
BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ MARKETING

1.Khái niệm Marketing

2.Sự ra đời và phát triển

3.Các khái niệm liên quan

ThS.Hà Thị Kiều Oanh



1. Khái niệm Marketing

ThS.Hà Thị Kiều Oanh

Bạn đã từng nghe,

biết về  marketing?

Marketing tồn tại xung quanh

cuộc sống của chúng ta



Góc độ xã hội

Marketing là một quá trình quản lý

mang tính xã hội. Nhờ đó các cá

nhân, các tập thể có được những gì

họ có nhu cầu và mong muốn thông

qua việc tạo ra, chào bán, và trao đổi

những sản phẩm có giá trị một với

những người khác.

ThS.Hà Thị Kiều Oanh



Góc độ quản trị

Marketing là nghệ thuật, là khoa học

của việc lựa chọn thị trường mục tiêu,

duy trì và phát triển khách hàng thông

qua việc tạo ra, cung cấp và mang lại

những giá trị tốt hơn cho họ.

ThS.Hà Thị Kiều Oanh



Xét về cấu trúc

Một số sách dịch marketing là tiếp thị, làm 

thị trường

1. Khái niệm Marketing

ThS.Hà Thị Kiều Oanh



 Marketing ra đời trong nền

sản xuất hàng hóa

 Đưa vào từ điển tiếng anh

 Đưa vào giảng dạy đầu tiên

ở Mỹ

 Việt Nam

2. Sự ra đời và phát triển

ThS.Hà Thị Kiều Oanh



 Tư duy kinh doanh chuyển

từ “ Bán cái mà mình có sẵn”

sang “ Bán cái mà khách

hàng cần”

2. Sự ra đời và phát triển

ThS.Hà Thị Kiều Oanh



Hướng 
theo  SX

Hoàn 
thiện 
SP

Hướng 
bán 
hàng

Hướng 
theo 
khách 
hàng

Đạo đức

Xã hội

Phát triển 



3. Các khái niệm liên quan

Nhu cầu

Ước muốn

Yêu cầu

Sản phẩm

Trao đổi

Giao dịch

Thị trường

ThS.Hà Thị Kiều Oanh



Marketing- mix

• Là những công cụ chiến lược mà doanh 

nghiệp sử dụng để tạo ra giá trị và mang 

lại giá trị cho khách hàng đồng thời cũng 

giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu của 

công ty

ThS.Hà Thị Kiều Oanh



• Marketing-mix bao gồm 4 thành phần:

Price

PromotionPlace

Product

ThS.Hà Thị Kiều Oanh



NỘI DUNG

1. Nghiên cứu marketing

2. Thị trường

BÀI 2: NGHIÊN CỨU 

MARKETING VÀ THỊ TRƯỜNG
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Khái niệm: 

Là quá trình thu thập và phân tích, một cách có hệ 

thống, các thông tin (dữ liệu) về các vấn đề liên 

quan đến hoạt động marketing 

1. Nghiên cứu marketing
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Quá trình nghiên cứu marketing 

Xác định vấn

đề, mục tiêu

nghiên cứu

Xây dựng

kế hoạch

nghiên

cứu

Thu thập

thông tin

Phân tích

thông tin

Trình bày

kết quả

nghiên

cứu
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Xây dựng kế hoạch nghiên cứu: 

Dữ liệu cần thu thập

Dữ liệu thứ cấp Dữ liệu sơ cấp
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1. PP trực tiếp

 Quan sát: thái độ và lượng hàng khi thăm 
gian hàng của công ty

 Phỏng vấn trực tiếp: đặt câu hỏi trực tiếp, tự 
ghi chép lại số liệu

2. PP gián tiếp

 Qua điện thoại: ngắn gọn, không trả lời

 Gửi thư: tỷ lệ trả lời không cao

 Phiếu phỏng vấn

PP thu thập dữ liệu

ThS Hà Thị Kiều Oanh



Phiếu điều tra

• Là công cụ thường được dùng để ghi 

chép ý kiến của khách hàng trong phương 

pháp phỏng vấn.

• Phiếu điều tra là 1 bảng câu hỏi mà người 

được phỏng vấn cần trả lời

• Việc biên soạn bảng câu hỏi phải cẩn 

thận. Có những sai lầm thường gặp

• Có 2 dạng câu hỏi: câu hỏi đóng, câu hỏi 

mở.

