu cầu của dự báo mức tiêu thụ để cho an toàn hơn.

* Thời điểm (trả lời câu hỏi Khi nào?) 

Trong việc thương mại hoá một sản phẩm mới, thời điểm tung ra thị trường có thể
là cực kỳ quan trọng. giả sử, một Công ty hầu như đã hoàn tất việc phát triển một sản
phẩm mới và nghe nó có một đối thủ cạnh tranh sắp kết thúc việc phát triển sản phẩm
của mình. Công ty phải đứng trước ba cách lựa chọn: 

1. Tung ra thị trường trước tiên: Công ty tham gia thị trường đầu tiên thường có
được "ưu thế của người chủ động" là nắm chắc được những người phân phối và khách
hàng chủ chốt và giành được vị trí dẫn đầu về tiếng tăm. Kết quả nghiên cứu của A.Mc
Kinsey cho thấy rằng, người đầu tiên tung sản phẩm mới ra thị trường, cho dù phải chi
vượt ngân sách, vẫn tốt hơn là người đến muộn hơn, nhưng đảm bảo ngân sách. Mặt
khác, nếu sản phẩm đó được tung ra thị trường trước khi chi hết ngân sách, thì sản phẩm
đó có thể có một hình ảnh không hoàn mỹ.

2. Tung ra thị trường đồng thời: Công ty có thể xác định thời điểm tung ra thị
trường đồng thời với đối thủ cạnh tranh đó. Nếu đối thủ cạnh tranh vội vã tung ra thị
trường thì Công ty cũng làm như vậy. Nếu đối thủ cạnh tranh tranh thủ thơi gian, thì
Công ty cũng tranh thủ thời gian, làm thêm giờ để hoàn thiện sản phẩm của mình. Công
ty có thể muốn cả hai cùng gánh chịu chi phí quảng cáo về việc tung sản phẩm mới. 

3. Tung ra thị trường muộn hơn: Công ty có thể hoãn tung sản phẩm của mình ra
thị trường cho đến khi đối thủ cạnh tranh đã xâm nhập thị trường. Trong trường hợp này
có ba lợi thế tiềm ẩn. Đối thủ cạnh tranh sẽ phải gánh chi phí đào tạo thị trường. Sản
phẩm của đối thủ cạnh tranh có thể bộc lộ những thiếu sót mà người đi sau có thể tránh.
Công ty có thể biết được quy mô của thị trường. Ví dụ, công ty EMI của Anh là người đi
tiên phong về kỹ thuật quét cắt lát bằng máy tính, nhưng GE đã giành mất thị trường, bởi
vì nó hoàn hảo hơn rất nhiều về năng lực sản xuất và mạnh hơn nhiều về phân phối cho
các bệnh việc.

Quyết định thời điểm có liên quan đến những vấn đề phụ kèm theo. Nếu sản phẩm
mới thay thế một sản phẩm cũ của công ty, thì Công ty có thể hoãn việc tung ra thị
trường cho đến khi tiêu thụ hết số sản phẩm cũ còn tồn kho. Nếu sản phẩm có tính thời
vụ cao thì có thể giữ lại cho đến đúng thời vụ của nó. Tóm lại, cần phải suy nghĩ kỹ về
thời điểm tung ra thị trường.

* Khu vực thị trường (trả lời câu hỏi ở đâu?) 

Công ty sẽ phải quyết định tung sản phẩm mới ra tại một địa bàn, một khu vực,
nhiều khu vực hay thị trường toàn quốc, thị trường quốc tế. Có một số Công ty có đủ
lòng tin, vốn, và năng lực để tung sản phẩm mới ra thị trường toàn quốc hay toàn cầu.
Họ sẽ xây dựng kế hoạch chiếm lĩnh thị trường theo thời gian. Những công ty nhỏ thì
chọn lấy một thành phố hấp dẫn và mở một chiến dịch chớp nhoáng để xâm nhập thị
trường. Họ cũng xâm nhập các thành phố khác dần dần, mỗi lần một thành phố. Những
Công ty lớn thì từng sản phẩm ra toàn bộ khu vực rồi sau đó chuyển sang khu vực tiếp
sau. Những công ty có mạng lưới phân phối toàn quốc như các hãng ô tô chẳng hạn sẽ
tung model sản phẩm mới của mình trên thị trường cả nước.

Khi áp dụng Marketing vết dầu loang Công ty phải đánh giá mức độ hấp dẫn của
các thị trường. Các thị trường dự kiến có thể liệt kê thành hàng, hay thành cột theo tiêu
chuẩn mức độ hấp dẫn. Những tiêu chuẩn xếp hạng chủ yếu là tiềm năng của thị trường,
danh tiếng địa phương của Công ty, chi phí thiết lập kênh thông tin,  chi phí về các
phương tiện truyền thông, ảnh hưởng của các khu vực đó đối với các khu vực khách, và
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tình hình cạnh tranh. Bằng cách này Công ty xếp thứ tự được những thị trường hàng đầu
và xây dựng một kế hoạch chiếm lĩnh dần từng địa bàn.

* Những khách hàng triển vọng của thị trường mục tiêu (Cho ai?) 

Trong phạm vi những thị trường lấn chiếm, Công ty phải hướng mục tiêu phân
phối và khuyến mãi của mình vào những nhóm khách hàng triển vọng quan trọng nhất.
Những khách hàng triển vọng hàng đầu đối với một sản phẩm tiêu dùng mới, trong
trường hợp lý tưởng, phải có những đặc điểm sau: Họ phải là những người chấp nhận sản
phẩm sớm, sử dụng nhiều, hướng dẫn dư luận và có thể đạt được chi phí thấp. Có một
vài nhóm có đầy đủ tất cả những đặc điểm này. Căn cứ vào những đặc điểm vừa nêu,
Công ty có thể xếp hạng các nhóm khách hàng triển vọng khác nhau rồi chọn nhóm tốt
nhất làm mục tiêu. Mục đích là tạo ra được mức tiêu thụ mạnh càng sớm càng tốt để
động viên lực luợng bán hàng và thu hút thêm những khách hàng triển vọng khác.

Nhiều công ty đã ngạc nhiên khi biết được ai thực sự đã mua sản phẩm của mình
và vì sao. Lò vi ba chỉ phát triển nhảy vọt sau khi bỏng ngô rang bằng lò vi ba phát triển.
Những người sớm chấp nhận đầu máy video đã bị thu hút bởi cơ hội xem phim ảnh
khiêu dâm.

* Chiến lược tung ra thị trường (Làm như thế nào?) 

Công ty phải xây dựng một kế hoạch hành động để tung sản phẩm mới ra những
thị trường lấn chiếm. Để sắp xếp trình tự và phối hợp nhiều hoạt động liên quan đến việc
tung sản phẩm mới ra thị trường, ban lãnh đạo có thể dùng phương pháp sơ đồ mạng như
phương pháp đường tới hạn.

3.3.4.3. Quá trình chấp nhận sản phẩm mới của người tiêu dùng
Quá trình chấp nhận của người tiêu dùng bắt đầu từ chỗ quá trình đổi mới của

Công ty chấm dứt. Nó mô tả cách thức khách hàng tiềm ẩn tìm hiểu về sản phẩm mới,
dùng thử nó và chấp nhận hay từ chối nó. Ban lãnh đạo phải hiểu được quá trình này để
xây dựng một chiến lược hiệu quả nhằm xâm nhập sớm thị trường. Tiếp sau quá trình
chấp nhận của người tiêu dùng là qúa trình trung thành của người tiêu dùng, một mối
quan tâm của nhà sản xuất đã ổn định.

Cách đây nhiều năm,  những người làm Marketing sản phẩm mới đã sử dụng
phương thức tiếp cận thị trường đại trà để tung sản phẩm của mình ra. Họ phân phối sản
phẩm đi khắp mọi nơi và quảng cáo cho tất cả mọi người với giả thiết là hầu hết mọi
người đều là những người mua tiềm ẩn. Phương thức tiếp cận thị trường đại trà, tuy vậy,
cũng có hai nhược điểm: Nó đòi hỏi chi phí marekting lớn và có nhiều trường hợp quảng
cáo lãng phí cho những người không phải là tiêu dùng tiềm ẩn. Những nhược điểm này
đã dẫn đến một phương thức tiếp cận thứ hai là Marketing mục tiêu người sử dụng nhiều,
theo đó lúc đầu sản phẩm được hướng vào những người sử dụng nhiều. Phương thức này
chỉ có nghĩa khi những người sử dụng nhiều có thể dễ phát hiện được và là những người
sớm chấp nhận. Nhưng ngay cả trong nhóm người sử dụng nhiều, người tiêu dùng cũng
có mức độ quan tâm đến sản phẩm và nhãn hiệu mới khác nhau. Nhiều người sử dụng
nhiều trung thành với những nhãn hiệu hiện có. Hiện nay nhiều người làm Marketing sản
phẩm mới hướng vào những người tiêu dùng nào là những người sớm chấp nhận. Theo
lý thuyết người sớm chấp nhận:

+ Những người trong một thị trường mục tiêu khác nhau về khoảng thời gian ngăn
cách giữa lúc họ nhìn thấy sản phẩm mới và lúc họ dùng thử chúng/ 

+ Những người sớm chấp nhận có chung một đặc điểm phân biệt họ với những
người chấp nhận muộn. 
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+ Có những phương tiện truyền thông có hiệu quả để truyền tới những người sớm
chấp nhận. 

+ Những người sớm chấp nhận có xu hướng trở thành những người hướng dẫn dư
luận và có lợi cho việc quảng cáo sản phẩm mới đối với những người mua tiềm ẩn khác.

Bây giờ ta chuyển sang lý thuyết về sự lan truyền đối với sự chấp nhận của người
tiêu dùng, một lý thuyết cung cấp những manh mối để phát hiện ra những người sớm
chấp nhận. 

Những quan điểm về đổi mới. Lan truyền và chấp nhận
Sự đổi mới có nghĩa là mọi hàng hoá, dịch vụ hay ý tưởng được một ai đó nhận

thức là mới. ý tưởng có thể đã có từ lâu rồi, nhưng nó lại là một sự đổi mới đối với người
thấy nó là mới. Sự đổi mới cần có thời gian để lan truyền thông qua hệ thống xã hội.
Rogers định nghĩ quá trình lan truyền là "sự phổ biến một ý tưởng mới từ nguồn sáng
chế hay sáng tạo ra nó đến những người sử dụng cuối cùng hay những người chấp nhận".
Mặt khác, quá trình chấp nhận tập trung vào "quá trình tinh thần thông qua đó một cá thể
đi từ chỗ nghe thấy lần đầu tiên về sự đổi mới đến sự chấp nhận cuối cùng". sự chấp
nhận là quyết định của một cá thể trở thành người sử dụng thường xuyên một sản phẩm.

Những giai đoạn của quá trình chấp nhận 

Kết quả quan sát những người chấp nhận sản phẩm mới cho thấy họ đã trải qua
năm giai đoạn sau: 

+ Biết đến: Người tiêu dùng biết đến sự đổi mới, nhưng còn thiếu những thông tin
về nó. 

+ Quan tâm: Người tiêu dùng bị kích thích để tìm kiếm thông tin về sự đổi mới. 
+ Đánh giá: Người tiêu dùng xem xét có nên dùng thứ sản phẩm mới đó không. 

+ Dùng thử: người tiêu dùng dùng thử sản phẩm mới để đánh giá giá trị của nó kỹ
hơn.

+ Chấp nhận: Người tiêu dùng quyết định sử dụng thường xuyên và hoàn toàn sản
phẩm đó. 

Quá trình tiến triển này cho thấy rằng người làm Marketing sản phẩm mới cần
nhắm vào việc tạo thuận lợi để người tiêu dùng chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn
khác. Một hãng sản xuất máy rửa chén đĩa xách tay, chạy điện phát hiện ra rằng nhiều
người tiêu dùng bị kẹt lại ở giai đoạn quan tâm. Họ không mua là vì họ không biết chắc
chắn và chi phí đầu tư lớn. Thế nhưng những người tiêu dùng này sẽ sẵn sàng dùng thử
máy rửa chén đĩa chạy điện với một khoản chi phí hàng tháng nhỏ. Nhà sản xuất cần suy
tính về việc đưa ra một kế hoạch cho dùng thử, sau đó được quyền chọn mua.

3.3.4.4. Những cản trở cho việc phát triển thành công sản phẩm mới

+ Thiếu những ý tưởng quan trọng về sản phẩm mới trong những lĩnh vực nhất
đinh: Có thể chỉ còn lại rất ít cách cải tiến những sản phẩm cơ bản như thép, chất tẩy rửa
v.v..

+ Thị trường vụn vặt: sự cạnh tranh mạnh mẽ đang dẫn đến chỗ xé nhỏ thị trường.
Các công ty phải hướng những sản phẩm mới của mình vào những đoạn thị trường nhỏ
hơn và điều này có nghĩa là mức tiêu thụ và lợi nhuận sẽ thấp hơn đối với từng sản
phẩm. 

+ Những hạn chế của xã hội và Nhà nước: Những sản phẩm mới phải thoả mãn
được những tiêu chuẩn công cộng, an toàn cho người tiêu dùng và không phá hoại sinh
thái. Những yêu cầu của Nhà nước đã làm chậm lại quá trình đổi mới trong ngành dược
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phẩm ở Mỹ gây rắc rối thêm cho thiết kế sản phẩm và các quyết định quảng cáo trong
những ngành như thiết bị công nghiệp, hoá chất, ô tô và đồ chơi. 

+ Quá trình phát triển sản phẩm mới quá tốn kém: Công ty thường phải đưa ra rất
nhiều ý tưởng về sản phẩm mới để cuối cùng còn lại được một vài ý tưởng tốt. Hơn nữa,
công ty phải đương đầu với những chi phí cho nghiên cứu và phát triển sản xuất và
Marketing ngày càng tăng.

+ Thiếu vốn: Một số Công ty có những ý tưởng tốt, nhưng không thể tăng kinh
phí để nghiên cứu chúng. 

+ Thời gian phát triển ngày càng nhanh: Rất có thể là nhiều đối thủ cạnh tranh
cũng có cùng một ý tưởng giống nhau vào cùng một thời điêmr và kẻ chiến thắng thường
là kẻ nhanh chân nhất. Những sự năng động phải rút ngắn thời gian phát triển bằng cách
sử dụng kỹ thuật thiết kế và sản xuất có máy tính hỗ trợ, các đối tác chiến luợc, thử
nghiệm ý đồ trước, lập kế hoạch Marketing tiên tiến. Các công ty Nhật xem vấn đê thách
thức là "đạt chất lượng tốt hơn với giá rẻ và tốc độ nhanh hơn đối thủ cạnh tranh". 

+ Chu kỳ sống của sản phẩm ngắn hơn: Khi một sản phẩm mới thành công, các
địch thủ lập tứ sao chép nó, thành thử chu kỳ sống của sản phẩm mới sẽ bị rút ngắn đáng
kể. Sony thường chỉ được hưởng ba năm trọn vẹn cho sản phẩm mới của mình trước khi
bị các đối thủ khác sẽ nhái theo sản phẩm mới trong vòng sáu tháng và khó còn đủ thời
gian để cho Sony chuộc lại được vốn đầu tư của mình.

Dù vậy việc tung ra thị trường sản phẩm mới thành công cũng còn có những yếu
tố đặc trưng chung. Việc phát triển thành công một sản phẩm mới đòi hỏi Công ty phải
thành lập một tổ chức có hiệu lực để quản trị quá trình phát triển sản phẩm mới. Công ty
cần vận dụng những công cụ phân tích và quan điểm tốt nhất trong từng giai đoạn của
quá trình này.

78



A. CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Trình bày khái niệm về sản phẩm? Lấy ví dụ minh họa

2. Mô tả các giai đoạn trong chu kỳ sống của sản phẩm? Chính sách Marketing áp dụng cho
từng giai đoạn?

3. Trình bày các chính sách sản phẩm?
4. Giả sử có một sản phẩm mới “rượu được làm từ quả mận Bắc Hà – Lào Cai”. Anh / chị
hãy thiết  kế nhãn hiệu và bao bì cho sản phẩm mới này.
B. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM XE MÁY TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
Thị trường Việt Nam luôn được coi là thị trường lớn và có triển vọng rất cao. Theo

ước tính của các chuyên gia thì nhu cầu hàng năm về xe máy của Việt Nam là khoảng 1,5
triệu chiếc. Và các chuyên gia cũng dự đoán rằng số lượng xe máy ở Việt Nam sẽ đạt 40
triệu chiếc trong mười năm tới. Có thể thấy thị trường xe máy Việt Nam đang nằm trong
nửa cuối của giai đoạn tăng trưởng. Giai đoạn này có sự phân hóa rõ rệt trong hành vi sử
dụng, tiêu dùng sản phẩm giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi, giữa
các nhóm tuổi, giữa các nhóm khách hàng có đặc trưng tâm lý, giá trị lợi ích khác nhau.
Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất xe máy phải nắm được sự biến đổi về hành vi
người tiêu dùng  để từ đó đa dạng hóa, khác biệt hóa tối đa sản phẩm để thỏa mãn tốt hơn
nhu cầu của khách hàng cũng như chiến thắng đối thủ cạnh tranh.  
Câu hỏi thảo luận

Từ tình huống trên, anh/ chị hãy liên hệ đến công ty Honda Việt Nam và trả lời
các câu hỏi sau:

1. Theo anh/ chị sản phẩm của Honda Việt Nam đang ở giai đoạn nào trong chu kỳ sống
của sản phẩm?

2. Công ty Honda Việt Nam đã có các chính sách Marketing nào áp dụng cho từng giai
đoạn trong chu kỳ sống của sản phẩm?

3. Công ty Honda Việt Nam đã đưa ra chính sách sản phẩm như thế nào? Điều đó đem lại
thành công  gì cho Honda Việt Nam?
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Chương 4. CHÍNH SÁCH GIÁ CẢ

4.1. VAI TRÒ VÀ YÊU CẦU CỦA VIỆC ĐỊNH GIÁ TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

4.1.1. Vai trò của việc định giá
 a. Khái niệm giá 

Giá cả mang nhiều tên gọi khác nhau. Giá cả - tên gọi giá của hầu hết sản phẩm vật
chất; học phí - giá của các khóa học; cước - giá của dịch vụ vận chuyển, giá của thông
tin…

- Theo quan điểm của C.Mác: Giá cả là hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị
hàng hóa

- Đối với người mua: Giá cả của một sản phẩm hoặc dịch vụ là khoản tiền mà
người mua phải trả cho người bán để được quyền sở hữu, sử dụng sản phẩm hay dịch
vụ đó.

- Đối với người bán: Giá cả của một hàng hóa, dịch vụ là khoản thu nhập người
bán nhận được nhờ việc tiêu thụ sản phẩm đó. 

b. Vai trò
 - Giá cả ảnh hưởng mạnh đến khối lượng sản phẩm tiêu thụ, ảnh hưởng trực tiếp

đến doanh số và lợi nhuận của doanh nghiệp.
 - Giá cả là cơ sở giúp doanh nghiệp lựa chọn mặt hàng, xác định cơ cấu chủng loại

tối ưu và khả năng, trình độ thâm nhập thị trường.
 - Giá cả là tiêu chuẩn quan trọng giúp khách hàng đánh giá và lựa chọn sản phẩm.

 - Giá cả tập trung các mối quan hệ về lợi ích kinh tế giữa người bán và người mua,
về vị trí và vai trò của doanh nghiệp trên thị trường, cũng như sự tác động hướng dẫn và
kích thích tiêu dùng của khách hàng.

 - Giá cả là đối tượng và công cụ để chính phủ tác động vào nền kinh tế thị trường,
khắc phục khuyết tật của nền kinh tế.

- Giá cả ảnh hưởng mạnh mẽ đến các chính sách Marketing khác.

4.1.2. Yêu cầu của việc định giá
 a. Yêu cầu từ phía doanh nghiệp

 - Giá cả phải đảm bảo doanh thu bù đắp chi phí kinh doanh.
 - Giá cả đảm bảo cho doanh nghiệp đạt được các mục tiêu, trong đó lợi nhuận là

mục tiêu cơ bản và lâu dài.
 - Giá cả phải phù hợp và hỗ trợ các chính sách Marketing khác.

b. Yêu cầu từ phía thị trường
 - Giá cả phải phù hợp với khả năng chi trả của khách hàng để sản phẩm được lựa

chọn vào danh sách mua hàng.
 - Giá cả đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp với các nhà kinh doanh khác

(trung gian). 
- Đảm bảo lợi ích và khả năng cạnh tranh về giá với các đối thủ cạnh tranh trên thị

trường. Với yêu cầu này, doanh nghiệp phải đưa ra mức giá phù hợp với sản phẩm và thị
trường mục tiêu mà doanh nghiệp đang hướng tới. 

 - Giá cả phải phù hợp với thông lệ và tập quán thị trường.
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c. Yêu cầu từ phía môi trường kinh doanh

 - Giá cả phải phù hợp với hệ thống chính sách, pháp luật, quy chế của nhà nước.
 - Giá cả phải thỏa mãn những yêu cầu của các bộ phận môi trường khác như văn

hóa,  xã hội, khoa học…
4.2. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH GIÁ

         Để có những quyết định đúng đắn về giá đòi hỏi những người làm giá phải hiểu biết
sâu sắc về các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến cấu thành và động thái của giá bao gồm
các yếu tố thuộc bản thân doanh nghiệp và các yếu tố bên ngoài.
4.2.1. Những yếu tố thuộc bản thân doanh nghiệp

 a. Chi phí sản xuất kinh doanh
Sự hiểu biết chính xác về chi phí bỏ ra để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rất quan

trọng đối với các quyết định về giá bởi vì:
- Khoảng cách giữa giá và chi phí là lợi nhuận. Khi mức giá bán đã được ấn định,

một đồng chi phí tăng thêm là một đồng lợi nhuận giảm xuống.
- Chi phí là yếu tố quyết định giới hạn thấp nhất của giá. Doanh nghiệp có thể tiêu

thụ sản phẩm với mức giá thấp hơn chi phí cung ứng, song đó chỉ là giải pháp tạm thời.
Các doanh nghiệp đều muốn tính một mức giá đủ để trang trải mọi chi phí bỏ ra trong sản
xuất và phân phối và có lợi nhuận chính đáng cho những nỗ lực kinh doanh và gánh chịu
rủi ro. Vì vậy, khi ấn định mức giá bán, giá thành thường được coi là căn cứ quan trọng,
là bộ phận tất yếu cấu thành của mức giá.

- Khi doanh nghiệp có khả năng kiểm soát được chi phí, họ sẽ dành được thế chủ
động trong việc thay đổi giá thành được lợi thế cạnh tranh, tránh mạo hiểm.

 b. Các mục tiêu Marketing của doanh nghiệp 

Các mục tiêu Marketing đóng vai trò định hướng trong việc xác định vai trò, nhiệm
vụ và cách thức ứng xử về giá trong giao dịch. Mỗi một mục tiêu đòi hỏi các quyết định
về giá riêng. Cụ thể:

  - Mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận

Doanh nghiệp đưa ra mức giá cao sau đó hạ thấp dần. Mục tiêu này đặt ra khi công
ty có những ưu thế tuyệt đối trên thị trường. Khi đó, người ta thường định giá đem lại lợi
nhuận cao nhất (gọi là giá hớt váng sữa). Ví dụ điển hình là một số hãng điện thoại nổi
tiếng như: iphone, samsung, sony ericsson… Họ thường định giá cao đối với sản phẩm
mới (khi sản phẩm của họ nổi trội hơn của đối thủ canh tranh), rồi sau đó hạ thấp dần.

 - Mục tiêu an toàn

 Trong trường hợp cạnh tranh quyết liệt, doanh nghiệp gặp khó khăn, nhu cầu
biến đổi đột ngột mà doanh nghiệp không đáp ứng kịp thời. Khi đó, doanh nghiệp chỉ
cố gắng đưa ra mức giá đủ trang trải chi phí biến đổi để có thể cầm cự trong một thời
gian nhất định để chờ cơ hội mới.(mức giá này chỉ áp dụng trong thời gian ngắn).  

- Mục tiêu thế lực
 Doanh nghiệp đưa ra mức giá thấp, hy vọng đạt quy mô thị trường lớn nhất mà họ

mong muốn. Do lợi nhuận lâu dài nên họ đặt mục tiêu trước mắt là dẫn đầu thị trường.
Khi đó họ thường định giá càng thấp càng tốt .

