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WHO AM I?

NHỮNG KHÁI NIỆM CẦN BIẾT

MARKETING LÀ GÌ?
 Marketing là một hệ thống tổng thể các hoạt động của tổ chức
được thiết kế nhằm hoạch định, đặt giá, xúc tiến và phân
phối các sản phẩm, dịch vụ, ý tưởng để đáp ứng nhu cầu
của thị trường mục tiêu và đạt được các mục tiêu của tổ
chức (theo Hiệp hội Marketing Mỹ - AMA)
 Nói riêng, nếu tổ chức thực hiện Marketing là doanh nghiệp,
chúng ta có thể tham khảo một định nghĩa Marketing tiêu biểu
sau đây:
 Marketing là quá trình quản lý của doanh nghiệp nhằm phát
hiện ra nhu cầu của khách hàng và đáp ứng các nhu cầu
đó một cách có hiệu quả hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

NHU CẦU, MONG MUỐN VÀ YÊU CẦU
 Cần phân biệt rõ các khái niệm nhu cầu, mong muốn và yêu cầu.

 Nhu cầu của con người là một trạng thái cảm giác thiếu hụt một sự thoả mãn cơ bản
nào đó. Người ta cần có thức ăn, quần áo, nơi ở, sự an toàn, của cải, sự quý trọng và một
vài thứ khác nữa để tồn tại. Những nhu cầu này không phải do xã hội hay những người làm
marketing tạo ra. Chúng tồn tại như một bộ phận cấu thành cơ thể con người và nhân

thân con người.

 Mong muốn là sự ao ước có được những thứ cụ thể để thoả mãn những nhu cầu sâu xa
hơn đó. Ví dụ: một người có nhu cầu thức uống và mong muốn có món trà sữa hoặc “con
cọp”, có nhu cầu về quần áo và mong muốn có bộ đồ Cholon hoặc Zara, có nhu cầu về sự
hấp dẫn và mong muốn có vòng ngực 90 hoặc vòng eo 56…

 Mặc dù nhu cầu của con người thì ít, nhưng mong muốn thì nhiều.

NHU CẦU, MONG MUỐN VÀ YÊU CẦU
 Yêu cầu là mong muốn có được những sản phẩm cụ thể được hậu thuẫn của khả năng và
thái độ sẵn sàng mua chúng. Mong muốn trở thành yêu cầu khi có sức mua hỗ trợ.
Nhiều người mong muốn có một chiếc oto để đi đường khỏi nắng mưa, hít bụi, nhưng chỉ có
một số ít người có khả năng và sẵn sàng mua nó. Vì thế doanh nghiệp không những phải
định lượng xem có bao nhiêu người mong muốn có sản phẩm của mình, mà điều quan trọng
hơn là phải định lượng xem có bao nhiêu người thực sự sẵn sàng và có khả năng mua nó.
 Những người làm marketing không tạo ra nhu cầu, nhu cầu đã tồn tại trước khi có những
người làm marketing.
 Cùng với những yếu tố ảnh hưởng khác trong xã hội, những người làm marketing có tác

động đến những mong muốn.

 Họ tác động đến yêu cầu bằng cách làm ra sản phẩm thích hợp, hấp dẫn, vừa túi tiền
và dễ kiếm cho những người tiêu dùng mục tiêu.

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

phục vụ chúng ta.

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

THỊ TRƯỜNG

 Thị trường bao gồm tất cả các khách hàng hiện tại và tiềm ẩn cùng có một nhu cầu
hay mong muốn cụ thể, sẵn sàng và có khả năng tham gia trao đổi để thỏa mãn nhu cầu
hay mong muốn đó. Như vậy quy mô của thị trường phụ thuộc vào một số người có nhu cầu
và có những tài nguyên được người khác quan tâm, và sẵn sàng đem lại những tài nguyên đó
để đổi lấy cái mà họ mong muốn.
 Các nhà kinh tế sử dụng thuật ngữ thị trường để chỉ một tập thể những người mua và người
bán giao dịch với nhau vể một sản phẩm hay một lớp sản phẩm cụ thể, như thị trường nhà
đất, thị trường ngũ cốc…Tuy nhiên, những người làm marketing lại coi người bán họp thành
ngành sản xuất, coi người mua họp thành thị trường.

HỌC MARKETING QUA CHUYỆN VUI

 Vào một buổi sáng đẹp trời, Mr.Bean đang đi dạo thì gặp một cô em thật xinh, thế là Mr.Bean
đến gần nói 1 cách tự hào với cô ấy là: “Chào em, anh là số 1 trên giường đấy!” – đó chính
là Marketing trực tiếp – Direct marketing, giản dị nhưng truyền tải đúng thông điệp.

 Nếu như trông cô bé xinh xắn ấy có vẻ bận, thì Mr.Bean sẽ xin cô ấy số điện thoại. Đến đêm,
Mr.Bean sẽ gọi cho cô ấy và nói: “Chào em, anh là người buổi sáng đấy em ạ, thế em có biết
anh là số 1 trên giường chưa nhỉ?” – đó chính là Marketing qua điện thoại – Tele
Marketing, rườm rà hiệu quả lúc có lúc ko.