ThS.Hà Thị Kiều Oanh



Khái niệm về thị trường

Thị trường bao gồm tất cả những khách

hàng hiện tại và tiềm ẩn cùng có 1 nhu

cầu hay mong muốn cụ thể, sẵn sàng và

có khả năng tham gia trao đổi để thỏa

mãn nhu cầu hay mong muốn đó

2. Thị trường



3 giai đoạn mà các DN trãi 

qua

Marketing 

Không phân

biệt

Marketing 

phân biệt

Marketing

mục tiêu

Một chiến lược

cho tất cả các

thị trường

Một chiến lược 

cho 1 thị 

trường

Chiến lược cho

thị trường mục

tiêu





21

Yêu cầu phân khúc thị trường

Đo lường được

Có qui mô đủ lớn

Có thể phân biệt được

Khả thi



ThS.Hà Thị Kiều Oanh

Các cơ sở phân khúc thị trường

Địa lý

Nhân khẩu học

Tâm lý

Hành vi NTD



Bài tập: Hãy phân tích các cơ sở để phân khúc các 

thị trường sau

1. Quần áo

2. Bánh kẹo

3. Sữa

4. Điện thoại di động



BÀI 3: MÔI TRƯỜNG 

MARKETING

ThS.Hà Thị Kiều Oanh

Môi trường vĩ mô

Môi trường vi mô

Môi trường cạnh tranh
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Môi trường marketing: 

Khái niệm: là những nhân tố và lực lượng 

bên trong và bên ngoài có ảnh hưởng tích cực 

hoặc tiêu cực đến hoạt động Marketing của 

doanh nghiệp
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Môi trường vĩ mô:

Môi trường

văn hóa-

xã hội

Môi trường

chính trị-

pháp luật

Môi trường 

công nghệ 

Môi trường

tự nhiên

Môi trường 

kinh tế

Môi trường 

nhân khẩu học

Doanh nghiệp 
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Môi trường vĩ mô:

1. Nhân khẩu 

2. Kinh tế

3. Tự nhiên 

4. Công nghệ

5. Chính trị-luật pháp

6. Văn hóa-xã hội

Tăng dân số trên toàn thế giới

Phân bố độ tuổi của dân số

Các thị trường theo dân tộc

Các nhóm theo trình độ văn hóa

Kiểu hộ gia đình

Chuyển dịch lớn về vị trí địa lý 

trong dân số
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Môi trường vĩ mô:

1. Nhân khẩu 

2. Kinh tế

3. Tự nhiên 

4. Công nghệ

5. Chính trị-luật pháp

6. Văn hóa-xã hội

Phân bố thu nhập

Tiết kiệm, nợ, tín dụng

http://www.presentationpictures.com/bf-euros-00284.htm
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Môi trường vĩ mô

1. Nhân khẩu 

2. Kinh tế

3. Tự nhiên 

4. Công nghệ

5. Chính trị-luật pháp

6. Văn hóa-xã hội

Thiếu nguyên vật liệu 

thô

Chi phí năng lượng tăng

Mức ô nhiễm tăng

Thay đổi vai trò của các 

nhà nước
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Môi trường vĩ mô

1. Nhân khẩu 

2. Kinh tế

3. Tự nhiên 

4. Công nghệ

5. Chính trị-luật pháp

6. Văn hóa-xã hội

Công nghệ thay đổi rất 

nhanh

Các cơ hội đổi mới không bị 

hạn chế (rất nhiều)

Ngân sách dành cho nghiên 

cứu và phát triển khác nhau

Tăng điều chỉnh đối với sự 

thay đổi công nghệ
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Môi trường vĩ mô

1. Nhân khẩu 

2. Kinh tế

3. Tự nhiên 

4. Công nghệ

5. Chính trị-luật pháp

6. Văn hóa-xã hội

Pháp luật điều tiết các hoạt 

động kinh doanh 

Tăng các nhóm quan tâm 

đến vấn đề đặc biệt
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Môi trường vĩ mô

1. Nhân khẩu 

2. Kinh tế

3. Tự nhiên 

4. Công nghệ

5. Chính trị-luật pháp

6. Văn hóa-xã hội

Sự tồn tại lâu dài của những 

giá trị văn hóa cốt lõi

Sự tồn tại của các tiểu văn hóa 

trong một quốc gia

Sự dịch chuyển của giá trị văn 

hóa thứ cấp theo thời gian
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Môi trường vi mô:

1. Doanh nghiệp

2. Nhà cung cấp

3. Nhà trung gian

4. Khách hàng

5. Đối thủ cạnh tranh

6. Công chúng
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Môi trường cạnh tranh:

Mức độ cạnh 

tranh giữa các

đối thủ 

cạnh tranh

Nhà cung

cấp Khách hàng

Đối thủ 

tiềm ẩnMô 

hình 

5

lực 

lượng 

cạnh 

tranh 

của 

M.Porter

Mối đe dọa 

từ đối thủ 

tiềm ẩn Sức mạnh

của khách hàng

Sức mạnh

của nhà 

cung cấp
Mối đe dọa 

từ các sản 

phẩm thay thế
Sản phẩm 

thay thế
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2. Các yếu tố tác động đến HVTD

1. Khái niệm TT hàng tiêu dùng

3. Quá trình ra quyết định mua

NỘI DUNG:

BÀI 4: HÀNH VI TIÊU DÙNG
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Thị trường hàng tiêu dùng là thị trường các sản phẩm,

dịch vụ phục vụ cho việc tiêu dùng của cá nhân và hộ

gia đình.

1. Khái niệm thị trường hàng tiêu dùng
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2. Các yếu tố tác động đến HVTD

Tâm lý
Xã hội

Cá nhân

Văn hoá
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Văn hoáVăn hóa

Nền văn hóa

Nhánh văn hóa

Tầng lớp xã hội
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Xã hội

Nhóm tham khảo

Gia đình

Vai trò và địa vị
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Cá nhân

Tuổi tác

Kinh tế

Nghề nghiệp

Lối sống
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Tâm lý

Động cơ

Nhận thức

Tri thức

Niềm tin và thái độ



42

Thảo luận:

Hãy phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới 

hành vi mua 1 sản phẩm nào đó
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3. Qúa  trình ra quyết định mua hàng

Nhận dạng             Tìm kiếm               Đánh giá SP

nhu cầu                  thông tin                thay thế

Hành vi                            Quyết định

sau khi mua                     mua hàng
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Nhận dạng nhu cầu

• Nhận biết được nhu cầu do  các yếu tố bên 

trong hay bên ngoài tác động
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Tìm kiếm thông tin

• Tìm kiếm thông tin bên trong

• Tìm kiếm thông tin bên ngoài 
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Đánh giá các lựa chọn

• Người tiêu dùng sẽ lựa chọn các tiêu chuẩn
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Quyết định mua hàng

• Sau khi tìm kiếm sản phẩm và đánh giá 

các khả năng người tiêu dùng sẽ quyết 

định mua hoặc không mua sản phẩm

• Khi quyết định mua thì lại nảy sinh những 

vấn đề: mua ở đâu, khi nào mua, phương 

thức thanh toán 
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Hành vi sau khi mua

• Ảnh hưởng đến việc mua hàng lần tới và 

họ sẽ kể cho người khác nghe về sản 

phẩm

• Người tiêu dùng thấy bất mãn hoặc hài 

lòng với sản phẩm khi so sánh với sản 

phẩm không được chọn
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THẢO LUẬN

• Quá trình ra quyết định mua



CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM

BÀI 5



NỘI DUNG:

1. Khái niệm sản phẩm

2. Các thành phần cơ bản của sản phẩm

3. Chu kỳ sống của sản phẩm

4. Chiến lược phát triển sản phẩm mới



Khái niệm sản phẩm

Sản phẩm

Là gì?



• Sản phẩm hữu

hình:

• Sản phẩm vô hình

http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.baovietnam.vn/articles-images/cong-nghe/24/Dong-ho-kiem-the-nho-USB-4GB-37339-1.jpg&imgrefurl=http://www.baovietnam.vn/cong-nghe/19-7-2008&usg=__w-MR5-WVXL3EsEyB0oZB25UcBmk=&h=286&w=350&sz=13&hl=vi&start=14&um=1&itbs=1&tbnid=1BWSmrsnm8NnaM:&tbnh=98&tbnw=120&prev=/images?q=dong+ho&um=1&hl=vi&sa=N&rlz=1R2SKPB_enVN379&tbs=isch:1
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 Bộ phận cấu thành NHÃN HIỆU

 Tên nhãn hiệu

 Dấu hiệu của nhãn hiệu

 Nhãn hiệu được đăng ký bản 

quyền

 Quyền tác giả.