Ví dụ: Hãng Coca cola và một số hãng sản xuất bia khi xâm nhập vào thị trường
Việt Nam họ đã đưa ra  mức giá thấp để chiếm lĩnh toàn bộ thị trường, sau khi đã chiếm
lĩnh được toàn bộ thị trường họ lại tăng mức giá lên để đạt mục tiêu lợi nhuận. Hàn Quốc
và Trung Quốc là những nước đang sử dụng chiến lược này. 
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- Mục tiêu dẫn đầu thị trường về chất lượng 

Doanh nghiệp có thể đề ra mục tiêu trở thành người dẫn đầu về chất lượng sản
phẩm ở thị trường mục tiêu. Thông thường, với mục tiêu này, doanh nghiệp sẽ ấn định
một mức giá cao. Một mặt, nhẳm trang trải cho những chi phí tạo ra những sản phẩm
có chất lượng cao, mặt khác sử dụng cặp quan hệ chất lượng – giá cả để gây ảnh
hưởng tới sự cảm nhận của khách hàng về chất lượng cao của sản phẩm cung ứng.
Mục tiêu này phù hợp với những sản phẩm đã có thương hiệu hoặc một số sản phẩm
như: Thời trang, nước hoa, mỹ phẩm…  

- Các mục tiêu khác

Giá bán sản phẩm hoặc dịch vụ còn có thể chịu sự chi phối của một số mục tiêu
khác của doanh nghiệp. Chẳng hạn, định giá thấp để ngăn chặn không cho đối thủ cạnh
tranh tham gia thị trường; định giá bán ngang bằng với đối thủ cạnh tranh để ổn định thị
trường; định giá thấp để thu hút khách hàng khi cung ứng sản phẩm mới; định giá ưu đãi
để tìm kiếm sự ủng hộ và hợp tác của lực lượng trung gian…

 c. Chiến lược chung của doanh nghiệp

 Quyết định giá phải phối hợp, hỗ trợ, bổ sung cho quyết định khác về sản phẩm,
phân phối, xúc tiến yểm trợ…

Sự lựa chọn về giá phải được đặt trên cơ sở của các sự lựa chọn về các biến số khác
của Marketing đã được thông qua.

d. Các nhân tố khác
 Ngoài những nhân tố cơ bản thuộc nội bộ doanh nghiệp như đã nêu trên, giá còn

chịu ảnh hưởng của những nhân tố khác. Chẳng hạn, những đặc trưng của sản phẩm (tính
đồng nhất, tính dị biệt, tính thời vụ, tính dễ hỏng…), hệ số co giãn của cung (sản phẩm có
hệ số co giãn của cung thấp, cầu tăng là áp lực chính để tăng giá), cơ cấu tổ chức quản lý,
quy mô và mức độ phức tạp của kinh doanh.

Chất lượng và uy tín của các sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường cũng ảnh
hưởng đến quyết định giá của doanh nghiệp. Một sản phẩm độc đáo thường cho phép bán
giá cao hơn so với những sản phẩm khác cùng loại, chất lượng khác nhau thường được
phản ánh qua những giá khác nhau. Nhiều khách hàng trả giá cao về những sản phẩm có
uy tín, độ an toàn cao khi sử dụng và có tín nhiệm của doanh nghiệp trên thị trường.
Ngược lại, những sản phẩm dễ hỏng, sử dụng theo mùa vụ trong nhiều trường hợp, giá
bán không kể tới chi phí bỏ ra mà thường xuyên phải điều chỉnh cho phù hợp với thời
gian tiêu dùng và sản xuất.

4.2.2. Các yếu tố bên ngoài
  a. Khách hàng và cầu về hàng hóa:

Trong trao đổi, giá là kết quả thỏa thuận giữa hai bên mua và bán. Khách hàng
thường là người có tiếng nói cuối cùng quyết định mức giá thực hiện

Cầu thị trường quyết định giới hạn cao - “trần” của giá. Vì vậy, trước khi ra các
quyết  định giá  những người  làm Marketing phải nắm được những đặc trưng của thị
trường và cầu sản phẩm. Ảnh hưởng của thị trường và cầu đến giá chủ yếu tập trung vào
3 vấn đề lớn:

- Mối quan hệ tổng quát giữa giá và cầu: Mỗi mức giá mà doanh nghiệp đưa ra để
chào hàng sẽ dẫn đến một mức cầu khác nhau. Thông thường cầu và giá có quan hệ tỷ lệ
nghịch, nghĩa là giá càng cao thì cầu càng thấp và ngược lại. Nhưng trên thực tế, khi có
loại hàng hóa đặc biệt,  số lượng hàng hóa cung ứng không đổi,  sự gia tăng của cầu
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thường gây áp lực tăng giá bán trong khoảng thời gian đó. Ví dụ: Loại nước hoa đang
được ưa chuộng, vé xem bóng đá trận chung kết, nhà đất…

- Sự nhạy cảm về giá hay độ co giãn của cầu theo giá: Sự nhạy cảm về giá hay độ co
giãn của cầu theo giá được sử dụng để mô tả mức độ phản ứng của cầu khi giá bán sản
phẩm đó thay đổi. Trên thị trường có sự co giãn về cầu thì sự thay đổi giá cả mới có ý
nghĩa, doanh nghiệp mới đạt được các mục tiêu đề ra. Ví dụ: Doanh nghiệp muốn tăng
khối lượng hàng hóa bán ra thì doanh nghiệp có thể giảm giá. Trong điều kiện cầu co
giãn và trên cơ sở đó, doanh nghiệp tăng được doanh số và đạt được lợi nhuận như dự
kiến, hoặc doanh nghiệp đạt được mục đích thu hút khách hàng về mình.

- Các yếu tố tâm lý khách hàng khi chấp nhận mức giá
 Nhận thức của khách hàng về giá trong nhiều trường hợp chịu ảnh hưởng của yếu

tố tâm lý. Đặc điểm này thường rất phổ biến ở những sản phẩm phi vật chất (dịch vụ)
hoặc những sản phẩm mà sự hiểu biết của khách hàng về sản phẩm, về giá của đối thủ
cạnh tranh còn hạn chế.

Một số xu hướng có tính phổ biến về sự ảnh hưởng của tâm lý tới nhận thức về giá
của khách hàng:

+ Khi hạn chế về sự hiểu biết đối với sản phẩm, thương hiệu và về giá của khách
hàng bị hạn chế, họ thường có sự hoài nghi về mức giá chào hàng. Nếu không giải tỏa
được sự hoài nghi này, họ thường không chấp nhận mức giá

+ Phần lớn khách hàng đều coi giá là chỉ số đầu tiên thông báo cho họ về chất lượng
sản phẩm. Họ cho rằng mức giá bán cao có nghĩa là sản phẩm có chất lượng tốt.

+ Đứng trước một mức giá bán sản phẩm cụ thể, người mua thường so sánh với
“mức giá tham khảo”. “Giá tham khảo” được hình thành qua các nguồn thông tin thương
mại: từ những tình huống mua hàng cụ thể. Giá của sản phẩm cạnh tranh luôn được
người mua cho là “giá tham khảo” quan trọng nhất.

+ Nhiều khách hàng có niềm tin, sở thích về giá khó giải thích bằng lập luận logic.
Ví dụ: thích giá lẻ, dễ có “ảo giác” khi người bán sử dụng nghệ thuật nói giá, đặt giá.

  b. Cạnh tranh
 Khi định mức giá, điều chỉnh và thay đổi giá, doanh nghiệp không thể bỏ qua các

thông tin về giá thành, giá cả và các phản ứng về giá của đối thủ cạnh tranh. Bởi vì, với
người mua, giá của các sản phẩm cạnh tranh là “giá tham khảo” quan trọng nhất. Thật
khó có thể bán một sản phẩm với giá cao hơn một khi khách hàng biết rằng có một sản
phẩm tương tự đang được bán rẻ hơn. 

Ảnh hưởng của cạnh tranh tới các quyết định về giá cần được phân tích trên các
khía cạnh sau:

- Tương quan so sánh giữa giá và chi phí cung ứng sản phẩm của doanh nghiệp và
của sản phẩm cạnh tranh. Khi chi phí cung ứng sản phẩm của doanh nghiệp cao hơn đối
thủ cạnh tranh, doanh nghiệp khó có thể thực hiện được sự cạnh tranh về giá. Ngược lại,
chi phí cung ứng sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ hơn chi phí cung ứng sản phẩm của đối
thủ, họ có thể đặt giá bán thấp hơn để gia tăng thị phần mà vẫn đảm bảo được mức lợi
nhuận cao trên đơn vị sản phẩm.

- Mối tương quan giữa giá và chất lượng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, đặc biệt
là sự đánh giá của khách hàng về tương quan này. Nhờ sự phân tích này, doanh nghiệp có
thể rút ra được những “điểm chuẩn” để định giá sản phẩm tương tự của mình.

- Phản ứng của đối thủ cạnh tranh về giá. Mức độ ảnh hưởng của giá và sản phẩm
cạnh tranh tới các quyết định về giá của doanh nghiệp còn tùy thuộc vào đối thủ cạnh

83



tranh sẽ phản ứng ra sao về chính sách giá mà doanh nghiệp áp dụng và quyền chi phối
về giá thị trường của doanh nghiệp ở mức độ nào?

Để trả lời được câu hỏi này, doanh nghiệp cẩn phải biết họ đang kinh doanh ở hình
thái thị trường nào? Các nhà kinh tế học chia cấu trúc cạnh tranh thành 4 nhóm cơ bản,
đặc điểm hành vi, năng lực chi phối và kiểu phản ứng về giá của doanh nghiệp phụ thuộc
vào họ kinh doanh ở hình thái thị trường nào:

- Hình thái thị trường cạnh tranh thuần túy (hoàn hảo): bao gồm nhiều người mua và
người bán trao đổi với nhau về một sản phẩm đồng nhất. Không có một người mua hay
người bán cá biệt nào có thể gây ảnh hưởng lớn đến giá sản phẩm do thị trường quyết
định.  Những quy định giá riêng của doanh nghiệp đều không có ý nghĩa. Ví dụ: thị
trường nông sản, chứng khoán thì giá cả đều chấp nhận mức giá do số đông thành viên
của thị trường “thỏa thuận”

- Hình thái thị trường độc quyền thuần túy: Người bán độc quyền luôn giành quyền
quyết định về giá. Họ thường định giá bán để duy trì và bảo vệ vị thế độc quyền; dùng
rào cản chống lại sự xâm nhập thị trường của các đối thủ tiềm ẩn. Với những nhà độc
quyền, đề xuất một mức giá độc quyền luôn là vấn đề họ phải quan tâm. Áp lực đối với
các quyết định về giá của họ chỉ có ở phía cầu và sự can thiệp của Chính phủ.

- Hình thái thị trường cạnh tranh có độc quyền: bao gồm nhiều người mua và bán
giao dịch với nhau qua một “khung giá” chứ không phải một giá thị trường duy nhất.
Những doanh nghiệp tạo được cho sản phẩm của mình một sự khác biệt về chất lượng,
mẫu mã, hoặc những dịch vụ kèm theo và được khách hàng chấp nhận, họ có thể đặt một
giá bán riêng biệt. Tuy nhiên, khả năng này là có hạn vì những hàng được trao đổi trên thị
trường có khả năng thay thế nhau rất lớn. 

Khi hoạt động trong hình thái thị trường này, doanh nghiệp luôn phải theo sát giá và
những phản ứng về giá hoặc sẽ liên quan đến giá của các đối thủ cạnh tranh.

- Hình thái độc quyền nhóm: bao gồm một số ít người bán. Từng người trong số họ
luôn có thế mạnh để có thể gây ảnh hưởng tới giá thị trường. Họ rất nhạy cảm với những
chiến lược Marketing và định giá của đối thủ cạnh tranh. Sản phẩm của họ có khả năng
thay thế cho nhau nhưng là sự thay thế có giới hạn. 

Các doanh nghiệp hoạt động trong thị trường độc quyền nhóm đều phải cảnh giác
trước những thay đổi đột ngột về giá của đối thủ. Họ có thể nhanh chóng mất đi khách
hàng thuộc phần thị trường của mình khi đối thủ cạnh tranh dùng giá để lôi kéo. Nếu
cạnh tranh qua giá cả trở nên quyết liệt, các doanh nghiệp hoạt động ở hình thái thị
trường này sẽ rơi vào tình trạng tổn thất nặng nề về tài chính. Khuynh hướng giảm giá
bán để cạnh tranh và hậu quả của nó đã đưa các doanh nghiệp độc quyền nhóm đến sự
liên kết hay thỏa thuận với nhau về thị trường và giá cả. Sự liên kết về giá bán của họ nếu
gây thiệt hại đến người tiêu dùng, chính phủ có thể can thiệp để ngăn chặn.

  c. Các yếu tố bên ngoài khác ảnh hưởng đến chính sách giá như:
 Các yếu tố thuộc môi trường kinh tế như lạm phát, tăng trưởng hay suy thoái, lãi

suất, thất nghiệp… đều ảnh hưởng đến các quyết định về giá vì chúng ảnh hưởng trực
tiếp đến sức mua, chi phí cung ứng và sự nhạy cảm về giá của khách hàng

Ngoài ra, Nhà nước có sự can thiệp thông qua sự thay đổi về luật pháp (luật thuế, lãi
suất tín dụng, luật lệ về giá…) sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản phẩm. Do vậy,
cũng sẽ ảnh hưởng đến giá bán của doanh nghiệp trên thị trường.

Những đạo luật về giá do Nhà nước ban hành có tính phổ biến ở nhiều quốc gia,
người làm giá cần quan tâm bao gồm:
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- Đạo luật liên quan đến thỏa thuận về giá trong giao dịch (ví dụ: ở Mỹ, đạo luật
chống sự dàn xếp giá cả giữa hai bên mua- bán, luật cấm cố định giá).

- Đạo luật chống các thủ đoạn định giá lừa bịp, dối trá (ví dụ: luật quảng cáo về
giá).

- Đạo luật chống các thủ đoạn cạnh tranh về giá không lành mạnh (luật phá giá, tăng
giá của các tổ chức độc quyền).
4.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ

Có nhiều phương pháp định giá khác nhau, dưới đây là một số phương pháp định 
giá cơ bản mà Marketing thường sử dụng.

4.3.1. Phương pháp định giá dựa vào chi phí 
  Căn cứ chính để định giá là chi phí bỏ ra để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

 * Công thức:
 Giá bán = Chi phí đơn vị sản phẩm + Lãi dự kiến

 - Lãi dự kiến theo chi phí sản phẩm: Giả sử lãi dự kiến thu về bằng a% chi phí sản 
xuất bỏ ra. 

Lúc đó:

 Lãi dự kiến = Chi phí đơn vị sản phẩm x 
100

a

 VD: Doanh nghiệp A trong tháng 5/N có chi phí dự kiến và mức tiêu thụ như sau:

 Chi phí biến đổi: 10.000 đồng/sản phẩm
 Chi phí cố định: 300.000.000 đồng

 Số lượng dự kiến tiêu thụ: 50.000sản phẩm
 Lãi dự kiến theo chi phí sản phẩm là: 25%

 Tính giá bán ra?

   Giải:  

Chi phí đơn vị sản phẩm = Chi phí biến đổi +
Chi phí cố định

Số đơn vị sản phẩm

= 10.000 +
300.000.000

50.000
= 16.000

Giá bán = Chi phí đơn vị sản phẩm + Lãi dự kiến
=> Giá bán =  16.000 + 25% x 16.000 = 20.000đ

- Lãi dự kiến tính theo giá bán: giả sử lãi dự kiến thu về bằng b% giá bán
 Dự kiến mức lãi trên giá bán là 20%

Giá bán = Chi phí đơn vị sản phẩm + Lãi dự kiến
Lãi dự kiến = b% * Giá bán

Giá bán =
Chi phí đơn vị sản phẩm

1 - b%

           =
16.000 

1 - 20% 
= 20.000đ   
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 Phương pháp này chỉ dùng trong trường hợp kinh doanh trong ngành ở trạng thái
ổn định, mức tiêu thụ dự kiến được đảm bảo.

4.3.2. Phương pháp định giá dựa vào phân tích điểm hòa vốn.     
Hình 4.1 Đồ thị điểm hòa vốn

 Tại điểm hòa vốn thì:

TR = TC

 P*Q = Chi phí cố định + Chi phí biến đổi

 P =
Chi phí cố định + Chi phí biến đổi

Q

Được dùng trong trường hợp doanh nghiệp chỉ mong muốn hòa vốn, khi mà cạnh
tranh quyết liệt và nhu cầu thay đổi đột ngột.    
4.3.3. Phương pháp định giá theo mức giá hiện hành hay định giá cạnh tranh 

  Khi xác định giá theo mức giá hiện hành, các doanh nghiệp sẽ lấy giá của đối thủ
cạnh tranh làm cơ sở. Họ ít quan tâm đến chi phí sản xuất và cầu thị trường. Giá bán sản
phẩm của doanh nghiệp có thể định cao hơn, thấp hơn hoặc ngang bằng với giá của đối
thủ cạnh tranh. Dưới đây là những nguyên tắc có tính chỉ dẫn về cách đặt giá này:

 - Đặt giá ngang bằng với giá sản phẩm cạnh tranh
 Trường hợp này xảy ra khi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong ngành thuộc

hình thái thị trường độc quyền nhóm, hoặc doanh nghiệp tham gia vào thị trường với
năng lực cạnh tranh nhỏ bé và được gọi là doanh nghiệp “theo sau”  hoặc sản phẩm của
doanh nghiệp về cơ bản là tương tự sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Ví dụ: Nhóm sản
phẩm thực phẩm hoặc nhóm sản phẩm về vật liệu xây dựng.

 - Đặt giá cao hơn giá của sản phẩm cạnh tranh
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Cách đặt giá này có thể được áp dụng khi sản phẩm của doanh nghiệp có những
sự khác biệt so với sản phẩm cạnh tranh và được khách hàng chấp nhận (ví dụ: Chất
lượng cao hơn, mẫu mã và bao bì đẹp hơn...). Tuy nhiên, khoảng chênh lệch về giá
không quá lớn để tránh ảnh hưởng tới những khách hàng nhạy cảm về giá. Nhất là sự
khác biệt về sản phẩm trong tâm trí khách hàng không rõ ràng. Ví dụ: Công ty bánh
kẹo Kinh Đô thường định giá cho sản phẩm của mình cao hơn sản phẩm của các công
ty bánh kẹo khác (như công ty bánh kẹo Hữu Nghị, công ty bánh kẹo Hải Hà, công ty
bánh kẹo Tràng An…) do chất lượng, mẫu mã, bao bì và uy tín nổi trội hơn. 

- Đặt giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh

Trường hợp này được áp dụng cho những sản phẩm mà khách hàng vốn nhạy cảm
về giá. Tuy nhiên, chênh lệch giá không quá lớn để tránh khuynh hướng tạo ra sự cạnh
tranh về giá mang tính chất quyết liệt và tránh sự vi phạm luật pháp quy định cho giá cả
(luật phá giá).

Phương pháp định giá hiện hành rất phổ biến, nhất là trong các trường hợp như chi
phí khó xác định được hay phản ứng cạnh tranh không chắc chắn. 

4.3.4. Định giá phân biệt
   Việc định giá phân biệt xảy ra khi công ty bán một sản phẩm hay dịch vụ với các

mức giá khác nhau không phản ánh chi phí theo tỷ lệ. 
- Định giá theo nhóm khách hàng: Những nhóm khách hàng khác nhau được tính

giá khác nhau cho cùng một loại sản phẩm hay dịch vụ.
 Ví dụ: Viện bảo tàng lấy giá vé vào cửa thấp hơn đối với sinh viên và dân nghèo,

giá vé xem ca nhạc được bán thấp hơn cho sinh viên.
 - Định giá theo dạng sản phẩm: Các phương án sản phẩm khác nhau được định giá

khác nhau nhưng không tỷ lệ với chi phí tương ứng của chúng.
 Ví dụ: Người ta bán một ô tô với giá 21.000 USD. Nhưng họ thêm tính năng mở

trần xe có thể được định giá 27.000 USD trong khi chi phí cho việc đó chỉ là 2000 USD.
 - Định giá theo hình ảnh: Một công ty định giá cùng một loại sản phẩm ở 2 mức

khác nhau dựa trên cơ sở hình ảnh khác nhau.
 Ví dụ: Một người sản xuất dầu thơm có thể đóng dầu thơm vào một kiểu lọ rồi tạo

cho nó một cái tên và một hình ảnh và định giá 10 USD/ lọ.
 Và nếu đóng vào một kiểu lọ đẹp hơn với tên và hình ảnh khác rồi định giá 30 USD/lọ.

  - Định giá theo địa điểm: Địa điểm khác nhau thì định giá khác nhau, mặc dù chi
phí để tạo ra mỗi địa điểm là như nhau.

 Ví dụ: Nhà hát thay đổi giá chỗ ngồi tùy theo vị trí mà người xem ưa thích.
 - Định giá theo thời gian: Giá ở đây thay đổi theo mùa, ngày hay giờ.

 Ví dụ: Hoa bán vào ngày lễ tết được định giá cao hơn ngày bình thường

4.4. CÁC CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ

4.4.1. Các chiến lược định giá sản phẩm mới
Khi công ty tung ra một sản phẩm mới có thể lựa chọn cách định giá thăm dò thị

trường. Hoặc là định giá cao- giá hớt kem hay giá chắt với thị trường.. hoặc là định giá
thấp nhằm thâm nhập thị trường.

a. Định giá chắt với thị trường (Định giá hớt váng sữa – Định giá hớt kem). 
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Nhiều công ty có phát minh được sản phẩm mới đã định giá cao ban đầu để thu
được tỷ suất lợi nhuận lớn trên mỗi đơn vị sản phẩm. Vì giá cao nên số người mua không
nhiều, công ty dần dần giảm giá xuống đẻ có thêm khách hàng mới. Việc định giá chắt
vớt thị trường chỉ có ý nghĩa trong những điều kiện như số lượng người mua đủ để có
mức cầu hiện hành cao, phí tổn trên mỗi đơn vị sản phẩm khi sản xuất với khối lượng
nhỏ, không quá cao đến độ làm triệt tiêu lợi thế của việc đề ra mức giá mà khách sẽ chấp
nhận. Gia ban đầu cao sẽ không thu hút thêm các đối thủ cạnh tranh hay giá cao hỗ trợ
được hình ảnh về một sản phẩm hoàn hảo.

b. Định giá nhằm thâm nhập thị trường 

Một số công ty khác định giá sản phẩm tương đối thấp, hi vọng rằng sẽ thu hút được
một lượng khách mua lớn và đạt được một thị phần lớn. Dần dần do cải tiến, tích lũy kinh
nghiệm, chi phí sản xuất sẽ hạ thấp hơn nữa và lợi nhuận sẽ tăng lên.

Những điều kiện sau đây thuận lợi cho lối định giá thấp 

- Thị trường rất nhạy cảm với giá cả và giá thấp sẽ kích thích sức tăng trưởng của
thị trường nhiều hơn nữa 

- Chi phí sản xuất và phân phối ngày càng giảm do cải tiến và tích lũy được nhiều
kinh nghiệm. 

- Do giá thấp, giảm bớt được cạnh tranh thực tế và tiềm tàng vì đối thủ không thấy
hấp dẫn khi lợi nhuận ít

c. Định giá một sản phẩm mới do mô phỏng 
Khi công ty có kế hoạch triển khai một sản phẩm mới do mô phỏng sẽ phải xác định

vị trí sản phẩm của mình (định vị sản phẩm). Công ty phải quyết định vị trí chất lượng và
giá cả của sản phẩm ấy. 

Hình 4.2: Chiến lược phối hợp giá cả và chất lượng

Nếu Công ty đứng đầu thị trường hiện thời đã chiếm lĩnh ô 1 qua việc đưa ra sản
phẩm hảo hạng và đề ra mức giá cao nhất, thì Công ty mới gia nhập, có thể thích triển
khai một trong số những chiến lược khác. Công ty mới ấy có thể thiết kế một sản phẩm
có chất lượng cao và đề ra giá trung bình (ô2) thiết kế một sản phẩm chất lượng trung
bình và đề ra một trung bình (ô5) .v..v. Công ty cũng phải xem xét qui mô và tốc độ tăng
trưởng thị trường trong mỗi ô và các đối thủ cạnh tranh đặc biệt. 

4.4.2. Các chiến lược định giá phức hợp sản phẩm. 

Logic về định giá cho một sản phẩm là phải biết sửa đổi khi sản phẩm ấy là một
phần của một phức hợp sản phẩm. Trong trường hợp này, Công ty cần tìm kiến cả một
loạt giá hỗ tương để đạt lợi nhuận tối đa của cả phức hợp. Việc định giá khó khăn vì mỗi
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sản phẩm thường có những tương quan về phí tổn, nhu cầu và sự cạnh tranh khác nhau.
Chúng ta sẽ xem xét 4 trường hợp sau đây:

a. Định giá mặt hàng. 

Các Công ty thường triển khai các mặt hàng của một dãy hay tuyến sản phẩm
(product line). Thí dụ hãng Panasonic đưa ra 5 loại máy quay vi deo màu, từ cái đơn giản
nặng 2 kg đến loại phức tạp nặng 2,8 kg gồm hệ thống điều chỉnh ánh sáng, tiêu cự tự
động và ống kính hai tốc độ. Mỗi loại máy nối tiếp trong chuỗi mặt hàng ấy đều có cống
hiến những đặc điểm khác nưa. Các nhà Marketing phải quyết định các bậc giá cho
những loại sản phẩm khác nhau ấy. 