HỌC MARKETING QUA CHUYỆN VUI
 Còn nếu như Mr.Bean gặp cô bé xinh xắn đó trong 1 buổi sáng chủ nhật đẹp trời thì sao nhỉ?
À cũng khá đơn giản, mời cô bé đó dạo phố, ăn trưa nhẹ và trò chuyện, có thể kết hợp chụp
cho cô ấy 1 vài bức hình thật đẹp và tất nhiên khi bạn sửa tóc cho cô ấy Mr.Bean sẽ nói: “À
nhân tiện anh cũng nói thật với em, anh là số 1 trên giường đấy” – đó chính là Quan hệ
công chúng – Public Relations. Tôi rất thích cách này, nhẹ nhàng tùy biến cao có thể
chưa đạt được hiệu quả mong muốn nhưng cũng vui vẻ.
 Và tất nhiên đó là các tình huống bạn chủ động, còn nếu bạn chỉ cần bước ra đường một
cách tự tin, cô bé xinh xắn ấy nhìn thấy và chạy ngay lại với vẻ mặt ngạc nhiên: “À em biết
rồi, anh chính là số 1 trên giường đúng không?” :)) – không còn gì tuyệt vời hơn đó chính
là Thương hiệu – Brand Recognition. Tuy nhiên cách này không phải ai cũng làm được.
Những thứ trên là trong trường hợp bạn đi 1 mình và thích cô ấy, còn khi đi với thằng bạn
thân, và thằng ấy rất thích cô bé thì Mr.Bean có thể bước lại gần chỉ vào thằng bạn thân và
nói 1 cách tự hào “Em ạ, em có biết là anh bạn của anh gần như là số 1 trên giường không?”
– đó chính là Quảng cáo – Advertising.

HỌC MARKETING QUA CHUYỆN VUI
 Mr.Bean có thể vào trước leo lên nóc trường vác theo 1 cái loa và hét lên “Các em ơi, anh là
số 1 trên giường!!!” , bảo đảm ko chỉ các em mà các anh cũng phải ngoái nhìn – đó chính
là Truyền thông đại chúng – Mass Communication , cách này bạn có thể tiếp thị được
cả hình thức quà tặng nữa cơ đấy!
 Tuy nhiên nhớ áp dụng cẩn thận và đúng bản chất nhé và khi mà thằng bạn thân của
Mr.Bean nó mà nhát quá, thì Mr.Bean sẽ phải mời cô ấy lại nói chuyện chung với cả bọn, giới
thiệu thằng bạn rùi sau đó xúi 2 người này dắt nhau về nhà – đó chính là Bán hàng – Sale
Representative, giải quyết được triệt để vấn đề cần thiết nhất, nhưng đôi khi cũng mệt mỏi
vì mất thì gian lắm đó là chuyện hiện tại, còn sau khi 2 người đó dắt nhau về nhà, sáng hôm
sau cô ấy gọi và bảo em rằng “Anh lừa em,anh ấy kém quá anh ạ, không thể nào tin được!”
:">, đây là tình huống buồn nhất vì Mr.Bean phải đích thân đến nhà cô ấy và xử lí nốt – đó
chính là Chế độ hậu mãi – After Sales Service, nếu làm tốt phần này là sẽ được lòng tin
lắm đấy.

HỌC MARKETING QUA CHUYỆN VUI
 1 cô gái bước vào quán bia với cổ áo khoét sâu, chiếc quần jeans
có chiếc cạp thưa như lưới nhện và trễ sâu đến 15 phân.
 Hai tay hai điện thoại di động cô bước vào quán trước những con
mắt sững sờ đầy ngưỡng mộ của cánh đàn ông bên trong. Họ
quan sát cô không chớp mắt và không bỏ sót hành động nào của
cô.
 Như không quan tâm đến những người xung quanh cô lần lượt rút
từng cái điện thoại và xổ ra hàng tràng xủng xoẻng những câu
ngoại ngữ bồi, rồi lại í ới tiếng ta chêm nhiều từ lóng. Một lát sau
hai cô gái khác ăn mặc táo bạo không kém, tóc nhuộm xanh đỏ
tím vàng xuất hiện, sau vài ngụm cà phê họ kéo nhau lên ô tô cười
hinh híc và lướt đi. Chiếc biển số xe có hai chữ LD.

HỌC MARKETING QUA CHUYỆN VUI
 Lúc này trong quán không khí mới bỗng trở lại ồn ào, sôi
nổi như vốn có của nó. Các vị khách bắt đầu trao đổi, bàn
tán, nhận xét:
 Trông các cô này như người mẫu, nhìn thích thật đấy!
 Ôi trời, nhìn các em ấy xong chán hẳn… mụ vợ ở nhà!
 Vừa giầu có, vừa xinh đẹp, đàn ông ai mà không mê kia
chứ!
 Chợt một cụ đầy vẻ thám tử buông lời nhận xét:

 Thứ nhất: Xinh và ăn mặc “lòi” hết nội thất ra như vậy
chứng tỏ các cô này là con nhà thiếu sự kiểm soát của cha
mẹ.

