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1. BẢN CHẤT CỦA MARKETING QUỐC TẾ

Marketing quốc tế là khoa học về lĩnh vực 

trao đổi quốc tế, theo đó, mọi hoạt động từ

sản xuất đến bán hàng của công ty đều căn 

cứ vào nhu cầu biến động của thị trường 

nước ngoài

 sự thay đổi quan trọng trong quản trị Marketing 

- Là hoạt động Marketing nhằm giúp doanh nghiệp
đưa hàng hóa xuất khẩu ra thị trường bên ngoài. 

Ví dụ: Kinh đô xuất khẩu bánh trung thu qua Mỹ

 phải nghiên cứu nền kinh tế mới, kể cả chính trị, 
luật pháp, môi trường VH-XH đều khác với các điều
kiện, môi trường trong nước

*  Các dạng Marketing quốc tế

a. Marketing Xuất Khẩu (Export Marketing)
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- Là hoạt động Marketing bên trong (tại) các quốc

gia mà ở đó Công ty đã thâm nhập

Ví dụ: Cocacola xây dựng nhà máy tại Việt Nam

 phải đương đầu với một loại cạnh tranh mới, cách

ứng xử khác của người tiêu thụ, hệ thống phân phối, 

quảng cáo khuyến mãi khác nhau và mỗi quốc gia

có môi trường Marketing khác nhau

b.  Marketing tại nước sở tại (The Foreign Marketing)

- Sự phối hợp và tương tác hoạt động Marketing 
trong nhiều môi trường khác nhau. 

Ví dụ: Shell Asia – phục vụ cho toàn châu Á

phải có kế hoạch và kiểm soát cẩn thận nhằm tối
ưu hóa sự tổng hợp lớn nhất

tìm ra sự điều chỉnh hợp lý nhất cho các chiến
lược Marketing được vận dụng ở từng quốc gia
riêng lẻ. 

c.  Marketing đa quốc gia (Multinational Marketing) 

2. Tại sao phải tham gia vào thị trường quốc tế

Mở rộng được thị trường
- mở rộng đầu tư

Thực hiện tốt quản trị
nhân viên

- tiến bộ của sản phẩm

Giảm được rủi ro: 
bán ở nhiều thị trường
tốt hơn chỉ bán ở
một nước

Mở rộng chu kỳ sống
của sản phẩm

Nâng cao hiểu biết
về cạnh tranh

quốc tế

Khai thác lợi thế
hiện có trong

thị trường

Là một
xu thế

bắt buộc

Tạo thêm thu nhập từ
nhượng bản quyền (licensing) 

nhượng quyền kinh doanh ( franchising). 

Lối thoát duy nhất để
tiêu thụ sản phẩm thừa

Phát triển thêm
lợi nhuận

Ước vọng của các
nhà lãnh đạo
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3.  NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Thu thập tài

liệu và thông

tin thị trường

so sánh và

phân tích
kết luận về
biến động xây dựngchiến lược Mar

11
Xác định thị trường triển vọng nhất cho việc
xuất khẩu hoặc đáp ứng việc nhập khẩu với điều
kiện thuận lợi, khả năng mua bán là bao nhiêu

22 Xác định mức cạnh tranh, điểm
mạnh yếu của đối thủ cạnh tranh

33 Sản phẩm cần đạt yêu cầu về chất lượng
(ISO.9000; HACCP), số lượng, bao bì... 

 phải giải quyết các vấn đề sau: 

44 Thu thập thông tin chính xác, đầy đủ
kịp thời về tình hình thị trường

55
Rút ra sự vận động của thị trường, dự báo được
dung lượng của thị trường, mức biến động của giá
cả… đề ra các chiến lược Marketing

a. Các thông tin đại cương:

- Diện tích nước sở tại. 

- Dân số: chủng tộc, tôn giáo, độ tuổi. 

- Tốc độ phát triển trung bình hàng năm. 

- Ngôn ngữ . 

- Các trung tâm công nghiệp thương mại quan trọng. 

- Ðịa lý và khí hậu. 

- Truyền thống, tập quán. 

- Luật pháp. 
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b. Môi trường kinh tế - Tài chính - Cơ sở hạ tầng:

- Tình hình sản xuất và sản lượng về từng sp. 

- Chỉ tiêu GNP và GDP/ đầu người. 

-Tỷ giá hối đoái và sự biến động

-Hệ thống ngân hàng: Quốc gia và Quốc tế. 

-Tình hình lạm phát, giảm phát, thiểu phát. 

- Cơ sở hạ tầng: thông tin liên lạc, giao thông, điện
nước, kho tàng ... 

- Cơ sở hạ tầng của thương mại: bán buôn, bán lẻ, 
quảng cáo, hội chợ, tư vấn, nghiên cứu Marketing. 

c. Môi trường pháp luật, chính trị:

- Thái độ của chính phủ đối với ngoại thương: bảo hộ
mậu dịch hay mậu dịch tự do. 

- Qui chế của chính phủ đối với văn phòng đại diện
và chi nhánh của Công ty

- Các thủ tục hải quan, thuế. 

- Các loại giấy phép, quy định

- Luật đầu tư nước ngoài và các văn bản liên quan. 

- Hạn ngạch xuất nhập khẩu. (quota) 

- Luật pháp. 

- Tình hình chính trị

d. Môi trường cạnh tranh:

- Ai là đối thủ của mình. 

- Ðối thủ từ đâu đến? 

- Ðối thủ có lợi thế gì và nhà xuất khẩu có lợi

thế gì hơn đối thủ. 

- Công ty và đối thủ có thể cùng hợp tác với

nhau hay không? 
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e. Môi trường văn hóa - xã hội:

- Sự khác biệt về văn hóa ảnh hưởng đến giao dịch. 

- Những quan niệm về thời gian, không gian, ngôn
ngữ, tôn giáo. 

- Các góc độ ngôn ngữ tôn giáo, tổ chức xã hội, 
truyền thống. 

- Tổ chức tạo thành xã hội: gia đình, chủng tộc, giai
cấp, các hiệp hội, ảnh hưởng đến tập quán của
người tiêu dùng. 

4. Đặc trưng của Marketing quốc tế

a. Sự khác biệt với Marketing nội địa

Dùng tiền bản địathường là ngoại tệ đối với
một hoặc cả hai bên chủ thể

Về tiền tệ

Sự di chuyển nội
địa hoặc nội vùng

Sự di chuyển của hàng hoá, 
dịch vụ qua biên giới quốc
gia

Về khách
thể

(sản phẩm)

Phần lớn cùng
quốc gia, khu vực. 

Có quốc tịch khác nhau, ở
những nước khác nhau

Về chủ thể
(doanh
nghiệp) 

Mar nội địaMar quốc tếSự khác
biệt

Ngắn hơnKéo dài hơnVòng đời sản 
phẩm

Cùng thực hiện
một kế hoạch -
chiến lược

không giống nhau đối
với từng thị trường nước
ngoài

Nội dung kế
hoạch - chiến
lược

Thời gian và không
gian được rút ngắn
tối đa

Thường kéo dài về thời
gian và không gian

Hành trình
phân phối sản
phẩm

Mar nội địaMar quốc tếSự khác biệt
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b. Những nét đặc thù của Marketing quốc tế

+ Chiến lược sản phẩm không còn hướng vào thị 
trường nội địa mà là thị trường mục tiêu nước ngoài

+ Doanh nghiệp hướng vào phân đoạn thị trường nào 
có thể thực thi tốt nhất và mang lại hiệu quả nhất

+ Xây dựng được cơ cấu chủng loại sản phẩm phù
hợp về số lượng, đặc biệt là chất lượng mà thị 
trường nước ngoài mong đợi theo từng nền văn hoá 
đặc thù

+ Việc tính toán kênh phân phối và ấn định mức giá
bán hàng ra nước ngoài dựa trên mức độ cạnh tranh 
trên thị trường nước ngoài

+ Muốn tạo dựng được hình ảnh thương hiệu mạnh 
doanh nghiệp phải đảm bảo sản phẩm có chất lượng 
cao, tham gia quảng cáo quốc tế, hội chợ triển lãm 
thương mại quốc tế...

5. Mục tiêu và chức năng

a. Mục tiêu của Marketing quốc tế

- Giữ vững địa vị công ty trên thị trường nước ngoài.

- Mở rộng thị trường  hiện tại.

- Phát triển thị trường mới.

- Bành trướng ra thị trường toàn cầu. 
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b. Chức năng của Marketing quốc tế

(1). Nghiên cứu môi trường và thị trường nước ngoài
 phân đoạn thị trường

 đánh giá diễn biến, những cơ hội và thách thức.

(2). Xác định những thị trường có tiềm năng và khả
thi đối với việc tiêu thụ sản phẩm xuất khẩu

(3). Nhận biết các phân đoạn thị trường phù hợp
với khả năng và mục tiêu của công ty.

(4). Nắm bắt kịp các yếu tố tâm lý xã hội của khách
hàng nước ngoài trong việc mua sắm và tiêu dùng.

(5). Phân tích vị trí của các đối thủ cạnh tranh ở các
thị trường nước ngoài

(6). Xác định kịp thời các thị trường ngách khả thi
nhất theo tính đặc thù của công ty trong xuất khẩu

(7). Quyết định chính sách hay chiến lược thị trường
cùng với chiến lược thâm nhập cụ thể.

(8). Xác định chiến lược sản phẩm, thích ứng sản
phẩm, tiêu chuẩn hoá sản phẩm

(9). Ấn định các mục tiêu thương mại (cả về số lượng
và giá trị) cho từng thị trường nước ngoài, từng phân
đoạn thị trường và danh mục sản phẩm

(10). Đảm bảo các hoạt động hỗ trợ cho hệ thống
thương mại của công ty trong xuất khẩu.
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(11). Xác định ngân sách bán hàng cho từng thị
trường nước ngoài, từng phân đoạn , từng sản phẩm
xuất khẩu cụ thể.

(12). Đưa ra công cụ và giải pháp về thị trường và
sản phẩm

(13). Lập chương trình hành động chiến thuật theo
kế hoạch chi tiết để ứng phó với các đối thủ cạnh
tranh trực tiếp ở thị trường nước ngoài.

Khi các hoạt động xuất khẩu phát triển, sự cạnh

tranh quốc tế gia tăng

 bộ máy xuất khẩu phải được tổ chức chuyên

sâu hơn để đáp ứng một cách đầy đủ cho những

yêu cầu của khách hàng nước ngoài... 

6. Tổ chức các hoạt động Mar quốc tế

Thiết kế bộ máy tổ chức marketing quốc tế có liên

quan đến ba vấn đề

- Xác định các đơn vị tổ chức phụ thuộc dựa trên
chức năng và phạm vi hoạt động. 

- Chọn lựa tập trung hay phân cấp các chức năng
và nhiệm vụ cá nhân. 

