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1, Đinh nghĩa :

Quản trị Marketing là sự phân tích, hoạch định,
thực hiện và kiểm tra các chương trình đã đề ra ,

nhằm tạo dựng, bồi đắp, và duy trì những trao đổi
có lợi với người mua mà mình muốn hướng đến ,
trong mục đích đạt được các mục tiêu của tổ chức.

 Quản trị marketing là quản trị sức cầu.

I, VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ MARKETING 
TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

2, Các quan điểm :

• Quan điểm trọng sản xuất :

Khách hàng sẽ ưa chuộng những sản phẩm có sẵn
nhiều  tập trung vào sản xuất và phân phối có
hiệu quả .

Thích hợp với tình huống :

Cầu lớn hơn cung

Chi phí cho sx quá cao

* Quan điểm trọng sản phẩm :

Khách hàng sẽ thích những sp có chất lượng cao,
hiệu quả, thiết kế đẹp …

* Quan điểm trọng việc bán :

Khách hàng chỉ mua đủ các sp của công ty nếu công
ty nỗ lực việc bán hàng và cổ động có tính quyết định

 thích hợp với những hàng hóa thuộc loại là

“hàng khó bán”
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* Quan điểm trọng tiếp thị :

Xác định nhu cầu và ước muốn của thị trường trọng
điểm  phân phối một cách hiệu quả hơn các đối thủ

cạnh tranh

* Quan điểm tiếp thị vị xã hội :

Xác định nhu cầu, ước muốn, và phân phối hiệu quả
theo cách thế bảo toàn hoặc nâng cao phúc lợi của

người tiêu thụ và xã hội

3, Vai trò :

* Tối đa hóa tiêu thụ

* Tạo sự thỏa mãn bằng chất lượng và dịch vụ

* Tối đa hóa sự chọn lựa

Hãy liệt kê các hoạt động của Cocacola tại Việt

Nam để chứng minh họ đã thực hiện 3 vai trò này

như thế nào ?

Câu hỏi
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II, QUẢN TRỊ QUÁ TRÌNH MARKETING

1, Quá trình Marketing :

…bao gồm

- Phân tích các cơ hội về marketing

- Nghiên cứu và chọn lựa các thị trường mục tiêu

- Thiết kế các chiến lược marketing

- Hoạch định các chương trình về marketing

- Tổ chức thực thị và kiểm tra

Phân tích 
các cơ hội 

Mar

Nghiên cứu & 
chọn lựa thị 

trường mục tiêu

Thiết kế 
chiến lược 

Mar

Hoạch định 
chương trình 

về Mar

Tổ chức thực 
hiện và kiểm 
tra nổ lực Mar

2, Lập kế hoạch Marketing : 

Phân mục Mục đích

1, Tóm tắt cho
lãnh đạo

Trình bày ngắn gọn tổng quan về
kế hoạch đề nghị cho ban quản trị
đọc lướt nhanh

2, Hiện trạng
của marketing

Trình bày các dữ liệu cơ bản về thị
trường, sản phẩm, cạnh tranh,
phân phối và môi trường vỹ mô
(dân số, kinh tế, chính trị, pháp
luật….)
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3, Phân tích về
cơ hội

Định rõ các cơ hội, các mối đe dọa
chính, điểm mạnh, điểm yếu

4, Mục tiêu Xác định các mục đích mà kế
hoạch muốn đạt được về tổng
doanh số bán , về phần phân chia
thị trường, về lợi nhuận

5, Chiến lược
Marketing

Trình bày các cách giải quyết
chính về marketing sẽ được sử
dụng để đạt đến các mục tiêu của
kế hoạch

6, Các chương
trình hoạt động

Trả lời các câu hỏi cái gì sẽ được
làm? Ai sẽ làm? Khi nào sẽ được
làm? Chi phí sẽ là bao nhiêu ?

7, Báo cáo về lời
lỗ dự kiến

Dự báo trước về thu nhập, về tài
chính của kế hoạch

8, Kiểm tra Chỉ ra kế hoạch sẽ được giám sát
như thế nào ?
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BÀI TẬP

Dựa trên 5 quan điểm Marketing

Hãy liệt kê 5 sản phẩm cho mỗi quan điểm

I, PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

* Dựa trên quan niệm thay thế sản phẩm

1. Cạnh tranh nhãn hiệu:

Đối thủ cùng đưa ra một sản phẩm tương tự và các
dịch vụ cho cùng một khách hàng với mức giá tương
tự

2. Cạnh tranh ngành:

Đối thủ sản xuất cùng một sản phẩm hay loại sản
phẩm
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3. Cạnh tranh công dụng:

Đối thủ cùng cung ứng một loại dịch vụ

4. Cạnh tranh chung:

Đối thủ cùng kiếm tiền của khách hàng.

* Cơ cấu cạnh tranh của ngành :

- Độc quyền thuần tuý :

Một công ty cung cấp sản phẩm hay dịch vụ trong

một số quốc gia hay khu vực.

- Ít cạnh tranh thuần tuý : 

Một ít công ty sản xuất các tiện nghi như nhau

- Cạnh tranh độc quyền:

Các đối thủ cung ứng các khác biệt toàn bộ hay
từng phần

- Cạnh tranh thuần tuý:

Nhiều đối thủ cung ứng cùng một sp, dịch vụ .

- Ít cạnh tranh khác biệt :

Một ít công ty sản xuất một số sản phẩm khác biệt
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BÀI TẬP:

1. Cho ví dụ về các loại cạnh tranh

- Độc quyền thuần tuý

- Ít cạnh tranh thuần tuý

- Ít cạnh tranh khác biệt

- Cạnh tranh độc quyền

- Cạnh tranh thuần tuý

* Quan niệm thị trường của cạnh tranh :

Các công ty thỏa mãn cùng một nhu cầu khách
hàng hay phục vụ cùng một nhóm khách hàng

* Xác định mục tiêu của đối thủ : 

Mục tiêu
tài chính

Thái độ 
đối với 
sự mạo 
hiểm

Niềm tin 
kinh tế 
hay phi 
kinh tế

Cơ cấu 
lại tổ 
chức

Hệ thống
kiểm tra
và
khuyến
khích

Hệ thống 
kế toán

Phong 
cách 
lãnh đạo

Mức độ 
nhất trí 
của các 
nhà quản 
lý

Thành 
phần ban 
quản trị

Các giao
ước ký
kết
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II, ĐÁNH GIÁ SỨC MẠNH VÀ ĐIỂM YẾU CỦA ĐỐI 
THỦ

Bước 1

Thu thập dữ liệu về tình hình kinh doanh của họ:
thị phần, lợi nhuận, tái đầu tư, đầu tư mới …

Bước 2

Xếp loại các điểm mạnh & điểm yếu để đưa ra các
chiến lược cạnh tranh phù hợp.