Các chức năng của nhãn hiệu:

Thực tiễn

Bảo đảm

Cá thể hoá

Tạo thích thú

Chuyên biệt

Dễ phân biệt



Quyết định về chọn nhãn hiệu:

Chọn một nhãn hiệu duy nhất cho tất cả các sản phẩm

Phân  biệt hoá nhãn hiệu cho từng dòng sản phẩm

Phân biệt hoá các nhãn hiệu cho tất cả các sản phẩm 

Kết hợp thương hiệu của doanh nghiệp với tên riêng của 

từng sản phẩm



Bao bì, đóng gói:

Đóng gói là việc đặt sản phẩm vào trong bao 

bì
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Mô hình chu kỳ sống của sp
Doanh soá

Thôøi gianSuy thoaùiTröôûng 
thaønh

Taêng 
tröôûng

Môû ñaàu



CHÖÔNG 5

CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ

BÀI 6: CHIẾN LƯỢC GIÁ CẢ



Ính

Những nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá

Các 

quyết 

định về 

giá

Yếu tố bên trong

Mục tiêu   

Chi phí

Yếu tố bên ngoài

Số cầu

Giá và hàng hoá của

đối thủ cạnh tranh

Chính sách quản lý

giá của nhà nước



* Tồn tại

* Lợi nhuận tối đa

* Sự tăng trưởng bán hàng tối đa

* Lướt qua thị trường tối đa

* Dẫn đầu chất lượng sản phẩm

Mục tiêu: 



Chi phí: 

Chi phí cố địnhChi phí biến đổi 

+ Nắm rõ giá cả và chất lượng của đối thủ

+ Phải đặt giá gần giá của đối thủ. 

Giá và SP của đối thủ cạnh 

tranh



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: 



Các phương pháp định giá

Định giá dựa vào chi phí

Định giá theo người mua

Định giá dựa vào cạnh tranh



Định giá dựa vào chi phí

Giá bán  = Chi phí đơn vị + mức lời dự kiến



Đưa ra mức giá theo giá trị cảm

nhận của khách hàng

Định giá dựa vào người mua



Ñònh giaù döïa vaøo caïnh tranh

Dựa hoàn toàn vào giá của đối 

thủ: mức giá có thể cao, thấp 

hoặc bằng



Các chiến lược định giá kinh 

điển



Định giá mặt hàng

DN thường có nhiều sp trong 1 dòng sp, và 

khi triển khai các mặt hàng trong các dòng đó 

DN phải quyết định mức giá cho các sp đó.

Các bậc giá đó cần tính đến sự cách biệt về 

phí tổn, đánh giá của khách hàng về đặc điểm 

khác biệt và giá của đối thủ



Định giá sp tuỳ chọn

Nhiều công ty có đưa ra bán những sp 

tuỳ khách chọn thêm cùng với sp chính

Việc định giá các sp tuỳ chọn không 

đơn giản



Có những sản phẩm được dùng kèm theo với sp

chính.

Người ta còn gọi là chiến lược nhử mồi

Định giá sản phẩm kèm theo



Trong một số ngành trong quá trình SX họ đồng thời

thu được cả sp chính và sp phụ.