Các bậc giá ấy cần tính đến những cách biệt về phí tổn giữa các máy ấy, những
đánh giá của khách hàng về các đặc điểm khác nhau và giá cả của các đối thủ cạnh tranh.
Nếu sự sai lệch về giá giữa hai máy kế tiếp nhau mà nhỏ thì người mua sẽ mua máy tân
tiến hơn svà điều này sẽ làm tăng lợi nhuận của Công ty nếu sai biệt về phí tổn nhỏ hơn
sai biệt về giá cả. Nếu sự cách biệt về giá mà cao thì khách hàng sẽ mua những máy ít tân
tiến hơn. Nhiệm vụ của nhà Marketing là phải thiết lập được những sự khác biệt về chất
lượng được cảm nhận để góp phần hỗ trợ cho những khác biệt về giá cả.

b. Định giá sản phẩm tùy chọn. 

Nhiều Công ty có đưa ra bán những sản phẩm tùy khách chọn thêm cùng với sản
phẩm chính. Người mua xe hơi có hể đặt mua thêm bộ phận điện tử điều khiển cửa xe, bộ
phận làm tan dương mù, bộ phận làm dịu ánh sáng.v.v.. Việc định giá những bộ phẩm tùy
chọn là một vấn đề không đơn giản. Các hãng xe hơi phải quyết định xem những thứ nào
hình thành giá cả và những thứ nào sẽ để khách tùy chọn. Chiến lược định giá của hãng
General Motors là quảng cáo một kiểu xe đơn thuần với giá 8.000 đô la để thu hút khách
hàng đến phòng trưng bày và dành hầu hết chỗ của phòng triển lãm để bày những chiếc
xe có đủ thứ kèm theo với giá 10.000 hay 12.000 đôla.

Model tiết kiệm thì bị cắt xén rất nhiều tiện nghi đến nỗi phần lớn người mua
không chuộng nó. Khi hãng GM tung ra loại xe mới có truyền động bánh trước hiệu J vào
mùa xuân 1981, hãng đã đưa vào trong giá một số tiện ích mà trước đây chỉ là những thứ
tùy chọn. Giờ đây, giá quảng cáo thường tượng trưng cho một chiếc xe được trang bị
hòan hảo. Tuy nhiên vì giá cao, nhiều khách hàng đã do dự khi mua sắm xe. 

c. Định giá sản phẩm kèm theo. 

Có những sản phẩm được dùng kèm theo với sản phẩm chính. Ví dụ: lưới dao cạo
dùng với dao cạo râu, phim dùng cho máy chụp ảnh. Các nhà sản xuất những sản phẩm
chính (dao cạo râu, máy chụp ảnh) thường định giá chúng thấp và dồn mức lời cao cho
những sản phẩm đi kèm. Kodak định giá máy ảnh của mình thấp vì Công ty kiếm được
nhiều lời từ việc bán phim. Các nhà sản xuất máy ảnh mà không bán phim thì phải định
giá máy cao hơn để đạt lợi nhuận mục tiêu.

d. Định giá sản phẩm phụ. 
Trong ngành chế biến thịt, lọc dầu, hóa chất, luyện kim, thường có các sản phẩm

phụ và sau khi xử lý, chúng có những giá trị nhất định. Các sản phẩm phụ trong ngành
chế biến thịt là da, xương, huyết, lòng, tim, gan,… trong ngành lọc dầu là nhựa đường,
dầu nhớt…; trong ngành luyện kim là xi măng xỉ, bê tông xỉ, khí lò cốc, lò cao..v..v. Khi
tìm kiếm được thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm phụ này, chúng cho phép giảm được
nhiều chi phí, do đó giảm được giá bán sản phẩm chính khiến nó có sức cạnh tranh cao
hơn.
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4.4.3. Các chiến lược điều khiển giá cả. 

Các Công ty thường phải điều chỉnh giá bán do những điềuukiện, hòan cảnh môi
trờng thay đổi hoặc do các yếu tố liên quan đến hách hàng. Các chiến lược điều chỉnh giá
bao gồm: 

a. Định giá chiết khấu. 

Chiết khấu tiền mặt. Chiết khấu tiền mặt là sự giảm giá cho những người mua nào
thanh toán sớm. Một ví dụ tiêu biểu: Nếu người bán ghi là “2/10 net 30” có nghĩa việc
thanh toán được kéo dài trong vòng 30 ngày, nhưng người mua có thể được lợi 2% trên
giá nếu thanh toán hóa đơn trong vòng 10 ngày. Những chiết khấu này khá phổ biến và
phục vụ cho mục đích cải thiện thanh toán khỏan của người bán và làm bớt phí tổn thu nợ
cũng như lượng nợ khó đòi. 

Chiết khấu số lượng là sự giảm giá cho những người mua nhiều. Chiết khấu này
phải được áp dụng cho mọi khách hàng nhằm khích lệ họ mua nhiều nhờ đó giảm được
nhiều phí tổn và tăng được tổng lợi nhuận của Công ty.

Chiết khấu chức năng còn được gọi là Chiết khấu thương mại được nhà sản xuất
giành cho các thành viên trong kênh phân phối nhằm kích thích họ hòan thành tốt các
công việc của họ. 

Chiết khấu theo mùa là sự giảm giá cho các khách hàng mua hàng hay dịch vụ vào
màu vắng khách. Ví dụ các khách sạn vùng biển giảm giá phòng vào mùa đông lạnh.

b. Định giá phân biệt
Các Công ty thường thay đổi mức giá tùy theo đối tượng mua (trẻ em, thương

binh, sinh viên… thường được giảm giá vé xe lửa, máy bay) hoặc tùy loại bao bì, cách
phục vụ, chỗ ngồi (trong rạp hát, rạp chiếu bóng), theo ngày hay giờ phục vụ.

c. Định giá tâm lý 
Ở đây người bán không chỉ lưu tâm đến vấn đề kinh tế mà còn để ý đến khía cạnh

tâm lý học của giá cả nữa. Hãy xem một đầu máy video giá 300 đô la với một đầu máy
cùng loại để giá 299,95 đô la. Chênh lệch thực tế có 5 xu nhưng sự cách biệt về tâm lý rất
lớn. Khách hàng cho máy bán với giá 299,95 đô la là rẻ, nó nằm trong phạm vi trên 200
đô la chứ không phải phạm vi 300 đôla. Người mua có cảm giác được mua với giá rẻ hơn
sẽ vui hơi, hài lòng hơn.

d. Định giá để quảng cáo

Do những hòan cảnh nào đó, các Công ty sẽ tạm thời định giá sản phẩm thấp hơn
giá niêm yết và thậm chí có lúc thấp hơn cả giá thành. Việc định giá quảng cáo mang
nhiều hình thức: 

- Định giá quảng cáo bán giá vốn vào dịp đặc biệt nào đó. 

- Hồi khấu tiền mặt gửi trực tiếp đến khách hàng khi mua sản phẩm của Công ty.
Đây là một công cụ linh hoạt để giải quyết sản phẩm tồn đọng. 

- Chiết khấu tâm lý: người bán đề ra một mức giá cao giả tạo cho một sản phẩm và
rồi bán ra với giá thật thấp. Chẳng hạn trước đây giá bán 599 đô a nay còn 299 đô la.

e. Định giá theo địa dư 
Với những khách hàng ở các miền khác nhau trong nước, Công ty phải định giá

như thế nào? Công ty nên định giá cao đối với khách hàng ở xa để trang trải chi phí vận
chuyển cao hay nên tính cùng một giá cho khách hàng bất kể ở đâu. Định giá theo địa dư
gồm có: 

* Định giá FOB. 
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Định giá FOB là định giá hàng hoá với điều kiện hàng hoá được giao lên sàn của
phương tiện vận chuyển. Sau đó khách hàng chịu chi phí vận chuyển tiếp đến điểm đến.
Có người cho rằng đây là cách công bằng nhất để phân chia chi phí vận chuyển. Tuy
nhiên Công ty sẽ khó thu hút được các khách hàng ở xa, khi ở đó các đối thủ cạnh tranh
có thể cung cấp cho các sản phẩm tương tự có giá bán bằng hoặc cao hơn Công ty một
chút nhưng khách hàng không chịu chi phí vận chuyển lớn.

* Định giá đồng vận phí. 

Ở đây Công ty đề ra mức giá bán như nhau đối với mọi khách hàng bất kể họ ở
đâu. Lối định giá này tương đối dễ quản lý và cho phép Công ty duy trì được mức giá đã
được quảng cáo khắp nước.

* Định giá theo vùng 

Đây là sự triết trung giữa định giá FOB và định giá đồng vận phí. Mọi khách hàng
trong vùng đều mua với một mức giá như nhau tuy nhiên ở những vùng giáp ranh sẽ có
chênh lệch về giá mặc dù khách hàng ở rất gần nhau. 

* Định giá miễn thu vận phí. 

Nhà kinh doanh nào quan tâm đến các khách hàng nhiều hơn nhằm cạnh tranh, họ
có thể chịu tòan bộ phí tổn vận chuyển để thu hút khách. Người ta lập luận rằng: Nếu bán
được nhiều hơn, phí tổn bình quân sẽ hạ xuống và bù lại được phần vận phí phải gánh
thêm ấy. 

Lối định giá này dùng để xâm nhập thị trường và cũng để đứng trụ được trong
những thị trường ngày càng cạnh tranh nhiều hơn.

4.4.4. Chiến lược thay đổi giá
a. Chủ động giảm giá 

Nhiều hòan cảnh có thể làm cho một Công ty phải xét đến chuyện giảm giá sản
phẩm của mình xuống mặc dù điều nàycó thể gây nên những trận chiến về giá cả. Một
nguyên nhân là sự quá thừa năng lực, Công ty thì cần thêm khách hàng nhưng không thể
đạt dược bằng các biện pháp khác. Từ cuối những năm 70 nhiều Công ty đã từ bổ lối định
giá theo hãng dẫn đầu và chuyển sang lối định giá linh hoạt. 

Có nguyên nhân khác nữa là sự giảm thị phần đáng kể do cạnh tranh mãnh liệt về
giá. Một số ngành công nghiệp Mỹ – xe hơi, điện tử, gia dụng, máy ảnh, đồng hồ và thép
đang mất dần thị phần vào tay các đối thủ cạnh tranh Nhật Bản vì sản phẩm của Nhật có
chất lượng cao lại đang bán với giá rẻ hơn sản phẩm của Mỹ. Gãng General Motors đã
phải giảm giá xe hơi iểu mini của mình xuống 10% ở vùng bờ tây nơi mà sự cạnh tranh
của người Nhật mạnh nhất. 

Các Công ty cũng sẽ chủ động giảm giá trong một chiến dịch nhằm chi phối thị
trường thông qua phí tổn thất. Hoặc Công ty khởi đầu với phí tổn thấp hơn đối thủ, hoặc
chủ động giảm giá với hy vọng đạt được thị phần là điều sẽ dẫn tới phí tổn thất khi khối
lượng lớn.

b. Chủ động tăng giá 

Trong những năm gần đây, nhiều Công ty đã phải tăng giá lên. Một sự tăng giá thành
công có thể làm tăng lợi nhuận. Nguyên nhân chính của sự tăng giá là do sự lạm phát chi
phí dai dẳng có tính tòan cầu. Mức tăng năng suất không sánh kịp với vật giá gia tăng đã
gậm dần biến tế lợi nhuận, khiến các Công ty cứ phải tăng giá lên mãi. 
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Nhiều Công ty thường nâng giá cao hơn mức vật giá gia tăng trong sự tiên đoán
rằng sự lạm phát còn cao hơn nữa. Một yếu tố khác dẫn đến chuyện tăng giá là mức cầu
quá độ. 

Để tăng giá thành công, doanh nghiệp nên tránh tạo ấn tượng mình là kẻ đục nước
kéo cò. Phải hỗ trợ việc tăng giá bằng một chương trình truyền thống, nhằm nói cho
khách hàng biết lý do tăng giá. Các lực lượng bán hàng của Công ty nên giúp đỡ khách
hàng tìm các phương cách tiết kiệm.

c. Phản ứng của người mua đối với việc thay đổi giá cả 
Khách hàng không luôn luôn hiểu đúng về sự thay đổi giá cả. Một sự giảm giá có

thể làm cho khách hàng nghi ngờ: sắp có một model mới thay thế, món hàng có khuyết
điểm gì đó và bán không chạy, chất lượng hàng bị giảm.v.v… 

Một sự tăng giá thường làm giảm khối lượng bán ra, có thể có một số ý nghĩa tích
cực đối với người mua: Món hàng bán rất chạy, nếu không mua ngay có thể không mua
được, món hàng có giá trị tốt khác thường.v.v...

d. Phản ứng của đối thủ cạnh tranh đối với sự thay đổi giá cả 

Các nhà cạnh tranh rất dễ phản ứng với sự thay đổi giá. Làm thế nào Công ty có
thể lường trước được các phản ứng có thể có của các nhà cạnh tranh? Có thể phản ứng
của đối thủ cạnh tranh nằm trong chiều hướng chung của việc thay đổi giá - Như vậy
phản ứng của đối thủ có thẻ lượng trước được. Có thể đối thủ coi sự thay đổi giá như sự
thách đố mới và phản ứng theo quyền lợi riêng của họ. Trong trường hợp này Công ty
phải xác định xem phần lợi riêng của họ. Trong trường hợp này Công ty phải xác định
xem quyền lợi riêng của họ là gì? Khi có nhiều nhà cạnh tranh Công ty phải dự đoán
được phản ứng của mỗi đối thủ.

4.5.4. Đáp ứng với những thay đổi giá cả. 
Công ty nên đáp ứng thế nào đối với một sự thay đổi giá do đối thủ cạnh tranh

khởi xướng. Công ty cần xem xét những vấn đề như tại sao đối thủ thay đổi giá? Đối thủ
lập kế hoạch thay đổi giá tạm thời lâu dài. Điều gì sẽ xảy ra cho thị phần và lợi nhuận của
Công ty nếu Công ty không phản ứng lại? hay đáp ứng có thể có của đối thủ sẽ như thế
nào?

Trên cơ sở phân tích mục tiêu, chiến lược của đối thủ những mặt mạnh mặt yếu
của họ, độ nhạy của giá cả và giá trị của thị trường Công ty cần có những phản ứng linh
hoạt và sáng tạo tùy theo những điều kiện và hòan cảnh cụ thể. Các vấn đề này chúng ta
sẽ tham khảo thêm trong các tình huống, tài liệu đọc thêm và bài tập được đưa ra dưới
đây.
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A. CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Anh/ chị hiểu như thế nào là giá cả? Giá cả bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào? Trình
bày sự ảnh hưởng của các yếu tố đó đến chính sách giá?

2.Có mấy phương pháp định giá mà anh/chị đã học? Các phương pháp đó được sử dụng
trong những trường hợp nào?

3. Bài tập tính giá
3.1. Doanh nghiệp Hoàng Lan trong tháng 8/N có chi phí dự kiến và mức tiêu thụ như
sau:
Chi phí biến đổi: 50.000 đồng/sản phẩm

Chi phí cố định: 400.000.000 đồng
Số lượng dự kiến tiêu thụ: 20.000sản phẩm

Lãi dự kiến theo chi phí sản phẩm là: 25%
Tính giá bán ra?

3.2. Doanh nghiệp Mai Anh trong tháng 8/N có chi phí dự kiến và mức tiêu thụ như sau:
Chi phí biến đổi: 20.000 đồng/sản phẩm

Chi phí cố định: 200.000.000 đồng
Số lượng dự kiến tiêu thụ: 60.000sản phẩm

Lãi dự kiến theo giá bán là: 20%
Tính giá bán ra?

4. Định giá phân biệt xảy ra khi nào? Lấy ví dụ minh họa? 
B. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

 CHIẾN LƯỢC GIÁ CỦA CÔNG TY APPROACH SOFTWARE
Công ty Approach Software ở Redwood citi, California, khi mới đưa ra một sản phẩm

mới, họ muốn bán ra thấp để tự giới thiệu và khuyến khích người ta dùng thử chương
trình phần mềm dữ liệu của mình. 

Giám đốc tiếp thị của Approach là bà Jaleh Bisharat, trên cơ sở phân tích tình hình đã
đưa ra mức giá là 149 USD/ đĩa chương trình. Để có thêm thông tin khi ra quyết định, bà
Jaleh Bisharat quyết định gửi tới 50.000 khách hàng thư chào hàng, trong đó đưa ra ba
mức giá để thăm dò: 99 USD, 129 USD, 149 USD. Thông qua tập hợp thông tin trả lời
của khách hàng, bà Jaleh Bisharat nhận thấy số đặt mua ở hai mức giá là 129 USD và 149
USD là xấp xỉ bằng nhau, mức giá 99 USD có ít người đặt mua nhất. Tiếp sau đó, công ty
này đã thử chào hàng với mức giá 199 USD, công ty vẫn tiếp tục nhận được nhiều đơn
đặt hàng hơn. Ba tháng sau khi đưa sản phẩm ra thị trường. Approach đã nâng mức giá
bán lẻ lên tới 399 USD mà vẫn là một trong những sản phẩm bán chạy trên thị trường.
Câu hỏi thảo luận:

1. Anh/ chị hãy nhận xét về chiến lược giá của công ty Approach Software
2. Khi đã nâng mức giá bán lẻ tới 399 USD mà sản phẩm của công ty vẫn bán chạy. Theo
anh/chị, công ty có nên tiếp tục tăng giá nữa không? Nếu tăng thì tăng lên bao nhiêu? Tại 
sao?

3. Qua tình huống này anh/chị rút ra được bài học gì về chiến lược giá?
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Chương 5. CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI

5.1. KHÁI QUÁT VỀ PHÂN PHỐI TRONG MARKETING

5.1.1. Khái niệm phân phối
 Phân phối là các quá trình kinh tế, tổ chức, kỹ thuật nhằm điều hành và vận chuyển

hàng hóa từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng để đạt hiệu quả kinh tế cao.
* Hệ thống phân phối gồm 4 bộ phận cấu thành cơ bản sau:

 - Người cung cấp và người tiêu dùng cuối cùng.
 - Các phần tử trung gian phân phối.

 - Cơ sở vật chất kỹ thuật: Như hệ thống kho tàng, bến bãi, các phương tiện vận tải
và các loại cửa hàng.

 - Hệ thống dịch vụ và thông tin: Như hệ thống thông tin về thị trường, các dịch vụ
mua và bán….

5.1.2. Vai trò của phân phối
  - Phân phối là công cụ quan trọng nối liền sản xuất với tiêu dùng, tạo nên sự ăn

khớp giữa cung và cầu.
  - Phân phối làm giảm bớt chi phí bằng việc giảm đầu mối giao dịch.

  - Phân phối làm thỏa mãn tốt hơn các yêu cầu của người tiêu dùng (thông qua dịch
vụ).

  - Phân phối là bộ phận quan trọng không thể thiếu để hình thành nên chiến lược
Marketing.

5.1.3. Chức năng của phân phối
Trong kinh doanh việc tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, phù hợp với tâm

lý tiêu dùng của khách hàng và định giá sản phẩm hợp lý là những vấn đề quan trọng
hàng đầu. Tuy nhiên, để hàng hóa tới tay người tiêu dùng kịp thời và an toàn, bán hết số
lượng hàng hóa mà doanh nghiệp đã sản xuất ra là một nhiệm vụ không kém phần quan
trọng. Với nhiệm vụ tổ chức quá trình vận động, di chuyển hàng hóa, phân phối thực hiện
những chức năng cơ bản sau đây:

- Chức năng thay đổi quyền sở hữu tài sản

Thông thường trong kinh doanh, nhà sản xuất không làm nhiệm vụ tiêu thụ hàng
hóa. Nhiệm vụ này được chuyển giao cho những phần tử trung gian. Đó là những người
bán buôn, bán lẻ, đại lý. Thực hiện vai trò lưu thông và bán hàng, mối quan hệ giữa
những người phân phối và những người sản xuất được xác định trên cơ sở hợp đồng ký
kết từ trước. Những người phân phối có sự độc lập nhất định và chịu trách nhiệm hoàn
toàn về kết quả kinh doanh của mình. Giá bán sản phẩm qua từng khâu phân phối đảm
bảo cho người kinh doanh bù đắp được các chi phí sản xuất và có một tỷ lệ lãi nhất định.
Quan hệ giữa những người sản xuất và những người phân phối là quan hệ mua bán sòng
phẳng. Bởi vậy, quá trình phân phối chính là quá trình chuyển giao quyền sở hữu sản
phẩm từ người sản xuất đến người bán buôn, người bán lẻ và người tiêu dùng cuối cùng.

  - Chức năng vận động di chuyển hàng hóa
Nội dung căn bản của phân phối là tổ chức quá trình vận động hàng hóa. Quá trình

này được thực hiện thông qua các hoạt động chủ yếu như dự trữ, lưu kho, bốc xếp, vận
chuyển, đóng gói và bán hàng.

 Để chức năng này thực hiện tốt cần chú ý kết hợp hài hòa giữa lực kéo và lực đẩy.
 + Lực đẩy: Tạo nên bởi các phần tử trung gian (đẩy hàng hóa ra thị trường).
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 + Lực kéo: Được tạo nên bởi hoạt động xúc tiến bán hàng (lôi kéo khách hàng)

  - Chức năng thông tin 2 chiều
Quá trình phân phối vận động hàng hóa đồng thời là quá trình truyền tải các thông

tin nhằm duy trì mối quan hệ giữa nhà sản xuất với khách hàng. Thông qua các phần tử
trung gian và hoạt động của họ, nhà sản xuất tiến hành giới thiệu với khách về sản phẩm
và về doanh nghiệp của mình nhằm khuyến khích việc tiêu thụ sản phẩm. Thông qua
phân phối sẽ làm cho người tiêu dùng từ không biết đến biết, từ biết đến thích thú, và từ
thích thú đến muốn mua nó và quyết định mua. Ngược lại, cũng qua các phần tử trung
gian, nhà sản xuất nắm bắt được nhu cầu, thị hiếu và tâm lý tiêu dùng của khách hàng ở
các vùng và các thành phần khác nhau. Chức năng này đòi hỏi cần phải duy trì và thiết
lập mối quan hệ giữa người sản xuất và những người thực hiện chức năng lưu thông phân
phối. Trong trường hợp mối quan hệ này bị gián đoạn, có nghĩa là nhà sản xuất bị cách ly
và gián đoạn với thị trường.

 - Chức năng san sẻ rủi ro trong kinh doanh
Trong trường hợp nhà sản xuất đảm nhiệm luôn việc tiêu thụ các hàng hóa do mình

sản xuất ra thì khả năng rủi ro trong kinh doanh sẽ cao hơn nếu nhiệm vụ này giao cho
các phần tử trung gian phân phối. Nguyên nhân cơ bản là do trình độ chuyên môn hóa
trong hoạt động kinh doanh thấp, vấn đề nắm vững thị trường, ứng xử linh hoạt với thị
trường cũng như nghệ thuật bán hàng của nhà sản xuất thường kém hơn các nhà bán
buôn, bán lẻ và đại lý. Cùng với quá trình chuyển giao quyền sở hữu tài sản qua các kênh
phân phối, nhà sản xuất phải san sẻ lợi nhuận cho những người phân phối. Đồng thời
những nhà phân phối sẽ cùng các nhà sản xuất san sẻ những rủi ro trong kinh doanh.
Điều đó giúp cho các nhà sản xuất tránh được tình trạng ứ đọng vốn, có điều kiện thực
hiện nhiệm vụ sản xuất của mình, hạn chế được thiệt hại do tình trạng “trứng để một rổ”
tạo nên.

5.2. CÁC PHẦN TỬ TRUNG GIAN TRONG PHÂN PHỐI, CÁC LOẠI KÊNH 
PHÂN PHỐI

5.2.1. Vai trò của các phần tử trung gian trong phân phối
5.2.1.1. Các phần tử trung gian trong phân phối

Các nhà bán buôn và bán lẻ là các phần tử trung gian trong phân phối, đóng vai trò
quan trọng trong hệ thống kênh phân phối, họ có những mục tiêu riêng, đặc điểm riêng và
chiến lược Marketing riêng. Người quản lý kênh phân phối phải tìm hiểu tất cả các vấn
đề này để sử dụng họ trong hệ thống phân phối của mình.

a. Bán lẻ
* Khái niệm bán lẻ

Bán lẻ là tất cả những hoạt động có liên quan đến việc bán hàng hóa hay dịch vụ
trực tiếp cho người tiêu thụ cuối cùng để họ sử dụng cho bản thân chứ không phải kinh
doanh. 