Bước 3

Đánh giá: Khách hàng, Chất lượng, Chủng loại,
Hỗ trợ kỹ thuật, Đội ngũ bán hàng, tài chính …

* Các kiểu phản ứng của đối thủ :

1, Đối thủ điềm tĩnh

không phản ứng nhanh hay mạnh đối với đối thủ vì:

+ thấy khách hàng của mình trung thành;

+ chậm phát hiện ra biện pháp

+ thiếu kinh phí để phản ứng.

4, Đối thủ khôn ngoan

không để lộ ra một cách phản ứng nào có thể đoán
trước được. và không có cách nào đoán trước được
điều đó căn cứ vào tình trạng kinh tế, quá trình lịch
sử, hay bất kỳ điều gì khác nữa. 

phản ứng mau lẹ và mạnh mẽ với mọi cuộc đột kích
vào lãnh địa của mình. 

3, Đối thủ hung dữ

2, Đối thủ chọn lọc

chỉ phản ứng với những kiểu tấn công nhất định vì
họ có những căn cứ để hoạch định hướng tấn công
khả thi nhất.
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III, CHỌN LỰA ĐỐI THỦ ĐỂ TẤN CÔNG VÀ
TRÁNH NÉ

* Các đối thủ cạnh tranh mạnh và yếu

Hướng những đòn tấn công của mình vào những đối
thủ cạnh tranh yếu vì cần ít tài nguyên và thời gian
hơn tính cho mỗi điểm giành được

* Các đối thủ cạnh tranh gần và xa 

Hầu hết các công ty đều cạnh tranh với các đối thủ
gần giống mình nhất.
Sự thiệt hại của đối thủ cho phép công ty xâm nhập
nhanh hơn vào các thị trường.

* Các đối thủ cạnh tranh "tốt" và "xấu" 

Ủng hộ những đối thủ cạnh tranh tốt và tấn công 
những đối thủ cạnh tranh xấu. 

Đối thủ cạnh tranh tốt có một
số đặc điểm:

- Chơi theo đúng luật của
ngành

- Giới hạn mình ở một phần
hay một phạm vi của ngành;

- Chấp nhận mức chung về
thị phần và lợi nhuận.

Đối thủ cạnh tranh xấu vi
phạm pháp luật chơi:

- Cố gắng mua thị phần chứ
không tự giành lấy nó

- Chấp nhận những rủi ro lớn;

- Phá vỡ trạng thái cân bằng
của ngành
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BÀI TẬP:

2. Hãy liệt kê 10 nhóm đối thủ cạnh tranh về sản
phẩm và về nhu cầu

Công ty chính Đối thủ về sản phẩm Đối thủ về
nhu cầu

bài 3

I. ĐO LƯỜNG VÀ DỰ BÁO NHU CẦU THỊ

TRƯỜNG

Ước tính

Tổng tiềm năng của Thị trường

Tiềm năng Thị trường khu vực

Tổng mức tiêu thụ của ngành và các thị phần.

1 Đánh giá nhu cầu hiện tại :
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* Tổng tiềm năng của Thị trường là số lượng tiêu
thụ cực đại mà tất cả các công ty có thể có được
trong một ngành và trong một thời kỳ nhất định,
với một nỗ lực marketing của ngành đã định và
môi trường nhất định

* Tiềm năng của Thị trường khu vực là tiềm năng
của các Thị trường mà công ty lựa chọn địa bàn tốt
nhất và phân bổ ngân sách Marketing của mình
một cách tối ưu cho các địa bàn đó.

* Tổng mức tiêu thụ của ngành và các thị phần
là lượng tiêu thụ của từng ngành hàng của công
ty và của đối thủ cạnh tranh

Sử dụng một số phương pháp dự báo:

- Thăm dò ý định của người mua

- Tổng hợp ý kiến của lực lượng bán hàng

- Ý kiến chuyên gia

- Thử nghiệm Thị trường

2. Ước tính nhu cầu tương lai : 
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II. XÁC ĐỊNH PHÂN KHÚC VÀ LỰA CHỌN TT
MỤC TIÊU

-Sự phát triển và tầm cỡ hấp dẫn của phân khúc dựa
vào sự ảnh hưởng của 5 lực lượng :

- Đối thủ công nghiệp

- Người gia nhập tương lai

- Người thay thế

- Khách hàng

- Người cung cấp.

1, Đánh giá các phân khúc TT

+ Đe dọa của đối thủ cạnh tranh:

Một phân khúc không hấp dẫn nếu bao gồm nhiều đối thủ
mạnh

+ Đe dọa của người mới gia nhập :

Một phân khúc không hấp dẫn nếu thu hút những đối thủ
mới.

+ Đe dọa của các sp thay thế :

Phân khúc sẽ không hấp dẫn nếu thực sự hiện tại và tương
lai có sự thay thế sản phẩm.

+ Đe doạ của người mua:

Một phân khúc sẽ không hấp dẫn nếu người mua có
quyền thương lượng lớn hay ngày càng tăng.

+ Đe dọa của người cung ứng :

Phân khúc không hấp dẫn khi người cung ứng có thể
tăng giá hay cắt giảm chất lượng hay số lượng sp hay
dịch vụ đặt hàng
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2. Chọn lựa các phân khúc TT :

Có 5 mô thức chọn lựa thị trường mục tiêu :

- Tập trung vào một khúc thị trường:

Trong trường hợp đơn giản nhất, công ty chọn một
phân khúc đơn.

- Chuyên môn hoá có chọn lọc:

Chọn một số phân khúc hấp dẫn và phù hợp với
mục đích và nguồn lực của công ty.

- Chuyên môn hoá sản phẩm:

Công ty tập trung vào việc sản xuất một sản phẩm
nào đó bán cho nhiều phân khúc.

- Chuyên môn hoá thị trường:

Công ty tập trung vào việc phục vụ nhiều nhu cầu
ở một nhóm khách hàng riêng biệt

- Phụ trách toàn bộ thị trường :

Công ty phục vụ mọi nhóm khách hàng với tất cả sản
phẩm họ sẽ cần.

Chỉ có công ty lớn mới có thể đảm đang một chiến lược
bao quát toàn bộ thị trường.
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III. ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM :

Định vị là công việc thiết kế sản phẩm và hình ảnh
của công ty để nó có một sự phân biệt và mức giá
trị so với các đối thủ cạnh tranh của nó trong suy
nghĩ của khách hàng mục tiêu.