- Phân công hệ thống kiểm tra và báo cáo. 
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. Phòng xuất khẩu theo chức năng

 phù hợp với các xí nghiệp vừa & nhỏ hoặc các
công ty lớn chuyên sản xuất các sản phẩm được
tiêu chuẩn hóa ở giai đoạn đầu trong hoạt động
xuất khẩu

. Phòng giao dịch quốc tế

- Áp dụng cho những công ty có nhiều sản phẩm và

đang chiếm thị phần lớn tại thị trường nội địa, mới

bắt đầu hoạt động xuất khẩu. 
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. Cơ cấu tổ chức dựa trên sản phẩm

công
ty có
nhiều
sản
phẩm
đa
dạng
khác
nhau

Xem sản
phẩm là

trung tâm
của hoạt

động
marketing 

quốc tế

. Cơ cấu tổ chức dựa trên vùng địa lý

Tình huống

Công ty Bia Mỹ-Thâm nhập thị trường quốc tếCông ty Bia Mỹ-Thâm nhập thị trường quốc tế

Một trong những công ty bia hàng đầu của Mỹ, 
đang cân nhắc việc mở rộng thị trường sang các
nước khác, có thể là Đức hoặc Nhật Bản. 

Nhãn hiệu bia chính của nó - Bia Mỹ- hiện tại đã
được xuất khẩu sang những nước này với số lượng
nhỏ
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Doanh thu ngành
bia đứng im
Doanh thu Công ty
tăng chưa tới 1%

1993

Có 11 nhãn hiệu
Bán khoảng 86,4 triệu thùng /năm
Doanh số hơn đối thủ lớn nhất 44,1 triệu thùng

1989

Nắm giữ 45,7% thị
trường bia của Mỹ

1985

Cung cấp Bia Mỹ cho
công ty bia lớn thứ hai
của Anh muốn bán
thêm bia nhẹ

TTựự bbạạchch

1985

Cấp giấy phép cho một công ty bia Canada
sản xuất Bia Mỹ để bán ở thị trường nội địa
 chỉ tiêu thụ 1% tổng sản lượng ở nước ngoài

Xuất khẩu Bia Mỹ sang Anh quốc

LýLý dodo Mở thị trường mới

Bán hàng mang-về-nhà

Phục vụ cho phụ nữ

KKếếtt
ququảả

Xu hướng tiêu dùng thay đổiXu hướng tiêu dùng thay đổi

Những người tiêu dùng
Anh trẻ tuổi, có ý thức
về sức khoẻ chuyển
sang ưa chuộng loại bia
nhẹ hơn

Những người tiêu
dùng mua bia tại
siêu thị rồi đem về
uống tại nhà
trước màn hình ti
vi 

Xuất khẩu Bia Mỹ sang Anh quốc
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Xuất khẩu Bia Mỹ sang Anh quốc

Mục
đích

2

Thị trường bia
thế giới lớn
gấp 4 lần thị
trường Mỹ
cơ hội cho
tăng trưởng
lâu dài

1

Tăng doanh
thu ở nước
ngoài từ 4% 
lên khoảng
15% tổng
doanh thu

3

Sản xuất tại
địa phương
giúp Công ty
cạnh tranh với
bia nội địa

4

Sản xuất theo
giấy phép
nhượng quyền

Xuất khẩu Bia Mỹ sang Anh quốc

Lý
do Lượng tiêu thụ bia tại Mỹ

có xu hướng bão hoà
1.

Thị phần tại thị trường
Mỹ có dấu hiệu giảm

2.

Việc mở rộng thị trường
trong tương lai sẽ không lớn

3.

Những kế hoạch thử nghiệm

- Công ty Bia Đức sẽ có một loại bia tuyệt

hảo có thể cạnh tranh với bia của Đan

Mạch. 

- Bia Mỹ sẽ có quyền phân phối Bia Đức tại

Mỹ. 

- Thùng hàng dùng để chuyển Bia Mỹ đến

Đức sẽ là đồng thời là thùng hàng để

chuyển Bia Đức về Mỹ. M
ột

hợ
p
đồ

ng
vớ

iC
ôn

g
ty

Bi
a
Đ
ứ

c
MM
ộộ tt

hh ợợ
pp
đđ ồồ

ngng
vv ớớ

ii C
ôn

g
C

ôn
g

tyty
Bi

a
Bi

a
ĐĐ
ứứ

cc
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Những kế hoạch thử nghiệm

Xu
ất

kh
ẩu

ch
o

C
ôn

g
ty

Bi
a

Nh
ật

XuXu
ấấ tt

khkh
ẩẩ uu

ch
o

ch
o

C
ôn

g
C

ôn
g

tyty
Bi

a
Bi

a
NhN

h ậậ
tt

- Việc hợp tác với Công ty Bia Mỹ có
thể làm tăng danh tiếng bia nội địa
của Công ty Bia Nhật.

- Công ty Bia Nhật nhập khẩu trực
tiếp Bia Mỹ

- Đang xem xét việc ký kết một hợp
đồng để sản xuất bia tại Nhật Bản
theo giấy phép nhượng quyền.

Xâm nhập thị trường Đức – Nhật

Vấn đề
Rủi ro lớn là liệu người Đức và Nhật
có mua Bia Mỹ không ? – Vì: 

Cay hơn

Nhạt hơn

Cần uống lạnh

Khác biệt khẩu
vị truyền thống

Với những thông tin dưới đây, hãy đóng góp ý
kiến cho công ty về những quyết định thử nghiệm

Thị trường Đức

Lượng tiêu thụ và Mô hình tiêu thụ bia của Mỹ
và Đức tương tự nhau

Thị trường bị phân đoạn bởi tính địa phương
và khu vực mạnh : có nhiều cty bia nhỏ

Mối quan tâm của người tiêu dùng đối với
bia nhẹ ngày càng tăng do việc muốn có một
sức khoẻ tốt hơn với ít calor hơn
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Thị trường Đức

Lượng tiêu thụ bia thực tế giảm nhẹ và số lượng
người uống bia thực tế cũng đang giảm. 

Bia Đức thường có độ cồn cao hơn và nặng
hơn so với bia Mỹ. Người Đức thiên về bia
Pilsner, một loại bia thượng hạng - hiện nay 
chiếm 56% trên thị trường bia

Thị trường Nhật Bản

Tỷ lệ tăng trưởng bia

Lượng tiêu thụ trung bình của một người lớn

80 đến 90% các bà nội trợ thấy việc gửi quà
mùa hè cho những người quen là một nghĩa vụ
- Bia nhập khẩu thường được chọn để làm quà.

Thị trường Nhật Bản

Một lượng lớn bia nhập khẩu được bán tại cửa
hàng nhỏ với mức giá giảm 10% so với bia Nhật

Yếu tố không chắc chắn chính yếu tại thị 
trường Nhật Bản là sự ổn định của giá cả
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Thị trường Nhật Bản

62%20%

18% Kirin

Sapporo
Breweries
Khác

Tình hình thị trường bia tại Nhật bản

Tình hình thị trường bia nhập khẩu

16%

18%

38%

28% Singapore
Đức
Mỹ
Khác

Câu hỏi 1 Công ty Bia Mỹ có nên tiếp tục kế hoạch
ở thị trường Đức và Nhật không?

Câu hỏi 2 Để thâm nhập thị trường Đức/Nhật
công ty Bia Mỹ nên làm những gì? 

BÀI 2
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1. Các yếu tố môi trường bên trong

a. Môi trường tài  chính doanh nghiệp 

Nguồn lực tài chính doanh nghiệp thể hiện ở khả 
năng về vốn, nguồn vốn, khả năng huy động vốn 
và hiệu quả của việc sử dụng đồng vốn.

Vốn Vốn Vốn

Xuất khẩu
thông qua các
nhà trung gian

Xây dựng nhà máy ở
thị trường nước ngoài

Xuất khẩu trực
tiếp với sản

phẩm chọn lọc

b. Môi trường nhân sự

Gồm các yếu tố về cơ cấu nhân sự và chiến lược 
phát triển nhân sự của doanh nghiệp. 

nguồn nhân lực chất lượng cao 

cơ cấu nhân sự từ nhiều quốc gia khác nhau 

c. Môi trường công nghệ

Phản ánh năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thể
hiện thông qua các yếu tố: bằng phát minh sáng 
chế, bí quyết kỹ thuật, trình độ công nghệ, hoạt 
động R&D, hoạt động xuất nhập khẩu công nghệ.

 quyết định việc sản phẩm của doanh nghiệp có
khả năng thâm nhập vào thị trường nước ngoài hay 
không
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d. Môi trường văn hoá doanh nghiệp

Khi nhân sự từ các nước khác nhau, mang những 
nền văn hoá khác nhau đến làm việc cùng nhau, 
mâu thuẫn sẽ phát sinh không chỉ do bất đồng về
ngôn ngữ. 

Nhưng sự đa dạng này cũng tạo ra động lực giúp 
tiềm năng và tính sáng tạo được phát huy. 

2. Các yếu tố môi trường bên ngoài

bao gồm các yếu tố môi trường quốc gia và các yếu 
tố môi trường quốc tế doanh nghiệp không có khả 
năng kiểm soát

a. Môi trường kinh tế

Gồm các yếu tố là mức độ tăng trưởng kinh tế, mức 
sống, cơ cấu dân cư và sự phân chia giai tầng xã 
hội.....

+Nếu căn cứ vào cơ cấu kinh tế có thể chia thành 4 
nhóm quốc gia như sau: 

Nhóm 1: các quốc gia có nền kinh tế hiện vật: lao động 
trong nông nghiệp chiếm đa số, nền kinh tế chủ yếu tự
cung tự cấp, năng lực xuất khẩu thấp.
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Nhóm 2: các quốc gia có tài nguyên thiên nhiên
nhưng chủ yếu khai thác tài nguyên và xuất khẩu
dưới dạng nguyên liệu thô. 

Là thị trường nhập khẩu triển vọng đối với các
thiết bị phục vụ khai thác và vận chuyển

Có khả năng nhập khẩu một số mặt hàng cao cấp
phục vụ nhu cầu của các nhà đầu tư.

Nhóm 3: các quốc gia trong giai đoạn công nghiệp
hoá - tỷ lệ hàng hoá thuộc ngành công nghiệp chế
biến ngày càng gia tăng .

Nhập khẩu nguyên liệu, nhiên liệu và thiết bị - Xuất
khẩu các mặt hàng đã qua sơ chế hoặc chế biến.

Đối với hàng tiêu dùng, hình thành một nhóm
người tiêu dùng giàu có, tầng lớp trung lưu gia
tăng hình thành một khhu vực thị trường khá lớn
đối với các hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài.

Nhóm 4: các quốc gia có nền kinh tế công
nghiệp hoá. Hàng hoá nhập khẩu rất đa dạng: 
nguyên nhiên vật liệu, bán thành phẩm và thành
phẩm. 

Thị trường tiềm năng cho tất cả các loại hàng hoá
cả phục vụ sản xuất và phục vụ nhu cầu tiêu
dùng.
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+ Nếu căn cứ vào mức sống, có thể chia các
quốc gia trên thế giới thành 5 nhóm. 

Nhóm 1: các quốc gia có mức sống thấp: phần lớn 
nền kinh tế trong nước xây dựng trên cơ sở tự cung 
tự cấp, sản phẩm sản xuất đơn giản, trình độ công 
nghệ lạc hậu.

Nhóm 2: các quốc gia có mức sống tương đối thấp: 
phần lớn hàng hoá tiêu dùng được sản xuất bởi các
doanh nghiệp trong nước. Các quốc gia này có khả
năng trao đổi với bên ngoài hạn chế.

Nhóm 3: các quốc gia mức sống chênh lệch được
đặc trưng bởi tình hình thị trường khá đặc biệt.

Đại bộ phận dân cư có mức sống thấp dựa vào sản
xuất nông nghiệp. 

Tuy nhiên đã hình thành một bộ phận người tiêu
dùng giàu có, có khả năng tiêu dùng hàng nhập
khẩu.