HỌC MARKETING QUA CHUYỆN VUI
 Thứ hai: Trông các cô ấy rất nhiều tiền, ăn diện ngút trời
chứng minh một điều các cô ấy làm những nghề hái ra tiền.
 Thứ ba: Liên tục gọi điện và nói hàng tràng ngoại ngữ bồi
thể hiện rằng các cô ấy có đầu tư chút ít về tiếng nước
ngoài và đang nói chuyện với người nước ngoài.

 Thứ tư: Các cô ấy đi xe biển LD có nghĩa là liên doanh, như
vậy kết luận chiếc xe ấy mượn của một người ngoại quốc
làm ở công ty liên doanh.
 Thứ năm: Hai cô gái được gọi thêm đến về sau chứng tỏ
rằng ban đầu họ thiếu người.
 Thứ sáu: Các cô gái đến sau cười hinh híc khi lên ôtô thể
hiện rằng các cô này chuẩn bị kiếm được một “hợp đồng”
béo bở.

HỌC MARKETING QUA CHUYỆN VUI
 Cả sáu chi tiết trên tôi kết luận: Các cô
gái này là cave cao cấp!

 Tất cả mọi người trong quán đều ồ lên
ngưỡng mộ sự nhận xét xác đáng của
cụ “thám tử”.
 Làm sao cụ có khả năng quan sát tinh
tường đến vậy?
 Ôi dào, đơn giản - Cụ già đáp
 Mấy đứa ấy là nhân viên gội đầu thư
giãn do tôi quản lý. Đây là cardvisit của
chúng nó, xin gửi các anh mỗi người
một cái.

HỌC MARKETING QUA CHUYỆN VUI
 Hãy cùng điểm qua 1 số bài học marketing mà chúng ta có thể lượm lặt từ câu
chuyện vui này nhé!

HỌC MARKETING QUA CHUYỆN VUI
 Direct marketing: Marketing trực tiếp là một cách thực hiện marketing (cụ thể
là sale và advertising) không qua các kênh thông tin truyền thống như báo chí,
truyền thanh, truyền hình, mà doanh nghiệp trực tiếp tiếp xúc với khách hàng
để giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ.
 Như vậy, ông chủ quán gội đầu cùng 2 cô tiếp viên của quán đã thực hiện direct
marketing bằng cách đến thẳng quán bia, gặp các khách hàng của mình và giới
thiệu “dịch vụ” thư giãn. Đây cũng là một hình thức khá phổ biến và hiệu quả,
thông qua các hình thức như cho nhân viên đi phát tờ rơi, tiếp thị sản phẩm, mời
chào hàng dùng thử. Cũng giống như dạy học 1 kèm 1 thì nhanh tiến bộ hơn, việc
giao tiếp trực tiếp mặt đối mặt giữa con người với con người sẽ truyền đạt thông
tin hiệu quả hơn là qua các phương tiện truyền thông, dù công nghệ thông tin có
phát triển đến như thế nào.

HỌC MARKETING QUA CHUYỆN VUI
 Brand Recognition (hay Brand Awareness): Nhận dạng thương hiệu là khả
năng của khách hàng có thể nhớ lại sản phẩm và thương hiệu của bạn khi
họ có nhu cầu. Nếu giả sử câu chuyện có thêm 1 tình tiết 2 người bạn từng có
mặt tại quán bia và nhận cardvisit từ ông chủ quán nói chuyện với nhau như sau:
 A: Ê hôm nay tao muốn “thư giãn” quá mày, đi đâu đây?
B: Mày nhớ 2 con bé sexy ở quán bia hôm bữa không? Tao muốn được gội đầu
“thư giãn” với 2 em đó, cardvisit nè.
A: OK ngay. Được đó mày.
 Đó chính là Brand Recognition. Như vậy chúng ta có thể phân biệt: Positioning là
một quá trình do doanh nghiệp tiến hành nhằm tạo nên Brand Awareness nơi
khách hàng tiềm năng của họ. Hay nói cách khác: Brand Awareness là cái mục
đích cần đạt được của Positioning.

HỌC MARKETING QUA CHUYỆN VUI
 Potential Customer: Khách hàng tiềm năng là tập hợp tất cả những đối
tượng khách hàng có thể có mong muốn sở hữu sản phẩm hoặc dịch vụ của
bạn. Việc xác định khách hàng nào là “tiềm năng” đôi khi khá đơn giản với 1 số
ngành nghề, nhưng lại rất phức tạp với các ngành nghề khác, và bản thân mình
đánh giá dịch vụ mà ông chủ tiệm gội đầu thư giãn ở trên cung cấp có khách
hàng tiềm năng khá rõ ràng và tương đối dễ xác định, đó chính là: ĐÀN ÔNG.
Nhưng có phải người đàn ông nào cũng cần đến dịch vụ của ông chủ quán gội
đầu trá hình này không, và nhu cầu của mỗi người cho loại dịch vụ này có giống
nhau không? Những câu hỏi này sẽ được giải đáp bởi khái niệm tiếp theo: Market
Segmentation.