Công việc định vị gồm 3 bước : 

 Phải xác định các sản phẩm có khả năng, dịch vụ,

nhân viên và các sự khác biệt hình ảnh trong mối tương

quan với đối thủ

 Phải áp dụng các tiêu chuẩn để lựa chọn các khác biệt

quan trọng nhất

 Phải đánh dấu một cách hiệu quả thị trường mục tiêu

như thế nào để khác với đối thủ.

1 Tạo sự khác biệt cho sản phẩm

Tốt hơn 

Mới hơn 

Nhanh hơn 

Rẻ hơn 

* Bốn suy nghĩ về việc tạo đặc điểm khác biệt cho sản phẩm
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+ Tính chất :

Là những đặc trưng bổ sung cho hoạt động cơ bản của sản
phẩm.

Các yếu tố tạo sự khác biệt cho sản phẩm

+ Chất lượng công dụng :

Là mức độ hoạt động theo những tính năng chủ yếu của
sản phẩm.

Hầu hết các sp được hình thành ở một trong bốn mức độ
công dụng : thấp, trung bình, cao và hảo hạng.

+ Kiểu dáng hình thức :

Là các đặc tính cung cấp chức năng cơ bản thêm cho sản
phẩm.

Là yếu tố đầu tiên tăng giá trị, kiểu dáng là một trong các
cách cạnh tranh hiệu quả nhất.

+ Chất lượng đồng đều :

Là mức độ trong đó các đặc tính về thiết kế, công dụng
của sp tiếp cận gần gũi với tiêu chuẩn mục tiêu.

+ Độ bền :

Là số đo tuổi thọ dự kiến của một sản phẩm.

…Nhưng sản phẩm đó không được quá thời thượng hay lạc
hậu về công nghệ

+ Độ tin cậy :

Là số đo xác suất để sản phẩm đó không bị trục trặc hay
hư hỏng trong một thời kỳ nhất định.

+ Khả năng sửa chữa được :

Là mức độ dễ dàng phục hồi một sản phẩm bị trục trặc hay
hỏng hóc.
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+ Kiểu mẫu và Đóng gói :

Kiểu mẫu tạo thuận lợi sáng chế các sp tinh tế khó bắt
chước.

Đóng gói là tiếp xúc đầu tiên giữa khách hàng và sp có
khả năng biến người mua quyết định mua hay từ chối.

+ Thiết kế :

Một sp thiết kế tốt sẽ tạo thoải mái khi ngắm, mở dễ
dàng, lắp đặt hoặc các sử dụng dễ dàng.

BÀI TẬP

1. Liệt kê 10 ví dụ về tạo sự khác biệt cho sản phẩm 

Nhãn hiệu Khác biệt sản phẩm 

+ Giao hàng :

Bao gồm tốc độ, chính xác và chăm sóc tiến trình giao hàng.

 Khách hàng sẽ thường chọn nhà cung ứng có uy tín tốt,
giao hàng đúng hẹn.

2. Tạo sự khác biệt cho dịch vụ:

Trong trường hợp khó tạo đặc điểm khác biệt cho
sản phẩm vật chất thì chìa khoá để cạnh tranh là
tăng thêm dịch vụ và chất lượng
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+ Lắp đặt :

Khách hàng thiết bị nặng muốn người bán hàng phụ trách
việc lắp đặt cho họ.

Người bán có thể phân biệt ở chất lượng phục vụ lắp đặt của
họ.

+ Huấn luyện khách hàng :

Huấn luyện nhân viên của khách hàng sử dụng thiết bị
dụng cụ của người bán hàng cách đặc biệt, hiệu quả

+ Dịch vụ tư vấn :

Hệ thống thông tin và các dịch vụ tư vấn mà người bán
cung ứng miễn phí hay có tính tiền cho khách.

+ Sửa chữa :

Chất lượng của dịch vụ sẵn có cho khách hàng đối với sp
của công ty

Nhân viên phải thể hiện sáu đặc tính như sau :

+ Năng lực : kỹ năng và kiến thức yêu cầu

+ Nhã nhặn

+ Có tín nhiệm

+ Tin cậy

+ Nhiệt tình

+ Biết giao thiệp

3 Tạo sự khác biệt về nhân sự
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… phải gợi lên một thông điệp riêng hình thành
đặc điểm chủ yếu và xác định vị trí của sp.

4 Tạo sự khác biệt về hình ảnh

+ Đặc điểm nhận dạng và hình ảnh:
- Phải truyền đạt một thông tin độc đáo tạo nên những nét
chính của sản phẩm và vị trí của nó.

- Phải truyền đạt thông tin một cách khác biệt để không
thể nhầm lẫn với thông tin tương tự của các đối thủ cạnh
tranh.

- Phải có sức truyền cảm để làm rung động trái tim và
tâm trí người mua

+ Biểu tượng

Một hình ảnh sâu sắc gồm một hay nhiều biểu tượng làm
cho người ta liên tưởng đến công ty hay nhãn hiệu

…biểu đạt một chất lượng nào đó của công ty 

… lấy một nhân vật nổi tiếng làm nhãn hiệu

… chọn màu làm đặc điểm nhận dạng 

+ Bầu không khí

+ Sự kiện

3. Bốn sai lầm trong định vị:

Định vị thấp

Định vị cao

Định vị lầm lẫn

Định vị đáng ngờ
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4. Các chiến lược định vị:

+ Định vị thuộc tính:

… dựa vào tính chất của sản phẩm để đưa ra giá trị của
sản phẩm.

+ Định vị ích lợi: 

ích lợi có được khi sử dụng sản phẩm tạo nên giá trị. 

+ Định vị công dụng/ứng dụng

+ Định vị người sử dụng

+ Định vị đối thủ cạnh tranh

+ Định vị loại sản phẩm 

+Định vị chất lượng
+ Định vị giá cả 

bài 4

I. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI
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1, Sự phát sinh ý kiến :

- Nguồn gốc của những ý kiến sp mới

Nhu cầu và yêu cầu của khách hàng

Sáng kiến của nhà khoa học, thiết kế và nhân viên

Sản phẩm của những đối thủ cạnh tranh 

Nhà trung gian và đại diện thương mại  

Hội đồng quản trị, nhà sáng chế, phòng thí
nghiệm, cố vấn công nghiệp…

- Những kỹ thuật phát sinh ý kiến : 

Liệt kê thuộc tính rồi tìm cách phát triển chúng

Những liên hệ cưỡng bách  với từng đồ vật khác.

Sự phân tích hình thái sản phẩm với những quan hệ
của chúng

Nhận dạng nhu cầu, vấn đề của khách hàng

2, Sơ tuyển ý kiến : 

Những ý kiến được viết ra theo một

mẫu tiêu chuẩn để xét duyệt gồm:

+ Mô tả ý kiến sp mới

+ Thị trường mục tiêu

+ Sự cạnh tranh

+ Độ lớn của thị trường

+ Giá sp

+ Chi phí thể hiện, chi phí sx

+ Tốc độ thu hoạch.
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3, Thể hiện quan niệm và thử nghiệm

Quan niệm sản phẩm rồi sẽ làm thành quan niệm nhãn.