Nhóm 4: các quốc gia có mức sống chênh lệch. 
Trong nền kinh tế này tồn tại một tầng lớp giàu có
và tầng lớp nghèo khó. ở giữa hai tầng lớp này đã
hình thành một tầng lớp người tiêu dùng trung lưu
do quá trình công nghiệp hoá mang lại. 

Quốc gia thuộc nhóm này hình thành thị trường
tiêu dùng tương đối phong phú đối với tất cả các
loại hàng hoá.
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Nhóm 5: các quốc gia có có mức sống cao. 

Đặc trưng cơ bản của nhóm quốc gia này là
khoảng cách thu nhập ngày càng bị thu hẹp. 

Tầng lớp trung lưu chiếm vị trí quan trọng, phổ
biến và có thu nhập khá cao. 

Ở đây hình thành thị trường đa dạng đối với các
loại hàng hoá, đòi hỏi chất lượng sản phẩm cao

b. Môi trường chính trị - luật pháp

Gồm thể chế chính trị, sự ổn định của chính phủ, hệ
thống các văn bản pháp quy, chính sách, các đạo 
luật, bộ luật và các quy định, hướng dẫn thi hành 
của từng quốc gia.

Yếu tố chính trị

- Môi trường chính trị lý tưởng là một chính phủ ổn 
định và thân thiện

- Thay đổi về quan điểm và mục đích của chính phủ
có thể cơ hội kinh doanh thành hiểm hoạ

- Chủ nghĩa dân tộc là sự đoàn kết và niềm tự hào 
dân tộc  làm giảm tính hấp dẫn của thị trường

Yếu tố luật pháp

Cơ sở của hệ thống luật pháp của các quốc gia trên 
thế giới tập trung trên bốn di sản nền tảng: 
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(1) Luật Hồi giáo, bắt nguồn từ kinh Coran. 

gồm những nghĩa vụ tôn giáo và những khía cạnh 
thế tục điều chỉnh hành vi của mỗi con người. Mục 
tiêu tối cao là công bằng xã hội. 

Kinh doanh trên thị trường theo luật Hồi giáo phải 
hiểu được cách diễn giải luật tại mỗi khu vực.

(2) Thông luật hay luật bất thành văn: 

là những tập quán, án lệ trong quá khứ. 

Thông luật giải quyết những tình huống giống nhau 
trong quá khứ hay những nguyên tắc luật pháp đã 
được xác định mang tính tập quán. 

(3) Luật thành văn 

dựa trên cơ sở hệ thống đầy đủ những qui tắc luật 
pháh đã được văn bản hóa (các bộ luật).

Gồm luật thương mại, dân sự và hình sự. 

Được áp dụng tại Đức, Nhật, Pháp, .. và các nước 
không thuộc nhóm nước Hồi giáo cũng như nhóm các 
nước xã hội chủ nghĩa.
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(4) Luật Xã hội chủ nghĩa 

được áp dụng tại một số nước cộng hòa xã hội chủ
nghĩa . 

Xoay quanh những những khái niệm cơ bản về chính 
sách kinh tế, chính trị, xã hội của Chính phủ. 

Khi nghiên cứu thị trường nước ngoài cần nghiên cứu
theo 3 phương diện: 

(1).

Môi trường
chính trị luật

pháp của
nước chủ
nhà (nước
xuất khẩu) 

(2). 

Môi trường
chính trị-
luật pháp

của nước sở
tại

(3).

Nghiên cứu 
môi trường 
luật pháp 

quốc tế như 
Incoterms 
2000, UCP 

500

c. Môi trường tự nhiên hay môi trường địa lý 
khí hậu

- Vị trí tự nhiên của một quốc gia ảnh hưởng đến 
những lợi thế tuyệt đối và tương đối của các quốc gia 
trong phát triển kinh tế. 

- Điều kiện tự nhiên khí hậu ảnh hưởng đến cơ cấu 
hàng hoá tiêu dùng trên mỗi khu vực thị trường (ví
dụ khí hậu 4 mùa và 2 mùa)
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- Sự khắc nghiệt của khí hậu cũng ảnh hưởng đến 
việc sử dụng và các chức năng của sản phẩm. 

- Sự cạn kiệt nguồn nguyên nhiên vật liệu không có
khả năng tái sinh dẫn đến sự gia tăng giá các nguồn 
lực đầu vào của doanh nghiệp. 

- Các quy định nghiêm ngặt về môi trường của một
số thị trường trở thành rào cản cho xuất khẩu

d. Môi trường nhân khẩu học

+ Nghiên cứu về hình dáng, tầm vóc của người tiêu 
dùng trên thị trường mục tiêu. 

+ Qui mô và cơ cấu hộ gia đình.

+ Xu hướng kết hôn và ly hôn. 

+ Tỷ lệ phân chia theo độ tuổi, giới tính 

...

e. Môi trường văn hoá- xã hội

Bao gồm trình độ học vấn, trình độ văn hoá của các 
lực lượng lao động khác nhau trong xã hội, các 
nhánh văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng... ảnh hưởng 
lớn đến cơ cấu tiêu dùng và tổng nhu cầu tiêu dùng 
ở mỗi quốc gia

* Trong thương mại quốc tế, khó khăn, thách thức 
rất lớn đối với doanh nghiệp là vượt qua được sự
khác biệt về văn hoá ở mỗi quốc gia. 
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Một số nét đặc trưng tiêu biểu của văn hoá:

+ Văn hoá là tập quán:

miêu tả những hành vi có thể và không chấp nhận 
trong xã hội, được đúc kết và truyền từ đời này sang 
đời khác. 

+ Văn hoá là một sự quy ước:

một cộng đồng người hoặc là cam kết hoặc là tự
nguyện làm theo như là những quy tắc, chuẩn mực, 
lề thói.. 

 tuân thủ một cách tự nhiên không phải ép buộc 
và rất khó thay đổi. 

+ Văn hoá là cái có thể học được:

không chỉ được truyền từ đời này sang đời khác mà 
còn được lan rộng trong một thế hệ.

+ Văn hóa mang tính chủ quan: 

Người dân thuộc các nền văn hóa khác nhau có suy 
nghĩ khác nhau về cùng một sự việc. 

Có hành động được chấp nhận ở nền văn hóa này 
nhưng lại không được chấp nhận ở nền văn hóa 
khác. 

+ Văn hóa tồn tại lâu đời:

là những di sản được truyền từ đời này sang đời 
khác nên có tính bền vững và lâu dài. 
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+ Văn hóa là sự tích tụ có sàng lọc: 

văn hóa không tồn tại một cách cố định mà nó tích 
tụ, sàng lọc thêm những nét văn hóa mới trong quá
trình phát triển của nó. 

+ Văn hóa luôn có sự giao lưu và năng động:

Các giá trị văn hóa luôn thay đổi, điều chỉnh cho phù
hợp với trình độ và tình hình xã hội mới. 

Nét văn hóa của các quốc gia giao thoa, tác động 
lẫn nhau, tiếp thu, bổ sung các giá trị tiến bộ, tích 
cực của các nền văn hóa khác. Ngược lại, nó cũng 
tác động, ảnh hưởng đến nền văn hóa khác.

f. Môi trường công nghệ

Trình độ công nghệ quốc gia phản ánh năng lực cạnh 
tranh giữa quốc gia này so với quốc gia khác. Gồm 
các yếu tố:

+ Trình độ công nghệ chung của quốc gia 

+ Ngân sách quốc gia dành cho nghiên cứu và
phát triển công nghệ

+ Chiến lược phát triển công nghệ quốc gia và
phát triển công nghệ

+ Số lượng bằng phát minh sáng chế, bí quyết kỹ
thuật 

+ Mức độ độc quyền công nghệ
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g. Môi trường cạnh tranh

Nghiên cứu cạnh tranh của các quốc gia cần tập 
trung vào các khía cạnh sau:

+ Các qui định liên quan đến cạnh tranh trên thị 
trường quốc gia và quốc tế, các qui định, hiệp định 
về cạnh tranh giữa các quốc gia, hiệp hội, khu vực thị 
trường..

+ Các qui định liên quan đến điều kiện cạnh tranh 
chung và cạnh tranh ngành...

+ Các áp lực cạnh tranh trên thị trường từ các doanh 
nghiệp khác nhau, cũng như áp lực từ khách hàng 
đến doanh nghiệp...

+ Nghiên cứu các mức độ cạnh tranh về nhu cầu, 
mong muốn, giữa các loại sản phẩm cùng loại và
giữa các nhãn hiệu sản phẩm

BÀI TẬP

1. Giả sử bạn là một doanh nghiệp nhập khẩu một
mặt hàng tiêu dùng (tự chọn). 

Hãy phân tích môi trường nhân khẩu học (cụ thể ) 
tại Việt Nam cho việc kinh doanh sản phẩm của
doanh nghiệp
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2. Dựa trên những nét đặc trưng tiêu biểu của yếu tố
văn hoá. 

Hãy cho ví dụ cụ thể về các sản phẩm đang nhập
khẩu vào thị trường Việt Nam đã phù hợp với những
nét đặc trưng đó. 

BÀI 3

1. Những nhân tố ảnh hưởng đến lựa
chọn chiến lược

điều
kiện

khả
năng

Tiềm
lực

văn hóa

luật
pháp

tập quán

chính trị

hoa
hồng

sự hợp
tác

Trung
gian

lợi tứcsự phân
tánsố lượngKhách

hàng

cồng
kềnh

giá trị
cao

dễ hư
hỏng

Sản
phẩm

xã hộikinh tếcạnh
tranh

Thị
trường
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 Công ty có tiềm lực mạnh chủ động lựa chọn

phương thức thâm nhập theo khả năng của doanh

nghiệp

 Công ty có qui mô nhỏ, trung bình nên lựa chọn

phương thức xuất khẩu sản phẩm trực tiếp hoặc

gián tiếp ra thị trường nước ngoài. 

* Quá trình quốc tế hoá của doanh nghiệp

Trải qua 6 giai đoạn

Kinh doanh nội địa, không có xuất khẩu. 

Xuất khẩu qua vùng ven biên giới . 

Xuất khẩu ra một vài thị trường nước ngoài
qua đại lý

Xuất khẩu sang nhiều thị trường nước
ngoài qua đại lý

Xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài

Xuất khẩu vốn và tổ chức sản xuất ở nước ngoài
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2. Những chiến lược thâm nhập thị trường
thế giới

AAThâm nhập thị trường thế giới từ sản xuất
trong nước

Nội địa
Nước
ngoài

hàng hóa

Xuất
khẩu

tạo nguồn vốn nhập khẩu tư liệu sx

mở rộng quy mô sx ngành nghề mới

đổi mới trang thiết bị, công nghệ nâng cao tay nghề

nâng cao mức sống

tăng cường hợp tác quốc tế nâng cao vị trí

Ý nghĩa của việc xuất khẩu:

Ưu điểm:

· Tạo nguồn vốn ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu

nhập khẩu và tích lũy phát triển sản xuất. 

·Khai thác tốt tiềm năng của đất nước trên cơ sở

liên hệ với thị trường thế giới . 

· Là phương thức truyền thống, dễ thực hành đối

với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
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Nhược điểm:

·Phụ thuộc vào quota nhập khẩu của nước ngoài. 

·Gặp phải hàng rào thuế quan và phi thuế quan

của nước ngoài. 