HỌC MARKETING QUA CHUYỆN VUI

 Market Segmentation: Phân khúc thị trường là việc chia khách hàng vào các
nhóm cụ thể mà ở mỗi nhóm khách hàng có chung những đặc tính, nhằm
phục vụ tốt hơn cho từng đối tượng. Tiêu chí phân khúc thị trường rất đa dạng,
tùy theo lĩnh vực kinh doanh, đặc điểm của sản phẩm và tư duy của doanh
nghiệp, như: dựa trên nhân khẩu (ví dụ: giới tính, độ tuổi, thu nhập, vị trí địa lý),
dựa trên sở thích (nghe nhạc Pop, Rock, Country…, chơi game, lướt web), v.v…

 Vậy theo bạn, trong câu chuyện trên, ông chủ quán gội đầu “thanh nữ” đã phân
mảng thị trường dựa trên tiêu chí nào? Nếu câu trả lời của bạn là GIỚI TÍNH,
mình nghĩ bạn đã lặp lại việc xác định Potential Market rồi.

HỌC MARKETING QUA CHUYỆN VUI
 Thật ra yếu tố này cũng không có trong chuyện kể trên, nhưng hãy đặt mình vào
vị trí của ông chủ quán gội đầu, bạn sẽ chia mảng thị trường theo tiêu chí nào?
Nếu là mình, mình sẽ chia theo THU NHẬP.

 Như đã giới thiệu, việc phân khúc thị trường dựa trên khá nhiều tiêu chí, và 1
trong số đó là đặc điểm của sản phẩm. Với đặc điểm của loại hình dịch vụ gội đầu
“thanh nữ” (mà ai biết được còn có các dịch vụ kèm thêm hay không) là giá cả
dao động rất lớn tùy theo “người phục vụ”, bên cạnh đó còn thường phải kèm
theo tiền boa, hoa hồng.
 Vì thế tiêu chí có vẻ hợp để phân khúc thị trường cho loại hình dịch vụ này có lẽ
nên là THU NHẬP. Thật ra, tùy theo tư duy của doanh nghiệp nữa mà sẽ có thêm
những cách chia khác nhau.
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 Product Differentiation: là quá trình nhằm tạo ra sự khác biệt cho sản
phẩm/dịch vụ của bạn, so với những sản phẩm/dịch vụ tương tự của các đối
thủ cạnh tranh. Để giải được bài toán này, bạn cần đặt mình vào vị trí khách hàng
và đặt câu hỏi: Vì sao tôi lại phải mua sản phẩm của anh thay vì của người khác?
 Sự khác biệt có thể đến từ: bản thân sản phẩm (có những cải tiến, tính năng nổi
bật hơn, hình thức bắt mắt hơn), thương hiệu (so sánh iPhone với bPhone xem),
hậu mãi (bảo hành, khuyến mãi), v.v…

 Trong câu chuyện kể trên, ông chủ quán gội đầu đã tạo ra sự khác biệt trong
“dịch vụ” của mình bằng những hình ảnh “trực quan”, sinh động, các cô gái được
thể hiện như những tiếp viên “hạng sang” và có đẳng cấp. Đây có thể xem như 1
cách thể hiện sự khác biệt trong dịch vụ của ông (so với dịch vụ tại cầu Thị Nghè,
hay dọc các tuyến đường, phố, công viên vào ban đêm).
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 Public Relations (PR): là quá trình tạo ra các mối quan hệ công chúng và quản
lý các kênh giao tiếp, thông tin giữa doanh nghiệp với khách hàng, với nhà đầu tư,
nhà cung ứng, đối thủ cạnh tranh, v.v…

 Với việc trực tiếp đến tận quán bia, ngồi trong đó và bình luận với khách hàng, đưa
cardvisit, ông chủ quán gội đầu cũng có thể xem như đang tạo ra mối quan hệ với
khách hàng. Khách hàng có thể nhìn ông như “người chung sở thích” với họ: ngồi
trong quán bia, bình phẩm phụ nữ. Nghe thì khá nực cười, nhưng bạn cứ thử tưởng
tượng xem nếu ông chủ quán bia không ngồi nhậu sẵn trong quán, mà xuất hiện trên
xe hơi LD trong một bộ comle bóng lộn, cùng 2 cô Ca-ve khoác tay bước vào phân
phát cardvisit, liệu những khách hàng với túi tiền không phải là quá lớn có dám tìm
đến dịch vụ hay không? Hay liệu họ có dám tin tưởng dịch vụ đó hay không?
 Trong khi đó cách trò chuyện thân mật gần gũi với khách hàng như ông chủ quán gội
đầu làm ở trên sẽ đem lại sự tin tưởng và quen thuộc, thoải mái đến khách hàng.
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 Và cuối cùng, Customers' feedback: không kém phần quan trọng là việc nhận
lại những phản hồi từ khách hàng. Việc nhận phản hồi không phải chỉ sau khi
sản phẩm đã đến tay khách hàng, mà còn có thể thực hiện trước đó như khâu
test sản phẩm, hoặc chào mời dùng thử.
 Chưa biết khách hàng sẽ phản hồi về dịch vụ “gội đầu” với Ca-ve này như thế
nào, nhưng có vẻ như trước mắt ông đã nhận những lời phản hồi tốt từ những
khách hàng tiềm năng của ông về những gì họ observe được từ dịch vụ: “Trông
các cô này như người mẫu, nhìn thích thật đấy!”, “Ôi trời, nhìn các em ấy xong
chán hẳn… mụ vợ ở nhà!”, “Vừa giầu có, vừa xinh đẹp, đàn ông ai mà không mê
kia chứ!”.
 Việc thu thập những phản hồi này rất có ích cho việc cải tiến sản phẩm, dịch vụ,
đặc biệt là cho những chiến dịch marketing sắp tới hay xa hơn nữa là góp một
phần cho việc hoạch định chiến lược phát triển của doanh nghiệp về sau.
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 Trên đây là một số khái niệm cơ bản rút ra từ câu chuyện vui về các cô ca-ve và
ông chủ quán gội đầu. Những khái niệm này rất gần gũi với thực tế mà bạn có thể
quan sát và rút ra kết luận từ những hoạt động marketing hàng ngày mà bạn gặp
trong chợ, siêu thị, hay trên phố, v.v… Việc hiểu những khái niệm này có thể giúp
bạn trả lời câu hỏi “Cái gì đang diễn ra vậy?” và biết đâu chừng, dù bạn hoạt động
trong lĩnh vực nào, cũng có thể sẽ có ích cho công việc tương lai của bạn.