- Thử nghiệm bằng cách lập bảng câu hỏi

 có sự hấp dẫn khách hàng mạnh mẽ không?

4, Thể hiện chiến lược mar

1. Mô tả kích thước, cơ cấu và hành vi thị trường,

sp dự trữ, phần tham gia thị trường, mục tiêu lợi

nhuận trong những năm đầu tiên.

3. Mô tả mục tiêu lợi nhuận và bán hàng lâu dài. 

Và chiến lược mar mix. 

2. Vạch ra giá cả dự trù, chiến lược phân phối và

ngân sách tiếp thị cho năm thứ nhất.

- Ước lượng doanh số :

5, Phân tích kinh doanh: 

Sản phẩm mua một thời:

Doanh số tăng dần tới đỉnh rồi trở về số không khi
người mua khả dĩ đã hết.

Sản phẩm mua bất thường:

Doanh số được thay đổi bởi sự hao mòn vật chất,
sự cổ vũ kết hợp hay những thay đổi về kiểu cách,
thị hiếu.

Sản phẩm mua thường xuyên:

Doanh số thay đổi theo số người mua lâu dài tăng
lên hay giảm xuống.
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- Ước tính chi phí và lợi nhuận :

Ước tính xem phải bán bao nhiêu sản phẩm thì hòa

vốn.

 Nếu biết rằng nếu bán được lượng hàng ít nhất

cũng bằng điểm hoà vốn thì tiến tới thể hiện sản

phẩm

Chuyển tới bộ phận chế tạo và kỹ thuật để thể hiện

một sp cụ thể.

 xác định xem ý kiến sp có thể biến thành một sp

khả dĩ về kỹ thuật cũng như về thương mại.

6, Thể hiện sản phẩm : 

7, Thực nghiệm thị trường

* Nghiên cứu những đợt bán :

Đo lường sự tác động những quan niệm vì quảng

cáo thay đổi đã phát sinh những lần mua trở lại

Kỹ thuật cửa hàng giả tạo :

Theo dõi hành vi mua của 1 nhóm khách hàng mẫu

tại một cửa hàng có sản phẩm mới và những sản

phẩm nổi tiếng khác
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8, Thương mại hóa

- Thời điểm : 1 trong 3 cách - Đưa sản phẩm vào thị
trường trước; Đưa sản phẩm vào cùng lúc với đối
thủ; Vào trễ

- Địa điểm : Chọn lựa thị trường theo uy tín của
công ty, sự thâm nhập cạnh tranh.

- Cho ai : phân phối vào cổ động của mình những
nhóm có triển vọng nhất.

- Bằng cách nào : Lập kế hoạch giới thiệu sản phẩm
mới với các thị trường lần lượt.

BÀI TẬP:
1. Hãy đưa ra một sản phẩm mới (chưa có mặt

trên thị trường)

Lập kế hoạch cụ thể về việc phát triển sản

phẩm mới đó theo 8 bước với việc trả lời câu

hỏi: Làm việc đó như thế nào? Ở đâu?

II. QUẢN TRỊ NHỮNG SẢN PHẨM QUA CHU KỲ SỐNG
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- Khi đã có một thị trường tiềm ẩn.

 Để sp đáp ứng được nhu cầu tiềm ẩn này,
có 2 cách lựa chọn :

Thiết kế một sp nhằm thỏa mãn ưa chuộng của 1

phần thị trường.

Hai hay nhiều sp nữa có thể tung ra đồng thời để

nắm thêm vài phần khác của TT

1. Giai đoạn giới thiệu : 

Thiết kế một sp nhằm thỏa mãn khoản giữa của thị

trường.

Hai hay nhiều sp nữa có thể tung ra đồng thời để

nắm bắt hai hay nhiều phân khúc của TT

2. Giai đoạn phát triển :

Có đối thủ mới nhảy vào thị trường.

- Nếu đối thủ mới là một công ty nhỏ  nó chọn 1

góc của TT để tung nhãn hiệu và không đối đầu với

công ty có chung TT.

 Giữ vững thị phần

- Nếu đối thủ mới là một công ty lớn  nó nhảy

vào TT có sẵn và tiến tới sự phân chia TT

 Tìm cách đối ứng với đối thủ
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3. Giai đoạn trưởng thành:

Lợi nhuận của công ty bắt đầu giảm và TT sẽ tách ra
thành những phân khúc nhỏ hơn  TT phân hóa.

 xuất hiện những thuộc tính mới lôi kéo TT.

4. Giai đoạn suy thoái:

Do nhu cầu bị suy thoái hay do một kỹ thuật mới.

 Tăng vốn đầu tư

 Tạo sự khan hiếm

 Bán công ty

III. THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC MAR ĐỐI VỚI
TỪNG VỊ THẾ CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG

Dẫn
đạo

Thách
đố Ẩn

náu

Theo 
đuổi

1, Những chiến lược dẫn đạo Thị Trường

Mở rộng Thị Trường toàn bộ : thuyết phục thêm

người tiêu dùng sử dụng sản phẩm

- Người sử dụng mới

- Cách sử dụng mới

- Sử dụng nhiều hơn
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Bảo vệ thị phần :

Thường xuyên chống lại sự tấn công của đối thủ.

Phòng thủ vị trí

Phòng thủ bên sườn

Phòng thủ dự trù

Phòng thủ chống tấn công

Phòng thủ lưu động

Phòng thủ tập trung.

Bành trướng thị phần :

Gia tăng thị phần được xảy ra trong 2 điều kiện :

Hạ thấp chi phí đơn vị

Đưa ra sản phẩm có chất lượng cao và giá đặc
biệt.

2, Những chiến lược thách đố Thị Trường:

* Xác định mục tiêu chiến lược :

+ Tăng thị phần

+ Tăng lợi nhuận

+ Diệt đối thủ cạnh tranh

+ Giảm bớt thị phần của đối thủ cạnh tranh
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+ Những công ty dẫn đạo không phục vụ TT tốt

+ Những công ty đồng cỡ không làm tốt công việc

và không được tài trợ đủ

+ Những công ty ở những vùng địa phương nhỏ.

Đối thủ được chọn để tấn công gồm các loại sau :

* Chọn chiến lược tấn công : Có 5 chiến lược

+ Tấn công trực diện  ngang bằng về giá, quảng
cáo…

+ Tấn công vào sườn  tập trung vào điểm yếu của
đối thủ hoặc tìm ra những nhu cầu mà chưa ai phát
hiện được.