· Chưa linh hoạt trong thương mại quốc tế. 

· Phụ thuộc nhiều vào hệ thống phân phối tại nước

ngoài.

Các hình thức thực hiện chiến lược

Xuất khẩu
trực tiếp

1

Thị trường
thế giới

a. Trường hợp áp dụng

- Đã nghiên cứu thị trường và có đầy
đủ thông tin cần thiết đảm bảo cho
kinh doanh đạt hiệu quả như dự kiến
 là yếu tố quan trọng hàng đầu và
là điều kiện để xuất khẩu trực tiếp.

- Phải có đủ nguồn lực để mở rộng hoạt động ra thị
trường nước ngoài,

- Có khả năng quản lý, điều hành xuất khẩu hiệu quả

b. Hình thức tiến hành

- Mở chi nhánh bán hàng của mình ở nước ngoài,

- Xuất khẩu từ nước thứ ba

- Xuất khẩu từ công ty liên doanh

- Lập đại diện bán hàng ở nước ngoài

- Tiến hành qua Hiệp hội xuất khẩu…
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Xuất khẩu
gián tiếp

2

Thị trường thế
giới

Cty quản lý
xuất khẩu

Khách hàng
ngoại kiều Nhà ủy

thác xuất
khẩu

Môi giới
xuất khẩu

Hãng buôn
xuất khẩu

a. Trường hợp áp dụng

- Chưa có đủ thông tin cần thiết về thị trường nước
ngoài.

- Lần đầu tiếp cận, thâm nhập thị trường

- Quy mô kinh doanh còn nhỏ

- Các nguồn lực có hạn, chưa thể dàn trải các hoạt
động ở nước ngoài.

- Cạnh tranh gay gắt, thị trường quá phức tạp, rủi ro
cao.

- Rào cản thương mại từ phía Nhà nước.

b. Hình thức tiến hành

- Thông qua công ty thương mại xuất khẩu hay 
nhà xuất khẩu chuyên doanh,

- Qua tổ chức mua gom hàng và xuất khẩu,

- Qua một hãng khác xuất khẩu theo kênh
Marketing riêng của họ.

- Qua một công ty quản lý xuất khẩu…
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BBThâm nhập thị trường thế giới từ sản
xuất ở nước ngoài

Doanh nghiệp
xuất khẩu

Nhượng
bản

quyền

Sx theo
hợp
đồng

Hoạt
động

lắp ráp
Hợp đồng
quản trị

Liên
doanh

Đầu tư
trực tiếp

Là phương thức điều hành của doanh nghiệp có bản
quyền (Licensor) với doanh nghiệp khác (licensee) 

a. Nhượng bản quyền (licensing)

Các phương thức sản xuất
Các bằng sáng chế
Bí quyết công nghệ
Nhãn hiệu
Tác quyền
Chuyển giao công nghệ
Trợ giúp kỹ thuật
Một vài kỹ năng khác

Tiền về bản quyền

Ưu điểm: 
- Licensor thâm nhập với mức rủi ro thấp

- Licensee sử dụng công nghệ tiên tiến hoặc nhãn
hiệu nổi tiếng  sản phẩm có chất lượng cao để
tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. 

Nhược điểm: 

- Licensor ít kiểm soát được Licensee. 

- Khi hợp đồng chấm dứt, Licensor có thể đã tạo ra

đối thủ cạnh tranh. 
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Là sự hợp tác hoặc chế tạo hoặc lắp ráp sản phẩm do 
nhà sản xuất gia công ở thị trường nước ngoài

b. Sản xuất theo hợp đồng

Thị trường
nước ngoài

Nhà sản
xuất

Doanh nghiệp

khách hàng

sản xuất/lắp ráp

Hợp đồng

Ưu điểm: 

- Thâm nhập thị trường thế giới rủi ro ít hơn. 

- Khai thác mạnh sản phẩm mới ở thị trường mới. 

- Tránh những vấn đề: vốn đầu tư, lao động, hàng

rào thuế quan và phi thuế quan. 

- Tạo sự ảnh hưởng của nhãn hiệu tại thị trường mới. 

- Giá thành sản phẩm có thể hạ nếu giá nhân công, 

giá nguyên vật liệu tại nơi sản xuất thấp. 

Nhược điểm:

- Ít kiểm soát quy trình sản xuất ở nước ngoài. 

- Khi hợp đồng chấm dứt, doanh nghiệp có thể tạo
ra một nhà cạnh tranh mới với chính mình. 
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- Sự kết hợp giữa xuất khẩu và sản xuất ở nước
ngoài
 thuận lợi trong sản xuất ở nước ngoài. 

- Xuất khẩu linh kiện rời  lắp ráp thành sản phẩm
hoàn chỉnh. 
 tiết kiệm chi phí về chuyên chở và bảo hiểm; tận
dụng với tiền luơng thấp
 giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. 

c. Hoạt động lắp ráp

- Cung cấp bí quyết quản trị cho công ty nước ngoài
dưới dạng xuất khẩu dịch vụ quản trị. 

- Là hình thức tham gia thị trường thế giới với mức
rủi ro thấp và giúp công ty tạo ra lợi tức ngay. 

d. Hợp đồng quản trị:

Thị trường
nước ngoài

Nhà sản
xuất

Khách
hàng

quản trị

Bí quyết

- Hai hoặc nhiều bên có chung quyền sở hữu, quản
lý, điều hành và quyền lợi về tài sản. 
- Ưu điểm: kết hợp thế mạnh về kỹ thuật, vốn và
điều hành
- Hạn chế: có các quan điểm khác nhau về sản xuất
kinh doanh, chiến lược phát triển ... 

e. Liên doanh

Công ty
liên doanhNước

ngoài

Nội
địa
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- Lập cơ sở sản xuất ở nước ngoài. 

- Ưu điểm: tiết kiệm chi phí vận chuyển, tạo sản
phẩm thích hợp với thị trường nước ngoài, kiểm soát
hoàn toàn sản xuất kinh doanh ... 

- Hạn chế: rủi ro lớn

f.  Ðầu tư trực tiếp

Thị trường
nước ngoài

Nhà sản
xuất

Người tiêu
dùng

Dịch vụ

Sản phẩm

Ưu điểm: 

· Tận dụng thế mạnh của nước sở tại để giảm giá

thành sản phẩm. 

· Khắc phục hàng rào thuế quan và phi quan thuế. 

· Sử dụng được thị trường nước sở tại (chủ nhà) 

· Chuyển giao được công nghệ, kỹ thuật sang những

quốc gia chậm phát triển. 

Kết luận về chiến lược thâm nhập thị trường
thế giới từ sản xuất ở nước ngoài : 

Nhược điểm:

· Nếu có sự bất ổn về kinh tế và chính trị ở nước sở

tại, nhà đầu tư có thể bị rủi ro. 

· Phải có vốn lớn và khả năng cạnh tranh cao. 

· Phải nghiên cứu kỹ thị trường mới của nước sở tại.
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CCChiến lược thâm nhập thị trường thế
giới tại khu thương mại tự do

(Special Economic Zone)

Là một khu vực địa lý có kích
thước vừa đủ trong đất nước, tại
đó áp dụng những ưu tiên về
nhiều chính sách (thuế, hạn
nghạch, chính sách tự chủ...) đặt
ở vị trí thuận lợi cho giao thông, 
địa hình, nguồn nhân lực

Đặc khu kinh tế

(Export Processing Zone)

Là khu công nghiệp đặc
biệt dành sản xuất, chế
biến sản phẩm xuất khẩu
hoặc các dịch vụ liên quan
XNK, với ưu đãi về thuế
hay giá thuê mướn mặt
bằng, thuế thu nhập, các
thủ tục hành chính.

Khu chế xuất

(Free Trade Zone)

Là khu vực hoặc một
vùng được xác định
trước đã được thông báo
hoặc bảo hộ của chính
phủ về nhiều lĩnh vực

Khu thương mại tự do
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- Tận dụng lợi thế: miễn giảm các loại thuế, chi phí
thuê mướn nhà cửa, nhân công thấp. 

- Trong khi tìm thị trường, có thể gửi hàng hóa vào
khu thương mại tự do để giữ lại sơ chế hoặc đóng
gói lại trong một thời gian nhất định mà không phải
làm thủ tục hải quan hoặc đóng thuế nhập khẩu. 

Ý nghĩa

Ưu điểm: 

· Tận dụng một số chế độ ưu đãi về thuế, giá nhân
công, lao động

· Thuận lợi cho các hoạt động tạm nhập tái xuất gia
công chế biến do thủ tục xuất nhập khẩu dễ dàng. 

· Dễ dàng đưa công nghệ và thiết bị mới vào hoạt
động. 

· Thuận lợi trong việc tổ chức hội chợ triển lãm, hội
nghị khách hàng. 

Nhược điểm: 

· Doanh nghiệp phải có vốn và khả năng cạnh
tranh cao để đầu tư vào khu chế xuất, đặc khu
kinh tế. 

· Cần tìm kiếm thị trường tiêu thụ tại quốc gia chủ
nhà và tái xuất ra quốc gia thứ ba. 

· Có thể rủi ro do chi phí dịch vụ tại chỗ cao. 
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Các hình thức xuất khẩu tại Việt
Nam

Ủy thác xuất nhập khẩu

Mua đứt, bán đoạn cho đơn vị kinh
doanh xuất nhập khẩu

Liên doanh , liên kết với các đơn vị
trực tiếp xuất nhập khẩu

Tổ chức xuất nhập khẩu trực tiếp

Tình huống

Nắm bắt những cơ hội trên thị trường
quốc tế: 

Trường hợp của Công ty Đồ gỗ Old 
Hickory

Bối cảnh

4
1990
44

19901990

Mỹ và Nhật ký sáng kiến về Rào cản Kỹ thuật
 tìm cách dỡ bỏ hàng rào phi thuế đối với
quan hệ thương mại song phương. 

 giúp đẩy mạnh bán hàng của Mỹ sang Nhật Bản.

- Nhật và Mỹ đặt vào tầm ngắm 4 ngành có sản
phẩm có tiềm năng tiêu thụ tại thị trường Nhật Bản

Đồ gỗ là một ngành được đặt trong tầm ngắm. 
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Công ty

- Sản xuất đồ gỗ: bàn, ghế, khung giường và những
vật dụng khác với gỗ mại châu uốn để tạo ra một
khung cảnh hấp dẫn nhưng vững chãi. 

 kiểu dáng mộc mạc, rất thô và sử dụng cho
nhiều thế hệ được dùng trong các nhà nghỉ tại công
viên quốc gia

Cuối
thập kỷ

80

Tháng 1
1990

Hè 1990

Dây chuyền sản xuất lạc hậu

Kiểu dáng không hợp thời. 

- Craig Campbell và một số đối tác đã mua Old 
Hickory  phát triển dây chuyền đồ gỗ mới
phục vụ các phòng gia đình ở ngoại ô 

- Phát triển một mạng lưới đại diện của nhà sản
xuất mở rộng ra những phân đoạn thị trường
khác nhau (khách sạn, nhà hàng, dân cư ngoại ô) 

Cân nhắc ý tưởng xuất
khẩu để đẩy mạnh bán
hàng nhưng đã loại bỏ ý
tưởng này vì chưa có kinh
nghiệm và kiến thức cần
thiết, không hiểu về thị
trường đồ gỗ ở những
nước khác

Chương trình Hỗ trợ Xuất khẩu

- Chính quyền hoàn trả khoảng một nửa chi phí phát
sinh khi triển lãm tại hội chợ thương mại nước ngoài

- Mùa thu 1990, Mỹ và Nhật xúc tiến đưa những
công ty đồ gỗ của Mỹ tham dự và trưng bày tại Hội
chợ Đồ gỗ Quốc tế năm 1991 tại Tokyo. 