NHỮNG LẦM TƯỞNG PHỔ BIẾN
VỀ MARKETING

NHỮNG LẦM TƯỞNG PHỔ BIẾN
VỀ MARKETING
 1. Giỏi làm Facebook, Google adwords, SEO,… chắc chắn biết làm
Marketing
 Sai lầm lớn nhất của doanh nghiệp là tôn thờ công cụ quảng cáo! Hãy nghĩ
lại, Marketing là tư duy, chứ không phải công cụ. Người có tư duy sẽ
biết cần phải làm gì khi không biết nhiều về công cụ, không có công cụ,
thậm chí không có tiền. Người giỏi công cụ chưa chắc đã biết gì về
Marketing, chỉ cần 1 thay đổi nhỏ về thuật toán, hoặc sản phẩm khác, môi
trường khác… là kinh nghiệm coi như về 0.
 Giả dụ một ngày Facebook sập chẳng hạn. (Cũng không xa vời đến thế đâu.
Nhớ 10 năm trước Yahoo!360 từng hot thế nào rồi chứ. Giờ bạn có thấy ai
dùng nó nữa không?) Hoặc là bạn có tư duy Marketing và nhảy tung tăng
sang một môi trường mới với rất ít thời gian thích nghi. Hoặc phương án 2
là lại lếch thếch đi học một
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 2. Marketing là quảng cáo, PR, tiếp thị, v…v…
 Marketing ngắn gọn là đáp ứng nhu cầu khách hàng và đem lại lợi ích
cho doanh nghiệp. Cái khác biệt lớn nhất giữa Marketing và các đối
tượng còn lại là tư duy:
 Tư duy của người làm PR: làm thế nào để người khác (báo chí, khách hàng)
chủ động nói tốt về mình.
 Tư duy của người làm Sales: làm thế nào để người khác mua hàng của
mình, càng nhiều càng tốt, miễn đẩy được hàng đi, thu được tiền về thì mọi
phương tiện (khuyến mãi, giảm giá, trò chơi v..v…) đều là hợp lý.
 Tư duy của người làm Branding: làm thế nào để hình ảnh công ty in thật
đậm vào tâm trí người dùng nhất có thể, tiêu tiền bao nhiêu cũng là hợp lý,
nhưng thu tiền về thì không nặng nề như Sales.

 Tư duy của Marketing: là thống nhất và kết hợp, điều chỉnh hài hoà tất cả
các tư duy trên. Marketing đặt mục tiêu thoả mãn tối đa nhu cầu khách
hàng để đem về lợi nhuận, thị phần, thương hiệu.
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 3. Chỉ doanh nghiệp lớn mới cần làm Marketing, bởi vì nó rất tốn kém
 Đây là 1 quan niệm sai lầm và nguy hiểm. Marketing sẽ quyết định doanh
nghiệp bán cái gì, bán cho ai, bán như thế nào. Vậy nếu không có bộ phận
Marketing hoặc không ai có tư duy Marketing trong công ty, việc này sẽ được
quyết định ra sao? Hay doanh nghiệp thích sản xuất cái gì thì sản xuất cái đấy,
giỏi làm cái gì thì làm cái đấy, còn bán hàng như thế nào là việc của Sales? Về
lâu dài chưa biết sản phẩm sẽ đi về đâu chứ chưa nói đến “thương hiệu”?!
 Nếu nói rằng làm Marketing rất tốn kém, doanh nghiệp không đủ lớn không thể
làm được ư? Điều này chưa chính xác bởi làm Marketing là cả 1 quá trình, với
rất nhiều yếu tố để đạt được mục tiêu chứ không chỉ đốt tiền chạy quảng cáo.
Với nền tảng tư duy Marketing vững chắc, bạn thậm chí có cách thoả