•Nếu sp phụ không có giá trị thương mại người SX còn

tốn thêm CP để xử lý, giá của SP chính còn phải chịu

thêm khoản này

•Nếu SP phụ có giá trị thương mại. Nguồn thu nhập do

chúng tạo ra giúp DN có điều kiện giảm giá SP chính

Định giá sản phẩm phụ



Để khuyến khích khách hàng mua và thanh

toán các DN có thể điều khiển mức giá cơ bản

của mình. Và được gọi là chiết giá và bớt giá

Chiết khấu



DN có thể điều chỉnh mức giá cơ bản để 

phù hợp với điều kiện của khách hàng, SP, 

hay là yếu tố khác chứ không dựa vào CP

Khi áp dụng mức giá này DN sẽ bán những 

SP cùng loại với những khách hàng khác 

nhau cho những mức giá khác nhau

Định giá phân biệt



Một số hình thức của phương pháp định gia 

phân biệt

•Định giá theo khách hàng

•Định giá theo địa điểm

•Định giá theo hình thức SP

•Định giá theo thời gian



Nhiều khách hàng dùng giá cả để đo chất lượng SP

Khi áp dụng chính sách này nhà sản xuất phải xem 

xét yếu tố tâm lý của giá cả chứ không phải về khía 

cạnh kinh tế

Các nhà tâm lý học cho rằng mỗi con số đều mang 

những phẩm chất tượng trưng và tượng hình nên cần 

phải xem xét khi định giá



 Do những hoàn cảnh nào đó, công ty phải

tạm thời định giá SP thấp hơn giá niêm yết và

có lúc có thể cao hơn giá thành

Định giá để quảng cáo



• Chủ động tăng giá

• Chủ động giảm giá

ThS.Hà Thị Kiều Oanh



BÀI 7:

CHIEÁN LÖÔÏC PHAÂN PHOÁI
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BÀI 7:

CHIẾN LƯỢC

PHÂN PHỐI
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Nội  dung

Giới thiệu về phân phối

Các chiến lược phân phối điển hình

Quản trị kênh phân phối

Quản trị  phân phối vật chất



81

1. Giới thiệu về phaân phoái 

 Phân phối

Là tiến trình đưa SP từ nhà sản xuất đến

người tiêu dùng cuối cùng thông qua các thành

viên trung gian bằng nhiều phương thức và

hoạt động khác nhau.



Keânh phaân phoái

82

Là tập hợp các tổ chức và cá nhân làm

nhiệm vụ chuyển đưa SP từ nhà sản xuất

đến người tiêu dùng cuối cùng.
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 Caùc trung gian trong keânh phaân phoái

Vai trò của trung gian phaân phối

• Hoã trôï caùc hoaït ñoäng xuùc tieán 

•Hỗ trợ tài chính

• Cung cấp dịch vụ cho khách hàng

•Nghiên cứu thị trường
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Caùc trung gian

Nhaø baùn leû

Bao gồm các doanh nghiệp kinh doanh

bán hàng hóa cho tiêu dùng cá nhân
hoặc hộ gia đình.
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Caùc công việc người bán lẻ thực

hiện:
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Nhaø baùn buoân



Bao gồm các doanh nghiệp có liên quan đến 

việc mua hàng hóa để bán cho những người bán 

lại hoặc người kinh doanh
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Nhaø baùn buoân

Các công việc thực hiện bởi nhà bán buôn:
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Ñaïi lyù

Laø ngöôøi khoâng sôû höõu SP, hoï chæ thay maët DN laøm

nhieäm vuï mua, baùn SP vaø ñöôïc höôûng moät khoaûn

thuø lao nhaát ñònh.
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Ngöôøi moâi giôùi

Là người khoâng tröïc tieáp mua baùn SP maø chæ laøm nhieäm vuï

chaép noái ngöôøi baùn vôùi ngöôøi mua, khoâng gaùnh chòu moät söï

ruûi ro naøo vaø ñöôïc höôûng thuø lao cuûa beân söû duïng moâi giôùi.
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2 Caùc chieán löôïc phaân phoái ñieån hình

Chieán löôïc phaân phối:

Laø söï coá keát gắn boù cuûa söï löïa choïn vaø cuûa nhöõng bieän
phaùp phaûi söû duïng ñeå chuyeån ñöa SP veà maët vaät chaát vaø
veà quyeàn sôû höõu töø nhaø saûn xuaát ñeán ngöôøi tieâu duøng
nhaèm ñaït hieäu quaû cao nhaát.

Chieán löôïc phaân phoái roäng raõi

Là loại hình phân phối mà tất cả các cá nhân hay

doanh nghiệp muốn trở thành nhà phân phối đều

được đồng ý
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 Chieán löôïc phaân phoái choïn loïc

Là phương thức doanh nghiệp bán SP cho một số

trung gian thương mại, được chọn lọc theo một số

tiêu chuẩn nhất định ở mỗi cấp phân phối
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Chieán löôïc phaân phoái ñoäc quyeàn

 Đây là phương thức không phải ai muốn làm nhà

phân phối cũng được. Mà trên mỗi thị trường doanh

nghiệp chỉ bán sản phẩm cho 1 trung gian thương

mại duy nhất.