- Nhật hỗ trợ tìm ra những công ty bán buôn/ bán
lẻ/ các nhà phân phối tiềm năng của Nhật Bản, 
quảng cáo bằng những sách mỏng bằng tiếng Nhật, 
cung cấp phiên dịch tại hội chợ, chi phí…
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Vấn đề của công ty nếu tham gia hội chợ

“hiện tại chúng ta có rất nhiều vấn đề nội bộ. Thêm 
vào đó, chi phí cho thấy chúng ta sẽ phải bỏ ra tới 
một phần ba tổng ngân sách dành cho xúc tiến bán 
hàng chỉ cho chuyến đi này và không có sự đảm bảo 
nào rằng chuyến đi sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta.”

Tham gia hay không tham gia? 

1.Đưa ra những ý kiến ủng hộ và phản đối việc 
tham gia hội chợ đồ gỗ Tokyo? 

2.Chúng ta có nên tập trung nỗ lực giải quyết các 
vấn đề nội bộ?

3.Nếu quyết định đến hội chợ ở Nhật Bản, mục tiêu 
là gì? Bán hàng tại chỗ? Tạo lập quan hệ với các 
công ty bán buôn/ công ty bán lẻ/ nhà phân phối? 

4. Sẽ làm gì nếu nhận được một lượng lớn đơn đặt 
hàng tại hội chợ? 

BÀI 4
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1. Quá trình hình thành và phát triển một
sản phẩm

- Xuất khẩu những sản phẩm hiện có, đang tiêu thụ
nội địa

Sản phẩm mới

- Mua công ty hoặc một phần để điều hành công ty
đang có sản phẩm tiêu thụ hoặc xuất khẩu sang 
một quốc gia thứ ba. 

- Mô phỏng một sản phẩm đã có sẵn và đang được 
ưa chuộng trên thị trường quốc tế

- Sản phẩm có sẵn với chất lượng tốt và in nhãn 
hiệu theo yêu cầu của công ty nước ngoài. 

- Tạo ra một sản phẩm mới bằng cách phát triển 
phần bên trong của sản phẩm (cải tiến, thay mới)

- Công ty vừa & nhỏ: tập trung R&D 

 thâm nhập thị trường. 

- Công ty đa quốc gia: tập trung hay phân nhiều bộ

phận R&D tùy thuộc vào có số lượng thị trường

- Công ty được nhượng bản quyền: không cần bộ

phận R & D. 

Nghiên cứu và phát triển
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2. Quyết định hệ sản phẩm

Các hướng tiếp cận sản phẩma

(1). Xuất khẩu nguyên mẫu sản phẩm nội địa ra một 
số ít thị trường nước ngoài lân cận do có thể thích 
ứng nhu cầu của những nước đó. 

 hiệu quả thấp nhằm tranh thủ tiêu thụ những sản 
phẩm dư thừa do sức mua của thị trường trong nước 
có hạn.

(2). Cải tiến sản phẩm nội địa ở những mức độ khác 
nhau nhằm thích ứng nhu cầu tốt hơn và mở rộng 
thị trường hơn. 

 hiệu quả xuất khẩu được cải thiện rõ rệt so với 
hướng tiếp cận (1).

(3). Thiết kế mới sản phẩm khác biệt để thích ứng 
linh hoạt hơn nữa với môi trường văn hoá đặc thù
của các nước theo từng khu vực. 

(4) Thiết kế sản phẩm tiêu chuẩn hoá

(Standardized Products)

Dựa trên nhu cầu tương đồng của số đông người 
tiêu dùng ở các nước có nền văn hoá khác biệt trên 
toàn cầu chính
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Tiêu chuẩn hóa sản phẩmb

Chiến lược sản phẩm toàn cầu /
Tiêu chuẩn hóa sản phẩm

hệ sản
phẩm

một
tiêu

chuẩn

một
kiểu
dáng

một
chất

lượng
thị

trường
nội địa

thị
trường
nước
ngoài

(Product standardization Strategy)

* Lợi ích của chiến lược tiêu chuẩn hoá sản phẩm

+ Mở rộng được quy mô sản xuất để đáp ứng được 
nhu cầu mở rộng trên quy mô toàn cầu

+ Cho phép sản xuất hàng loạt theo tiêu chuẩn hoá
sản phẩm

+ Giảm thiểu chi phí ở nhiều khâu: thiết kế sản 
phẩm, bao bì, quảng cáo…  cho phép hạ giá thành 
sản phẩm

+ Nâng cao chất lượng sản phẩm do tiêu chuẩn hoá
và sản xuất hàng loạt

+ Tận dụng được những điểm mạnh của các công ty 
về tài chính và công nghệ

+ Khai thác được nhu cầu tiềm năng theo xu thế đô 
thị hoá mạnh mẽ ở các nước đang phát triển 

+ Nâng cao được khả năng cạnh tranh của công ty 
trên thị trường toàn cầu

+ Đảm bảo lợi nhuận cao do giảm chi phí, mở rộng 
được thị trường tiêu thụ
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Thích nghi hóa sản phẩmc

Sản phẩm được sản xuất thích nghi với nhu cầu
đặc thù của thị trường nước ngoài

 Có thể thích nghi bắt buộc hay tự nguyện. 

- Do luật lệ của mỗi nước

- Do khác biệt về điện thế, đo lường

- Do yêu cầu của chính phủ. Bắ
t

bu
ộc

Do tạo cho sản phẩm những nét hơn hẳn
sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. 

Tự
ng

uy
ện

Lý do phải thích nghi hoá sản phẩm

a. Nhu cầu thị trường

Nhu cầu thị trường thường xuyên thay đổi và phát
triển từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ
thu hẹp đến mở rộng. 

 Sản phẩm cũng phải thường xuyên đổi mới để
thích ứng
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b. Trình độ phát triển kinh tế

Trình độ phát triển kinh tế gắn liền với mức sống và
thu nhập của người tiêu dùng, do đó chi phối trực
tiếp nhu cầu mong muốn của thị trường. 

 nhu cầu của thị trường các nước phát triển luôn
luôn đòi hỏi rất cao so với các nước đang phát triển. 

c. Trình độ phát triển công nghệ

Phát triển công nghệ làm cho sản phẩm bị lạc hậu
nhanh chóng, bởi lẽ trước khi hao mòn về vật chất, 
sản phẩm ( nhất là máy móc thiết bị) đã bị hao mòn
tức thời về mặt tinh thần

d. Qui định của chính phủ

Sự can thiệp của chính phủ thông qua các qui định
có thể là thông thoáng hoặc cấm đoán theo những
xu hướng và mức độ rất khác nhau. 

- Các qui định của chính phủ các quốc gia thường : 

+ Luật pháp nói chung,

+ Chính sách thương mại cụ thể,

+ Hàng rào thuế quan và phi thuế quan

+ Vệ sinh y tế, môi trường…
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e. Đặc điểm văn hoá của thị trường nước ngoài

Thị trường không chỉ yêu cầu đơn giản hình dạng vật 
chất và chức năng ban đầu của sản phẩm mà còn 
đòi hỏi ở sản phẩm những lợi ích khác thuộc phạm 
trù văn hoá như các giá trị truyền thống, phong tục, 
tâm lý, thị hiếu, thói quen... 

3. Bao bì

- Có một số tiêu chuẩn chung bắt buộc

Tên sản phẩm – Nơi sản xuất

Trọng lượng - Ngày sản xuất

Thành phần - Điều kiện bảo quản

Hướng dẫn sử dụng... 

Bảo vệ

Xúc tiến

- Tuỳ theo mỗi quốc gia có chính sách về ngôn ngữ
trên bao bì cho phù hợp. 

* Giảm chi phí in quá nhiều loại bao bì. 

* Giảm chi phí đầu tư cho bao bì lưu kho, nguyên
liệu làm bao bì. 

* Giảm diện tích kho chứa hàng của nhà sản xuất
lẫn phân phối. 

* Thuận lợi cho việc trưng bày và bán hàng tự chọn. 

 hạ giá thành, tạo tính cạnh tranh và hấp dẫn

- Những sản phẩm tiêu chuẩn hóa giảm được chi 
phí bao bì do:

- Số lượng sản phẩm và bao bì bên trong cũng có
những sở thích khác nhau tại mỗi thị trường. 
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- Xu hướng bao bì sinh thái đang được ưa chuộng ở
một số quốc gia

 đó là vật liệu làm bao bì và cách xử lý bao bì
không được ảnh hưởng đến môi trường. 

bao bì tái
sinh được bao bì sử dụng

lại được

X%

tỷ lệ nguyên
liệu tái sinh

4. Nhãn hiệu

Bảo vệ nhãn hiệuBảo vệ nhãn hiệu

Quốc tế

Khu vực

Quốc gia

Tính chất pháp lý việc bảo vệ nhãn hiệu đã đăng
ký lệ thuộc vào luật pháp ở mỗi quốc gia. 

Một số quốc gia đòi hỏi nhãn hiệu phải đăng ký và
sử dụng liên tục thì mới được bảo vệ

trade mark, để chỉ một dấu hiệu nào đó
được coi là Nhãn hiệu thương mại



TM

registered, tức là nhãn hiệu đã đăng ký

SM Service mark, để chỉ một dấu hiệu nào
đó là nhãn hiệu dịch vụ
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- Một vài quốc gia vẫn bảo vệ những nhãn hiệu mặc
dù chúng không được đăng ký để trở thành thương
hiệu. 

- Đối với các nhãn hiệu đã quá nổi tiếng trên thế
giới, dù không đăng ký tại một quốc gia nào đó vẫn
được bảo vệ. 

Quyết định dán nhãnQuyết định dán nhãn

- Sử dụng một nhãn hiệu chung ở những quốc gia
cùng ngôn ngữ. 

Chọn một nhãn hiệu tốt1

Có bao nhiêu nhãn hiệu trong dãy sản phẩm2

- Nhãn hiệu đặc thù có thể sử dụng mỗi quốc gia
khác nhau

- Ða nhãn hiệu được dùng cho sản phẩm có thành
phần cơ bản giống nhau cho các phân khúc khác
nhau trong một quốc gia. 