mãn nhu cầu khách hàng với chi phí tối thiểu
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 4. Làm Marketing là phải thật sáng tạo!
 Anh thấy tư duy em ổn lắm, kỹ năng cũng được nè. Sao không làm Marketing?
 Thôi thôi. Em không có nghệ sĩ, không có sáng tạo làm Marketing sao nổi.
 Sai! Sai! Ngàn lần sai! Sáng tạo dĩ nhiên là tốt, nhưng với nghề này nó không phải
là yếu tố quyết định!
 Marketing là “sáng tạo” dựa trên thực tế thị trường chứ không phải chỉ
ngồi bàn giấy “tán xạo”. Tức là bạn sẽ phải dành phần lớn thời gian nghiên cứu
tất cả mọi thứ (thị trường, đối thủ, khách hàng,…) rồi từ đó quyết định xem nên
bán cái gì, bán cho ai, bán như thế nào, kế hoạch ra sao cho phù hợp nhất.
Marketing yêu cầu một cái đầu biết tư duy đúng và chuẩn hay còn gọi là tư duy
khoa học. Nếu chỉ ăn bằng vốn sáng tạo đơn thuần, thì bạn nên theo ngành quảng
cáo thay vì Marketing.
 Lưu ý với bạn, muốn sáng tạo trong Marketing, thì vẫn phải hiểu về insights và
behaviour của khách hàng
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 Mục tiêu marketing là những số liệu cụ thể về cái mà doanh nghiệp bán (sản phẩm,
dịch vụ, giải pháp) và bán cho ai (thị trường). Cụ thể như:
 - Doanh thu và lợi nhuận
 - Thị trường và thị phần
 - Thương hiệu và định vị thương hiệu
 Một cách nhìn khác của mục tiêu marketing
 - Duy trì phát triển kinh doanh.
 - Tạo sự khác biệt cho thương hiệu

 - Tối ưu hóa lợi nhuận
 - Duy trì và cải thiện quan hệ khách hàng
 …

MỤC TIÊU CHÍNH CỦA MARKETING
 ĐẶT MỤC TIÊU NHƯ THẾ NÀO
 Trong marketing xác định một mục tiêu cụ thể là một yêu cầu tiên quyết để
có thể xây dựng một chiến lược phù hợp nhằm đạt được mục tiêu đó. Một mục tiêu
cụ thể còn giúp cho người làm marketing có thể đo lường hiệu quả của việc thực
hiện chiến lược marketing của mình. Ngoài ra, việc đặt ra một mục tiêu cụ thể, khả
thi còn thể hiện trình độ và sự quyết tâm của người làm marketing.
 Những mục tiêu chung chung đại khái như "phấn đấu tăng thị phần", "phấn đấu
kinh doanh đạt hiệu quả cao", "tăng doanh số so với năm trước" hay khá kêu như
"giành thị phần của đối thủ cạnh tranh", "trở thành một trong những sản phẩm
hàng đầu" v.v. đều sẽ chẳng giúp doanh nghiệp đi đến đâu bởi vì đích đến của họ
quá mơ hồ.
 Đồng ý là hầu hết các chiêu thị mà marketing tung ra đều nhắm đến tăng thị phần,
tăng doanh số, nhưng vấn đề là tăng bao nhiêu? cần thời gian bao lâu để đạt
được? Để tăng 5% doanh số thì công sức vốn liếng cần đầu tư thể hiện qua chiến
lược marketing sẽ khác với mục tiêu tăng 200% doanh số.
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PHƯƠNG PHÁP ĐẶT MỤC TIÊU SMART
 S= specific: Cụ thể, rõ ràng.
 Mục tiêu phải thật cụ thể. Chẳng hạn nếu là nhằm tăng thị phần thì là tăng
bao nhiêu phần trăm? Tăng doanh số thì phải cụ thể là bao nhiêu USD/Đồng?
Cần bao nhiêu lâu, ngày, tháng năm nào kết thúc? Bằng cách nào? Nguồn vốn,
nhân lực từ đâu?...
 M= measurable: Có thể đo đếm được.
 Mục tiêu đưa ra phải có đơn vị, con số cụ thể để có thể đo đếm được. Chẳng
hạn như %; USD/Đồng; giờ, ngày, tháng; kg; tấn; lượt khách v.v. để đến khi
kết thúc năm, kết thúc chương trình, kế hoạch có thể xác định được ngay là
đạt hay không đạt mục tiêu đề ra.
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 A= achievable: Có thể đạt được.
 Mục tiêu đặt ra cần phải vừa đủ cao để tranh thủ khai thác hết tiềm năng
thị trường và tận dụng hết năng lực của doanh nghiệp, nhưng cũng phải
thực tế ở mức có thể đạt được. Bởi nếu đặt ra mục tiêu mà ngay từ đầu
mọi người đều có thể nhận ra ngày là có cố cách mấy cũng chẳng bao giờ
đạt được thì sẽ chẳng ai cố gắng làm gì.
 R= realistic: Thực tế.
 Mục tiêu đặt ra phải sát với năng lực và phải thực tế, liệu bạn có có đủ tài
nguyên nhân vật lực để đạt được mục tiêu ấy hay không? Muốn thế người
đưa mục tiêu phải am hiểu thị trường, phải biết người, biết ta.
 T= time bound: Có hạn mức thời gian.
 Bạn cần bao lâu để đạt được mục tiêu đề ra. Ngày tháng năm nào?
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 1. Kỹ năng nghiên cứu và phân tích khách hàng và thị trường
 Marketing hiện đại không bắt đầu từ trong phòng máy lạnh, lại càng không bắt đầu
từ ý muốn chủ quan của những người trong công ty, Marketing bắt đầu từ thị
trường, từ nhu cầu người tiêu dùng, từ các yếu tố tác động đến hoạt động
doanh nghiệp như môi trường vĩ mô và vi mô, và từ tình hình cạnh tranh.