Có nhiều tổ chức- nhà sản xuất, nhà bán buôn, nhà bán lẻ - thực hiện chức năng bán
lẻ, nhưng phần lớn công việc bán lẻ là do những nhà bán lẻ chuyên nghiệp thực hiện. Việc
bán lẻ có thể thực hiện qua nhân viên bán hàng trực tiếp, bưu điện, điện thoại hay các máy
bán lẻ tự động

* Các dạng nhà bán lẻ

Các nhà bán lẻ thuộc đủ loại quy mô và hình thức, và luôn xuất hiện thêm những
kiểu bán lẻ mới. Các chức năng phân phối do các nhà bán lẻ thực hiện có thể phối hợp
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theo nhiều cách khách nhau để tạo ra các dạng mới của định chế bán lẻ. Có thể phân loại
những nhà bán lẻ theo một số các tiêu thức sau đây:

- Theo số lượng dịch vụ nhà bán lẻ cung cấp, người ta chia ra 3 loại bán lẻ với mức
độ cung cấp dịch vụ từ ít đến nhiều. Các nhà bán lẻ tự phục vụ cung cấp rất ít dịch vụ.
Các nhà bán lẻ cung cấp dịch vụ hạn chế, chỉ cung cấp một số ít dịch vụ. Các nhà bán lẻ
cung cấp dịch vụ đầy đủ với nhiều loại dịch vụ hoàn chỉnh cung cấp cho khách hàng với
giá bán cao.

- Theo những mặt hàng mà nhà bán lẻ bán, người ta chia ra cửa hàng chuyên doanh,
cửa hàng bách hóa, siêu thị, cửa hàng tiện dụng và cửa hàng cao cấp. Cửa hàng chuyên
doanh bán những dòng sản phẩm hẹp và chuyên sâu. Cửa hàng bách hóa bày bán nhiều
mặt hàng khác nhau, mỗi mặt hàng là một quầy riêng. Siêu thị là những trung tâm bán lẻ
lớn, chi phí thấp, tự phục vụ giá thấp, doanh số bán cao. Cửa hàng tiện dụng là những cửa
hàng bán lẻ nhỏ, bán một số mặt hàng phục vụ nhu cầu thường xuyên của người tiêu dùng.

- Theo giá bán của nhà bán lẻ, người ta chia ra cửa hàng chiết khấu (giảm giá), cửa
hàng kho, cửa hàng bán bằng catalog…

- Theo phương pháp hoạt động của nhà bán lẻ chia thành bán lẻ qua cửa hàng và
bán lẻ không qua cửa hàng. Bán hàng không qua cửa hàng có nhiều hình thức như đặt
hàng qua thư, máy bán hàng, mua hàng qua máy tính, qua điện thoại và bán lẻ tại nhà.

- Theo hình thức sở hữu chia ra thành cửa hàng bán lẻ độc lập, chuỗi tập đoàn, hợp
tác xã bán lẻ, hợp tác xã tiêu thụ và các đại lý độc quyền kinh tiêu. Các cửa hàng độc lập
do một cá nhân làm chủ và tự quản lý. Chuỗi tập đoàn thường bao gồm nhiều cửa hàng
bán lẻ thuộc cùng một chủ sở hữu, bán những mặt hàng tương tự như nhau và việc mua
bán có sự điều hành tập trung. Hợp tác xã bán lẻ gồm một số các nhà bán lẻ độc lập liên
kết lại và thành lập một tổ chức thu mua có tính chất tập trung và điều hành các công việc
bán hàng và quảng cáo thống nhất. Hợp tác xã tiêu thụ là tổ chức bán lẻ do chính các
khách hàng thành lập ra. Các đại lý độc quyền kinh tiêu là những liên kết theo hợp đồng
giữa bên chủ quyền (nhà sản xuất, nhà bán buôn hay tổ chức dịch vụ) và bên nhận quyền
(các nhà bán lẻ) muốn mua quyền sở hữu và quyền kinh doanh sản phẩm.

- Theo địa điểm quy tụ cửa hàng, người ta chia ra thành khu kinh doanh trung tâm,
trung tâm mua bán vùng, trung tâm mua bán địa phương, trung tâm mua bán cận ven.

c. Các quyết định Marketing của doanh nghiệp bán lẻ
Quyết định về thị trường trọng điểm
Nhà bán lẻ cần có đầy đủ thông tin về thị trường trọng điểm. Từ đó xác định được

hoạt động của mình phải được định vị như thế nào trên thị trường đó. Quyết định về định
vị sẽ chi phối mọi quyết định khác. Và mọi hoạt động Marketing khác có tác dụng củng
cố sự định vị của nhà bán lẻ trên thị trường.

Quyết định về danh mục sản phẩm
Nhà bán lẻ phải quyết định danh mục sản phẩm mà họ bán, chất lượng sản phẩm ,

các dịch vụ khách hàng kèm theo mỗi loại sản phẩm, và môi trường ở cửa hàng nơi bán
hàng, cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Quyết định về giá bán
Giá bán lẻ thưởng gắn liền với giá mua vào, và các dịch vụ bổ sung kèm theo. Giá

bán lẻ thường được tính theo giá mua vào cộng lợi nhuận %. Đối với các nhóm khách
hàng khác nhau, nhà bán lẻ cần định giá khác nhau. Cũng cần phải điều chỉnh giá khi có
các biến động trên thị trường.

Quyết định về xúc tiến hỗn hợp
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Nhà bán lẻ cũng phải quyết định về các thành tố của xúc tiến hỗn hợp để truyền
thông cho khách hàng biết. Nhân viên bán hàng, nơi bán hàng cũng là một kênh xúc tiến
tốt.

Quyết định về địa điểm cửa hàng
Địa điểm bán hàng có vai trò quan trọng đối với sự thu hút khách hàng của nhà

bán lẻ. Do vậy, nhà bán lẻ cần phải xác định được các tiêu chuẩn đúng đắn đề chọn địa
điểm bán hàng.

b. Bán buôn
*  Khái niệm bán buôn

Bán buôn bao gồm tất cả các hoạt động nhằm bán hàng hóa và dịch vụ cho những
người mua về để bán lại hoặc để kinh doanh.

Các nhà bán buôn có nhiều đặc điểm khác với các nhà bán lẻ. Thứ nhất, do họ
giao dịch chủ yếu với các khách hàng buôn bán nên họ ít quan tâm đến quảng cáo, địa
điểm và bầu không khí của cửa hàng. Thứ hai, nhà bán buôn thường có phạm vi buôn bán
rộng hơn và khối lượng hàng hóa giao dịch cũng lớn hơn. Thứ ba, họ chịu những quy
định về pháp luật và thuế khóa khác với người bán lẻ.

* Phân loại bán buôn

Các nhà bán buôn có thể phân thành 4 nhóm lớn: Các nhà bán buôn hàng hóa thực
sự; các nhà môi giới và đại lý; các chi nhánh và đại diện bán của nhà sản xuất; các nhà
bán buôn đặc biệt.

+ Nhà bán buôn hàng hóa thực sự

Đây là những doanh nghiệp có quyền sở hữu độc lập, họ mua và bán thực sự hàng
hóa, họ sở hữu và có quyền quyết định đối với hàng hóa của họ. Tùy theo phương pháp
kinh doanh mà họ mang các tên khác nhau như nhà đầu cơ, nhà phân phối hay nhà cung
ứng. Các nhà bán buôn có thể phân thành hai loại lớn: bán buôn dịch vụ toàn phần và bán
buôn dịch vụ hạn chế.

+ Các nhà môi giới và đại lý

Đây là những cá nhân và tổ chức bán buôn nhưng không sở hữu hàng hóa mà
chỉ thực hiện một số chức năng phân phối nhất định. Chức năng chủ yếu của họ là tạo
thuận lợi cho việc mua bán, qua đó họ hưởng hoa hồng theo một tỷ lệ phần trăm trên
doanh số bán. Các nhà môi giới và đại lý thường kinh doanh theo ngành hàng.

  Các nhà môi giới có chức năng chủ yếu là giúp cho người mua và người bán
gặp nhau và hỗ trợ cho việc thương lượng. Họ không dự trữ hàng, thanh toán hay đối
phó với các rủi ro.

Các nhà đại lý thường đại diện cho người mua hoặc người bán một cách thường
xuyên, họ cũng thực hiện nhiều chức năng phân phối hơn, có nhiều trách nhiệm và
quyền lợi hơn so với các nhà môi giới. Các đại lý có thể chia ra nhiều dạng như đại lý
của nhà sản xuất, đại lý tiêu thụ, đại lý mua và các nhà bán buôn ăn hoa hồng.

+ Chi nhánh và văn phòng đại diện của người sản xuất và nhà bán lẻ

Loại này do chính những người mua và người bán điều hành để thực hiện các chức
năng bán buôn. Họ gồm hai nhóm là văn phòng giao dịch và chi nhánh bán hàng và văn
phòng mua hàng.

 + Những người bán sỉ khác

Là hình thức của các nhà bán sỉ chuyên biệt đáp ứng những nhu cầu riêng biệt của
một lĩnh vực kinh tế nào đó như: Nhà buôn bán nông sản, đại lý xăng dầu, công ty đấu
giá…
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c. Các quyết định Marketing của nhà bán buôn

Nhà bán buôn cũng phải ra các quyết định Marketing tương tự như nhà bán lẻ. Đó là
quyết định về thị trường trọng điểm; quyết định về danh mục sản phẩm cung cấp và các
dịch vụ kèmtheo; quyết định về giá cả và các chương trình xúc tiến.

5.2.1.2. Vai trò của các phần tử trung gian phân phối

Không như trước đây, người ta quan niệm là trung gian chỉ gây tốn phí và mất thời
gian,thực tế cho thấy các trung gian trong kênh phân phối có vai trò quan trọng giúp cho
cả bên bán và bên mua. Nhờ các mối quan hệ tiếp xúc, kinh nghiệm, chuyên môn hoá…,
các trung gian mang lại cho nhà sản xuất nhiều lợi ích. Đó là:

* Giảm chi phí phân phối cho nhà sản xuất
Nếu các nhà sản xuất tự tổ chức lấy mạng lưới phân phối thì họ phải chịu chi phí

lớn do không chuyên môn hoá, do quy mô nhỏ bé. Ở Việt Nam nếu các Nhà xuất bản báo
chí tự lo lấy hệ thống kênh phân phối trên khắp cả nước thì chắc chắn họ không chịu nổi
được chi phí phân phối. Do vậy, họ phải phân phối báo chí thông qua hệ thống bưu cục
trải rộng khắp cả nước của Bưu điện và nhiều đại lý tư nhân khác trên cả nước. Các nhà
sản xuất nước ngoài cũng không thể chịu được chi phí phân phối nếu họ tự tổ chức lấy
mạng lưới phân phối tại Việt Nam. Hãng“General Motor” của Mỹ cũng không đủ nguồn
tài chính để bán hàng trực tiếp, mà phải thông qua 18 .000 đại lý độc lập để đưa sản phẩm
đến tay người tiêu dùng. Nhờ sử dụng trung gian phân phối, các nhà sản xuất tập trung
nguồn lực vào các khâu chính trong dây chuyền giá trị của sản phẩm.

Hình 5.1: Trung gian phân phối làm giảm đầu mối tiếp xúc
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* Tăng phạm vi tiếp cận với khách hàng cho nhà sản xuất trong khi giảm đầu mối 
tiếp xúc cho nhà sản xuất và cho khách hàng.

Nhờ có mạng lưới phân phối mà các nhà sản xuất có thể tiếp cận tới đông đảo
khách hàng ở khắp nơi. Khách hàng cũng chỉ cần tiếp xúc với một nhà phân phối là có
thể mua được nhiều loại sản phẩm của các nhà sản xuất khác nhau. Ngược lại, các nhà
sản xuất cũng chỉ cần tiếp xúc với một nhà phân phối là có thể bán được sản phẩm cho
nhiều khách hàng

* Chia sẻ rủi ro với nhà sản xuất
Trong trường hợp mua đứt bán đoạn sản phẩm với nhà phân phối, các trung gian

thương mại đã chia sẻ rủi ro do giá cả biến động với nhà sản xuất. Do vậy, nhà sản xuất
có thể thu hồi vốn nhanh để tái đầu tư vào chu kỳ sản xuất tiếp theo.

* Giúp cho cung cầu gặp nhau
Nhiều khi bên bán không biết bên mua ở đâu và ngược lại. Khi đó nhà phân phối

trung gian là “bà mối” giúp cho cung cầu gặp nhau.
* Tăng khả năng cạnh tranh cho các nhà sản xuất
Khi sử dụng trung gian trong kênh phân phối, nhờ tiết kiệm chi phí, tăng khả năng

tiếp cận khách hàng, giảm rủi ro cho nên nhà sản xuất nâng cao được khả năng cạnh tranh
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của mình. Nếu xem xét lợi ích mà trung gian mang lại cho cả hai phía: nhà sản xuất và
khách hàng,có thể thấy nhà trung gian đóng vai“chuyên gia bán hàng” cho nhà sản xuất
và vai “đại lý mua hàng” cho người tiêu dùng

5.2.2. Các loại kênh phân phối
  a. Khái niệm kênh phân phối: 

Kênh phân phối là tập hợp các tác nhân tham gia vào hoạt động phân phối để tổ
chức vận động hàng hóa từ nơi sản xuất đến tiêu dùng nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của
thị trường. 

Kênh phân phối là đường đi và phương thức di chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất
đến người tiêu dùng. Trong một kênh chiến lược phân phối bao gồm ba yếu tố chủ yếu,
đó là: người cung cấp (nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu), các phần tử trung gian (người
bán buôn, người bán lẻ…) và người tiêu dùng cuối cùng.

Các kênh phân phối tạo nên dòng chảy sản phẩm từ người sản xuất đến người mua
cuối cùng. Tất cả những tổ chức, cá nhân tham gia vào kênh phân phối được gọi là các
thành viên của kênh. Những thành viên nằm giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng cuối
cùng (nếu có) được gọi là các trung gian phân phối. Có thể có các loại trung gian phân
phối sau đây:

• Nhà bán buôn: Là các trung gian phân phối mua sản phẩm của nhà sản xuất và
bán cho các trung gian khác hoặc cho các khách hàng công nghiệp.

• Nhà bán lẻ: Là các trung gian phân phối mua sản phẩm từ nhà sản xuất hoặc nhà
bán buôn và bán sản phẩm trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng.

• Đại lý và môi giới: Là các trung gian phân phối có quyền thay mặt cho nhà sản
xuất để bán sản phẩm. Các đại lý và môi giới không có quyền sở hữu sản phẩm.

• Nhà phân phối: Là các trung gian phân phối trên thị trường công nghiệp, hoặc
các nhàbán buôn.

Các trung gian như nhà bán buôn, nhà bán lẻ bỏ tiền ra mua hàng hoá rồi bán lại
kiếm lời. Họ được gọi là các trung gian thương mại. Họ có tư cách pháp nhân. Những
trung gian khác như nhà môi giới, đại diện của nhà sản xuất, các đại lý bán hàng thì tìm
kiếm khách hàng, thay mặt nhà sản xuất đàm phán các điều kiện mua bán. Đó là các
trung gian đại lý. Họ không có tư cách pháp nhân, và chỉ hưởng hoa hồng môi giới bán
hàng. Các công ty vận chuyển, kho hàng, ngân hàng, quảng cáo hỗ trợ cho nhà sản xuất
trong quá trình phân phối. Họ được gọi là các trung gian hỗ trợ. Họ được hưởng phí cung
cấp dịch vụ hỗ trợ.

b. Các loại kênh phân phối đối với sản phẩm tiêu dùng cá nhân
Do số lượng các khâu trung gian phân phối và phương pháp phân phối khác nhau

sẽ hình thành nên nhiều loại kênh phân phối hàng hóa khác nhau. Chúng ta có thể tập hợp
thành hai loại kênh phân phối khái quát cơ bản chủ yếu sau đây:

Hình 5.2: Các loại kênh phân phối sản phẩm tiêu dùng cá nhân
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  * Kênh phân phối trực tiếp (Kênh 1 cấp)

Nhà sản xuất --- người tiêu dùng
Đây là loại  kênh phân phối không có khâu trung gian,  hàng hóa vận động di

chuyển từ người sản xuất đến thẳng người tiêu dùng. Trong trường hợp này, nhà sản xuất
thực hiện chức năng lưu thông, bán hàng. Hàng hóa chỉ một lần thay đổi quyền sở hữu
duy nhất. Kênh phân phối trực tiếp có những ưu, nhược điểm sau đây:

- Ưu điểm: Sử dụng kênh phân phối trực tiếp là phương thức phân phối đơn giản
nhất, đảm bảo mối quan hệ trực tiếp giữa sản xuất và tiêu dùng. Nhờ đó, hàng hóa có khả
năng đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của thị trường sát thực hơn, có được những phản ứng
linh hoạt, kịp thời với sự biến động của thị trường. Với kênh phân phối trực tiếp, nhà sản
xuất có thể giảm bớt một số khoản chi phí trung gian, từ đó cho phép tập trung lợi nhuận
vào tay mình và có điều kiện để giảm giá bán hàng hóa, tăng cường khả năng cạnh tranh
của doanh nghiệp trên thị trường.

- Nhược điểm: Phân phối trực tiếp sẽ làm tăng thêm khối lượng công việc, chi phí,
nhân lực cho các nhà sản xuất. Nhà sản xuất sẽ bị phân tán nguồn vốn, lực lượng lao
động. Trình độ chuyên môn hóa thấp nên hiệu quả trong công việc tổ chức tiêu thụ hàng
hóa sẽ không cao. Mặt khác, do việc phải tiêu thụ hàng hóa trực tiếp nên khối lượng hàng
hóa dự trữ của doanh nghiệp cũng sẽ bị tăng theo, gây nên tình trạng ứ đọng vốn, hệ số
vốn luân chuyển thấp, các nhà sản xuất phải chịu rủi ro một mình trong kinh doanh.

Loại kênh phân phối trực tiếp thường được sử dụng trong việc tiêu thụ một số mặt
hàng nông sản, thực phẩm tươi sống đòi hỏi thời gian tiêu thụ nhanh (rau, hoa quả, sữa
tươi…). Ngoài ra, kênh phân phối trực tiếp còn được sử dụng đối với các doanh nghiệp
có quy mô sản xuất nhỏ, nơi sản xuất cũng là nơi thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh
nghiệp.

* Kênh phân phối gián tiếp (Kênh từ hai cấp trở lên)

Là loại kênh phân phối mà trong đó sự tồn tại của các phần tử trung gian, hàng hóa
được chuyển qua một số lần thay đổi quyền sở hữu từ người sản xuất đến người tiêu
dùng.

Chiều dài của kênh được tính bằng số các trung gian trong kênh

Tùy thuộc vào số lượng của các khâu trung gian hình thành nên các kênh gián tiếp
dài, ngắn khác nhau. Những loại kênh thường được sử dụng là:

+ Nhà sản xuất  nhà bán lẻ  người tiêu dùng

101



+ Nhà sản xuất  nhà bán buôn  nhà bán lẻ  người tiêu dùng

+ Nhà sản xuất  nhà bán buôn  nhà môi giới   nhà bán lẻ  người tiêu dùng

- Ưu điểm: Do chuyên môn hóa cao trong hoạt động sản xuất và hoạt động thương
mại, giúp cho các nhà sản xuất chuyên tâm vào công việc của mình, đồng thời phát huy
hết lợi thế của những phần tử trung gian để nâng cao hiệu quả của hoạt động thương mại,
nhờ đó có thể tăng cường được lợi thế trong cạnh tranh, chi phối thị trường. Việc giảm
bớt các hoạt động thương mại cho nhà sản xuất sẽ tránh được tình trạng ứ đọng vốn do
dự trữ hàng hóa của nhà sản xuất gây nên, san sẻ được rủi ro trong kinh doanh qua các
khâu phân phối. Nhà sản xuất có vòng quay vốn nhanh, khả năng thỏa mãn nhu cầu thị
trường lớn.

Kênh này sử dụng phổ biến vì quy mô sản xuất ngày càng lớn, chuyên môn hóa
ngày càng cao, cơ cấu mặt hàng càng phức tạp, trình độ xã hội hóa thị trường càng lớn,
các doanh nghiệp không thể chỉ bó hẹp trong quan hệ thị trường nội địa mà phải mở rộng
ra thị trường quốc tế. Thông thường, kênh này được áp dụng trong trường hợp: Đối với
một số mặt hàng sử dụng trong thời gian dài, có một số người sản xuất ở một số nơi của
đất nước, hoặc sản xuất tập trung một nơi nhưng tiêu thị mặt hàng đó lại ở khắp nơi. Do
vậy, rất cần thiết có một số phần tử trung gian để thực hiện bán hàng, làm hậu cần cho thị
trường bán lẻ.

- Nhược điểm: Do hàng hóa phải vận động qua nhiều khâu trung gian làm kéo dài
thêm khoảng cách giữa sản xuất và tiêu dùng. Điều đó một mặt làm cho khả năng đáp
ứng nhu cầu thị trường bị chậm. Mặt khác, người sản xuất lại thiếu những thông tin cụ
thể về thị trường và khách hàng. Sử dụng kênh phân phối gián tiếp thường làm tăng chi
phí trong hoạt động thương mại, nhất là trong các trường hợp tổ chức khâu trung gian bất
hợp lý. Trong trường hợp như vậy, giá bán hàng hóa sẽ bị đẩy lên và các nhà kinh doanh
sẽ vấp phải những khó khăn trong quá trình cạnh tranh.

Như vậy là kênh phân phối trực tiếp và kênh phân phối gián tiếp đều có những ưu
và nhược điểm riêng. Trong kinh doanh, không phải lúc nào cũng ít khâu trung gian là
tốt, nhiều khâu trung gian là kém hiệu quả. Vì vậy, việc lựa chọn các kênh phân phối cần
đảm bảo thích ứng với điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp và hoàn cảnh thực tế của
thị trường.

c. Các loại kênh phân phối cho khách hàng công nghiệp

Đối với khách hàng công nghiệp, các kênh thường ngắn hơn. Lý do là các khách
hàng loại này ít hơn, tập trung hơn về mặt địa lý và số lượng mua thường lớn.

Hình 5.3: Cấu trúc các kênh phân phối công nghiệp
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Về phân loại, ở đây cũng có hai loại kênh là kênh trực tiếp và kênh gián tiếp. Kênh
trực tiếp thường áp dụng cho các mặt hàng có giá trị cao cần sự hỗ trợ lớn về kỹ thuật,
người mua là doanh nghiệp lớn, quá trình đàm phán phức tạp. Các trường hợp khác có
thể bán qua kênh gián tiếp.VNPT mua các thiết bị chuyển mạch, truyền dẫn… bằng con
đường đàm phán trực tiếp với nhà sản xuất không qua trung gian. Các hãng sản xuất máy
bay, tàu thuỷ, tàu hoả, xe tăng… thường bán trực tiếp cho khách hàng.

5.3. CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI

Để đạt được sự bao phủ thị trường tốt nhất, doanh nghiệp phải quyết định số lượng
các trung gian ở mỗi cấp độ phân phối. Ví dụ, nếu kênh phân phối chỉ qua một cấp trung
gian bán lẻ thì số lượng người bán lẻ là bao nhiêu trên một khu vực địa lý. Doanh nghiệp
sẽ phải lựa chọn giữa nhiều chính sách phân phối khác nhau mà mỗi chính sách có số
lượng trung gian thương mại tham gia vào kênh phân phối khác nhau. Có 3 chính sách
phân phối là chính sách phân phối rộng, chính sách phân phối chọn lọc và chính sách
phân phối độc quyền.

5.3.1. Chính sách phân phối rộng
Phân phối rộng có nghĩa là doanh nghiệp bán sản phẩm qua vô số trung gian

thương mại ở mỗi cấp độ phân phối. Trong trường hợp này, doanh nghiệp cố gắng đưa
sản phẩm và dịch vụ của nó tới càng nhiều người bán lẻ càng tốt. Chính sách phân phối
rộng rãi thường được sử dụng cho các sản phẩm và dịch vụ thông dụng. Ví dụ như kẹo
keo su, thuốc lá. Các dịch vụ  chữa bệnh cũng đang được phân phối theo phương thức
này.
5.3.2. Chính sách phân phối chọn lọc

Chính sách phân phối chọn lọc nằm giữa chính sách phân phối rộng và chính sách
phân phối độc quyền, nghĩa là doanh nghiệp bán sản phẩm qua một số trung gian thương
mại được chọn lọc theo những tiêu chuẩn nhất định ở mỗi cấp độ phân phối. Ví dụ, công
ty tìm kiếm chọn lọc một số người bán lẻ nhất định bán sản phẩm của nó ở một khu vực
thị trường cụ thể. Đây là hình thức phân phối phổ biến nhất và thường dùng cho các loại
hàng mà người mua thường suy nghĩ, tính toán nhiều mới quyết định mua hoặc những
sản phẩm cần tới sự hiểu biết và tư vấn của người bán như sản phẩm: Máy vi phô tô, máy
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vi tính, điện thoại…  và cho các công ty đang tìm cách thu hút các trung gian thương mại.
Nhà sản xuất có thể tập trung nỗ lực, mở quan hệ làm ăn tốt đẹp với các trung gian chọn
lọc, nếu đạt được quy mô thị trường thích hợp và tiết kiệm chi phí phân phối.