BBààii 55
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1. Những nhân tố ảnh hưởng đến giá xuất khẩu

Chi 
phí

Nhu
cầu

Cạnh
tranh

Ảnh
hưởng

Chính
sách

Giá xuất khẩu

Chi phí
Giá
thành

Chi 
phí

Lợi
nhuận

Giá
xuất
khẩu

 khi giá cả đến tay người tiêu dùng ở nước ngoài
thì nó tăng lên một cách đáng kể

* Phương pháp giá thành biên tế

Chi phí trực tiếp

Chi phí gián tiếp

GiGiáá
ssàànn

sản xuất
& bán sp

Giá xuất khẩu  Giá sàn
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Ðiều kiện thị trường: (Nhu cầu)

- Điều chỉnh giá sản phẩm xuất khẩu cho phù hợp
với sự dao động của giá trị sử dụng trên thị trường

được xác định
bởi người muaDoanh nghiệp có thể xác định bằng cách: 

- thăm dò ý kiến của khách hàng tiềm
năng

- so sánh theo cách hàng đổi hàng

- so sánh đối với sản phẩm thay thế

- định giá thử nghiệm thăm dò

giá trần

Sự cạnh tranh

giá
sàn

giá
trần

giá
xuất
khẩu

Những điều kiện cạnh tranh

Thị trường cạnh tranh
hoàn toàn có rất ít
quyền định đoạt giá

Thị trường cạnh tranh
không hoàn toàn hoặc
độc quyền thì có một số
quyền để định giá

Sự ảnh hưởng bởi chính trị và luật pháp

bibiểểuu thuthuếế
nhnhậậpp khkhẩẩuu

hhạạnn chchếế
nhnhậậpp
khkhẩẩuu

luluậậtt chchốốngng
bbáánn phpháá

gigiáá

chchíínhnh ssááchch
titiềềnn ttệệ

Chi phí Giá cả
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Chính sách của công ty & marketing mix

Mục tiêu

Lợi
nhuận

Doanh
số

Mở rộng
đường
cầu

Cạnh
tranh

2. Mối quan hệ của giá xuất khẩu với giá nội địa

đảm bảo sự
chấp nhận của
thị trường và

sức mua
ban đầu

giá của đối
thủ cạnh
tranh rẻ

làm gia tăng
doanh số bán

Giá xuất khẩu thấp hơn giá nội địa

Giá xuất khẩu cao hơn giá nội địa

sự gia tăng
chi phí thiết
lập tổ chức
thâm nhập
thị trường

chi phí
bán hàng
xuất khẩu
nhiều thủ

tục

chi phí của
việc mở
rộng tín

dụng và tài
trợ
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* Giá xuất khẩu bằng giá nội địa

- Sử dụng khi lần đầu tiên thâm nhập thị trường thế giới

- tạo cảm giác an toàn

- xua tan nổi sợ hãi có thể bị dính líu đến các
quy định chống phá giá

- là một chính sách dễ dàng được thay đổi

- Có thể không thích hợp nếu giá nội địa thấp

3. Các loại giá trong thương mại quốc tế

a. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá quốc tế

- Mục tiêu của chiến lược giá

Các mục tiêu khác nhau có các chiến lược và sách
lược định giá khác nhau cho sản phẩm. 

Nếu có những mục tiêu lại trái ngược nhau như lợi
nhuận cao và tồn tại, thì chiến lược giá phải lựa
chọn để đạt được một mục tiêu duy nhất.

- Chi phí

là nhân tố quyết định việc hình thành giá cả sản
phẩm – gồm chi phí sản xuất, phân phối, dự trữ... 

- Thị trường và mức cầu trên thị trường

Chi phí căn cứ mức giá sàn, còn thị trường và tổng
cầu tạo nên mức giá trần của hàng hoá. 

Khách hàng khi mua sắm đều so sánh giữa giá của
sản phẩm dịch vụ dựa trên các lợi ích mà nó đem lại. 
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- Mối quan hệ giữa cầu hàng hoá và giá cả

Đường cầu hàng hoá mô tả mức tiêu thụ hàng hoá
ứng với các mức giá bán khác nhau - thể hiện sự
phản ứng của thị trường trước những biến động về
giá. 

- Quy định của luật pháp

Nhà xuất khẩu phải chấp nhận luật pháp của nước sở
tại về các chính sách của họ như: biểu thuế nhập
khẩu, hạn chế trong nhập khẩu, chính sách tiền tệ…

- Các chi phí làm gia tăng giá quốc tế

Các chi phí này còn được gọi là các chi phí cõng giá : 
thuế, thuế quan, chi phí xuất nhập khẩu hàng hoá

- Lạm phát, các biến động tỷ giá hối đoái và giá
trị tiền tệ khác nhau
Do lạm phát và các qui định kiểm soát giá cả, các biến
động tỷ giá hối đoái nằm ngoài khả năng quản lý nên
doanh nghiệp thường áp dụng hàng lọat các biện
pháp làm gia tăng giá bán để có thể bù đắp các
khoản thiệt hại. 

- Các chi phí vận chuyển và chi phí trung gian

Xuất khẩu cũng làm phát sinh các chi phí như chi 
phí vận chuyển, chi phí bảo hiểm, chi phí đóng gói, ... 
Các chi phí như vậy lại cộng thêm thuế đánh trên cả
giá sản phẩm và các khoản chi phí làm nâng mức giá
quốc tế ngày càng cao. 
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- Đặc trưng tâm lý của người tiêu dùng

+ Người tiêu dùng quen thuộc với giá cả của hàng
hoá  chi phối hành vi mua hàng

+ Người tiêu dùng luôn nhạy cảm trước những biến
động về giá cả hàng hoá

+ Các nhóm người tiêu dùng khác nhau thường có
khuynh hướng tâm lý về giá cả khác nhau

+ Nhận thức của người tiêu dùng về biến động của
giá cả

b. Một số loại giá trong thương mại quốc tế

Giá ký kết thực tế

Là giá ghi trong các hợp đồng mua bán ngoại
thương đã được đàm phán giữa người mua và
người bán. 

Giá ký kết thực tế là mức giá mua thực, bán thực
nên phản ánh tương đối sát và kịp thời mức giá
quốc tế của hàng hóa trên thị trường quốc tế. 

Giá đấu giá quốc tế

- Là mức giá mua bán đã được thỏa thuận trong
phương thức giao dịch đấu giá quốc tế. 

- Là mức giá được công bố công khai. dễ thu thập

- Trong phương thức bán đấu giá, người bán thường
nắm ưu thế, nên giá thường cao hơn mức giá quốc
tế của hàng hóa đó
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Giá đấu thầu quốc tế

- Là mức giá thu được thông qua phương thức mua
hàng đấu thầu quốc tế. 

- Là mức giá mua thực, bán thực hàng hoá trên thị
trường thông qua phương thức đấu thầu

- Trong phương thức mua bán đấu thầu, số người
đưa đơn nhận thầu khá nhiều, cạnh tranh giữa những
người bán tương đối mạnh, nên giá ký kết thường
thấp hơn giá quốc tế của hàng hóa đó. 

Giá yết bảng sở Giao dịch quốc tế

Đối với các hàng hoá đã có tiêu chuẩn hóa, thường
có trung tâm giao dịch truyền thống

Mức giá mua và bán của các loại hàng được niêm yết
công khai và đều đặn hàng ngày. 

Trong giá yết bảng của sàn giao dịch, doanh nghiệp
có thể cùng một lúc tham khảo nhiều mức giá khác
nhau

Giá tham khảo

- Là loại giá được công bố tương đối có hệ thống, liên
tục trong các loại tạp chí thương mại định kỳ và trong
các bảng giá bán buôn. 

- Thường được công bố công khai, dễ thu thập bên
cạnh đó, bảng giá tham khảo có thể có giá của sản
phẩm trên các khu vực thị trường khác nhau



56

Bài 6

Xuất khẩu

xuất khẩu
trực tiếp

xuất khẩu
gián tiếp

- Tầm vóc của công ty. 
- Ðặc tính của sản phẩm
- Kinh nghiệm và khả năng chuyên môn về xuất khẩu
- Các điều kiện kinh doanh tại thị trường

phụ
thuộc
vào

11
Xuất khẩu gián tiếp

Doanh nghiệp
xuất khẩu

Nhà trung
gian

Nhà nhập
khẩu

 Giúp các công ty nhỏ thâm nhập vào thị

trường nước ngoài không gặp rắc rối và rủi ro.
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- Xuất khẩu gián tiếp thông qua các tổ chức hoặc
cá nhân sau: 

· Công ty quản lý xuất khẩu. 

· Khách hàng ngoại kiều. 

· Nhà ủy thác xuất khẩu. 

· Nhà môi giới xuất khẩu. 

· Hãng buôn xuất khẩu. 

Nhà
SX  

Đại lý
trong
nước

Nhà
buôn
trong
nước

Nhà buôn XK
Người chuyên chở
XK
Nhà phân phối XK
Công ty thương
mại

Nhà phân phối nước
ngoài
Người bán lẻ nước ngoài
Công ty thương mại nhà
nước
Người sử dụng cuối cùng

Môi giới XK
Công ty quản lý
XK
Đại lý thu mua
nước ngoài

- Công ty trung gian có thể đại diện đứng ra phân
phối hàng hoá cho nhiều công ty khác nhau

 có thể giảm bớt chi phí vận chuyển hàng hoá ra
thị trường nước ngoài

- Giao hẳn việc phân phối hàng hoá cho trung gian
 có thể ảnh hưởng tới sự thành công cũng như lợi
thế cạnh tranh của sản phẩm trong tương lai. 
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Với mục tiêu phân phối hàng hoá vì lợi nhuận, công
ty trung gian có thể sẽ ngừng việc phân phối hàng
hoá cho nhà sản xuất nếu như không có lợi nhuận
hoặc nếu như sản phẩm của đối thủ cạnh tranh hứa
hẹn mang lại mức lợi nhuận cao hơn. 

22
Xuất khẩu trực tiếp

Doanh nghiệp
xuất khẩu

Nhà nhập
khẩu

 Tuyển chọn kỹ thị trường muốn thâm nhập, 

chọn ra các hệ thống phân phối riêng cho mỗi thị

trường

Nhà
SX  

Nhà phân phối
nước ngoài

Người bán lẻ nước
ngoài

Công ty thương mại
nhà nước

Người sử dụng cuối
cùng
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Thuận lợi - Kiểm soát nhiều hơn tiến trình xuất
khẩu

- Thu được nhiều lợi nhuận

- Nắm chặt chẽ mối quan hệ với thị
trường liên quan

- Rất chủ động trong việc thâm nhập
thị trường và quản lý hoạt động phân
phối hàng hoá tốt hơn

Khó khăn - Tốn thời gian, nhân sự và sử dụng
nhiều nguồn tài lực

- Khó quản lý kênh phân phối trực
tiếp nếu như không có kinh nghiệm
trong lĩnh vực phân phối

a. Cơ cấu tổ chức phục vụ xuất khẩu

 Tập trung được tài năng chuyên môn

Đáp ứng nhu cầu đối phó thị trường quốc tế

Nổ lực tiếp thị được tập trung sẽ dẫn đến kết quả

mức độ xuất khẩu sẽ tăng. 

- Tách rời việc quản lý xuất khẩu ra khỏi việc kinh
doanh trong nước
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Ban 
Giám Đốc

Kinh doanh Kế toán MarketingXuất Nhập
Khẩu

* Sự thành công của một công ty tại các thị trường

nước ngoài tùy thuộc vào các phươngphương phpháápp titiếếpp

ththịị nhiều hơn là chất lượng sản phẩm

b. Hệ thống phân phối

Văn phòng

đại diện

hoặc chi 

nhánh

Ðại diện

thương mại
Ðại lý

Nhà phân
phối

Nhà bán lẻ

nước ngoài

Bán
hàng

trự
c tiếp

- Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh của công ty ở
nước ngoài tổ chức trực tiếp bán hàng tại thị trường

- Ðại diện thương mại: bán hàng hưởng hoa hồng, 
không gánh chịu rủi ro hoặc trách nhiệm. 
 làm việc trên cơ sở độc quyền hoặc không độc
quyền.
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- Ðại lý: một người đại diện có nhiều quyền hạn và

có thể được ủy nhiệm để hành xử mọi vấn đề thay

mặt công ty mà ông ta làm đại diện.  