3. Quản trị kênh phân phối
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Tuyển chọn thành viên kênh

 Caùc nhaø saûn xuaát trong nhieàu tröôøng hôïp caàn phaûi

choïn caùc trung gian toát ñeå phaân phoái saûn phaåm cho mình.
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Khuyeán khích caùc thaønh vieân

Caùc trung gian phaûi ñöôïc thöôøng xuyeân khuyeán khích,

taïo ñöôïc moái lieân heä chaët cheõ vôùi caùc thaønh vieân,

kòp thôøi khen thöôûng ñoäng vieân hoï vaø tieán haønh caùc

hoaït ñoäng xuùc tieán ñoái vôùi thaønh vieân nhö laø nhöõng

baïn haøng cuûa nhaø saûn xuaát.
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Ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûa caùc thaønh vieân

Ñònh kyø hoaëc coù theå ñoät xuaát ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûa

caùc thaønh vieân nhö möùc doanh soá, haøng toàn kho, thôøi gian

giao haøng, caùc dòch vuï maø hoï cung caáp cho khaùch haøng, xöû

lyù toát haøng keùm phaåm chaát, hö hoûng...



Xöû lyù ñôn ñaët haøng:

Khi nhaän ñöôïc ñôn ñaët haøng, boä phaän xöû lyù ÑÑH phaûi 

nhanh choùng kieåm tra löôïng haøng toàn kho, khaû naêng chi traû 

cuûa KH, laäp hoùa ñôn, chöùng töø vaø giao haøng.
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4. Phaân phoái saûn phaåm vaät chaát



Löu kho

Ñaây laø vieäc laøm caàn thieát, coù theå söû duïng kho coâng 

hay kho tö ñeå löu kho.

Xaùc ñònh löôïng haøng toàn kho

Löôïng haøng naøy phaûi ñöôïc xaùc ñònh hôïp lyù ñeå khoâng 

laøm taêng chi phí.
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98

 Löïa choïn phöông tieän vaän chuyeån:

Vaän chuyeån laø moät yeáu toá quan troïng cuûa quaù

trình löu thoâng haøng hoùa vaø tieâu thuï saûn phaåm.

Vaän chuyeån hôïp lyù seõ goùp phaàn tieát kieäm chi

phí löu thoâng, giaûm giaù baùn, taêng söùc caïnh tranh

cho saûn phaåm



BÀI 8:

CHIẾN LƯỢC 

XÚC TIẾN



Nội dung:

1. Khái niệm về xúc tiến

2. Các thành phần trong hỗn hợp xúc tiến



1.Khái niệm xúc tiến

Là những nổ lực của doanh nghiệp để thông tin, 

thuyết phục, nhắc nhở và khuyến khích khách 

hàng mua sản phẩm cũng như là hiểu rõ hơn về 

doanh nghiệp 



Hoạt động xúc tiến gồm 4 công cụ chủ 

yếu sau:

Quảng cáo

Khuyến mãi

Quan hệ công chúng

Bán hàng trực tiếp



Chức năng của xúc tiến:

Truyền thông: thông tin, thuyết phục, 

nhắc nhở

Kích thích tiêu thụ

Thiết lập mối quan hệ



Kinh phí dành cho xúc tiến:

Quy mô ngân sách dùng cho hoạt động xúc 

tiến rất khác biệt từ vài triệu đến vài tỷ đồng.

Quyết định khó khăn nhất của nhà quản trị là 

chi bao nhiêu cho hoạt động xúc tiến



2. Các thành phần trong hỗn hợp xúc tiến

Quảng cáo

Khuyến mãi

Quan hệ công chúng

Bán hàng trực tiếp



Quảng cáo là giới thiệu đến người tiêu

dùng về hoạt động kinh doanh, hàng hóa,

dịch vụ.

 Quảng cáo



Đặc tính của quảng cáo
Mang tính đại chúng

Sự lan toả

Tính khuếch đại

Tính vô cảm
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Khuyến mãi

Là những khích lệ ngắn hạn khuyến khích

việc mua hàng.
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Bán hàng trực tiếp

Là hoạt động tiếp cận từng người mua của thị

trường mục tiêu
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Quan hệ công chúng

Là những hoạt động quan hệ xã hội của doanh

nghiệp với các nhóm công chúng, nhằm xây dựng

thái độ tốt về doanh nghiệp đối với công chúng

Vai trò

•Xây dựng và duy trì hình ảnh tích cực trong công chúng

•Hỗ trợ cho hoạt động quảng cáo trong quá trình ra quyết

định mua