5.3.3. Chính sách phân phối độc quyền
Chính sách phân phối độc quyền là chính sách ngược với chính sách phân phối

rộng, trên mỗi khu vực thị trường, doanh nghiệp chỉ bán sản phẩm qua một trung gian
thương mại duy nhất. Ví dụ doanh nghiệp chỉ bán sản phẩm qua một người bán lẻ duy
nhất ở một khu vực địa lý cụ thể. Việc này thường đi đôi với bán hàng độc quyền, nghĩa
là người sản xuất yêu cầu các nhà bán buôn của mình không bán các mặt hàng cạnh
tranh. Chính sách phân phối độc quyền thường gặp trong các ngành như xe hơi, thiết bị,
xe máy,các mặt hàng mỹ phẩm, quần áo có thương hiệu trên thị trường. Qua việc giao
độc quyền phân phối, nhà sản xuất mong muốn người bán sẽ tích cực hơn, đồng thời dễ
dàng kiểm soát chính sách của người trung gian về việc định giá bán, tín dụng, quảng cáo
và các dịch vụ khác.

5.4. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI

5.4.1. Khái quát về tổ chức và hoạt động của kênh
Một kênh phân phối thường bao gồm nhiều thành viên với các động cơ và quyền

lợi riêng, gắn bó với nhau để thực hiện mục tiêu phân phối chung. Sự thành công của
từng thành viên phụ thuộc vào sự thành công của toàn bộ kênh. Do vậy, lợi ích của từng
thành viên sẽ gắn với kết quả hoạt động của toàn bộ kênh. Tuy nhiên, không phải lúc nào
các thành viên trong kênh cũng có thể phối hợp nhịp nhàng với nhau để thực hiện mục
tiêu chung. Điều này còn tùy thuộc vào tổ chức của kênh.

5.4.2. Kênh phân phối truyền thống

Kênh phân phối truyền thống thường là tập hợp ngẫu nhiên của các tổ chức, cá
nhân độc lậpvới nhau. Các thành viên trong kênh hoạt động vì mục tiêu quyền lợi riêng
trước mắt của mình. Do đó, không có sự phối hợp thống nhất giữa các thành viên trong
kênh. Điều này tất yếu dẫn đến những xung đột về quyền lợi giữa các thành viên trong
kênh. Các thành viên trong hệ thống kênh phân phối truyền thống có tính độc lập tương
đối với nhau, mỗi thành viên là một doanh nghiệp độc lập, có mục tiêu cực đại hóa lợi
nhuận của mình, do vậy có thể gây tổn hại cho cả hệ thống.

Có thể nói hệ thống phân phối truyền thống không có “chủ” – không thành viên
nào trong kênh kiểm soát được hoạt động của toàn bộ kênh. Đây là một nhược điểm của
hệ thống kênh phân phối truyền thống. Giữa các thành viên trong kênh phân phối và giữa
các kênh khác nhau có thể xảy ra xung đột cũng như hợp tác. 

Cạnh tranh giữa các thành viên, giữa các kênh xảy ra khi họ cùng nhằm vào một
thị trường mục tiêu để giành được túi tiền của khách hàng.

Xung đột có thể xảy ra giữa các trung gian cùng mức trong kênh được gọi là xung
đột theo chiều ngang. Ví dụ, xung đột giữa những người bán lẻ cùng 1 mặt hàng.

Xung đột giữa các thành viên ở khác mức trong kênh được gọi là xung đột theo
chiều dọc. Ví dụ, xung đột giữa người bán buôn và bán lẻ.

Nguyên nhân của các xung đột là do mỗi thành viên trong kênh thường quan tâm
nhiều đến các mục tiêu ngắn hạn, điều này có thể vi phạm đến mục tiêu dài hạn chung
của kênh.

Sự hợp tác xảy ra giữa các thành viên trong một kênh nhằm mục tiêu đạt được lợi
nhuận cao hơn so với khi họ hoạt động riêng rẽ.
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Để tránh xung đột, cạnh tranh và tăng cường hợp tác, các thành viên trong kênh
phải phân định rõ vai trò của mỗi thành viên, phối hợp với nhau để phục vụ thị trường tốt
nhất, đạt được hiệu quả chung cao nhất. Muốn vậy, cần phải có sự quản lý kênh để phân
chia nhiệm vụ hợp lý và giải quyết các xung đột. Hệ thống Marketing theo chiều dọc sẽ
giải quyết được vấn đề này.

5.4.3. Hệ thống kênh phân phối liên kết dọc (Marketing theo chiều dọc)
Hệ thống Marketing theo chiều dọc ra đời sẽ khắc phục được các nhược điểm của

hệ thống phân phối truyền thống. Hệ thống này gồm nhà sản xuất, một hay nhiều nhà bán
sỉ và một hay nhiều nhà bán lẻ hoạt động như là một hệ thống thống nhất. Trong hệ thống
này có một thành viên là chủ của kênh, hoặc có cơ chế để toàn bộ kênh hoạt động thống
nhất cho một mục tiêu chung.

Hệ thống này cũng có khả năng ngăn chặn được các mâu thuẫn giưã các thành
viên trong kênh.

Trong suốt ba thập kỷ qua, hệ thống Marketing dọc giữ vai trò chủ đạo trên thị
trường.

Có ba kiểu hệ thống Marketing theo chiều dọc cơ bản như sau:
a. Hệ thống Marketing dọc của công ty
Trong hệ thống này, các giai đoạn sản xuất và phân phối thuộc về một chủ sở hữu

duy nhất.
Hệ thống kiểu này được hình thành do quá trình mở rộng về phía trước hoặc về

phía sau trong dây chuyền giá trị của một sản phẩm. Nhà sản xuất có thể mua các nhà
phân phối, hoặc nhà phân phối có thể mua nhà sản xuất để kiểm soát từ khâu sản xuất đến
lưu thông.

Tổng  công  ty  BCVT  Việt  Nam  (VNPT)  cũng  có  thể  được  coi  là  hệ  thống
Marketing dọc, vì VNPT sở hữu toàn bộ hơn 4 ngàn bưu cục trên cả nước. Hệ thống các
ngân hàng thương mại Việt

Nam cũng là một hệ thống Marketing dọc, vì các ngân hàng là chủ sở hữu các chi
nhánh của nó trong cả nước đến tận các huyện, thị.

b. Hệ thống Marketing dọc theo hợp đồng
Đây là một hệ thống gồm các công ty độc lập, gắn bó với nhau thông qua quan hệ

hợp đồng phối hợp hoạt động. Mục tiêu của hệ thống là đạt được hiệu quả cao hơn so với
khi họ hoạt động riêng rẽ. Để cạnh tranh, các nhà sản xuất và các nhà bán lẻ đã tự tổ chức
liên kết lại với nhau dưới các hình thức khác nhau như: liên kết tự nguyện của những
người bán lẻ do người bán sỉ tài trợ; hợp tác xã những người bán lẻ…

Ví dụ: Công ty Coca cola cấp giấy phép buôn bán cho các thị trường khác nhau
cho các nhà bán sỉ. Theo giấy phép này, công ty cho phép họ mua nước cốt coca của công
ty, đem về nạp ga, đóng chai và phân phối cho những người bán lẻ ở địa phương.

c. Hệ thống Marketing dọc có quản lý
Hệ thống Marketing dọc có quản lý phối hợp các thành viên trong kênh nhờ quy

mô và sức mạnh của của một thành viên trong kênh. Thành viên đó có thể là nhà sản xuất
hoặc nhà phân phối có uy tín. Ví dụ như công ty “General Electric”, “P&G” có đủ uy tín
và tiềm lực để phối hợp hoạt động của những nhà buôn bán trung gian mặt hàng do công
ty sản xuất. Đó là các hoạt động như tổ chức trưng bày, khuyến mại, quảng cáo, giá cả…

5.4.4.  Hệ thống Marketing theo chiều ngang
Khi các công ty khác nhau không có khả năng tổ chức các hệ thống Marketing

theo chiều dọc do không đủ năng lực (vốn, kỹ thuật, năng lực sản xuất…), hoặc sợ rủi ro,
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thì có thể liên kết, hợp tác với nhau để tổ chức kênh phân phối. Đó là hệ thống Marketing
theo chiều ngang. Có thể gọi đây là hình thức Marketing cộng sinh.

Với những cam kết khá mạnh mẽ về mở cửa hệ thống bán lẻ, các tập đoàn, siêu thị
lớn thế giới sẽ lần lượt có mặt tại Việt Nam. Đây là một thách thức cho hệ thống phân
phối,  bán lẻ còn non trẻ  trong nước.  Với tiềm lực mạnh về tài  chính,  kinh nghiệm,
phương tiện quản lý hiện đại, toàn bộ thị trường bán lẻ trong nước có thể sẽ bị họ thu
tóm, chi phối bởi chính sách kinh doanh của họ; họ có thể áp dụng biện pháp không lành
mạnh để loại bỏ đối thủ cạnh tranh. Do vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải liên kết
với nhau để xây dựng hệ thống kênh phân phối dủ mạnh.

5.5. CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ LỰA CHỌN VÀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI

Các quyết định về lựa chọn và quản trị kênh phân phối là các quyết định về thiết
kế kênh và lựa chọn các thành viên trong kênh, về khuyến khích các thành viên và đánh
giá hoạt động của các thành viên trong kênh.

5.5.1. Các căn cứ để lựa chọn kênh phân phối
Công ty cần phải lựa chọn được các loại kênh phân phối phù hợp cho sản phẩm

của công ty. Để lựa chọn kênh, công ty cần xác định các căn cứ để chọn kênh phân phối
phù hợp. Theo tư duy hướng về khách hàng, việc chọn kênh phân phối trước hết phải căn
cứ vào thị trường. Ngoài ra, cần xem xét đến sản phẩm, đến công ty và đến các trung
gian.

a. Xem xét về thị trường
Loại thị trường là yếu tố đầu tiên cần xem xét. Nếu thị trường là khách hàng công

nghiệp thì rõ ràng là không cần đến người bán lẻ trong kênh. Trong các trường hợp khác,
chúng ta cần phải xem xét thêm các biến số thị trường dưới đây:

• Số lượng các khách hàng tiềm năng. Nếu số lượng khách hàng tiềm năng ít thì
nhà sản xuất có thể sử dụng lực lượng bán hàng của họ để bán hàng trực tiếp cho cả
khách hàng công nghiệp và người tiêu dùng cuối cùng. Khi lượng khách hàng tiềm năng
lớn thì cần phải sử dụng đến các trung gian.

• Mức độ tập trung về mặt địa lý của thị trường. Nhà sản xuất có thể sử dụng các
chi nhánh của mình đề bán cho các thị trường tập trung. Nhưng họ phải sử dụng các trung
gian trong trường hợp khách hàng phân bố phân tán. Khách hàng càng phân bố càng rộng
thì kênh càng dài.

• Quy mô của các đơn đặt hàng. Khi quy mô của đơn hàng lớn thì nhà sản xuất có
thể bán trực tiếp. Ngược lại, khi quy mô nhỏ thì bán gián tiếp qua trung gian. Số lượng
mua trong mỗi lần càng ít thì kênh càng dài.

b. Xem xét về môi trường
 Đó là môi trường kinh tế, luật pháp… Khi kinh tế quốc gia suy thoái thì nên giảm

bớt trung gian và các dịch vụ không quan trọng để giảm chi phí. Luật pháp các nước cũng
quy định về việc được sử dụng các trung gian hay không đối với các hàng hoá, dịch vụ
nào đó.

c. Xem xét về sản phẩm
• Giá trị của mỗi đơn vị sản phẩm. Các sản phẩm có giá trị càng cao thì cần kênh

phân phối càng ngắn. Các sản phẩm có giá trị càng thấp thì kênh càng dài. Tuy nhiên, nếu
sản phẩm giá trị thấp nhưng giá trị lô hàng lớn thì cần kênh ngắn hơn.

• Đặc điểm của hàng hoá.  Các sản phẩm chóng hư hỏng thì càng cần các kênh
ngắn. Các sản phẩm cồng kềnh, nặng nề cũng cần các kênh ngắn để giảm chi phí bốc dỡ,
vận chuyển.
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• Đặc tính kỹ thuật của hàng hoá.  Các sản phẩm có giá trị cao, đòi hỏi mức độ
chăm sóc khách hàng cao, các hàng hoá không tiêu chuẩn cũng cần bán trực tiếp.

d. Xem xét về các trung gian
• Các dịch vụ mà trung gian có thể cung cấp. Nhà sản xuất sẽ lựa chọn các trung

gian có khả năng cung cấp các dịch vụ khách hàng mà nhà sản xuất không cung cấp được
hoặc cung cấp với chi phí cao.

• Sự sẵn có các trung gian mà nhà sản xuất cần. Có thể không có sẵn các trung
gian mà nhà sản xuất mong muốn.

• Thái độ của các trung gian đối với chính sách của nhà sản xuất. Sự lựa chọn của
nhà sản xuất nhiều khi bị hạn chế, vì các trung gian không chấp nhận các chính sách của
nhà sản xuất.

e. Xem xét về bản thân nhà sản xuất
• Nguồn tài chính. Các nhà sản xuất có ít nguồn tài chính thì không có khả năng tự

tổ chức kênh phân phối mà phải sử dụng trung gian.
• Khả năng quản lý. Các nhà sản xuất ít có kinh nghiệm quản lý phân phối thường

muốn sử dụng trung gian.
• Mong muốn quản lý kênh. Một số nhà sản xuất mong muốn quản lý kênh phân

phối để kiểm soát giá cả và hoạt động xúc tiến Marketing.
• Xem xét về kênh phân phối của các đối thủ cạnh tranh. Qua tìm hiểu kênh của

các đối thủ, nhà sản xuất có thể phát hiện ra các điểm mạnh, điểm yếu trong hệ thống
phân phối của đối thủ để thiết kế kênh cuả mình.

• Xem xét về mục tiêu phân phối của kênh. Mục tiêu này phải xuất phát từ chiến
lược Marketing hỗn hợp của nhà sản xuất. Ví dụ như đối với các dịch vụ BCVT, mục tiêu
là mọi người dân đều có thể tiếp cận đến các dịch vụ cơ bản. Để thực hiện mục tiêu phân
phối này cần sử dụng rộng rãi các kênh phân phối khác nhau như các đại lý ở các địa bàn
khác nhau, các điểm bưu điện văn hoá xã, các bưu cục, các ki ốt, các ca bin tự động.

5.5.2. Quản trị kênh phân phối

Sau khi đã lựa chọn kênh phân phối, vấn đề quan trọng tiếp theo là phải quản trị
hoạt động của kênh. Quản trị kênh phân phối bao gồm các vấn đề sau đây:

a. Lựa chọn các thành viên kênh
Để lựa chọn các thành viên trong kênh, nhà sản xuất phải đặt ra hệ thống các tiêu

chuẩn lựa chọn về các mặt sau:
• Địa điểm phù hợp với thị trường mục tiêu
• Có đủ mặt bằng giao dịch
• Có uy tín, có khả năng tiếp cận với thị trường mục tiêu
• Có kỹ năng bán hàng, kỹ năng cung cấp dịch vụ khách hàng
• Có đủ vốn liếng để thực hiện các đầu tư ban đầu cần thiết
Các tiêu chuẩn này phải nhằm đáp ứng được mục tiêu của chiến lược phân phối

của công ty.
Ví dụ: Để đảm bảo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, độ tin cậy, có thể lựa chọn

các cán bộ bưu điện về hưu để làm đại lý một số dịch vụ BCVT.
b. Khuyến khích các thành viên trong kênh
Để thúc đẩy bán hàng,  công ty thường áp dụng các chính sách khác nhau để

khuyến khích các thành viên trong kênh. Muốn phát huy cao độ tác dụng của các chính
sách khuyến khích, công ty cần tìm hiểu nhu cầu, mong muốn của từng thành viên để làm
căn cứ cho các chính sách.
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Chính sách có tác động mạnh nhất là chiết khấu bán lẻ cao, các điều kiện ưu đãi
trong hợp đồng, phần thưởng vật chất và tinh thần cho các thành viên bán hàng giỏi. Các
biện pháp phạt cũng được thực hiện đối với các thành viên hoạt động kém.

Chính sách khôn khéo hơn là chính sách thiết lập mối quan hệ cộng tác lâu dài ổn
định với các thành viên trong kênh. Hai bên cùng bàn bạc để dẫn đến một thoả thuận đáp
ứng mong đợi của hai bên. Các mức thưởng khác nhau tương ứng với các kết quả hoạt
động khác nhau theo thoả thuận đối với mỗi thành viên trong kênh.

Phương pháp thứ ba là kế hoạch hoá việc phân phối trong kênh. Công ty thành lập
bộ phận chuyên trách về phân phối. Bộ phận này vạch ra mục tiêu, kế hoạch, biện pháp
xúc tiến hỗ trợ tiêu thụ. Công ty hỗ trợ đắc lực cho các thành viên về quảng cáo, khuyến
mại, trưng bày hàng hoá, huấn luyện kỹ năng bán hàng chăm sóc khách hàng cho các
thành viên. Các hoạt động hỗ trợ đó làm cho các thành viên cảm thấy yên tâm và gắn bó
với công ty như là một thành viên trong hệ thống Marketing của công ty.

c. Đánh giá hoạt động của các thành viên trong kênh
Đánh giá công bằng hoạt động của các thành viên trong kênh là việc làm cần thiết.

Để làm điều đó, trước mỗi kỳ kế hoạch (tháng, quý, năm) công ty giao định mức bán
hàng cho mỗi trung gian trong kênh phân phối. Cuối kỳ, công ty gửi “Bản đánh giá kết
quả kinh doanh” của mỗi thành viên cho họ để họ thấy được các thành tích cũng như yếu
kém cuả mình trong kỳ.

Đầy đủ hơn, Công ty phải định kỳ đánh giá công tác của các thành viên theo một
số các chỉ tiêu đã thoả thuận trước trong hợp đồng như doanh số đạt được, các dịch vụ
cung cấp, mức hàng dự trữ trung bình, thời gian giao hàng trung bình…

d. Tổ chức lực lượng bán hàng trong kênh phân phối
Công việc tổ chức và quản trị nhân viên bán hàng là phân tích, lập kế hoạch, thực

hiện và kiểm tra những hoạt động bán hàng. Nó bao gồm việc thiết lập mục tiêu, chiến
lược cho nhân viên bán hàng, tuyển dụng, chọn lựa, huấn luyện, giám sát và đánh giá
những đại diện bán hàng của công ty. 

Nhân viên bán hàng phải thăm dò, tìm kiếm và vun trồng các khách hàng mới. Họ
phải truyền đạt khéo léo những thông tin về sản phẩm và dịch vụ của công ty. Nhân viên
bán hàng phải biết nghệ thuật bán hàng bao gồm: tiếp cận, giới thiệu trả lời những cự
tuyệt và kết thúc việc bán. Họ cũng cung cấp dịch vụ cho khách hàng - cố vấn, trợ giúp
kỹ thuật, thu xếp việc, tài trợ và giao hàng. Nhân viên bán hàng còn phải làm công việc
điều nghiên và tình báo về thị trường và làm những báo cáo về giao dịch. Họ cũng tiến
hành điều phối hàng hóa khan hiếm trong thời kỳ sản xuất thiếu. 

Nhân viên bán hàng nên dành 80% thời gian cho khách hàng hiện tại và 20% cho
khách hàng tương lai và dành 85% cho những sản phẩm đã ổn định 15% cho những sản
phẩm mới. Nhân viên bán hàng phải biết cách tạo thỏa mãn cho khách và tạo lợi nhuận
cho công ty. Họ phải biết cách phân tích dữ liệu về tiêu thụ, đo lường tiềm năng thị
trường  thu  nhặt  tin  tức  thị  trường  và  triển  khai  những  chiến  lược  cùng  kế  hoạch
Marketing. 

Cốt tủy của một hoạt động bán hàng thành công là phải có một đội ngũ nhân viên
bán hàng giỏi. Phải biết tuyển chọn họ. Họ phải là người có thói quen theo đuổi, luôn
luôn có nhu cầu phải chiến thắng và tác động được đến người khác. Đó cũng là những
người dám nhận rủi ro để đạt được mục đích, biết gắn bó chặt chẽ mình với khách hàng.
Họ coi trọng lợi ích của khách hàng, xem mình là bạn, là đồng đội với khách hàng hơn là
đối thủ. 

Các nhân viên bán hàng cần được đào tạo, huấn luyện một cách cẩn thận và có hệ
thống. Họ cần biết thăm dò, đánh giá, tiếp cận với khách hàng, biết cách trình bày giới
thiệu hàng hóa, biết cách xử lý tình huống. Người bán hàng cần được huấn luyện kỹ về
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kỹ năng thương thảo, cách kết thúc một thương vụ, biết cách hướng dẫn sử dụng, lắp đặt
và thực hiện hoàn hảo các dịch vụ cho khách hàng. 

Nhân viên bán hàng cần được giám sát, khuyến khích và động viên liên tục để
nâng cao hiệu quả hoạt động của họ. Người bán hàng càng được động viên kích thích tốt
thì càng tận tụy với công việc và kết quả càng tốt hơn – khi đó họ có thể được thưởng
nhiều hơn, do đó vui lòng hơn và lại càng hăng hái, cố gắng hơn.
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A. CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Theo quan niệm Marketing, phân phối là gì? Trình bày các chức năng của phân phối? 
2. Quá trình phân phối bao gồm các phần tử trung gian nào? Cho ví dụ minh họa?

3. So sánh kênh phân phối trực tiếp và kênh phân phối gián tiếp? 
4. Anh/chị đã được học những chính sách phân phối nào? Lấy ví dụ minh họa cho các 
chính sách phân phối đó? 
5. So sánh chính sách phân phối rộng, chính sách phân phối chọn lọc và chính sách phân 
phối độc quyền?
B. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI CỦA COCA-COLA
Hiện nay, Coca-Cola có 3 nhà máy ở Việt Nam được đặt tại: TP Hồ Chí Minh, Đà

Nẵng, Hà Nội và có khoảng 2.000 nhân viên, trong đó 99% là người Việt Nam
Tính đến năm 2010, Coca- Cola có 50 nhà phân phối lớn, 1.500 nhân viên và hơn

300.000 đại lý tại Việt Nam. Coca- Cola vẫn tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối của
mình: Các đại lý,  quán cà phê, quán nước giải khát,  nhà hàng… Coca- Cola thường
xuyên hỗ trợ các đại lý của mình với các hoạt động như tặng ô, hỗ trợ trang trí cửa hàng,
hỗ trợ tài chính.

Hiện nay, Coca-Cola có 3 nhà máy ở Việt Nam được đặt tại: TP Hồ Chí Minh, Đà
Nẵng, Hà Nội và có khoảng 2.000 nhân viên, trong đó 99% là người Việt Nam.

Có lẽ do tiền xu đã bị dừng lưu hành tại Việt Nam nên giờ vẫn chưa có máy bán Coca-
Cola tự động tại Việt Nam, một hình ảnh quen thuộc tại nước ngoài. Thay vào đó chúng
ta có hình thức bán lẻ trực tiếp: Coca- Cola được bán ngay trên các vỉa hè, đường phố…
Câu hỏi thảo luận

1. Trong các chính sách phân phối mà anh/chị đã học, Coca- Cola đã sử dụng chính sách
phân phối nào?

2. Việc lựa chọn chính sách phân phối phù hợp có ảnh hưởng như thế nào tới tình hình
kinh doanh của Cocac – Cola?

2. Anh/chị rút ra bài học từ chính sách phân phối của Coca- Cola.

Chương 6.  CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN YỂM TRỢ

6.1. KHÁI NIỆM VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN YỂM 
TRỢ
6.1.1. Khái niệm

  Chính sách xúc tiến yểm trợ trong chiến lược Marketing bao gồm mọi hoạt động
và giải pháp nhằm đề ra và thực hiện các chiến lược, chiến thuật xúc tiến yểm trợ nhằm
thúc đẩy bán hàng và nâng cao uy tín kinh doanh trên thị trường.

  Chính sách xúc tiến yểm trợ bao gồm 4 yếu tố cơ bản:

  - Quảng cáo
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  - Xúc tiến bán hàng

  - Hoạt động quan hệ công chúng
  - Dịch vụ sau bán hàng

  - Bán hàng cá nhân
  - Marketing trực tiếp

6.1.2. Sự cần thiết của hoạt động xúc tiến yểm trợ
- Làm gia tăng khối lượng hàng hóa tiêu thụ, thu hút hàng hóa vào kênh lưu thông

và tạo cho nhà kinh doanh khai thác triệt để những lợi thế khi làm giá.
-  Giới thiệu sản phẩm tới khách hàng.

- Thỏa mãn tâm lý mua hàng và tâm lý tiêu dùng của khách hàng và nâng cao uy tín
của doanh nghiệp.

- Là vũ khí sắc bén để cạnh tranh lôi kéo và giành giật khách hàng.
- Tạo mối quan hệ tốt với công chúng.

- Thông qua hoạt động xúc tiến yểm trợ doanh nghiệp tác động vào thị trường và
thể hiện trách nhiệm với khách hàng, đảm bảo cho khách hàng được sử dụng đúng mục
đích và hiệu quả cao.

- Tăng cường hiệu quả cho các chiến lược sản phẩm, giá cả và phân phối, tạo thế
lực và uy tín cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tránh được rủi ro. 