- Nhà phân phối: mua hàng của nhà xuất khẩu với

một giá có chiết khấu và bán lại hàng hóa.

- Nhà bán lẻ nước ngoài: mua hàng trực tiếp nhà

xuất khẩu . 

- Bán hàng trực tiếp : những người mua hàng trực

tiếp là các chính phủ nước ngoài, các cơ quan như

bệnh viện, trường học hoặc các doanh nghiệp. 

Mỗi sản phẩm bán ra nước ngoài phải kèm theo sự
bảo đảm, bảo hành hoặc dịch vụ kèm theo

 có thể tổ chức nhờ hệ thống phân phối của
mình ở nước ngoài để thực hiện các dịch vụ trên

Lưu ý
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Nhà sản xuất
trong nước

Người tiêu dùng
nước ngoài

Người bán
buôn trong

nước

Nhà
xuất
khẩu

Nhà
nhập
khẩu

Đại lý
hoặc

người bán
buôn nước

ngoài

Người
bán lẻ
nước
ngoài

Công ty quản
lý xuất khẩu

hoặc lực
lượng bán

hàng của công
ty

1. Các loại kênh phân phối quốc tế

* Kênh phân phối hướng về nhập khẩu

(kênh phân phối truyền thống)

- Xuất phát từ nền kinh tế phụ thuộc mạnh mẽ vào
hàng hoá nhập khẩu. 

Nhà nhập
khẩu

Khách hàng
nội địa

Nhà sản xuất
nước ngoài

- Nhà nhập khẩu kiểm soát một lượng cung cố định
và bán một lượng hàng hạn chế với giá cao cho một
số ít khách hàng giàu có. 

- Việc thâm nhập thị trường cũng như phân phối hàng
loạt là không cần thiết bởi vì cầu vượt quá cung
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- Cấu trúc kênh phân phối truyền thống thường hạn
chế số lượng các trung gian tham gia vào hoạt động
phân phối. 

- Nhà sản xuất không cần phải quan tâm tới chi phí
sản xuất; mỗi lần gửi hàng là một thương vụ, khi bán
hết đợt hàng này thì các thương gia lại tiến hành
nhập khẩu một đợt khác và giá cả của mỗi đợt dựa
trên giá nhập khẩu của mỗi chuyến giao hàng và
lượng cung cầu tại thời điểm đó. 

BÀI TẬP

Hãy đưa ra 5 ví dụ hàng hoá nhập khẩu theo hình
thức Kênh phân phối hướng về nhập khẩu

Và cho biết: 

+ Thuận lợi và khó khăn của nhà sản xuất

+ Trường hợp nào nên chọn hình thức phân phối
này

* Kênh phân phối hàng loạt

(kênh phân phối hiện đại) 

- Phổ biến những nước phát triển - những thị trường
này lượng cung không bị khống chế bởi một người
cung cấp mà nó tăng hay giảm trong một khoảng
nhất định, việc tối đa hoá lợi nhuận phụ thuộc vào
năng lực sản xuất . 
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Nhà nhập
khẩu

Khách hàng
nội địa

Nhà sản xuất
nước ngoài

- Thị trường thuộc về người mua, còn người bán cố
gắng thâm nhập thị trường và đưa hàng hoá đến với
người tiêu dùng. 

 tạo ra một cấu trúc kênh phân phối phát triển cao
với sự tham gia rộng rãi của các loại hình trung gian. 

2. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự lựa chọn kênh
phân phối

a. Chi phí

- Bao gồm chi phí đầu tư ban đầu để phát triển kênh
và chi phí tiếp theo để duy trì nó

- Chi phí duy trì gồm chi phí trực tiếp cho lực lượng
bán hàng của công ty hoặc dưới dạng lợi nhuận, tiền
lãi hoặc là tiền hoa hồng cho các trung gian phân
phối hàng hoá…

Các chi phí của nhà môi giới bao gồm:

+ Chi phí vận chuyển và lưu giữ hàng hoá

+ Chi phí dỡ hàng, cấp tín dụng

+ Chi phí quảng cáo tại từng địa phương

+ Chi phí cho người đại diện bán hàng

+ Chi phí cho các cuộc đàm phán. 
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b. Yêu cầu về vốn

- Sự đầu tư vốn tối đa trong trường hợp công ty thiết
lập các kênh phân phối hay lực lượng bán hàng của
chính mình

- Việc sử dụng các trung gian phân phối hoặc những
nhà buôn có thể làm giảm nhu cầu đầu tư bằng tiền
mặt cho kênh phân phối

c. Kiểm soát

- Công ty càng tham gia nhiều vào hoạt động phân
phối thì càng có cơ hội kiểm soát kênh phân phối
chặt chẽ hơn

- Nếu kênh phân phối càng dài, thì khả năng kiểm
soát giá cả, khối lượng hàng hóa, hoạt động xúc tiến
bán hàng, cũng như năng lực hoạt động của các
thành phần trong kênh phân phối càng giảm

d. Sự bao phủ thị trường

- Sự bao phủ thị trường để có thể bán được nhiều
hàng hoá nhất ở mỗi thị trường, đạt được thị phần
nhất định và thâm nhập được thị trường mong muốn
ảnh hưởng tới việc lựa chọn kênh phân phối

- Một số công ty chỉ quan tâm tới việc đáp ứng nhu
cầu của một số trung tâm dân cư chính vì chỉ có 2 
hoặc 3 thành phố tạo thành sức mua chủ yếu của
quốc gia. 
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e. Đặc điểm

- Hệ thống kênh phân phối được chọn phải phù hợp
với đặc điểm của công ty và các thị trường mà nó
đang kinh doanh

- Đặc điểm của sản phẩm cũng ảnh hưởng chọn
kênh phân phối, gồm bảo quản sản phẩm, quá trình
bán hàng, các dịch vụ bán hàng đi kèm sản phẩm
cũng như giá trị của sản phẩm. 

f. Sự liên tục

- Nhà trung gian đều rất ít trung thành với nhà sản
xuất. Họ hoạt động phân phối khi có thể thu lợi
nhuận, nhưng có thể từ bỏ một cách nhanh chóng
nếu không thấy có hiệu quả. 

BÀI 7
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Khái niệm1

Thông tin trong marketing xuất khẩu là thông tin 
xuyên văn hóa, giữa những người ở một nền văn
hóa này và những người ở một nền văn hóa khác.

Xúc tiến mar xuất khẩu là chuyển các thông tin từ
nhà xuất khẩu đến khách hàng ở nước ngoài, 
vượt qua các rào cản do sự khác biệt về văn hóa

Một số rào cản đối với xúc tiến xuất khẩuMột số rào cản đối với xúc tiến xuất khẩu

Thông tin 
được gởi đi

bởi nhà
xuất khẩu

Sự chấp
nhận được

thông tin bởi
khách hàng

ở nước
ngoài

- Bất đồng ngôn ngữ

- Quy định của chính
phủ

- Phương tiện truyền
thông

- Khác biệt về kinh tế

- Thị hiếu và thái độ

- Tiến trình mua hàng

2 Các quyết định thông tin và xúc tiến xuất khẩu

Quyết định trong hoạt động xúc tiến có liên quan
đến các vấn đề sau: 

- Loại thông tin nào cần được chuyển tới khách
hàng? 

- Chọn lựa phương tiện truyền thông nào? 

- Chi phí và nổ lực dành cho hoạt động này là
bao nhiêu? 
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 phải xem xét nhiều loại hình xúc tiến khác nhau: 

Chào hàng
(personal 
selling) 

Quảng cáo
(advertising) 

Khuyến mãi
(sales 

promotion) 
Quan hệ

công chúng
(publicity) 

a. Quyết định thông tin

Cung cấp tin tức về sản phẩm1
2 Thuyết phục mua hàng

3

Phát triển thái độ tích cực đối với sản phẩm

tạo ra sự
thay đổi về
suy nghĩ

Khách hàng
tiềm năng

- Các quốc gia có những kiểu mẫu về hành vi thái độ

giá trị được phát triển từ các nền văn hóa khác nhau

 gây trở ngại cho thông tin hiệu quả

Bao gồm: 
Lời nói hay chữ viết
Kiểu cách ăn mặc
Việc định thời gian để tiếp xúc
Các cử chỉ
Sử dụng không gian khi tiếp cận khách hàng

... 
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Nghi thức kinh doanh tại một châu Âu thống nhất

Nếu dùng một giai thoại hài hước để mở đầu: 

 có thể ổn đối với các thính giả Mỹ

người Pháp sẽ mỉm cười

người Bỉ sẽ cười to

người Hà Lan sẽ thấy bối rối

người Đức sẽ hiểu theo nghĩa đen. 

Nghi thức ăn mặc khi hội họp:

- Người Anh và người Hà Lan sẽ bỏ áo khoác và
xắn tay áo sơ mi, họ muốn bắt tay vào việc luôn. 

- Người Tây Ban Nha sẽ nới lỏng cà vạt. 

- Người Đức không đồng tình vì cho rằng có vẻ
nhếch nhác và không hợp với doanh nhân. Người 
Đức sẽ mặc áo khoác trong suốt buổi họp. 

- Người Ý cũng làm như vậy, nhưng họ ăn vận là
cốt tạo ra vẻ ngoài cho cuộc gặp

Ở lần gặp gỡ đầu tiên

- Người Anh sẽ chỉ “thám hiểm địa hình”, kiểm tra sơ bộ tình 
hình, và những việc tương tự. 

- Người Pháp sẽ đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của 
những “tay chơi” khác và quyết định sẽ chọn vị trí nào trong 
lần gặp tiếp theo. 

- Người Ý không quá coi trọng lần gặp gỡ đầu tiên. Với họ 
đây chỉ là lần găp gỡ để chuẩn bị chương trình cho những 
cuộc họp thật sự. 

- Người Đức coi lần gặp gỡ đầu tiên đúng là một cuộc họp và
sẽ ngạc nhiên nếu lần gặp gỡ tiếp theo bắt đầu mà không 
nhắc tới những kết luận trước. 
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b. Quyết định biểu tượng

Có vai trò quan trọng trong việc thiết lập mối thiện
cảm của khách hàng tiềm năng: 

· Màu sắc là một loại biểu tượng nhìn thấy được.

· Những hình ảnh người hoặc vật

. Cách bố trí quảng cáo. 

3 Các kỹ thuật xúc tiến

* Chào hàng (personnal selling)

- Là việc marketing thông qua con người

 thành công hay thất bại phụ thuộc vào việc
chuẩn bị nhân sự.

- Người đại diện bán hàng dựa vào các tài liệu và
dữ kiện để trả lời câu hỏi của khách hàng nhanh
chóng. 

Yêu cầu

1

Hoạt động bán
hàng thực sự:
Cung cấp
những thông
tin về sản
phẩm cho
khách hàng và
phải lấy được
đơn hàng

2

Mối quan hệ
với khách
hàng:
Phải luôn quan
tâm đến việc
duy trì và cải
thiện vị trí của
công ty với
khách hàng

3

Thu thập và
cung cấp thông
tin :
Cung cấp
những thông tin 
có ích cho việc
hoạch định các
chương trình
mar 
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* Khuyến mãi:   

Catalogue

Công cụ
khuyến mãi

CôngCông ccụụ
khuykhuyếếnn mãimãiTạp chí

Phim, slide, 
máy vi tính

Semina
thông báoHội chợ

Triển lãm

Tạo một hình ảnh tốt đẹp của toàn bộ hoạt động và

sản phẩm của công ty thông qua báo chí và các

hoạt động khác. 