+ Tấn công vượt bên  tấn công hết sức gián tiếp.

+ Tấn công bao vây  tấn công chớp nhoáng

+ Tấn công du kích  bất thường và nhỏ nhằm mục
đích quấy rối và mất tinh thần của đối thủ.

3, Những chiến lược theo đuổi Thị Trường

- Bắt chước y hệt những sản phẩm của dẫn đạo thị
trường sự phân phối, quảng cáo…

- Bắt chứơc : Sao chép một số đặc tính của dẫn đạo

nhưng cũng có cái khác.

- Thích ứng : Lấy những sản phẩm của công ty dẫn

đạo rồi thích ứng và cải thiện chúng, thường bán sản

phẩm ra thị trường khác để tránh đối đầu .
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4, Những chiến lược ẩn náu  Thị Trường:

Chọn nơi hoạt động của mình ở một nơi chuyên

biệt của thị trường, không lôi cuốn sự chú ý của

các công ty lớn.

BÀI TẬP:

Hãy chọn 1 sản phẩm đang được kinh doanh
trên thị trường

+ Xác định vị thế cạnh tranh trên thị trường

+ Đưa ra các chiến lược cạnh tranh cụ thể cho
sản phẩm đó

bài 5
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Năm mức độ của sản phẩm

Ích lợi cốt lõi

Sản phẩm chung

Sản phẩm mong đợi

Sản phẩm hoàn thiện

Sản phẩm tiềm ẩn

1. Những quyết định về danh mục sản phẩm

Một danh mục sản phẩm là một tập hợp tất cả
những loại sản phẩm và mặt hàng mà một người
bán cụ thể đưa ra để bán cho những người mua

Chiều rộng danh mục sản phẩm

Chiều 
dài 
danh 
mục 
sản 
phẩm
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2, Những quyết định loại sản phẩm :

Loại sản phẩm là một nhóm sản phẩm có quan
hệ chặt chẽ vì chúng thực hiện cùng một chức
năng, bán cho cùng những nhóm khách hàng,
tiếp thị qua cùng những mạch hay bao gồm một
tầm giá nhất định.

a. Phân tích loại sp :

Doanh số và lợi nhuận của loại sp: tỉ số % mà
mỗi món của loại mang lại cho toàn thể doanh số

- Phác họa thị trường loại sp : xem xét khả
năng cạnh tranh của loại sp trên thị trường

b. Độ dài của loại sp: (số các món hàng trong loại sp) 

- Quyết định trải dài loại sp: đưa ra các kiểu mẫu
mới với giá bán thấp hơn hay cao hơn.

-Quyết định lấp đầy loại hàng: cộng thêm những
món hàng vào trong những chuỗi hàng đang có

Chỉnh đốn lại loại hàng từng phần một hay tất cả.

c. Quyết định hiện đại hóa loại hàng
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Chọn một vài món để tạo đặc tính rẻ hơn hay chất
lượng cao hơn.

d. Quyết định làm nổi bật sản phẩm

Bỏ bớt các sản phẩm làm suy thoái lợi nhuận hay
khi khả năng sản xuất bị hạn chế

 loại bỏ bớt Mirinda hương dâu, nho

e. Quyết định cắt tỉa loại sản phẩm

3, Những quyết định nhãn hiệu :

“Nhãn hiệu là tên, thuật ngữ, ký hiệu, biểu tượng
hay kiểu dáng, hoặc một sự kết hợp những yếu tố
đó nhằm xác nhận hàng hóa hay dịch vụ của một
người bán hay một nhóm người bán và phân biệt
chúng với những thứ của các đối thủ cạnh tranh“

Hiệp Hội Marketing Mỹ

a. Quyết định gắn nhãn

Gắn nhãn hiệu thương mại trên sản phẩm để bảo
vệ nhà sản xuất và khách hàng khỏi lẫn lộn với
những sản phẩm chất lượng kém hơn.
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- Tên họ riêng cho tất cả sản phẩm: được dùng khi
công ty sản xuất ra những sản phẩm hoàn toàn khác
nhau

- Tên thương mại của công ty kết hợp với tên cá biệt
của sản phẩm: nhằm khai thác danh tiếng của công
ty và làm nổi bật sản phẩm mới

b. Quyết định đặt nhãn hiệu

- Tên nhãn hiệu cá biệt: không ràng buộc thanh
danh của công ty với việc chấp nhận sản phẩm đó

- Tên họ chung của tất cả các sản phẩm: chi phí phát
triển và quảng cáo ít hơn. Việc tiêu thụ sẽ mạnh nếu
nhãn hiệu đã có danh tiếng.

Chọn ra vài mẫu nhãn hiệu để bảo trợ vì chúng có
khả năng sinh lời trong giai đoạn chiến lược

c. Quyết định bảo trợ nhãn hiệu

- Quyết định mở rộng chủng loại sản phẩm: mở rộng
một tên nhãn hiệu thành công.

d. Quyết định chiến lược nhãn hiệu

- Quyết định mở rộng nhãn hiệu: sử dụng tên nhãn
hiệu hiện có để tung ra một sản phẩm thuộc loại mới

- Quyết định nhiều nhãn hiệu : chiếm được nhiều
không gian trưng bày của nhà phân phối.

- Quyết định nhãn hiệu mới: không gây ảnh hưởng
đến hình ảnh nhãn hiệu hiện tại

Khi nhãn hiệu có vị trí tốt trong thị trường, đưa
nhãn hiệu có vị trí thách đố lên vị trí dẫn đạo

e. Quyết định đặt lại vị trí của nhãn hiệu
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4, Những quyết định về bao bì :

- Tự dụng

Thu hút sự chú ý       

Diễn tả những đặc tính của sp

Mang lại sự tin tưởng

Ấn tượng về sự thuận tiện

-Bao bì đóng góp vào sự nhìn nhận tức khắc của
công ty hay nhãn hiệu.
- Dựa trên những yếu tố phụ thuộc khác như kích
thước hình dáng, vật liệu, màu sắc … và phải phù
hợp với quyết định giá cả và yếu tố mar.
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1, Ấn định giá :

Xảy ra khi mua hay phát triển sản phẩm mới hoặc
đưa sản phẩm vào thị trường mới hoặc đấu thầu

* Cách 1: Định vị sản phẩm để xác định giá dựa trên

7 khúc thị trường không cạnh tranh nhau

* Cách 2: Chiến lược giá dựa trên chất lượng sản

phẩm

1. Chiến 
lược siêu giá

2. Chiến 
lược giá trị 
cao

3. Chiến 
lược giá trị 
siêu hạng

4. Chiến 
lược lấy giá 
quá cao

5. Chiến 
lược giá trị 
trung bình

6. Chiến 
lược giá trị 
tốt

7. Chiến 
lược lừa đảo

8. Chiến 
lược tiết 
kiệm gian dối

9. Chiến 
lược tiết 
kiệm

Cao           Giá trung bình     Thấp

Cao           

Trung 
bình     

Thấp

Chất 
lượng 
sản 
phẩm

Chiến lược giá/ chất lượng

* Chiến lược 1,5,9 có thể cùng tồn tại trên một thị
trường và cạnh tranh nhau phục vụ ba nhóm người
mua

* Chiến lược 2,3,6 là cách tấn công vào vị trí 1,5,9.