 2. Kỹ năng phân khúc thị trường:
 Thị trường bao la, việc cung cấp một sản phẩm/dịch vụ chung cho tất cả thị trường
không còn phù hợp trong thị trường trăm người bán vạn người mua như ngày nay.
Người làm thị trường phải biết cách "nhìn" thị trường với nhiều mảng khác nhau
theo cách nhìn riêng của mình, những mảng thị trường nầy có những sự khác

biệt đặc trưng khác nhau.

 3. Kỹ năng phân tích lợi thế cạnh tranh
 Hoạt động của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh bị chi phối bởi các đối
thủ cạnh tranh. Tổ tiên người Việt đã nói "biết người, biết ta trăm trận trăm thắng",
người làm thị trường phải biết vị trí cạnh tranh của mình so với từng đối thủ
để từ đó có thể vạch ra chiến lược thích hợp.
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 4. Kỹ năng xác định thị trường mục tiêu
 Trong một bối cảnh thị trường đa dạng và phong phú như ngày nay, câu hỏi
"thị trường nào tôi nên cạnh tranh, thị trường nào tôi không nên?" luôn là
một câu hỏi lớn mang tính chiến lược mà từng doanh nghiệp phải trả
lời.
 5. Kỹ năng hoạch định chiến lược marketing
 Chiến lược marketing là kim chỉ nam, là cơ sở để hoạch định marketing mix,
người làm thị trường ở cấp quản lý phải có khả năng hoạch định chiến lược
để định hướng cho hoạt động marketing của doanh nghiệp.

 6. Kỹ năng xây dựng giải pháp cho khách hàng
 Trên cơ sở những hiểu biết về khách hàng, người làm marketing phải có
năng lực xây dựng gói giải pháp (sản phẩm, dịch vụ và những giá trị gia
tăng khác) đáp ứng nhu cầu và làm hài lòng khách hàng tiềm năng,
tạo ra lợi thế ưu việt so với đối thủ.
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 7. Kỹ năng phát triển sản phẩm mới
 Doanh nghiệp luôn cần sản phẩm mới để phát triển trong khi theo thống kê
trên 70% sản phẩm mới ra đời bị thất bại trong 2 năm đầu tiên. Để giảm thiểu rủi
ro cho doanh nghiệp, người làm marketing phải nắm được những nguyên tắc cơ
bản và qui trình phát triển sản phẩm mới.

 8. Kỹ năng phát triển thị trường mới
 Song song với việc phát triển sản phẩm mới, phát triển thị trường mới cũng là một
nhu cầu thường xuyên của doanh nghiệp, người làm marketing cần nắm được
những nguyên tắc marketing cơ bản, kỹ thuật và lộ trình hoạch định chiến lược
phát triển thị trường mới.

 9. Kỹ năng xây dựng chiến lược giá
 Doanh nghiệp phát triển sản phẩm và cung cấp dịch vụ để mang lại lợi ích cho
khách hàng, thế còn lợi ích của doanh nghiệp thì ai lo? Người làm marketing phải
có kỹ năng sử dụng công cụ giá để thu lại giá trị và tối ưu hóa lợi nhuận
cho doanh nghiệp.
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 10. Kỹ năng xây dựng chiến lược kênh marketing
 Thị trường là bao la, nhưng nếu không biết cách và đi lạc lối thì sẽ gặp khó khăn và không
thể phát triển. Người làm marketing phải có năng lực hoạch định chiến lược kênh
marketing để đưa sản phẩm/dịch vụ đến với khách hàng một cách hiệu quả.
 11. Kỹ năng xây dựng chiến lược truyền thông
 Để khách hàng nhớ đến và có thiện cảm với thương hiệu, biết rõ những ưu điểm của sản
phẩm và hiểu rõ lý do tại sao họ nên mua sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp thay vì
mua của đối thủ, người làm marketing cần phải nắm vững kỹ năng hoạch định chiến lược
và biết sử dụng những công cụ truyền thông hiện đại nhằm mang lại hiệu quả tối
ưu.
 12. Kỹ năng xây dựng chiến lược thương hiệu

 Doanh nghiệp cần xây dựng một thương hiệu, hay một hệ thống thương hiệu thân thiện,
gần gủi trong tâm trí của khách hàng. Người làm marketing cần phải nắm những nguyên
tắc cần thiết để hoạch định và quản trị một chiến lược thương hiệu nhất quán với
tầm nhìn, sứ mệnh, và phù hợp với chiến lược lâu dài của doanh nghiệp.
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 13. Kỹ năng hoạch định kế hoạch marketing