Muốn cho hạt động chính sách yểm trợ có hiệu quả chúng ta cần chý ý những vấn
đề sau 

+ Lựa chọn các chính sách phải phù hợp với sản phẩm cũng như doanh nghiệp
của mình 

+ Nó đòi hỏi phải vừa khoa học vừa có tính sáng tạo và linh hoạt.  

6.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược xúc tiến hỗn hợp
Có bốn yếu tố cần phải xem xét khi thiết kế chiến lược xúc tiến hỗn hợp. Đó là: 

Thị trường và khách hàng mục tiêu; Bản chất của sản phẩm; Giai đoạn của chu kỳ sống 
của sản phẩm; Số lượng kinh phí chi tiêu cho xúc tiến; Chiến lược đẩy hay kéo được lựa 
chọn.

6.1.3.1. Thị trường mục tiêu và khách hàng mục tiêu:
a. Thị trường mục tiêu
Thị trường mục tiêu chính là “khách hàng” của các chương trình xúc tiến. Việc lựa

chọn phương pháp xúc tiến phụ thuộc vào 4 biến số sau đây của thị trường mục tiêu:
• Sự sẵn sàng mua. Thị trường mục tiêu có thể ở một trong sáu giai đoạn sẵn sàng

mua. Đó là: nhận biết, hiểu biết, có thiện cảm, ưa chuộng, tin tưởng, hành động mua. Ví
dụ như ở giai đoạn nhận biết, người bán cần thông tin cho khách hàng biết về sản phẩm
qua một chiến dịch quảng cáo. Để tạo ra sự ưa thích cần phải so sánh với các sản phẩm
cạnh tranh đề khách hàng thấy sự ưu việt của sản phẩm của mình so với sản phẩm cạnh
tranh.

• Phạm vi địa lý của thị trường. Bán hàng trực tiếp phù hợp với một thị trường có
địa bàn nhỏ. Còn đối với các địa bàn rộng thì quảng cáo là phù hợp.

• Loại khách hàng.  Các loại khách hàng khác nhau thì cần sử dụng các công cụ
truyền thông khách nhau, nội dung và hình thức truyền thông khác nhau. Ví dụ như đối
với khách hàng công nghiệp, thì bán hàng cá nhân có hiệu quả hơn.

• Mức độ tập trung của khách hàng. Nếu khách hàng càng đông thì quảng cáo có
tác dụng hơn. Nếu ít khách hàng, thì bán hàng cá nhân là phù hợp.
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b. Khách hàng mục tiêu

Cần xác định được đâu là khán thỉnh giả mục tiêu. Khán thính giả có thể là những
khách mua tiền tàng của sản phẩm của Công ty, những người đang sử dụng sản phẩm,
những người quyết định mua hoặc có ảnh hưởng đến quyết định mua. 

Khán thính giả mục tiêu có ảnh hưởng quan trọng đến các quyết định truyền thống
của Công ty. Đó là các quyết định: 

- Nói cái gì? 

- Nói như thế nào? 

- Nói khi nào? 

- Nói ở đâu và 

- Nói với ai? 

Sau khi xác định khán thính giả mục tiêu, Công ty phải xác định xem sẽ có những
đáp ứng nào. Dĩ nhiên đáp ứng tối hậu là việc mua hàng. Nhưng hành vi mua là kết quả
của một tiến trình dài thuộc quyết định mua hàng của người tiêu thụ. Nhà Marketing cần
phải biết khán giả mục tiêu đang đứng ở đâu và cần đưa họ đến trạng thái nào? Khán
thính giả mục tiêu có thể đang ở bất kỳ một trong sáu trạng thái sẵn sàng của người mua.
Đó là Biết – Hiểu – Thích – Chuộng – Tin và Mua. 

* Biết (Awareness). 

Cần phải nắm được việc khán thính giả mục tiêu biết đến sản phẩm hay doanh
nghiệp của mình như thế nào? nếu họ chưa biết thì phải làm cho họ biết, bằng những
thông điệp giản đơn lặp lại nhiều lần. Công viẹc này đòi hỏi tốn thời gian. 

* Hiểu (Knowledge). 

Khán thính giả mục tiêu có thể biết về sản phẩm hoặc Công ty nhưng lại không
hiểu ý. Cần làm cho họ hiểu về Công ty: Nhiệm vụ, mục tiêu và các sản phẩm của nó. 

* Thích (Liking) 

Nếu khán thính giả đã hiểu về sản phẩm, họ có cảm nghĩ gì về sản phẩm đó (Ghét,
khong thích, thích). Nếu có sự không thích do những khuyến khuyết của sản phẩm của
Công ty thì cần phải cải tiến hòan thiện sản phẩm sau đó mới truyền thông về chất lượng
sản phẩm. Cần phải có “sản phẩm tốt đi trứơc lời nói tốt”. 

* Chuộng (Preference). 

Khán thính giả mục tiêu có thể thích sản phẩm nhưng lại không ưa chuộng nó hơn
những sản phẩm khác. Cần cóo gắng xây dựng sự ưa chuộng sản phẩm nơi khách hàng.
Cần đưa ra những lời rao cụ thể về chất lướng, giá cả, tính năng và những thuộc tính khác
của sản phẩm. Nên kiểm tra mức độ ưa chuộng của khách hàng sau chiến dịch đó. 

* Tin (Conviction). 

Khán thính giả có thể ưa chuộng sản phẩm nhưng chưa chắc đã mua. Cần tạo ra
một niềm tin vững chắc là sản phẩm đó có thể có nhiều lợi ích, đáp ứng những nhu cầu,
đòi hỏi của người tiêu dùng. 

* Mua (Purchase) 

Khi khán thính giả đã có lòng tin, cần phải dẫn họ đến bước cuối cùng. Chẳng hạn
mời khách hàng dùng thử, bán với giá rẻ, có tặng thưởng hoặc báo cho họ biết sản phẩm
sắp hết. 
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Sáu trạng thái trên được rút gọn lại thành ba giai đoạn sau: 

- Nhận thức (biết, hiểu) 

- Cảm thụ (thích, chuộng, tin) 

- Hành vi (mua) 

Khách hàng phải trải qua 3 giai đoạn trên để đi đến việc mua. Cần xác định xem
người tiêu dùng đang ở giai đoạn nào và triển khai một chiến dịch truyền thông hữu hiệu
để đưa họ đến giai đoạn tiếp theo.

6.1.3.2. Bản chất của sản phẩm
Giá trị đơn vị. Các sản phẩm giá trị thấp nhằm vào thị trường quảng đại. Do vậy

sử dụng quảng cáo là thích hợp. Sản phẩm có giá trị cao phù hợp với bán hàng trực tiếp.

Tính cá biệt của sản phẩm. Quảng cáo phù hợp với các sản phẩm tiêu chuẩn hoá.
Bán hàng trực tiếp phù hợp với sản phẩm cá nhân hoá.

Các dịch vụ trước và sau bán hàng. Các dịch vụ này càng nhiều thì càng phù hợp
với bán hàng trực tiếp, vì chỉ bán hàng trực tiếp mới có thể cung cấp được các dịch vụ
khách hàng đầy đủ.

6.1.3.3. Các giai đoạn của chu kỳ sống

Tuỳ thuộc vào giai đoạn của chu kỳ sống mà lựa chọn các thành tố của xúc tiến
hỗn hợp - promotion mix

Bảng 6.1: Ảnh hưởng của các giai đoạn khác nhau trong chu kỳ sống đến chiến lược
xúc tiến hỗn hợp

Các giai đoạn của chu kỳ sống Chiến lược xúc tiến

Giai đoạn đưa sản phẩm mới ra thị trường

-  Thông tin và giáo dục khách hàng tiềm
năng.
- Cho họ biết lợi ích của sản phẩm
- Người bán cần kích thích nhu cầu sơ cấp -
nhu cầu đối với 1 loại sản phẩm, chưa phải
nhu cầu lựa chon 1 nhãn hiệu cụ thể
- Nhấn mạnh đến bán hàng trực tiếp, trưng
bày sản phẩm.

Giai đoạn tăng trưởng
- Kích thích nhu cầu lựa chọn nhãn hiệu. 
-  Nhấn  mạnh  đến  quảng  cáo.  Các  trung
gian chia sẻ nhiệm vụ xúc tiến.

Giai đoạn bão hoà
- Dùng quảng cáo để thuyết phục nhiều hơn
là thông tin.

Giai đoạn suy thoái
Chấm dứt các nỗ lực xúc tiến trừ khi muốn 
làm sống lại sản phẩm

6.1.3.4. Tiềm lực tài chính cho xúc tiến
Vốn là điều kiện tiên quyết để thực hiện các chương trình xúc tiến. Các công ty dư

giả vốn thường tăng cường quảng cáo. Các công ty ít vốn chủ yếu dựa vào bán hàng trực
tiếp hay liên kết quảng cáo.

6.1.3.5. Chiến lược đẩy hay kéo được lựa chọn
 Hiệu năng của các công cụ xúc tiến thay đổi tùy theo thị trường. Trong thị trường

hàng tiêu dùng, quảng cáo được xem là công cụ quan trọng nhất. Trong thị trường hàng
công nghiệp, vị trí quan trọng nhất thuộc về chào hàng và bán hàng cá nhân. Các hoạt
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động xúc tiến hỗn hợp chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của việc công ty chọn chiến lược đẩy
hay chiến lược kéo để tiêu thụ sản phẩm của mình 

Chiến lược đẩy đòi hỏi Công ty quảng cáo, khuyến mại tốt đối với giới buôn bán
để đẩy sản phẩm đi qua các trung gian phân phối. Nhà sản xuất quảng cáo sản phẩm một
cách năng động đến các nhà bán sỉ, các nhà bán sỉ quảng cáo năng động đến các nhà bán
lẻ, các nhà bán lẻ quảng cáo năng động đến người tiêu dùng để đẩy hàng hóa đến với họ.

Chiến lược kéo đòi hỏi chi phí chiêu thị nhiều và hoạt động chiêu thị năng động
đối với người tiêu dùng để tạo nên nhu cầu tiêu thụ. Nếu có hiệu quả, người tiêu dùng sẽ
hỏi mua sản phẩm ở các nhà bán lẻ, các nhà bán lẻ sẽ hỏi mua ở các nhà bán sỉ, các nhà
bán sỉ sẽ hỏi mua ở các nhà sản xuất.

Hình 6.1: Các chiến lược trong xúc tiến hỗn hợp

A. Chiến lược đẩy (Push Strategy )

     B. Chiến lược kéo (Pull Strategy)
Một số Công ty nhỏ sản xuất hàng kỹ nghệ chỉ sử dụng chiến lược đẩy. Một số 

Công ty chỉ dùng chiến lược kéo. Hầu hết cá Công ty lớn sử dụng phối hợp giữa đẩy và 
kéo. Thí dụ, hãng Procter & Gamble quảng cáo bằng phương tiện truyền thông đại chúng 
để lôi kéo khách hàng cho các sản phẩm của hãng rồi sử dụng một lực lượng bán hàng 
lớn cũng như các cuộc cổ động thương mại để đẩy các sản phẩm đi qua các trung gian 
Marketing.

6.2. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN YỂM TRỢ
6.2.1. Quảng cáo

a. Quảng cáo là gì?
Quảng cáo bao gồm các hoạt động giới thiệu và truyền đi các thông tin về sản phẩm

và hình ảnh của doanh nghiệp nhằm kích thích khách hàng tiêu thụ hàng hóa dịch vụ,
nâng cao uy tín cho nhà kinh doanh và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Quảng cáo là những hình thức truyền thông không trực tiếp, phi cá nhân, được thực
hiện thông qua các phương tiện truyền tin phải trả tiền và các chủ thể quảng cáo phải chịu
chi phí.

114



Theo quan điểm quản lý, quảng cáo là phương sách có tính chất chiến lược để đạt
được hoặc duy trì một lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Trong nhiều trường hợp đầu tư
cho quảng cáo là một sự đầu tư dài hạn. 

Quảng cáo là công cụ truyền thông được sử dụng khá phổ biến, đặc biệt là trong thị
trường hàng tiêu dùng cá nhân. Hoạt động quảng cáo rất phong phú. Các công ty hoạt
động tích cực để truyền tin của mình qua quảng cáo ra thị trường. Việc xử lý thông tin
quảng cáo tùy thuộc vào từng đối tượng nhận tin. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện cụ thể
của từng công ty, từng ngành, từng vùng và từng loại sản phẩm hàng hóa mà hoạt động
quảng cáo có những nét đặc thù khác nhau.

Mục đích của quảng cáo là để thu hút sự chú ý của khách hàng, thuyết phục họ về
những lợi ích, sự hấp dẫn của sản phẩm nhằm thay đổi hoặc củng cố thái độ và lòng tin
tưởng của người tiêu thụ về sản phẩm của Công ty, tăng lòng ham muốn mua hàng của
họ và đi đến hành động mua hàng, Quảng cáo được thực hiện theo nguyên tắc A.I.D.A
đây là 4 chữ đầu của các từ.

A - Attention (tạo ra sự chú ý) 

I - Interest (làm cho thích thú) 

D - Desire (Gây nên sự ham muốn) 

A - Action (Dẫn đến hành động mua hàng)
Chủ thể quảng cáo có thể truyền tin quảng cáo cho hàng hóa, dịch vụ hay cho chính

uy tín, hình ảnh của công ty thông qua các phương tiện truyền tin quảng cáo tới đối tượng
người nhận tin là khách hàng tương lai.

Để hoạt động quảng cáo có hiệu quả cao, cần nắm chắc các nội dung cơ bản của quá
trình truyền thông và ra những quyết định kịp thời đảm bảo cho các hoạt động quảng cáo
theo một quy trình thống nhất.
b.  Bản chất của quảng cáo

Quảng cáo là một kiểu truyền thông có tính đại chúng, mang tính xã hội cao. Nó
yêu cầu hàng hóa phải  hợp pháp và được mọi  người  chấp nhận.  Quảng cáo là  một
phương tiện có khả năng thuyết phục, tạo cơ hội cho người nhận tin so sánh thông tin với
các đối thủ cạnh tranh làm tăng thêm sức thuyết phục đối với khách hàng mục tiêu.

Với ngôn ngữ quảng cáo phong phú, đa dạng, phương tiện quảng cáo phổ cập và
tiện lợi, quảng cáo mở ra khả năng giới thiệu hàng hóa của công ty, dịch vụ bán cũng như
uy tín, thế lực của công ty một cách hiệu quả, trực diện.

Quảng cáo không phải là sự giao tiếp đối thoại giữa công ty và khách hàng. Quảng
cáo chỉ là hình thức thông tin một chiều: truyền tin về công ty, hàng hóa và sản phẩm của
công ty với khách hàng mà thôi. 

Quảng cáo có thể tạo ra hình ảnh cho hàng hóa, định vị nó trong người tiêu dùng.
Song cũng có thể sử dụng quảng cáo để kích thích tiêu thụ nhanh đồng thời thu hút khách
hàng phân tán về không gian với chi phí hiệu quả cho mỗi lần tiếp xúc quảng cáo.

Quảng cáo là truyền đi các thông tin tới người tiêu dùng, những thông tin mà người
gửi (các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh) đều được mã hoá bằng các hình ảnh sinh
động.  

Sau khi các thông tin được “mã hoá” sẽ được gửi đến cho người nhận qua các
phương tiện truyền thông. Để tổ chức hoạt động truyền thông Marketing có hiệu quả, cần
phải hiểu quá trình truyền thông diễn ra như thế nào, nắm được các yếu tố cơ bản của quá
trình truyền thông và mối quan hệ của chúng. Hai yếu tố quan trọng của truyền thông là
người nhận và người gửi. Hai yếu tố khác đại diện cho các công cụ truyền thông là thông
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điệp và phương tiện truyền thông. Bốn yếu tố khác tiêu biểu cho chức năng truyền thông
là mã hóa, giải mã, đáp ứng và phản hồi. Mối quan hệ trong quá trình truyền thông được
diễn tả theo sơ đồ dưới đây:

Hình 6.2: Mô hình biểu diễn các phần tử của quá trình truyền thông

                              

 - Chủ thể truyền thông (người gửi): Đó là công ty, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp
hoặc tổ chức có nhu cầu gửi thông tin cho khách hàng mục tiêu

- Mã hóa: Là tiến trình chuyển ý tưởng và thông tin thành những hình thức có tính biểu
tượng (quá trình thể hiện ý tưởng bằng một ngôn ngữ truyền thông nào đó). Ví dụ, biến
thông tin thành lời nói, chữ viết, hình ảnh để khách hàng tiềm năng có thể nhận thức được.

- Thông điệp: Là tập hợp những biểu tượng (nội dung tin) mà chủ thể truyền đi. Tùy
từng hình thức truyền thông mà nội dung thông điệp có sự khác nhau. Một thông điệp
trên truyền hình có thể là sự phối hợp cả hình ảnh, âm thanh, lời nói.

- Phương tiện truyền thông: Các kênh truyền thông qua đó thông điệp được truyền
từ người gửi tới người nhận. Phương tiện truyền tin có thể là các phương tiện thông tin
đại chúng như báo chí, truyền hình, phát thanh hoặc là các phương tiện truyền tin độc lập
như thư trực tiếp.

- Giải mã: Tiến trình người người nhận xử lý thông điệp để nhận tin và tìm hiểu ý
tưởng của chủ thể (người gửi) 

- Người nhận: Là đối tượng nhận tin, nhận thông điệp từ chủ thể gửi tới, là khách
hàng mục tiêu của doanh nghiệp 

- Phản ứng đáp lại: Tập hợp những phản ứng mà người nhận có được sau khi tiếp
nhận và xử lý thông điệp. Những phản ứng tích cực mà  chủ thể truyền thông mong muốn
là hiểu, tin tưởng và hành động mua.

- Phản hổi: Một phần sự phản ứng của người nhận được truyền thông trở lại cho chủ
thể (người gửi). Thông tin phản hồi có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Một chương trình
truyền thông hiệu quả thường có những thông tin phản hồi tốt trở lại chủ thể.

- Sự nhiễu tạp: Tình trạng biến lệch ngoài dự kiến do các yếu tố môi trường trong
quá trình truyền thông làm cho thông tin đến với người nhận không trung thực với thông
điệp gửi đi.

Sơ đồ trên nhấn mạnh những yếu tố chủ yếu trong sự truyền thông có hiệu quả.
Người gửi cũng cần phải biết mình đang nhằm vào những người nhận tin nào? Và họ
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đang mong muốn nhận được thông tin gì? Cần phải lựa chọn ngôn ngữ và mã hóa nội
dung tin cho chủ thể một cách khéo léo. Chủ thể truyền thông cũng phải sáng tạo các
thông điệp, lựa chọn phương tiện truyền tin hữu hiệu, đồng thời tạo cơ chế để thu nhận
thông tin phản hồi.
c. Chức năng của quảng cáo

  - Thu hút sự chú ý của khách hàng với sản phẩm, doanh nghiệp.
  Để thực hiện tốt chức năng này thì cần chú ý tới các vấn đề chủ yếu sau:

  + Lựa chọn phương tiện quảng cáo.
  + Chọn vị trí đặt quảng cáo.

  + Chọn thời điểm quảng cáo.
  + Chọn hình thức quảng cáo.

  - Thuyết phục khách hàng tiêu dùng hàng hóa dịch vụ.
  Để thực hiện chức năng này cần nghiên cứu kỹ lưỡng về khách hàng rồi thuyêt

phục bằng những thông tin như: Lợi ích của việc tiêu dùng sản phẩm, chất lượng sản
phẩm, ưu thế giá, các dịch vụ kèm theo…

  - Hướng dẫn, giáo dục tiêu dùng.
  Để làm tốt cần nghiên cứu kỹ về khách hàng và các yếu tố môi trường (pháp luật,

khí hậu, tập quán…) rồi từ đó đưa ra những lợi ích, những khuyến cáo khi dùng sản phẩm
và cách thức sử dụng sản phẩm.

d. Yêu cầu và nguyên tắc quảng cáo
  - Quảng cáo phải tiêu biểu, độc đáo, đặc trưng và có lượng thông tin cao.

  - Quảng cáo phải đảm bảo tính nghệ thuật, kích thích mua hàng.
  - Quảng cáo trung thực, đảm bảo tính pháp lý.

  - Quảng cáo phải thiết thực, hiệu quả và phù hợp với chi phí dành cho quảng cáo.
* Lưu ý : 

+ Trong quảng cáo, cần thiết kế một thông điệp gửi đi có hiệu quả. Thông điệp là
nội dung cần truyền đó được mã hoá dưới một dạng ngôn ngữ nào đó như: Hình ảnh, thi
ca, hội hoạ điêu khắc, lời văn... Nội dung phải tạo được sự chú ý, tạo được sự kích thích
khơi dậy được mong muốn. Để đạt tới hành động mua, việc thiết kế thông điệp phải giải
quyết 3 vấn đề: Nội dung, cấu trúc và hình thức thông điệp. 

+ Nội dung đầu tiên phải đề cập tới vấn đề lợi ích kinh tế người mua. Sau đó, có thể
nói tới nhiều nội dung khác như: Chất lượng, tính tiện dụng, bảo quản... Song cuối cùng
phải nhấn mạnh hiệu quả kinh tế, tăng lợi ích tiêu dùng. Có như thế mới tạo ra sự chú ý
của người mua và thúc đẩy họ đi đến quyết định mua sớm. 

* Quảng cáo là phương tiện truyền thông đại chúng, không có sự tiếp xúc trực tiếp
với khách hàng như các chính sách xúc tiến yểm trợ khác. Vì vậy lượng thông tin sẽ đến
được với nhiều khách hàng hơn.

e. Các phương tiện quảng cáo
Phương tiện quảng cáo rất phong phú và đa dạng, có những phương tiện quảng

cáo chuyên dụng và thông dụng. Tùy theo từng loại sản phẩm mà người bán có thể lựa
chọn phương tiện quảng cáo cho phù hợp. Các loại phương tiện quảng cáo thường được
sử dụng để quảng cáo là:

- Báo chí: Báo và tạp chí là phương tiện quảng cáo quan trọng nhất, nó được sử
dụng từ lâu. Quảng cáo trên báo chí có tính chất linh hoạt cao, số lượng độc giả cao và
chi phí thấp. Qua báo chí cho phép người quảng cáo khai thác triệt để  chữ nghĩa, hình
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ảnh và màu sắc. Quảng cáo trên báo chí có thể in bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau làm
cho thông tin quảng cáo có thể đạt được mục đích giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp
đến nhiều nhóm chủng tộc khác nhau khi cần thiết. Đặc biệt, quảng cáo qua báo chí giúp
người nhận tin lưu trữ được thông tin, chủ động thời gian khi nhận tin. Tuy nhiên, khả
năng gây sự hấp dẫn, chú ý của báo chí đối với người nhận tin chưa cao.

- Radio (truyền thanh): Phương tiện quảng cáo qua đài truyền thanh chi phí quảng
cáo tương đối thấp, và có phạm vi phủ sóng khá rộng rãi, nó truyền tin nhanh, không bị
giới hạn về không gian nên quảng cáo qua Radio rất nhanh và sâu rộng; khai thác được
ngôn ngữ và âm thanh. Tuy nhiên, về tính hiệu quả, đài phát thanh chỉ tác độc đến thính
giác, do đó kém hấp dẫn đối với người nhận tin. Để nâng cao hiệu quả của quảng cáo qua
Radio cần hết sức chú ý đến thời điểm đưa tin, số lần lặp lại thông tin, và thời gian dành
cho một thông tin.

- Ti vi (truyền hình): Quảng cáo qua ti vi sẽ khai thác được lợi thế về âm thanh,
ngôn ngữ, hình ảnh, màu sắc. Do những lợi thế đó nên quảng cáo qua ti vi thường tạo ra
sức chú ý cao. Ngày nay, truyền hình có mặt hầu hết trong mọi gia đình, vì vậy tính phổ
biến của nó rộng rãi. Song truyền hình là một phương tiện quảng cáo đắt tiền nhất và
không phải tất cả mọi doanh nghiệp đều có đủ khả năng quảng cáo trên truyền hình.
Ngoài ra, cũng có sự sai lệch lớn, bởi khi đưa tin quảng cáo không phải tất cả mọi khán
giả truyền hình đều xem. Đồng thời, quảng cáo trên truyền hình không lưu giữ được
thông tin bởi nó chỉ được đưa lên màn hình một lần, trừ khi nó là những quảng cáo đặc
biệt. Để nâng cao hiệu quả quảng cáo qua tivi vần hết sức chú ý tới việc lựa chọn hình
ảnh, thời điểm đưa tin, số lần lặp lại thông tin và phát thanh viên.

- Phim quảng cáo: Quảng cáo qua phim ảnh là một loại quảng cáo chuyên dụng và
là một loại quảng cáo có vai trò quan trọng (nhất là đối với các loại hàng hóa xuất khẩu,
hàng công nghiệp). Quảng cáo bằng phim ảnh cho phép khai thác tốt các lợi thế về hình
ảnh, màu sắc, âm thanh, môi trường… Quảng cáo bằng phim ảnh là phương tiện quan
trọng nhất để thực hiện quảng cáo chuyên đề. Quảng cáo phim ảnh không những chỉ giới
thiệu sản phẩm mà còn giới thiệu được cả quá trình sản xuất, lưu thông và tiêu dùng sản
phẩm. Tuy nhiên, quảng cáo bằng phim ảnh rất tốn kém về kinh phí, tổ chức quảng cáo
phức tạp, số người tiếp cận thông tin không lớn. Phương tiện quảng cáo này thường được
sử dụng trong hội chợ, triển lãm.