Chiến lược 2 giá thấp hơn 1 nhưng chất lượng
bằng

* Chiến lược 4,7,8 cần nên tránh vì định giá quá
cao so với sản phẩm
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2, Chọn lựa mục tiêu

* Tồn tại

* Lợi nhuận thông thường tối đa

* Doanh thu thông thường tối đa

* Sự tăng trưởng bán hàng tối đa

* Lướt qua thị trường tối đa

* Dẫn đạo chất lượng sản phẩm

3, Định rõ nhu cầu :  

- Mỗi mức giá sẽ dẫn đến một mức nhu cầu
 giá càng cao thì nhu cầu càng thấp và ngược lại.

- Người mua ít nhạy cảm với giá cả hơn khi: 

Sản phẩm độc nhất 

Khách hàng ít biết về cách thay thế 

Khách hàng không thể dễ dàng so sánh
chất lượng với những cái thay thế

Sự chi tiêu thấp hơn thu nhập 

Sản phẩm cuối cùng trong đợt chi tiêu  

Phần của chi phí có trong một bên khác 

Sản phẩm được dùng với những tài sản đã mua 

Sản phẩm có chất lượng, uy tín hoặc độc quyền 

Khách hàng không thể tồn trữ sp 
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- Nhu cầu thường ít co giãn trong những điều kiện sau: 

+ Có ít hoặc không có sp thay thế hay đối thủ
cạnh tranh

+ Người mua sẵn sàng chấp nhận giá cao

+ Người mua chậm thay đổi tập quán mua hàng
và tìm kiếm giá hạ hơn

+ Người mua cho rằng giá cao hơn thì được xác
nhận bởi những cải thiện về chất lượng…

4, Ước tính chi phí : 

Chi phí cố địnhChi phí biến đổi 

5, Phân tích giá cả của đối thủ cạnh tranh:

+ Nắm rõ giá cả và chất lượng của đối thủ

+ Phải đặt giá gần giá của đối thủ. 

6, Chọn lựa một phương pháp định giá :

* Đặt giá theo cách cộng lời vào chi phí

* Đặt giá theo lợi nhuận mục tiêu

* Đặt giá theo giá trị nhận thức được

* Đặt giá theo giá trị

* Đặt giá theo đối thủ cạnh tranh
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7, Chọn lựa giá sau cùng:

cần phải xét các yếu tố phụ

* Đặt giá tâm lý

* Những chính sách đặt giá của công ty

* Tác động của giá vào những thành phần khác:
phân phối, bán buôn, lực lượng bán hàng, đối
thủ cạnh tranh, và nhân viên tiếp thị

8, Điều chỉnh giá :

* Đặt giá theo địa lý:

*Đặt
giá
cấp
phát
đồng
đều.

* Đặt 
giá 
theo 
vùng.
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* Đặt 
giá 
điểm 
căn 
cứ. 

* Những sự bớt giá và phụ cấp : 

* Bớt bằng tiền mặt. 

* Bớt do khối lượng

* Bớt vì dịch vụ. 

* Bớt do trái mùa. 

* Phụ cấp

* Đặt giá cổ động:  

* Đặt giá mất vị trí dẫn đạo.

* Đặt giá cho những khoảng thời gian đặc biệt.

* Giảm bớt tiền mặt

* Trả từng kỳ với lãi suất thấp

* Bớt giá tâm lý. 
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BÀI TẬP

Hãy liệt kê một số sản phẩm được tính giá theo
các phương pháp định giá theo địa lý

(Mỗi phương pháp 2 sản phẩm)

1, Tổ chức hệ thống bán lẻ

1.1 Những loại hiệu bán lẻ:

* Những cửa hiệu bán lẻ: 

- Cửa hàng chuyên doanh
Đức phát, Kinh đô, Việt tiến, Vissan…

- Trung tâm thương mại. 
Diamond, Pakson, Zen Plaza…

- Siêu thị 
- Cửa hàng thực phẩm làm sẵn
CP, SAGRIFOOD, D&F… 

…
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- Những người bán lẻ không cửa hiệu :

- Bán trực tiếp 

Bảo hiểm; Hàng rong…

- Máy bán hàng tự động

Trò chơi điện tử

Máy bán nước giải khát

Điện thoại tiền xu

ATM 

1.2 Những quyết định tiếp thị bán lẻ:

* Quyết định thị trường mục tiêu :

 có quyết định phù hợp về danh mục sp, trang

trí nội thất của cửa hàng, quảng cáo, giá cả..

* Danh mục sp và quyết định mua hàng:

- Tương xứng với kỳ vọng mua bán của thị

trường mục tiêu

- Chính sách và thủ tục mua hàng tuỳ thuộc vào

độ lớn của công ty.
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* Quyết định đặt giá:

Định giá thấp cho một số mặt hàng để làm mồi câu

khách

* Quyết định về dịch vụ và bầu không khí:

Phải hoà hợp với những trông đợi mua hàng của thị
trường mục tiêu

* Quyết định kích thích bán hàng :

+ Tại cửa hàng cao cấp huấn luyện nhân viên bán
hàng

+ Tại cửa hàng hạ giá sử dụng công cụ khuyến mãi
hỗ trợ

* Quyết định địa điểm :

Chọn những địa điểm có lợi nhất cho sự tiêu thụ

2.1 Những loại bán buôn chính yếu: 

2 Tổ chức hệ thống bán buôn :

- Doanh nghiệp bán buôn thương gia

- Nhà phân phối công nghiệp

- Nhà buôn đi bán lại

- Nhà đại diện

- Chi nhánh và văn phòng của nhà sản xuất…
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* Quyết định thị trường mục tiêu:

Xác định khách hàng có lợi nhất

kế hoạch chào hàng tích cực & quan hệ tốt hơn..

2.2 Những quyết định tiếp thị bán buôn :

* Quyết định dịch vụ và chủng loại sp:

Phân hàng hàng hóa thành các nhóm ABC

* Quyết định đặt giá :

Tăng thêm chi phí hàng hoá bởi một tỷ lệ quen
thuộc 20% để bù đắp những chi phí.