 Kế hoạch là xương sống, là kim chỉ nam, là lợi thế cạnh tranh bền vững, là
yếu tố mang tính sống còn đối với doanh nghiệp. Việc hoạch định chiến lược nói
chung và kế hoạch marketing nói riêng luôn đòi hỏi phải nắm vững kiến thức và
kỹ năng mềm có thể dẫn dắt tổ chức tham gia trong suốt quá trình hoạch định kế
hoạch.
 14. Kỹ năng quản trị dự án marketing
 Để tổ chức tung một sản phẩm mới, khai phá một thị trường mới, hay triển khai
một sáng kiến marketing thành công, người làm marketing phải nắm được những
kiến thức và kỹ năng cần thiết của công tác quản trị dự án marketing.
 15. Kỹ năng tổ chức và quản lý hoạt động marketing
 Có được một chiến lược tốt, một kế hoạch được hoạch định tốt chỉ mới quyết định
50% thành công, 50% còn lại phụ thuộc vào việc triển khai thực hiện. Để đảm
bảo thực hiện thành công kế hoạch marketing, người làm marketing phải có kỹ
năng tổ chức và triển khai hoạt động marketing.
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 16. Kỹ năng Digital Marketing
 Xu thế số hóa đang xảy ra rất nhanh. Nó xâm nhập ngày càng sâu vào các
ngóc ngách của cuộc sống, và ảnh hưởng ngày càng lớn đến các quyết định
mua của người tiêu dùng. Người làm marketing cũng phải thích nghi với sự
thay đổi của công nghệ và khai thác những tiến bộ này của kỹ thuật số để
tiếp cận thị trường.
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 NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
 Nghiên cứu là xuất phát điểm của marketing. Không
có nghiên cứu, một doanh nghiệp sẽ đi thị trường chẳng
khác gì mò mẫm trong đêm. Hoạt động Marketing tốt
cần có sự nghiên cứu kỹ lường về cơ hội của thị trường
và sự tính toán về tài chính dựa trên cơ sở chiến lược
đặt ra chỉ rõ hơn doanh thu, lợi nhuận đem lại có phù
hợp với các mục tiêu tài chính của công ty hay không.
 Sau quá trình nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp sẽ
tiến hành phân khúc, xác định thị trường mục tiêu, định
vị và chiến lược marketing…
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 PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG
 Sau khi nghiên cứu sẽ phát hiện ra nhiều loại phân khúc
khách hàng, nên doanh nghiệp cần xác định rõ sẽ theo
đuổi những phân khúc thị trường nào. Họ cần phải
hướng mục tiêu vào những phân khúc nào mà họ có

khả năng cung ứng tốt nhất.

 Bằng cách kiểm tra năng lực của doanh nghiệp đối với
các yêu cầu cần có cho sự thành công trong từng phân
khúc thị trường. Các nhà quản lý có thể lựa chọn các
phân khúc mục tiêu một cách khôn ngoan hơn.
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 LẬP KẾ HOẠCH
 Đây là một bước cực kỳ quan trọng trong việc quyết
định sự thành/bại trong việc kinh doanh của doanh
nghiệp. Nó giống như “kim chỉ nam” cho tất cả các
hoạt động marketing mà doanh nghiệp triển khai. Vì vậy
cần dành thời gian và trí tuệ để thực hiện kỹ bước
này, tránh tình trạng “Sai một ly đi một dặm” và hấp tấp
vội vàng sẽ gây ra những tổn thất không đáng có cho
doanh nghiệp.
 Kế hoạch không chỉ đơn thuần là ý tưởng mà nó còn
phải được thể hiện rõ rang các thông tin: công việc cần
thực hiện, kênh marketing dự kiến triển khai, nguồn lực
để thực hiện, ngân sách dự kiến, timeline, các chỉ số
KPI… (theo tiêu chí SMART)
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 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
 Những hoạt động marketing đã được liệt kê trong bản
kế hoạch cần phải được triển khai để đi vào thực
tiễn. Nếu không nó chỉ đơn thuần là ý tưởng không hơn
không kém. Mà ý tưởng thì không thể nào mang lại kết
quả nếu không có hành động cụ thể đi kèm.
 Thông qua việc triển khai thực hiện thì sản phẩm mà
doanh nghiệp cung cấp và khách hàng mới có thể “tìm
thấy nhau” trên thị trường.
 Trong quá trình triển khai, nếu có hoạt động nào chưa
phù hợp với thực tế đáp ứng của thị trường thì cũng nên
xem xét linh hoạt điều chỉnh để phục vụ đúng mong
muốn, yêu cầu của khách hàng tiềm năng.
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 KIỂM SOÁT ĐÁNH GIÁ
 Chỉ việc thực hiện thôi là chưa đủ, chúng ta cũng cần
phải thường xuyên kiểm soát quá trình thực hiện
xem các hoạt động có diễn ra theo đúng kế hoạch và
tiến độ hay không, có đạt được các mục tiêu đã đề ra
hay không, có thiếu sót các hoạt động nào cần bổ sung
hoặc hoạt động nào không hiệu quả cần tối ưu hóa…
 Trong thị trường mở và có rất nhiều sự lựa chọn dành
cho khách hàng, doanh nghiệp cần phải nghiêm túc

trong việc đánh giá năng lực đáp ứng so với thị
trường để xem có cần điều chỉnh gì cho phù hợp với sự

“biến đổi” của thị trường không. Tránh tình trạng “Điêc
không sợ súng” hoặc “Ngủ quên trên chiến thắng”
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