- Áp phích quảng cáo: Đây là loại phương tiện quảng cáo khá thông dụng và linh
hoạt. Người quảng cáo hoàn toàn có khả năng quyết định toàn bộ loại quảng cáo này cả
về nội dung và hình thức. Quảng cáo bằng áp phích cho phép khai thác tối đa các lợi thế
về kích cỡ, hình ảnh, màu sắc, vị trí, thời gian và chủ đề quảng cáo… ở những nới (hoặc
gần nơi) sản xuất và bán hàng.

Áp phích bao gồm các tờ quảng cáo, các bảng quảng cáo, quảng cáo trên các đồ
vật sử dụng, trên các phương tiện công cộng… Có áp phích quảng cáo tổng hợp, áp phích
quảng cáo chuyên đề. Trong hội chợ, quảng cáo bằng áp phích có vai trò quan trọng nhất.

- Quảng cáo bao bì và nhãn hiệu hàng hóa: Nhãn hiệu và bao bì là quảng cáo
không kém phần quan trọng. Quảng cáo thông qua nhãn và bao bì làm cho khách hàng
tập trung chú ý ngay vào hàng hóa. Để làm chức năng quảng cáo yêu cầu nhãn và bao bì
phải đẹp và hấp dẫn. Nhãn và bao bì đẹp góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa. Bao bì
có thể làm cho sản phẩm hấp dẫn hơn, an toàn hơn, dễ cầm hơn, tiện lợi trong việc sử
dụng. Nó thu hút sự chú ý của khách hàng và như vậy họ sẽ xem xét sản phẩm kỹ hơn.
Nó tạo hình ảnh có lợi cho sản phẩm bằng cách sử dụng màu sắc, kiểu dáng, cấu trúc,
hình vẽ hay sơ đồ… Tùy theo loại hàng hóa trong những điều kiện cụ thể mà doanh
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nghiệp có quyết định có bao bì quảng cáo riêng hay kết hợp bao bì quảng cáo với bao bì
bảo vệ sử dụng của hàng hóa.

- Quảng cáo qua bưu điện: Quảng cáo qua bưu điện có vai trò không nhỏ. Đây là
loại quảng cáo mà người bán hàng gửi catalogue, thư chúc tết, mẫu hàng… cho khách
hàng quan trọng qua bưu điện. Phương pháp quảng cáo này chỉ tập trung vào một số
khách hàng nên hiệu quả quảng cáo thường bị hạn chế

f. Những quyết định chủ yếu trong hoạt động quảng cáo

Quyết định về mục tiêu quảng cáo 

Mục tiêu quảng cáo phải xuất phát từ các mục tiêu trong kinh doanh của Công ty
và các mục tiêu Marketing. Ví dụ: mục tiêu doanh số, lợi nhuận, thị phần, các mục tiêu
này nâng cao uy tín của Công ty, của sản phẩm…Các mục tiêu quảng cáo thường được
phân loại thành mục tiêuđể thông tin mục tiêu để thuyết phục hay mục tiêu để nhắc nhở. 

- Quảng cáo thông tin hình thành mạnh mẽ vào giai đoạn giới thiệu sản phẩm
nhằm tạo nên nhu cầu ban đầu. Nó có thể giới thiệu cho thị trường bết về một sản phẩm
mới, về cách sử dụng mới của một sản phẩm hoặc sự thay đổi về giá cả. 

- Quảng cáo thuyết phục cần thiết và rất quan trọng trong giai đoạn cạnh tranh
nhằm tạo ra sự ưa chuộng nhãn hiệu hoặc thuyết phục khách hàng mua ngay. Quảng cáo
thuyết phục có thể dùng thể loại so sánh. Ví dụ: hãng Toyota đã so sánh loại xe Lexus
của họ với loại xe Mercedes của Đức cả về giá cả lẫn chất lượng (động cơ chạy êm như
thế nào). Quảng cáo so sánh cũng được sử dụng nhiều đối với các loại thuốc khử mùi hôi,
kem đánh răng, rượu và các loại thuốc giảm đau.

- Quảng cáo nhắc nhở rất quan trọng trong giai đoạn trưởng thành (bão hòa) của
sản phẩm để nhắc nhở khách hàng luôn luôn nhớ đến nó đầu tiên, nhắc họ nhớ đến địa
điểm mua nó đầu tiên, nhắc họ nhớ đến địa điểm mua nó ở đâu v.v… 

Quyết định về ngân sách quảng cáo

Sau khi xác định các mục tiêu quảng cáo rồi, doanh nghiệp có thể quyết định ngân
sách quảng cáo cho mỗi sản phẩm nhằm hòan thành mục tiêu bán hàng. Có 4 phương
pháp để xác định ngân sách: 

- Phương pháp tùy khả năng: Nhiều Công ty xác định ngân sách quảng cáo có tùy
theo khả năng Công ty có thể chi được. Phương pháp này bỏ qua ảnh hưởng của quảng
cáo đối với khối lượng tieu thụ, nó dẫn đến ngân sách quảng cáo hàng năm hông ổn định.

- Phương pháp tính theo phần trăm của doanh số, ví dụ, 5% hay 10% của doanh số
năm tới. Ưu tiên của phương pháp này là chi phí quảng cáo gắn liền với kết quả hoạt
động kinh doanh (với doanh số, lợi nhuận…) và đảm bảo sự ổn định cạnh tranh.

- Phương pháp cân bằng cạnh tranh. Một số Công ty xác định ngân sách quảng cáo
của họ ngang bằng với mức chi của các hãng cạnh tranh cùng cỡ. Tuy nhiên, do uy tín, tài
lực, cơ may và mục tiêu của từng Công ty khác nhau rất xa nên chắc chắn kết quả chiêu
thị sẽ khác nhau. 

- Phương pháp mục tiêu và công việc. 

Phương pháp này đòi hỏi nhà Marketing lập ngân sách bằng cách: 

+ Xác định mục tiêu của doanh nghiệp 

+ Xác định những công việc, chương trình cần thực hiện để đạt mục tiêu (quảng
cáo trên báo, radio, TV như thế nào…) 
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+ Ước tính chi phí để hòan thành công việc tổng số chi phí này chính là ngân sách
quảng cáo đề nghị cho năm tới.

Quyết định về lời rao quảng cáo. 

Quyết định về lời rao quảng cáo thường gồm 3 bước: tạo ra lời rao, đánh giá và
tuyển chọn lời rao, thực hiện lời rao. 

Việc tạo lời rao đòi hỏi giải quyết 3 vấn đề: Nói cái gì (nội dung lời rao), nói thế
nào cho hợp lý (cấu trúc lời rao) và nói thế nào cho có hiệu quả (hình thức thực hiện lời
rao) 

Về nội dung lời rao

Cần thiết kế, phác họa những sự gợi dẫn để có được những đáp ứng mong muốn.
Có 3 loại gợi dẫn: 

+ Gợi dẫn sự hợp lý: Sản phẩm đem lại những ích dụng theo yêu cầu (bền, tiết
kiệm, có giá trị… Ví dụ: “ổn áp Lioa chất lượng ngoại, giá nội”, “Giá mà mọi thứ đều
bền như Electrolux”. 

+ Những gợi dẫn tạo xúc cảm. Những gợi dẫn tạo xúc cảm kích thích những tình
cảm tích cực để đưa đến việc mua. Ví dụ: sợ sâu răng dẫn đến việc đánh răng thường
xuyên. 

+ Những gợi dẫn đạo đức. Những gợi dẫn đạo đức hướng đến cái thiện nơi khách
hàng. Ví dụ: có ý thức bảo vệ môi trường, mua vé ủng hộ lũ lụt. 

Về cấu trúc lời rao

Hiệu quả của quảng cáo phụ thuộc khá nhiều vào cấu trúc của lời rao. Thứ nhất, có
nên đưa ra kết luận rõ ràng hay để khách hàng tự kết luận lấy. Đưa ra kết luận thường
hiệu quả hơn. Thứ hai, trình bày luận chứng theo kiểu đơn tuyến hay song tuyến? Thường
đơn tuyến hiệu quả hơn. Thứ ba, nên đưa luận chứng đanh thép nhất vào đầu hay cuối
điệp truyền. 

Hình thức lời rao. 

Cần triển khai một hình thức sinh động cho lời rao. Trong quảng cáo in ấn, nhà
Marketing phải quyết định tiêu đề, lời lẽ, minh họa và màu sắc. Để thu hút sự chú ý có
thể sử dụng những cách như tính độc đáo và tương phản hình ảnh và tiêu đề lôi cuốn,
hình thức hấp dẫn, kích cỡ và vị trí của lời rao hợp lý. Lời rao cần phải đáng tin cậy,
được ưa thích, tạo nên sự tin tưởng hòan tòan nơi khách hàng. 

Thực hiện lời rao nên như thế nào? Kết quả của lời rao quảng cáo không những
chủ tùy thuộc vào những gì được nói mà còn tùy thuộc vào cách thức dược nói như thế
nào?

Cần có một văn phong một ngữ điệu và một sự trình bày hợp lý để thực hiện lời
rao. Nếu lời rao được truyền trên ti vi người trình bày phải chú y sự biểu lộ của nét mặt,
cử chỉ, trang phục tư thế và kiểu tóc. Có thể dựng lên một khung cảnh, một kiểu dáng hay
một hình ảnh mang tính nghệ thuật với sắc đẹp, tình yêu, thiên nhiên, sự trong sáng…. 

Quyết định về phương tiện quảng cáo.

Tùy theo khách hàng mục tiêu và loại sản phẩm kinh doanh mà Ciông ty có thể
chọn phương tiện quảng cáo cho phù hợp. các loại phương tiện quảng cáo thường được
sử dụng: báo chí, Radio, Tivi, phim ảnh quảng cáo, Quảng cáo bằng thư gửi qua bưu
điện, Quảng cáo bằng Pano, ap phichvv...

Đánh giá hiệu quả của quảng cáo 
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Để đánh giá hiệu quả của quảng cáo cần phân tích xem mục tiêu của quảng cáo có
đạt được không? Đích cuối cùng của quảng cáo là làm cho việc bán hàng được nhiều hơn
nhằm tăng doanh số và lợi nhuận. 

Hiệu quả của quảng cáo phụ thuộc vào hai yếu tố: Hiệu quả của tin tức của lời rao
quảng cáo. Và hiệu quả của phương tiện quảng cáo. Hiệu quả của tin tức quảng cáo nghĩa
là tin tức quảng cáo đã đưa ra được những lợi ích, ưu việt của sản phẩm làm thu hút sự
chú ý của khách hàng, có thể còn làm thay đổi quan điểm ý kiến, sự ưa thích và thái độ
của họ đối với sản phẩm. 

Hiệu quả của phương tiện: Phương tiện quảng cáo mà thích hợp với nội dung và
tin tức quảng cáo đồng thời có tác dụng nhanh, mạnh tới khách hàng thì quảng cáo sẽ có
hiệu quả, ít tốn kém hơn. 

Quảng cáo còn mang lại hiệu quả là nâng cao uy tín và gấy tiếng tăm cho doanh
nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi trong cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường.

6.2.2. Xúc tiến bán hàng
Xúc tiến bán hàng là nhóm công cụ truyền thông sử dụng hỗn hợp các công cụ cổ

động, kích thích khách hàng (ví dụ như phiếu mua hàng, các cuộc thi, xổ số, trò vui có
thưởng, quà tặng…) nhằm tăng nhanh nhu cầu về sản phẩm tại chỗ tức thì. Xúc tiến bán
hàng còn gọi là khuyến mại có tác động trực tiếp và tích cực tới việc tăng doanh số bằng
những lợi ích vật chất bổ sung cho người mua. Thực chất đây là các công cụ kích thích để
thúc đẩy các khâu: cung ứng, phân phối và tiêu dùng đối với một hoặc một nhóm sản
phẩm hàng hóa của công ty.

Các doanh nghiệp sử dụng biện pháp xúc tiến bán hàng để có được phản ứng đáp
lại của người mua sớm hơn. Tuy nhiên, tác dụng của xúc tiến bán hàng chỉ trong thời kỳ
ngắn hạn, không phát huy tác dụng trong thời kỳ dài hạn và nếu sử dụng không cẩn thận
có thể phản tác dụng.

a. Xác định nhiệm vụ của xúc tiến bán hàng
Việc xác định nhiệm vụ của xúc tiến bán hàng xuất phát từ mục tiêu chiến lược

Marketing  của công ty đó với sản phẩm hàng hóa ở thị trường mục tiêu.
- Đối với người tiêu dùng thì khuyến khích họ tiêu dùng nhiều hơn, mua số lượng

lớn hơn và mở ra những khách hàng mới.
- Đối với các thành viên trung gian: khuyến khích lực lượng phân phối này tăng

cường hoạt động phân phối hơn, đẩy mạnh các hoạt động mua bán, củng cố và mở rộng
kênh phân phối, thực hiện dự trữ thị trường, phân phối thường xuyên liên tục, nhằm mở
rộng mùa vụ tiêu dùng cho sản phẩm hàng hóa

b. Lựa chọn phương tiện xúc tiến bán hàng
Có thể phân chia các công cụ xúc tiến bán hàng thành các nhóm tùy thuộc vào

mục tiêu, nội dung hoạt động xúc tiến bán hàng khác nhau, bao gồm:
* Nhóm các công cụ tạo nên lợi ích kinh tế trực tiếp thúc đẩy người tiêu dùng, bao

gồm: hàng mẫu, phiếu thưởng, gói hàng chung, quà tặng…
- Hàng mẫu: có chức năng khuyến khích dùng thử. Một số hàng mẫu miễn phí

hoặc với giá rất hạ. Hàng mẫu có thể được phân phối tại cửa hàng hoặc gửi tới tận nhà
qua bưu điện hay qua đội ngũ nhân viên tiếp thị. Thông thường khi phân phối hàng mẫu
thường được kèm theo thông điệp quảng cáo hoặc một số câu hỏi về sản phẩm mà công
ty cần biết.
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- Phiếu thưởng: là giấy chứng nhận cho người khách được giảm một khoản tiền
nhất định khi mua một sản phẩm nào đó của công ty. Phương thức này rất hiệu quả đối
với việc khuyến khích tiêu dùng sản phẩm mới, nhãn hiệu mới…

- Gói hàng chung: là gói hàng công ty giới thiệu một số sản phẩm hàng hóa nhất
định song bán với giá hạ. Chẳng hạn, một gói với 3 đơn vị hàng hóa song chỉ bán bằng 2
đơn vị hàng hóa, một bàn chải kèm một ống kem đánh răng, hộp dao cạo râu với kem hay
xà bông cạo râu, nước hoa bôi râu sau khi cạo… Gói hàng chung có giá trị trong việc
tăng cường bán hàng trong thời kỳ ngắn hạn

- Quà tặng: là hàng được cho không hoặc được tính với giá thấp. Quà tặng thường
được phân phối cùng với việc mua hàng, có thể gói cùng với gói hàng.

* Nhóm công cụ thúc đẩy hoạt động của các trung gian trong kênh phân phối: Các
nhà sản xuất dùng kỹ thuật nhằm tăng cường sự hợp tác, đẩy mạnh tiêu thụ của các nhà
phân phối như bán buôn, bán lẻ, các đại lý…

- Các kỹ thuật thông dụng bao gồm: tài trợ về tài chính khi mua hàng là khoảng
tiền được giảm khi mua hàng của công ty trong một khoản thời gian cụ thể nào đó. Tài
trợ quảng cáo, các nhà quảng cáo được tài trợ để khuyến khích họ tăng cường giới thiệu
sản phẩm của công ty

- Hàng miễn phí là những lô hàng tặng thêm cho các nhà buôn khi họ mua hàng
tới một khối lượng nào đó. Cũng có thể dùng tiền mặt hay quà tặng cho các nhà phân
phối hoặc tặng cho lực lượng bán hàng của công ty để họ đẩy mạnh tiêu thụ hàng của
công ty.

- Hội nghị khách hàng, hội chợ và triển lãm thương mại.
Các công ty thường tổ chức hội nghị khách hàng, hội thảo để giúp cho công ty tiếp

cận khách hàng và công chúng, tìm hiểu cặn kẽ hơn nhu cầu của họ đồng thời thu nhận
những thông tin ngược chiều.

Hội chợ triển lãm nhằm giới thiệu công ty, sản phẩm hàng hóa của công ty với
khách hàng và công chúng. Duy trì sự có mặt, uy tín của công ty cũng như sản phẩm
hàng hóa của công ty trên thị trường, tạo ra lòng tin của khách hàng và công chúng.

Trưng bày hàng hóa tại nơi bán, sử dụng các cửa hàng, quầy hàng giới thiệu sản
phẩm.

Các cuộc thi và trò chơi. Những hoạt động này tạo cơ hội cho khách hàng, các nhà
phân phối, hoặc lực lượng bán nhận được một khoản lợi ích vật chất. Sự may rủi của các
trò chơi làm tăng thêm sự hấp dẫn và thu hút sự hưởng ứng của nhiều người. Các trò vui
chơi có thưởng vừa mang tính chất giải trí, vừa mang lại lợi ích kinh tế cho những người
tham gia.

6.2.3. Quan hệ với công chúng
* Khái niệm: Quan hệ với công chúng bao gồm các hoạt động tuyên truyền nhằm

duy trì mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các tầng lớp công chúng nhằm xây dựng hình
ảnh tốt đẹp cho thương hiệu của doanh nghiệp trong cộng đồng. 

 * Quan hệ với công chúng được thực hiện thông qua các hội nghị, nói chuyện, các
hoạt động tài trợ hay tổ chức các chương trình, sự kiện... 

Ví dụ : Một hãng kem đánh răng mời nha sĩ đến nói chuyện về cách phòng chống
sâu răng và khuyên họ nên dùng sản phẩm của mình hay hãng Honda với chương trình
“Tôi yêu Việt Nam”… hoặc để tuyên truyền cho công ty người ta có thể mời các nhà
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chính trị lỗi lạc, các nhà nghệ thuật nổi tiếng đến thăm công ty mình. Cũng có thể tổ chức
những bữa tiệc lớn, mời phóng viên báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình và các quan
chức đến dự nhân ngành thành lập công ty, ngày đón nhận huân chương lao động …

* Bản chất của hoạt động này là
- Tuyên truyền là việc sử dụng những phương tiện truyền thông đại chúng truyền

tin không mất tiền về hàng hóa, dịch vụ và về chính doanh nghiệp tới khách hàng hiện tại
và tiềm năng nhằm đạt được những mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp.

- Đảm bảo cho công ty có danh tiếng tốt, hình ảnh tốt, xử lý các tin đồn, các hình
ảnh bất lợi đã lan tràn ra ngoài.

- Có thể tác động sâu sắc đến mức độ hiểu biết của xã hội, có khả năng thuyết
phục người mua lớn và ít tốn kém hơn nhiều so với hoạt động quảng cáo.

6.2.4. Dịch vụ sau bán hàng
 * Khái niệm: Dịch vụ sau bán hàng bao gồm các hoạt động diễn ra sau khi hàng

hóa đó được tiêu thụ nhằm giúp cho người tiêu dùng sử dụng hợp lý sản phẩm và nâng
cao uy tín của doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh.

 * Dịch vụ sau bán hàng bao gồm các hoạt động như: 
  - Hướng dẫn khách hàng

  - Bảo hành sản phẩm
  - Cung cấp phụ tùng, linh kiện thay thế.

Ví dụ: Các hãng sản xuất xe gắn máy với các dịch vụ sau bán hàng như: Miễn phí
thay dầu mỡ, bảo dưỡng, bảo trì…

6.2.5. Bán hàng cá nhân 
Không giống như quảng cáo hay xúc tiến bán, bán hàng cá nhân bao gồm những

mối quan hệ trực tiếp giữa người bán và khách hàng hiện tại và tiềm năng. Nó là một loại
ảnh hưởng cá nhân và là một quá trình giao tiếp phức tạp. Tầm quan trọng của hoạt động
bán hàng cá nhân phụ thuộc vào bản chất sản phẩm, nhu cầu của người tiêu dùng, và giai
đoạn trong quá trình mua.

Tham gia vào hoạt động bán hàng gồm rất nhiều người trong doanh nghiệp như
người nhận đơn đặt hàng, người bán trực tiếp… Nhiều doanh nghiệp lớn duy trì một lực
lượng bán hàng rất đông đảo. Lực lượng này cần phải được tổ chức và quản lý một cách
khoa học.

a. Quá trình bán hàng
Công ty thường đặt ra những mục tiêu khác nhau cho người bán hàng của họ.

Những nhiệm vụ chủ yếu của người bán là:
- Thăm dò tìm kiếm những khách hàng mới.

- Truyền đạt khéo léo những thông tin về sản phẩm và dịch vụ của công ty.
- Thực hiện việc bán.

- Cung cấp các dịch vụ cho khách hàng, cố vấn về các vấn đề của họ, trợ giúp kỹ
thuật, giao hàng.

- Nghiên cứu và thu thập thông tin về thị trường.
- Đánh giá về tính chất khách hàng và điều phối hàng hóa.

Bán hàng cá nhân là một nghệ thuật hơn là một khoa học. Bởi vì quá trình bán
hàng phải rất sáng tạo, với điều kiện như nhau, một người bán được đào tạo có thể bán
được nhiều hơn một người bán không đào tạo. Người bán phải hiểu rất rõ quá trình bán
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hàng. Tất nhiên, quá trình bán hàng sẽ khác nhau theo quy mô của công ty, đặc điểm của
sản phẩm, đặc điểm thị trường và nhiều thứ khác. Về cơ bản quá trình bán bao gồm các
bước sau:

* Thăm dò và đánh giá
Bước đầu tiên trong tiến trình bán hàng là xác định các khách hàng tiềm năng.

Mặc dù công ty cung cấp những thông tin song người bán cần phải tiếp xúc với nhiều
khách hàng, phát triển những mối quan hệ riêng của mình và duy trì, khai thác tốt các
mối quan hệ đó. Người bán cần biết loại ra những đầu mối kém triển vọng.

* Tiền tiếp xúc

Người bán hàng cần biết về công ty khách hàng tiềm năng và những người mua
của công ty, càng chi tiết cụ thể càng tốt. Ví dụ cần biết kiểu mua, ai quyết định mua, khả
năng tài chính… Có thể suy nghĩ về cách thức tiếp cận nào là tốt nhất như thăm viếng
trực tiếp, điện thoại hoặc thư từ và phác thảo mục tiêu bán của mình.

* Tiếp xúc
Nhân viên bán hàng phải biết cách tiếp xúc chào mời người mua để có được mối

liên hệ tốt ban đầu. Trong tiếp xúc ngoại hình và trang phục phù hợp cùng với những câu
hỏi then chốt và khả năng chú ý lắng nghe là rất quan trọng. Người bán cần phân tích để
hiểu nhu cầu của người mua.

Giới thiệu và chứng minh

Nhân viên bán hàng trình bày sản phẩm với người mua tuân theo quy luật nhận
thức của truyền thông nhằm đạt được sự chú ý, duy trì sự quan tâm, khuyến khích sự ham
muốn và nhận được hành động. Cần nhấn mạnh lợi ích của khách hàng, dùng đặc tính sản
phẩm chứng minh cho những điều được nhấn mạnh như: Chi phí ít hơn, tiết kiệm nhiều
hơn, gọn nhiều hơn, dễ vận hành hơn, giá trị sử dụng cao hơn… Có nhiều kiểu giới thiệu
khi bán hàng như trình bày theo khuôn mẫu, theo công thức, theo kiểu thỏa mãn nhu cầu.

Xử lý những từ chối
Khách hàng hầu như luôn luôn từ chối. Sự từ chối đó phần lớn mang tính chất tâm

lý. Sự phản kháng mang tính chất tâm lý là do không ưa bị quấy rầy, ưa thích nhãn hiệu
hoặc nguồn cung cấp quen thuộc, không muốn từ bỏ ưa thích của mình, không thích phải
quyết định… Ngoài ra còn có sự chống đối logic như phản ứng về giá cả, thời điểm cung
ứng hoặc đặc tính nào đó của sản phẩm. Người bán cần được huấn luyện kỹ để xử lý
những từ chối này.

Để hiểu rõ nội dung phản kháng, có thể nêu câu hỏi để chính người mua trả lời về
sự phản kháng của họ và biến nó thành một trong những nguyên nhân của việc mua hàng

* Kết thúc

Những nhân viên bán hàng cần phải sớm nhận ra những dấu hiệu kết thúc ở người
mua, bao gồm những tác động vật lý những lời nói hay bình luận, những câu hỏi. Người
bán hàng có thể sử dụng nhiều kỹ thuật kết thúc. Có thể nhắc lại hệ thống những điểm đã
thỏa thuận về một đơn hàng, đề xuất giúp đỡ về việc soạn thảo đơn hàng, nêu ra lợi ích
cho người mua nếu họ có quyết định mua sớm hơn…

* Theo dõi

Đây là bước cuối cùng song rất quan trọng nhằm kiểm tra đánh giá sự hài lòng của
khách hàng và khả năng mua hàng lặp lại của họ.