* Quan hệ công chúng

* Quảng cáo:

Không khí quảng cáo

Nên xem xét các yếu tố có liên quan đến kinh tế, xã
hội, văn hóa, thái độ của công chúng và pháp luật. 



72

Các nhân tố kinh tế, xã hội và văn hóa

Hệ thống
kinh tế

Hệ thống
kinh tế

Kinh tế thị
trường
thuận lợi
cho việc
quảng cáo
hơn kinh
tế tập
trung

Cấu trúc
xã hội

Xã hội
hiện đại
dễ chấp
nhận
quảng cáo
hơn xã hội
truyền
thống

Không khí
tôn giáo

Các nước
lấy tôn giáo
làm quốc
đạo thường
phản ứng
tiêu cực đối
với quảng
cáo hơn

Nền tảng
văn hóa

Nền văn
hóa thiên
về cộng
đồng dễ
chấp nhận
quảng cáo
hơn thiên
về cá nhân
chủ nghĩa

Các nhân tố luật pháp và chính trị

Ðộc quyền
quốc gia

một số nước điều hành hoàn toàn hoặc một
phần các phương tiện truyền thông - đặc biệt
phát thanh và truyền hình

Kiểm duyệt một số nước kiểm duyệt rất gắt gao đối với
nội dung và hình thức quảng cáo

Hạn chế
quảng cáo

+ Hạn chế hoàn toàn hoặc một phần

+ Hạn chế một số sản phẩm: rượu, bia, thuốc lá

+ Hạn chế thời lượng quảng cáo. 

+ Cấm so sánh hơn hoặc so sánh cao nhất. 

+ Quy định quảng cáo phải nói đúng sự thật. 

Phương tiện truyền thông quốc tế

Sử dụng phương tiện chung cho những thị trường
cùng ngôn ngữ

 Ít tốn kém hơn quảng cáo tại nước sở tại

- Tiếng Anh :Mỹ, Canada, Anh, Úc, Singapore, Ấn độ…

- Tiếng Pháp: Pháp, Canada…

- Tiếng Hoa: China, Malaysia, Đài Loan, Singapore
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Truyền thông tại nước ngoài

- Báo chí , tạp chí.

- Bảng hiệu, poster, car card : áp dụng ở
những nước có thu nhập thấp.

- Radio, TV.

- Thư trực tiếp.

- Ở rạp chiếu phim.

- Ða truyền thông

Nội dung quảng cáo

nguyên tắc
AIDA 

A
I

D
A

get Attention 
(lôi cuốn sự chú ý)

hold Interest 
(làm cho thích thú) 

create Desire
(tạo sự ham muốn)

lead to Action 
(dẫn đến hành

động mua hàng) 

* Những thách thức khi xây dựng chiến lược
quảng cáo quốc tế

1. Tiêu chuẩn hóa hay sự thích ứng?

- Những chương trình quảng cáo quốc tế đạt tiêu
chuẩn có được ứng dụng hiệu quả ở tất cả các nước
trên thế giới hay không? 

- Hay vì mỗi nước có một đặc thù riêng nên phải
xây dựng những chương trình quảng cáo riêng
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Tiêu chuẩn hóa

- Tiết kiệm chi phí

- Giúp cho việc yểm trợ bán hàng được thực hiện
một cách hiệu quả hơn

- Tận dụng được khả năng hiểu rõ về thị trường của
các văn phòng đại diện tại các nước

Sự thích ứng

- Mỗi nước đều có nền tảng văn hóa riêng biệt

- Thuộc tính của sản phẩm thường ảnh hưởng
đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng từng
nước trên thế giới

- Nhận thức về những đặc tính của sản phẩm
có thể khác nhau

2. Hàng rào ngôn ngữ

- Mỗi quốc gia sử dụng ngôn ngữ khác nhau là khó 
khăn, trở ngại khi xây dựng các chương trình quảng 
cáo

- Trong cùng một nước cũng có thể tồn tại đồng thời 
nhiều ngôn ngữ, thổ ngữ, biệt ngữ

- Trình độ dân trí thấp cản trở tới việc truyền đạt 
thông tin, làm cản trở khả năng sáng tạo và việc sử
dụng các phương tiện thông tin đại chúng.
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3. Sự đa dạng về văn hóa

Việc truyền đạt thông tin gặp khó khăn vì các yếu tố 
văn hóa sẽ quyết định sự nhận thức, đánh giá về sản 
phẩm của người tiêu dùng.

Ví dụ về màu sắc

Người Châu Âu cho màu trắng là trượng trưng cho 
sự trinh tiết, tinh khiết

Người Châu Á cho màu trắng tượng trưng cho sự
chết chóc

- Những quan niệm khi đã đi vào tiềm thức dựa trên 
truyền thống và văn hóa lâu đời ở mỗi quốc gia thì 
thường khó có thể vượt qua được. 

Ví dụ: Việc làm mát vào mùa hè và làm ấm vào mùa 
đông đối với người Trung Quốc. 

Thức uống có mạch nha là làm nóng

Sữa tươi là làm mát

Rượu brandy thì tăng sức dẻo dai 

Whisky thì có hại. 

4. Sự hạn chế về các phương tiện truyền thông

- Quy định giới hạn về truyền thông ảnh hưởng rất 
nhiều đến sự sáng tạo của người làm marketing. 

- Các nhà quảng cáo ở một số nước phải phát triển 
phương tiện của riêng họ để khắc phục hạn chế của 
phương tiện sẵn có. 
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Ví dụ: 

Ở Ý, những chương trình quảng cáo của mỗi doanh 
nghiệp bị giới hạn 10 lần trong một năm, và khoảng 
cách giữa hai lần ít nhất là 10 ngày. 

* Nhận xét chung

là biện pháp có hiệu quả cao nhất, nhưng cũng
tốn kém chi phí nhất, nhân viên chào hàng phải
luôn xa nhà cho những quảng thời gian dài nhất
định

Chào hàng cá nhân:

Quan hệ công chúng: 

việc quan trọng nhất là tạo được sự tín nhiệm, 
ngoài ra cần có hình thức tài trợ cho các cuộc thi
đấu thể thao chẳng hạn. 

Hội chợ thương mại: có rất nhiều thuận lợi

Ðối với hàng tiêu dùng thì nên tạo ra sự chấp
nhận nhãn hiệu ở thị trường mục tiêu một các
rộng rãi

Ðối với sản phẩm công nghiệp thì việc chào
hàng cá nhân là biện pháp tốt nhất
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4 Chiến lược và chương trình xúc tiến

Mục tiêu

- Thuyết phục khách hàng về chất lượng sản
phẩm. 

- Mô tả và giới thiệu tính hiệu quả của sản phẩm
trong việc thỏa mãn một nhu cầu cụ thể. 

- Tạo ra hình ảnh tốt đẹp của công ty như là một
nhà cung cấp đáng tin cậy. 

- Ðặt ra mục tiêu xúc tiến. 

- Quyết định loại hình quảng cáo và thông tin 
xúc tiến; chọn lựa phương tiện thông tin. 

- Ấn định các khoản thời gian, nổ lực và tiền bạc
đầu tư cho kế hoạch xúc tiến

Các bước thực
hiện

Tình huống Bán dầu gội White Dove  ở Philippines

Kết quả điều tra thị trường Philippines1

- Dầu gội chiếm 10% doanh số hàng chăm sóc cá nhân

- Có hơn 12 nhãn hiệu dầu gội trên thị trường

- Dầu gội đầu được bán ở các hiệu tạp hoá, hiệu thuốc, 
cửa hàng bách hoá, siêu thị nhỏ, siêu thị lớn, cửa hàng
chuyên bán sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, mỹ viện

- Người tiêu dùng không chỉ là phụ nữ mà còn là nam
giới, già có trẻ có, thuộc tất cả các tầng lớp. 
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Lịch sử phát triển công ty2

1973

1980White Dove White Dove 
PhilippinesPhilippines

Công ty White Dove 
Nhật Bản bán dầu
gội vào thị trường
Philippines thông
qua nhà nhập khẩu
là Công ty Thương
mại Leonardo Paras

Công ty White Dove Philippines thành
lập theo phương thức nhượng quyền, 
trực tiếp sản xuất tại thị trường nội địa

Xây dựng nhà
máy mới, sản
lượng tăng 10 lần1976

Quảng cáo và xúc tiến3

Tổ chức các hội chợ mỹ phẩm

Tài trợ các cuộc thi sắc đẹp quốc gia và quốc tế

Triển lãm, hội thảo giới thiệu nhà tạo mẫu tóc

Phát mẫu miễn phí tại các mỹ viện

Ấn
phẩm

Phim
ảnh Truyền

thanh

Trưng
bàyQuà

tặng

Quảng cáo
Báo

Tạp chí

Tặng cho các
nhà tạo mẫu tóc

Cửa hàng
Siêu thị
Metro
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Phân phối4

Công
ty

Thẩm
Mỹ

Viện

Khách
hàng

AA BB TrênTrên
CC

CC

Giá sp 
 30.000 peso

Giá sp 
10.000 - 30.000 

peso

Giá sp 
3.000 - 10.000 

peso

Không phân
phối

Phân phối sản phẩm trên khắp đất nước thông qua: 

- 11 đại diện kinh doanh và 16 đại lý phục vụ các
siêu thị, bách hoá, hiệu thuốc, hiệu rau quả, siêu
thị mini, và hiệu cắt tóc

- 7 đại diện kinh doanh, 6 đại diện địa phương và
18 đại lý cấp thấp phục vụ các mỹ viện

- Một cơ quan phân phối của công ty phụ trách
marketing tại khu vực Metro Manila 

Tuyên bố về nhiệm vụ5

- Nỗ lực dẫn đầu thị trường sản phẩm chăm sóc cá
nhân nhờ việc cung cấp những sản phẩm chất
lượng tốt nhất, với trọng tâm đặc biệt là các sản
phẩm chăm sóc tóc

- Việc bổ sung thêm sản phẩm mới hoặc giới thiệu
những sản phẩm kết hợp sẽ củng cố vị trí của công
ty trên thị trường, đẩy mạnh lượng hàng tiêu thụ
của công ty, và trên hết, gia tăng lợi nhuận công ty
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Giá cả6

- Mỗi một sản phẩm được định giá cơ bản cho các
thị trường loại A và loại B 

 được định ở mức cạnh tranh, cho phép công ty
đảm bảo tỷ suất lợi nhuận hợp lý

1. Mục tiêu của hoạt động mar của Công ty là gì?

Câu hỏi

2. Bạn nghĩ gì về các kênh phân phối của Công ty? 
Họ có cần thay đổi hệ thống này không? Tại sao?

3. Hãy so sánh những hoạt đông xúc tiến của Công
ty với những hoạt động mà bạn biết

4. Theo bạn tại sao công ty sử dụng phương tiện in 
ấn là chủ yếu chứ không phải là truyền hình? 

5. Tại sao phải mất 3 năm thì công ty của Nhật Bản
mới chọn Công ty White Dove Philippines làm công
ty sản xuất theo giấy phép của mình? 

6. Bạn có cho rằng việc thử mẫu nước, lấy mẫu sợi
tóc và tìm hiểu sở thích về mùi hương tại thị trường
Philippines là một phương pháp nghiên cứu chính
xác? Tại sao?