Giá bán = Giá vốn + 20% Giá vốn

* Quyết định các biện pháp khuyến mãi :

Dựa vào lực lượng bán hàng và sử dụng các
chương trình và vật liệu cổ động của nhà cung cấp

* Quyết định địa điểm:

Đặt ở những vị trí ít thuế và tiền thuê rẻ, đặt ít tiền
vào trang trí văn phòng.

3  Phương thức vận chuyển chính yếu

Xe lửa

Đường thuỷ

Xe tải

Ống dẫn

Máy bay 
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4. Mười hai mô hình hệ thống phân phối chính

Các cửa hàng bán lẻ
(chuyên biệt hoặc không chuyên biệt)

Đại lý  C1

Đại 
lý  
C2

Đại 
lý  
C2

Nhà 
pp 
của 
các 
nhà 
bán 
lẻ

Văn phòng đại diện

Nhà phân phối

Siêu thị, trung 
tâm thương 

mại

NGƯỜI TIÊU THỤ
121110987654321

Mạng 
lưới 
của 
nhà 

sx

Mạng 
lưới 
của 
nhà 

pp
Chọn

lọc
Độc 
lập

Nhà
bán 

lẻ
trực 

thuộc 
nhà 

sx

Nhà
bán

lẻ 
chọn

lọc

Nhà 
bán

lẻ 
độc 
lập

Nhà 
phân 
phối 
trực 

tuyến

Bán 
trực
tiếp

NHÀ SẢN XUẤT

* Tổ chức lực lượng bán hàng theo địa lý
GĐ Kinh doanh 

GĐ chi nhánh
Miền Bắc

GĐ chi nhánh
Miền Nam

GĐ chi nhánh
Miền Trung

Giám sát bán hàng 
tỉnh X

Giám sát bán hàng 
tỉnh Z

Giám sát bán hàng 
tỉnh Y

Đại diện 
bán hàng

Đại diện 
bán hàng

Đại diện 
bán hàng

Nhân viên 
bán hàng

Nhân viên 
bán hàng

Nhân viên 
bán hàng

5. Các mô hình tổ chức lực lượng bán hàng

Công ty điện thoại di động Nokia

GĐ Kinh doanh 

GĐ chi nhánh
Miền Bắc

GĐ chi nhánh
Miền Nam

GĐ chi nhánh
Miền Trung

Giám sát bán hàng 
Cần Thơ

Giám sát bán hàng 
TP.HCM

Giám sát bán hàng 
Đồng Nai

Đại diện 
bán hàng

Đại diện 
bán hàng

Đại diện 
bán hàng

Nhân viên 
bán hàng

Nhân viên 
bán hàng

Nhân viên 
bán hàng
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* Tổ chức lực lượng bán hàng theo sản phẩm

GĐ Kinh doanh

GĐ sản phẩm BGĐ sản phẩm A

GĐ thương 
hiệu W

GĐ thương 
hiệu Z

GĐ thương 
hiệu Y

GĐ thương 
hiệu X

GĐ miền Bắc GĐ miền Nam

Giám sát bán  hàng tỉnh

Đại diện bán hàng

Nhân viên bán hàng

GĐ Kinh doanh

GĐ sản phẩm bột giặtGĐ sản phẩm dầu gội

GĐ VisoGĐ OmoGĐ DoveGĐ sunsilk

GĐ miền Bắc GĐ miền Nam

Giám sát bán  hàng tỉnh

Đại diện bán hàng

Nhân viên bán hàng

Tập đoàn Unilever Việt Nam

* Tổ chức lực lượng bán hàng theo khách hàng
GĐ Kinh doanh

GĐ bán hàng 
(khối cơ quan)

GĐ bán hàng 
(khối hộ gia đình)

GĐ bán hàng 
(khối cửa hàng)

Giám sát bán 
hàng tỉnh 

Giám sát bán 
hàng tỉnh 

Giám sát bán 
hàng tỉnh 

Đại diện 
bán hàng

Đại diện 
bán hàng

Đại diện 
bán hàng

Nhân viên 
bán hàng

Nhân viên 
bán hàng

Nhân viên 
bán hàng
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GĐ Kinh doanh 

GĐ bán hàng 
(khách sạn- nhà hàng)

GĐ bán hàng 
(chợ đầu mối)

GĐ bán hàng 
(đại lý)

Giám sát bán 
hàng tỉnh 

Giám sát bán 
hàng tỉnh 

Giám sát bán 
hàng tỉnh 

Đại diện 
bán hàng

Đại diện 
bán hàng

Đại diện 
bán hàng

Nhân viên 
bán hàng

Nhân viên 
bán hàng

Nhân viên 
bán hàng

Công ty Vissan (mặt hàng thịt tươi sống)

1 Quá trình truyền thông:

Một mẩu truyền tin phải đáp ứng

(1) Ai

(2) Nói cái gì

(3) Phương tiện nào

(4) Cho ai

(5) Với hiệu quả gì.
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Một mô hình truyền thông gồm 9 phần tử: 

1. Người gởi

2. Mã hóa

3. Điệp văn

4. Phương tiện
truyền tin

5. Giải mã

6. Người nhận

7. Đáp ứng

8. Truyền tin 
ngược chiều

9. Nhiễu âm

2, Những bước phát triển truyền thông hiệu quả:

Người truyền đạt phải: 

1. Phát hiện công chúng mục tiêu

2. Xác định mục tiêu truyền thông

3. Thiết kế thông điệp

4. Lựa chọn các kênh truyền thông

5. Phân bổ ngân sách

6. Quyết định hệ thống các biện pháp

7. Lượng định kết quả

8. Quản lý và phối hợp toàn bộ quá trình truyền thông

* Phát hiện công chúng mục tiêu

Đánh giá hình ảnh của công ty, hình ảnh của sản
phẩm và của các đối thủ cạnh tranh trước mắt công
chúng…bằng hai thước đo

* Mức độ quen thuộc đối với công chúng

Chưa hề 
nghe thấy

Chỉ mới 
nghe thấy

Có biết 
đôi chút

Biết 
khá nhiều

Biết 
rất rõ
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* Mức độ ưa thích đối với công chúng

Rất không 
ưa thích

Không ưa 
thích ở 
mức độ 
nào đó

Không có 
ý kiến gì

Ưa thích ở 
mức độ 
nào đó

Rất 
ưa 

thích

* Xác định mục tiêu truyền thông

Sử dụng mô hình phân tích các trạng thái của người
tiêu dùng để đưa lên trạng thái sẵn sàng mua cao
hơn

Chú ý 
và
quan
tâm

Đánh 
giá và 
mong 
muốn

Mua Trải 
nghiệm

Ủng 
hộ

Bầu 
chọn

* Thiết kế thông điệp :