Ngay sau khi kết thúc bán, nhân viên bán hàng khéo léo bổ sung những thông tin
cần thiết và mới cho khách hàng như: về thời gian, các điều khoản mua… Nhân viên bán
hàng phải có thời gian biểu theo dõi khi có đơn hàng đầu tiên và quan tâm đến việc vận
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hành có thông suốt hay còn trục trặc. Các cuộc thăm viếng sẽ tăng cường mối quan hệ,
hạn chế rủi ro sử dụng của khách và duy trì sức mua tiềm năng.

b. Quản trị bán hàng

Quản trị bán hàng là phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra những hoạt
động bán hàng. Nó bao gồm việc thiết lập các mục tiêu cho nhân viên bán hàng, thiết kế
chiến lược cho lực lượng bán, tuyển mộ, lựa chọn, huấn luyện, giám sát và đánh giá
những người bán của công ty. 

Chiến lược cho lực lượng bán hàng thường được xác lập theo những định hướng
khác nhau như bán hàng theo nhóm người mua, theo hội nghị bán hàng, theo tiếp xúc cá
nhân… Cấu trúc lực lượng bán hàng liên quan đến quyết định tổ chức lực lượng bán theo
lãnh thổ, theo sản phẩm, theo đối tượng khách hàng hay theo cấu trúc hỗn hợp. Người
quản trị bán phải quyết định quy mô của lực lượng bán. Quy mô lực lượng bán thường
được xác định dựa trên khối lượng công việc bán cần làm.

Doanh nghiệp phải đưa ra các quyết định về tuyển chọn và đào tạo lực lượng bán.
Mỗi doanh nghiệp thường đưa ra những tiêu chuẩn khác nhau để tuyển chọn. Họ cũng
thường có những chương trình đào tạo cẩn thận những nhân viên bán của họ.

Quá trình quản trị bán còn quan tâm đến giám sát nhân viên bán hàng hoạt động.
Đưa ra các biện pháp khuyến khích họ tích cực hoạt động bằng các chế độ trả thù lao và
tiền thưởng. Người quản trị cũng cần thường xuyên đánh giá hoạt động cảu nhân viên
bán hàng của mình để có những điều chỉnh phù hợp.

6.2.6. Marketing trực tiếp

Marketing trực tiếp cố gắng kết hợp cả ba yếu tố quảng cáo, xúc tiến bán, bán
hàng cá nhân để có thể thực hiện việc bán hàng trực tiếp không qua trung gian. Nó là một
hệ thống tương tác trong đó sử dụng một hoặc nhiều phương tiện quảng cáo để tác động
vào khách hàng tiềm năng tạo nên phản ứng đáp lại của khách hàng hay một giao dịch
mua hàng của họ tại bất kỳ địa điểm nào. Marketing trực tiếp sử dụng các phương tiện
quảng cáo trả lời trực tiếp để bán hàng và tìm hiểu về một khách hàng cụ thể đã được
nhập vào cơ sở dữ liệu khách hàng nhằm thiết lập mối quan hệ thường xuyên và đầy đủ
giữa doanh nghiệp với khách hàng. Những công cụ chủ yếu của Marketing trực tiếp là:

- Marketing bằng catalog. Doanh nghiệp gửi các catalog tới các khách hàng tiềm
năng qua đường bưu điện, dựa trên các catalog này khách hàng sẽ đặt hàng cũng qua
đường bưu điện.

- Marketing bằng thư trực tiếp. Doanh nghiệp gửi qua bưu điện những thư chào
hàng, tờ quảng cáo, tờ gấp và các hình thức chào hàng khác cho khách hàng qua đó hy
vọng bán được hàng hóa hay dịch vụ, thu thập hay tuyển chọn được danh sách khách
hàng cho lực lượng bán hàng, thông báo thông tin hoặc gửi quà tặng để cảm ơn khách
hàng.

- Marketing qua điện thoại. Doanh nghiệp sử dụng điện thoại để chào hàng trực
tiếp đến những khách hàng chọn lọc. Doanh nghiệp cũng có thể đặt một số điện thoại
miễn phí để khách hàng đặt mua những mặt hàng mà họ biết được qua quảng cáo trên
truyền hình, truyền thanh, gửi thư trực tiếp, catalog hay khiếu nại và góp ý với doanh
nghiệp.

- Marketing trực tiếp trên truyền hình. Truyền hình được sử dụng theo hai cách để
bán sản phẩm trực tiếp cho khách hàng. Cách thứ nhất là phát các chương trình truyền
hình giới thiệu về sản phẩm và cho khách hàng số điện thoại miễn phí để đặt hàng. Cách
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thứ hai, sử dụng toàn bộ chương trình truyền hình hoặc kênh truyền hình cho việc quảng
cáo và bán sản phẩm và dịch vụ.

- Marketing trực tiếp trên đài truyền thanh, tạp chí và báo. Các phương tiện này
cũng được sử dụng để chào hàng trực tiếp cho khách hàng với một số điện thoại miễn phí
cho khách hàng đặt hàng.

- ComputerMarketing. Mua hàng qua máy tính nối mạng. Khách hàng có thể đặt
hàng, thanh toán trực tiếp qua mạng internet. 

Marketing trực tiếp đã và đang được các nhà sản xuất, bán lẻ, doanh nghiệp kinh
doanh chính vụ, các tổ chức phi lợi nhuận sử dụng. Nó cũng đang phát triển nhanh trong
thị trường các yếu tố sản xuất giữa các doanh nghiệp. Marketing trực tiếp mang lại nhiều
lợi ích cho khách hàng như lựa chọn và đặt hàng thuận tiện, tiết kiệm thời gian. Đối với
người bán, Marketing trực tiếp cho phép chọn lọc khách hàng triển vọng kỹ lưỡng, xác
định được thời gian tiếp cận khách hàng chính xác hơn, giữ được bí mật cho hoạt động
Marketing trước các đối thủ cạnh tranh.
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A. CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Trình bày khái niệm chính sách xúc tiến yểm trợ? Chính sách xúc tiến yểm trợ bao
gồm những hoạt động nào? Lấy ví dụ minh họa?

2. Kể tên một vài chương trình quảng cáo mà anh/chị yêu thích nhất? Theo anh/chị, để
hoạt động quảng cáo hiệu quả, các doanh nghiệp cần phải làm gì?

3. Dựa vào kiến thức về chu kỳ sống của sản phẩm mà anh/chị đã được học ở chương 3. 
Anh/chị hãy cho biết, các doanh nghiệp nên sử dụng chính sách xúc tiến yểm trợ như thế 
nào ở từng giai đoạn của chu kỳ sống của sản phẩm?
B. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

 CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN YỂM TRỢ CỦA OMO VIỆT NAM
Với ý tưởng là mọi người ngày nay do sợ vi trùng, vi khuẩn nên sẽ không để cho

con cái họ nghịch ngợm những trò năng động để học hỏi và phát triển, Omo gửi đi thông
điệp: “Học hỏi điều hay, ngại gì vết bẩn”, khơi dậy ý thức trong các ông bố bà mẹ về việc
để cho con cái mình tự do nghịch dơ để học hỏi. Họ tìm cách làm cho người dân quan
tâm đến vấn đề này và cùng đem ra bàn luận trên báo (thực chất vấn đề được đưa ra ở
mục ý kiến độc giả lại là những bài viết của dân PR dưới những tên người gởi khác
nhau). Khi dư luận nóng lên với đề tài : “Sẽ cho con cái làm gì trong mùa hè này- vui
chơi hay học” thì Omo tung ra sự kiện “Ngày hội những chiếc túi tài năng” tại công viên
Lê Văn Tám. Thế là chương trình đã thành công tốt đẹp do họ đã biết cách tạo xu hướng
bình luận của người dân để truyền đi thông điệp “bạn không còn sợ con cái nghịch dơ vì
đã có Omo tẩy bay mọi vết bẩn rồi” . Tiếp đó là những chương trình phỏng vấn trực
tuyến với các chuyên gia, các bài viết về để tài nuôi dưỡng lòng nhân ái, cảm thông chia
sẻ ở trẻ nhỏ... Mục tiêu của việc tạo dư luận này là để hỗ trợ cho chương trình “OMO áo
trắng- ngời sáng tương lai” đang được phát động rầm rộ cùng thời điểm. Sau mỗi sự kiện
được Omo tổ chức đều được giới truyền thông nô nức rủ nhau đưa tin. Omo nhanh chóng
được xếp hạng là thương hiệu nổi tiếng nhất trong ngành hóa mỹ phẩm.
Câu hỏi thảo luận

1. Trong tình huống trên, OMO đã sử dụng hoạt động chính sách xúc tiến yểm trợ nào?
Hoạt động đó đã đem lại thành công như thế nào cho OMO?

2. Tại sao OMO lại tung ra sự kiện “Ngày hội những chiếc túi tài năng”?
2. Anh / chị rút ra bài học gì từ tình huống trên?
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	4.3.4. Định giá phân biệt

	4.4. CÁC CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ
	4.4.1. Các chiến lược định giá sản phẩm mới
	4.4.2. Các chiến lược định giá phức hợp sản phẩm.
	4.4.3. Các chiến lược điều khiển giá cả.
	4.4.4. Chiến lược thay đổi giá
	4.5.4. Đáp ứng với những thay đổi giá cả.


	Chương 5. CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI
	5.1. KHÁI QUÁT VỀ PHÂN PHỐI TRONG MARKETING
	5.1.1. Khái niệm phân phối
	5.1.2. Vai trò của phân phối
	5.1.3. Chức năng của phân phối
	Trong kinh doanh việc tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, phù hợp với tâm lý tiêu dùng của khách hàng và định giá sản phẩm hợp lý là những vấn đề quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên, để hàng hóa tới tay người tiêu dùng kịp thời và an toàn, bán hết số lượng hàng hóa mà doanh nghiệp đã sản xuất ra là một nhiệm vụ không kém phần quan trọng. Với nhiệm vụ tổ chức quá trình vận động, di chuyển hàng hóa, phân phối thực hiện những chức năng cơ bản sau đây:

	5.2. CÁC PHẦN TỬ TRUNG GIAN TRONG PHÂN PHỐI, CÁC LOẠI KÊNH PHÂN PHỐI
	5.2.1. Vai trò của các phần tử trung gian trong phân phối
	5.2.1.1. Các phần tử trung gian trong phân phối
	Các nhà bán buôn và bán lẻ là các phần tử trung gian trong phân phối, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống kênh phân phối, họ có những mục tiêu riêng, đặc điểm riêng và chiến lược Marketing riêng. Người quản lý kênh phân phối phải tìm hiểu tất cả các vấn đề này để sử dụng họ trong hệ thống phân phối của mình.
	a. Bán lẻ
	* Khái niệm bán lẻ
	Bán lẻ là tất cả những hoạt động có liên quan đến việc bán hàng hóa hay dịch vụ trực tiếp cho người tiêu thụ cuối cùng để họ sử dụng cho bản thân chứ không phải kinh doanh.
	Có nhiều tổ chức- nhà sản xuất, nhà bán buôn, nhà bán lẻ - thực hiện chức năng bán lẻ, nhưng phần lớn công việc bán lẻ là do những nhà bán lẻ chuyên nghiệp thực hiện. Việc bán lẻ có thể thực hiện qua nhân viên bán hàng trực tiếp, bưu điện, điện thoại hay các máy bán lẻ tự động
	* Các dạng nhà bán lẻ
	Các nhà bán lẻ thuộc đủ loại quy mô và hình thức, và luôn xuất hiện thêm những kiểu bán lẻ mới. Các chức năng phân phối do các nhà bán lẻ thực hiện có thể phối hợp theo nhiều cách khách nhau để tạo ra các dạng mới của định chế bán lẻ. Có thể phân loại những nhà bán lẻ theo một số các tiêu thức sau đây:
	- Theo số lượng dịch vụ nhà bán lẻ cung cấp, người ta chia ra 3 loại bán lẻ với mức độ cung cấp dịch vụ từ ít đến nhiều. Các nhà bán lẻ tự phục vụ cung cấp rất ít dịch vụ. Các nhà bán lẻ cung cấp dịch vụ hạn chế, chỉ cung cấp một số ít dịch vụ. Các nhà bán lẻ cung cấp dịch vụ đầy đủ với nhiều loại dịch vụ hoàn chỉnh cung cấp cho khách hàng với giá bán cao.
	- Theo những mặt hàng mà nhà bán lẻ bán, người ta chia ra cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng bách hóa, siêu thị, cửa hàng tiện dụng và cửa hàng cao cấp. Cửa hàng chuyên doanh bán những dòng sản phẩm hẹp và chuyên sâu. Cửa hàng bách hóa bày bán nhiều mặt hàng khác nhau, mỗi mặt hàng là một quầy riêng. Siêu thị là những trung tâm bán lẻ lớn, chi phí thấp, tự phục vụ giá thấp, doanh số bán cao. Cửa hàng tiện dụng là những cửa hàng bán lẻ nhỏ, bán một số mặt hàng phục vụ nhu cầu thường xuyên của người tiêu dùng.
	- Theo giá bán của nhà bán lẻ, người ta chia ra cửa hàng chiết khấu (giảm giá), cửa hàng kho, cửa hàng bán bằng catalog…
	- Theo phương pháp hoạt động của nhà bán lẻ chia thành bán lẻ qua cửa hàng và bán lẻ không qua cửa hàng. Bán hàng không qua cửa hàng có nhiều hình thức như đặt hàng qua thư, máy bán hàng, mua hàng qua máy tính, qua điện thoại và bán lẻ tại nhà.
	- Theo hình thức sở hữu chia ra thành cửa hàng bán lẻ độc lập, chuỗi tập đoàn, hợp tác xã bán lẻ, hợp tác xã tiêu thụ và các đại lý độc quyền kinh tiêu. Các cửa hàng độc lập do một cá nhân làm chủ và tự quản lý. Chuỗi tập đoàn thường bao gồm nhiều cửa hàng bán lẻ thuộc cùng một chủ sở hữu, bán những mặt hàng tương tự như nhau và việc mua bán có sự điều hành tập trung. Hợp tác xã bán lẻ gồm một số các nhà bán lẻ độc lập liên kết lại và thành lập một tổ chức thu mua có tính chất tập trung và điều hành các công việc bán hàng và quảng cáo thống nhất. Hợp tác xã tiêu thụ là tổ chức bán lẻ do chính các khách hàng thành lập ra. Các đại lý độc quyền kinh tiêu là những liên kết theo hợp đồng giữa bên chủ quyền (nhà sản xuất, nhà bán buôn hay tổ chức dịch vụ) và bên nhận quyền (các nhà bán lẻ) muốn mua quyền sở hữu và quyền kinh doanh sản phẩm.
	- Theo địa điểm quy tụ cửa hàng, người ta chia ra thành khu kinh doanh trung tâm, trung tâm mua bán vùng, trung tâm mua bán địa phương, trung tâm mua bán cận ven.
	c. Các quyết định Marketing của doanh nghiệp bán lẻ
	b. Bán buôn
	* Khái niệm bán buôn
	Bán buôn bao gồm tất cả các hoạt động nhằm bán hàng hóa và dịch vụ cho những người mua về để bán lại hoặc để kinh doanh.
	Các nhà bán buôn có nhiều đặc điểm khác với các nhà bán lẻ. Thứ nhất, do họ giao dịch chủ yếu với các khách hàng buôn bán nên họ ít quan tâm đến quảng cáo, địa điểm và bầu không khí của cửa hàng. Thứ hai, nhà bán buôn thường có phạm vi buôn bán rộng hơn và khối lượng hàng hóa giao dịch cũng lớn hơn. Thứ ba, họ chịu những quy định về pháp luật và thuế khóa khác với người bán lẻ.
	* Phân loại bán buôn
	Các nhà bán buôn có thể phân thành 4 nhóm lớn: Các nhà bán buôn hàng hóa thực sự; các nhà môi giới và đại lý; các chi nhánh và đại diện bán của nhà sản xuất; các nhà bán buôn đặc biệt.
	+ Nhà bán buôn hàng hóa thực sự
	Đây là những doanh nghiệp có quyền sở hữu độc lập, họ mua và bán thực sự hàng hóa, họ sở hữu và có quyền quyết định đối với hàng hóa của họ. Tùy theo phương pháp kinh doanh mà họ mang các tên khác nhau như nhà đầu cơ, nhà phân phối hay nhà cung ứng. Các nhà bán buôn có thể phân thành hai loại lớn: bán buôn dịch vụ toàn phần và bán buôn dịch vụ hạn chế.
	+ Các nhà môi giới và đại lý
	5.2.2. Các loại kênh phân phối

	5.3. CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI
	5.3.1. Chính sách phân phối rộng
	Phân phối rộng có nghĩa là doanh nghiệp bán sản phẩm qua vô số trung gian thương mại ở mỗi cấp độ phân phối. Trong trường hợp này, doanh nghiệp cố gắng đưa sản phẩm và dịch vụ của nó tới càng nhiều người bán lẻ càng tốt. Chính sách phân phối rộng rãi thường được sử dụng cho các sản phẩm và dịch vụ thông dụng. Ví dụ như kẹo keo su, thuốc lá. Các dịch vụ chữa bệnh cũng đang được phân phối theo phương thức này.
	5.3.2. Chính sách phân phối chọn lọc
	Chính sách phân phối chọn lọc nằm giữa chính sách phân phối rộng và chính sách phân phối độc quyền, nghĩa là doanh nghiệp bán sản phẩm qua một số trung gian thương mại được chọn lọc theo những tiêu chuẩn nhất định ở mỗi cấp độ phân phối. Ví dụ, công ty tìm kiếm chọn lọc một số người bán lẻ nhất định bán sản phẩm của nó ở một khu vực thị trường cụ thể. Đây là hình thức phân phối phổ biến nhất và thường dùng cho các loại hàng mà người mua thường suy nghĩ, tính toán nhiều mới quyết định mua hoặc những sản phẩm cần tới sự hiểu biết và tư vấn của người bán như sản phẩm: Máy vi phô tô, máy vi tính, điện thoại… và cho các công ty đang tìm cách thu hút các trung gian thương mại. Nhà sản xuất có thể tập trung nỗ lực, mở quan hệ làm ăn tốt đẹp với các trung gian chọn lọc, nếu đạt được quy mô thị trường thích hợp và tiết kiệm chi phí phân phối.
	5.3.3. Chính sách phân phối độc quyền

	5.4. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI
	5.4.1. Khái quát về tổ chức và hoạt động của kênh
	5.4.2. Kênh phân phối truyền thống
	5.4.3. Hệ thống kênh phân phối liên kết dọc (Marketing theo chiều dọc)
	5.4.4. Hệ thống Marketing theo chiều ngang

	5.5. CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ LỰA CHỌN VÀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI
	5.5.1. Các căn cứ để lựa chọn kênh phân phối
	5.5.2. Quản trị kênh phân phối


	Chương 6. CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN YỂM TRỢ
	6.1. KHÁI NIỆM VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN YỂM TRỢ
	6.1.1. Khái niệm
	6.1.2. Sự cần thiết của hoạt động xúc tiến yểm trợ
	6.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược xúc tiến hỗn hợp

	6.2. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN YỂM TRỢ
	6.2.1. Quảng cáo
	6.2.2. Xúc tiến bán hàng
	Xúc tiến bán hàng là nhóm công cụ truyền thông sử dụng hỗn hợp các công cụ cổ động, kích thích khách hàng (ví dụ như phiếu mua hàng, các cuộc thi, xổ số, trò vui có thưởng, quà tặng…) nhằm tăng nhanh nhu cầu về sản phẩm tại chỗ tức thì. Xúc tiến bán hàng còn gọi là khuyến mại có tác động trực tiếp và tích cực tới việc tăng doanh số bằng những lợi ích vật chất bổ sung cho người mua. Thực chất đây là các công cụ kích thích để thúc đẩy các khâu: cung ứng, phân phối và tiêu dùng đối với một hoặc một nhóm sản phẩm hàng hóa của công ty.
	Các doanh nghiệp sử dụng biện pháp xúc tiến bán hàng để có được phản ứng đáp lại của người mua sớm hơn. Tuy nhiên, tác dụng của xúc tiến bán hàng chỉ trong thời kỳ ngắn hạn, không phát huy tác dụng trong thời kỳ dài hạn và nếu sử dụng không cẩn thận có thể phản tác dụng.
	a. Xác định nhiệm vụ của xúc tiến bán hàng
	Việc xác định nhiệm vụ của xúc tiến bán hàng xuất phát từ mục tiêu chiến lược Marketing của công ty đó với sản phẩm hàng hóa ở thị trường mục tiêu.
	- Đối với người tiêu dùng thì khuyến khích họ tiêu dùng nhiều hơn, mua số lượng lớn hơn và mở ra những khách hàng mới.
	- Đối với các thành viên trung gian: khuyến khích lực lượng phân phối này tăng cường hoạt động phân phối hơn, đẩy mạnh các hoạt động mua bán, củng cố và mở rộng kênh phân phối, thực hiện dự trữ thị trường, phân phối thường xuyên liên tục, nhằm mở rộng mùa vụ tiêu dùng cho sản phẩm hàng hóa
	
	b. Lựa chọn phương tiện xúc tiến bán hàng
	Có thể phân chia các công cụ xúc tiến bán hàng thành các nhóm tùy thuộc vào mục tiêu, nội dung hoạt động xúc tiến bán hàng khác nhau, bao gồm:
	* Nhóm các công cụ tạo nên lợi ích kinh tế trực tiếp thúc đẩy người tiêu dùng, bao gồm: hàng mẫu, phiếu thưởng, gói hàng chung, quà tặng…
	- Hàng mẫu: có chức năng khuyến khích dùng thử. Một số hàng mẫu miễn phí hoặc với giá rất hạ. Hàng mẫu có thể được phân phối tại cửa hàng hoặc gửi tới tận nhà qua bưu điện hay qua đội ngũ nhân viên tiếp thị. Thông thường khi phân phối hàng mẫu thường được kèm theo thông điệp quảng cáo hoặc một số câu hỏi về sản phẩm mà công ty cần biết.
	- Phiếu thưởng: là giấy chứng nhận cho người khách được giảm một khoản tiền nhất định khi mua một sản phẩm nào đó của công ty. Phương thức này rất hiệu quả đối với việc khuyến khích tiêu dùng sản phẩm mới, nhãn hiệu mới…
	- Gói hàng chung: là gói hàng công ty giới thiệu một số sản phẩm hàng hóa nhất định song bán với giá hạ. Chẳng hạn, một gói với 3 đơn vị hàng hóa song chỉ bán bằng 2 đơn vị hàng hóa, một bàn chải kèm một ống kem đánh răng, hộp dao cạo râu với kem hay xà bông cạo râu, nước hoa bôi râu sau khi cạo… Gói hàng chung có giá trị trong việc tăng cường bán hàng trong thời kỳ ngắn hạn
	- Quà tặng: là hàng được cho không hoặc được tính với giá thấp. Quà tặng thường được phân phối cùng với việc mua hàng, có thể gói cùng với gói hàng.
	* Nhóm công cụ thúc đẩy hoạt động của các trung gian trong kênh phân phối: Các nhà sản xuất dùng kỹ thuật nhằm tăng cường sự hợp tác, đẩy mạnh tiêu thụ của các nhà phân phối như bán buôn, bán lẻ, các đại lý…
	- Các kỹ thuật thông dụng bao gồm: tài trợ về tài chính khi mua hàng là khoảng tiền được giảm khi mua hàng của công ty trong một khoản thời gian cụ thể nào đó. Tài trợ quảng cáo, các nhà quảng cáo được tài trợ để khuyến khích họ tăng cường giới thiệu sản phẩm của công ty
	- Hàng miễn phí là những lô hàng tặng thêm cho các nhà buôn khi họ mua hàng tới một khối lượng nào đó. Cũng có thể dùng tiền mặt hay quà tặng cho các nhà phân phối hoặc tặng cho lực lượng bán hàng của công ty để họ đẩy mạnh tiêu thụ hàng của công ty.
	- Hội nghị khách hàng, hội chợ và triển lãm thương mại.
	Các công ty thường tổ chức hội nghị khách hàng, hội thảo để giúp cho công ty tiếp cận khách hàng và công chúng, tìm hiểu cặn kẽ hơn nhu cầu của họ đồng thời thu nhận những thông tin ngược chiều.
	Hội chợ triển lãm nhằm giới thiệu công ty, sản phẩm hàng hóa của công ty với khách hàng và công chúng. Duy trì sự có mặt, uy tín của công ty cũng như sản phẩm hàng hóa của công ty trên thị trường, tạo ra lòng tin của khách hàng và công chúng.
	Trưng bày hàng hóa tại nơi bán, sử dụng các cửa hàng, quầy hàng giới thiệu sản phẩm.
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