Nội dung thông điệp:

Khơi gợi mong muốn mua hàng bằng 3 cách:

+ tình cảm

+ đạo đức

+ lôi kéo quyền lợi riêng tư của các cá nhân.
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Kết cấu thông điệp :

+ nêu lên câu hỏi và rút ra một kết luận xác
định

+ đặt câu hỏi và để cho khán giả tự rút ra kết
luận

Hình thức của thông điệp:

- Tiêu đề, lời văn, cách minh họa và màu sắc … trên
ấn phẩm

- Lời văn, chất giọng, cách diễn cảm …trên phát
thanh

- Lời văn, chất giọng, cách diễn cảm, ngôn ngữ
không lời …trên truyền hình

- Màu sắc, kết cấu bề mặt, hương vị, kích thước,
hình dáng… trên bao bì

Nguồn thông điệp:

- Sử dụng những nhân vật nổi tiếng làm người phát
ngôn cho những sản phẩm thông dụng

- Những người làm công việc chuyên môn cho những
sản phẩm đặc thù (thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm…)

- Những người đã từng có kinh nghiệm trong việc sử
dụng sản phẩm
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* Lựa chọn các kênh truyền thông

- Truyền thông trực tiếp:

Truyền thông tin trực tiếp giữa 2 người, có thể truyền
mặt đối mặt, qua điện thoại hay thư từ.

+ Kênh giới thiệu: nhân viên bán hàng

+ Kênh chuyên viên: chuyên viên độc lập phát
biểu ý kiến của mình với người mua mục tiêu

+ Kênh xã hội: hàng xóm, bạn bè, đồng
nghiệp…

- Truyền thông gián tiếp:

Gồm các phương tiện truyền thông, bầu không khí và
các sự kiện.

+ Phương tiện truyền thông dưới dạng ấn phẩm,
quảng bá, các phương tiện và trưng bày.

+ Bầu không khí là “môi trường trọn gói” tạo ra
hay củng cố thiện cảm với người mua đối với
việc mua sắm sản phẩm
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1, Mar trực tiếp:

- Những công cụ chính :

+ Tiếp thị catalogue.

+ Mar thư từ trực tiếp.

+ Mar trực tiếp bằng truyền hình, phát thanh,
tạp chí và báo….

Là một hệ thống tương tác marketing có sử dụng
một hay nhiều phương tiện quảng cáo để tác động
đến một phản ứng đáp lại đo lường được và/hay
việc giao dịch tại bất kỳ địa điểm nào

- Những quyết định chính:

+ Mục tiêu

> Nhắm đến việc mua hàng tức khắc của khách
hàng tương lai.

> Tạo ra sự biết đến và ý định mua sau này.

> Lập được danh sách khách hàng tiềm năng cho
lực lượng bán hàng, phát đi thông tin để củng cố
hình ảnh của nhãn hiệu và doanh nghiệp

+ Khách hàng mục tiêu

Là những người mới mua gần đây nhất, mua thường
xuyên và mua nhiều

- Sử dụng những tiêu chuẩn phân đoạn thị trường
để xác định khách hàng mục tiêu (tuổi tác, giới tính,
học vấn, nghề nghiệp, thu nhập, hoàn cảnhgia đình
và lý do mua hàng,...).
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2, Kích thích tiêu thụ (Khuyến mãi) :

Gồm những công cụ kích thích sự mua sản phẩm và
dịch vụ một cách nhanh hơn và nhiều hơn.

- Mục tiêu :

+ Đối với người tiêu dùng: khuyến khích mua

hàng khối lượng lớn, dùng thử hàng và thay đổi
nhãn hiệu.

+ Đối với người bán lẻ: khuyến dụ nhận thêm
món hàng mới, khuyến khích mua hàng trái mùa,
khuyến khích tồn kho…

Xây dựng chương trình khuyến mãi

- Quy mô kích thích phải đạt một mức tối thiểu nào
đó để có thể triển khai chương trình thành công.

- Hình thức phổ biến chương trình khuyến mãi cũng
cần được lựa chọn thích hợp.

- Thời hạn khuyến mãi nếu quá ngắn, nhiều khách
hàng tương lai sẽ không kịp tham gia. Nếu thời hạn
quá dài, thì chương trình sẽ mất dần tính thúc đẩy
"làm ngay".

- Thời điểm khuyến mãi cũng sẽ chi phối đến hoạt
động của các bộ phận sản xuất, bán hàng và phân
phối.

- Tổng kinh phí cho chương trình khuyến mãi có thể
tính bằng cách trích một tỷ lệ phần trăm quy định từ

tổng kinh phí để chi cho hoạt động khuyến mãi.

- Thử nghiệm trước các công cụ khuyến mãi để xác
định mức độ phù hợp và quy mô cần khuyến mãi.
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3, Quan hệ công chúng:

- Những quyết định chính bao gồm:

+ Mang lại sự nhận biết, tạo sự tín nhiệm và kích
thích bán hàng.

+ Cần có một trí óc tinh tế về chi tiết và nhanh
nhẹn tìm ra giải pháp khi khó khăn.

Truyền thông là các bản tin hay thông điệp mang
tính thông tin mà công ty không phải trả tiền (thuê
phương tiện)

 được phương tiện truyền thông xuất bản thay
mặt công ty

 mục đích góp phần đạt được mục tiêu doanh số

Được dùng để quảng cáo cho nhãn hiệu sản phẩm,
cá nhân, địa điểm, ý nghĩa, hoạt động, tổ chức và cả
quốc gia

a, Các mục tiêu của truyền thông

- Hỗ trợ việc tung ra những sản phẩm mới

- Hỗ trợ việc xác định lại vị trí của sản phẩm bão
hòa

- Tạo sự quan tâm đến một chủng loại sản phẩm

- Bảo vệ sản phẩm có vấn đề rắc rối với công
chúng

- Tạo dựng hình ảnh của công ty
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b, Các hình thức truyền thông

1. Các ấn phẩm (publications)
- quan hệ với báo chí

2, Sự kiện (events)-
Quan hệ với khách hàng

3, Tin tức (news) –
quan hệ với nhân viên

4. Truyền thông hợp tác 
(community affairs)- quan hệ 
với nhà đầu tư, cổ đông

5, Vận động hành lang (lobby)
- quan hệ với chính quyền

6, Các cuộc đầu tư xã hội
(social investments)

- quan hệ với cộng đồng

Hãy thiết kế chiến lược truyền thông cho 1 sản
phẩm:

-Thiết kế thông điệp – phân tích nội dung và cơ cấu
thông điệp

-Chọn lựa phương tiện truyền thông, giải thích.

BÀI TẬP:


