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WHO AM I?

THỊ TRƯỜNG

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.

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
 Nghiên cứu thị trường có thể được định nghĩa như sau : Nghiên cứu thị trường là
việc nhận dạng, lựa chọn thu thập, phân tích và phổ biến thông tin với
mục đích hỗ trợ việc ra quyết định có liên quan đến sự xác định và xử lý những
vấn đề và cơ hội Marketing.
 Như vậy về thực chất : nghiên cứu thị trường là quá trình đi tìm kiếm thu thập

những thông tin cần thiết, phục vụ cho việc ra quyết định về Marketing
của các nhà quản trị.

 Người nghiên cứu thị trường là người tìm kiếm các thông tin của người mua
cũng như nhu cầu mong muốn và các phản ứng của họ để cải tiến hoàn
thiện hàng hoá dịch vụ nhằm thoả mãn tối đa người mua.

TẠI SAO CẦN PHẢI
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
 Trong nền kinh tế thị trường các nhà sản xuất kinh doanh phải tập trung mọi nỗ lực của
mình vào kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng và tồn tại trong sự cạnh
tranh khốc liệt của thị trường. Luôn luôn xem xét đánh giá thị trường với những biến
động không ngừng của nó.
 Sự hiểu biết sâu sắc về thị trường sẽ tạo điều kiện cho các nhà sản xuất kinh doanh
phản ứng với những biến động của thị trường một cách nhanh nhạy và có hiệu quả.
Nghiên cứu thị trường là xuất phát điểm để hoạch định chiến lược kinh doanh của
doanh nghiệp, từ đó tiến hành lập ra các chiến lược kinh doanh và chính sách thị trường.
 Có thể nói nghiên cứu thị trường là chìa khoá mở cánh cửa thành công, nó có vai trò
vô cùng quan trọng, đã có rất nhiều công ty, các hãng khác nhau đã trở nên thành công
và nổi tiếng nhờ chú trọng đến hoạt động nghiên cứu thị trường.

VAI TRÒ CỦA
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
 Nghiên cứu thị trường nhằm thu thập các thông tin cần
thiết cho việc tìm kiếm những cơ hội kinh doanh
trên thị trường và khai thác triệt để thời cơ khi
chúng xuất hiện. Tiềm năng của doanh nghiệp được tận
dụng tối đa nhằm khai thác có hiệu quả cơ hội kinh
doanh trên thị trường.
 Nghiên cứu thị trường cung cấp cho doanh nghiệp
những thông tin nhằm tránh và giảm bớt những rủi

ro do sự biến động không ngừng của thị trường
đến hoạt động kinh doanh đồng thời đề ra những
biện pháp ứng phó kịp thời đối với những biến động đó.

 Thông qua nghiên cứu thị trường để thu thập thông tin
cần thiết phục vụ cho hoạch định chiến lược và kế

hoạch Marketing , tổ chức và thực hiện.

VAI TRÒ CỦA
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

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

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

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

MARKETING MIX

PRODUCT
 Sản phẩm bao gồm sản phẩm hữu hình và vô hình (dịch vụ).
 Nội dung nghiên cứu về chính sách sản phẩm trong marketing thường bao gồm:
 Xác định chủng loại kiểu dáng , tính năng tác dụng của sản phẩm

 Các chỉ tiêu chất lượng
 Màu sắc sản phẩm, thành phần
 Nhãn hiệu sản phẩm
 Bao bì sản phẩm
 Chu kỳ sống sản phẩm
…

PRODUCT
 Một số câu hỏi gợi ý khi nghiên cứu về sản phẩm:
 Khách hàng muốn điều gì từ sản phẩm/dịch vụ
của chúng ta?
 Cần những gì để thỏa mãn điều đó?
 Kích cỡ, màu sắc?
 Tên gọi của sản phẩm?
 Làm thế nào để khác biệt chúng với sản phẩm của
đối thủ cạnh tranh?

PRICE
 Số tiền mà khách hàng phải trả khi mua hàng hóa hoặc dịch vụ.
 Nội dung nghiên cứu của chính sách giá trong họat động marketing thường bao gồm:

 Lựa chọn chính sách giá và định giá
 Nghiên cứu chi phí sản xuất kinh doanh làm cơ sở cho việc định giá
 Nghiên cứu giá cả hàng hóa cùng loại trên thị trường
 Nghiên cứu cung cầu và thị hiếu khách hàng để có quyết định về giá hợp lý
 Chính sách bù lỗ
 Kế hoạch điều chỉnh giá theo sự biến động của thị trường
…

PRICE
 Một số câu hỏi gợi ý khi nghiên cứu về giá:
 Có thiết lập mức giá cho sản phẩm/dịch vụ trong
khu vực này hay không?
 Khách hàng có ý kiến về giá cả hay không? Có cần
tăng hay giảm giá để hợp với xu thế hay không?
 Chiết khấu như thế nào cho những khách hàng
thương mại, hay cho từng phân khúc khách hàng
cụ thể?
 Bạn so sánh giá của mình với đối thủ cạnh tranh
như thế nào?

PLACE
 Là quá trình đưa hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng qua hai dạng: Các kênh
phân phối và phân phối trực tiếp.
 Nội dung nghiên cứu về chính sách phân phối trong marketing thường bao gồm:

 Thiết kế và lựa chọn kênh phân phối hàng hóa
 Mạng lưới phân phối
 Vận chuyển và dự trữ hàng hóa
 Tổ chức họat động bán hàng
 Các dịch vụ sau khi bán hàng (lắp đặt, bảo hành, cung cấp phụ tùng…)
 Đội ngũ nhân viên bán hàng
 Trưng bày và giới thiệu hàng hóa

…

PLACE
 Một số câu hỏi gợi ý khi nghiên cứu về quá trình đưa
hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng:
 Khách hàng có thể tìm thấy sản phẩm/dịch vụ của bạn ở
đâu?
 Hình thức bán hàng nào bạn lựa chọn: bán hàng trực
tuyến hay trực tiếp tại cửa hàng, siêu thị
 Làm thế nào để bạn thâm nhập được vào kênh phân phối
phù hợp?
 Bạn có cần một đội ngũ bán hàng trực tiếp hay không?
 Đối thủ của bạn làm ai? Và bạn có thể học được gì từ
những họ? hay tạo ra sự khác biệt với họ như thế nào?

PROMOTION
 Đây là phần quan trọng trong các chiến dịch Marketing, có được chiến lược hoàn hảo, giá
sản phẩm hợp lý nhưng tiếp thị truyền thông không tốt thì không ai biết đến
thương hiệu của bạn, khách hàng sẽ không biết đến sản phẩm/dịch vụ của bạn.
 Những hoạt động tiếp thị này bao gồm quảng cáo, catalog, quan hệ công chúng và bán
lẻ, cụ thể là quảng cáo trên truyền hình, đài phát thanh, báo chí, các bảng thông báo,
đưa sản phẩm vào phim ảnh, tài trợ cho các chương trình truyền hình và các kênh phát
thanh được đông đảo công chúng theo dõi, tài trợ cho các chương trình dành cho khách
hàng thân thiết, bán hàng qua điện thoại, bán hàng qua thư trực tiếp, giới thiệu sản
phẩm tận nhà, gởi catalog cho khách hàng, quan hệ công chúng va đặc biệt hiện nay các
doanh nghiệp thường xuyên sử dụng dịch vụ quảng cáo trả phí trên Google và
Facebook…
 Các hình thức này giúp thương hiệu, uy tín cũng như sản phẩm/dịch vụ lan xa hơn được

nhiều người biết hơn.

PROMOTION
 Một số câu hỏi gợi ý khi nghiên cứu về tiếp thị
truyền thông:
 Ở đâu và khi nào bạn có thể truyền thông điệp
marketing của mình đến thị trường mục tiêu?
 Bạn sẽ tiếp cận khách hàng của mình theo hình
thức nào?
 Thời điểm nào là thích hợp nhất để quảng bá sản
phẩm? Chiến dịch theo mùa, theo các ngày lễ như
thế nào?
 Đối thủ cạnh tranh đã sử dụng các biện pháp quảng
cáo như thế nào để tương tác với khách hàng?

SWOT

SWOT
 SWOT được trình bày dưới dạng một ma trận gồm 2 hàng 2 cột và chia làm 4 phần. Mỗi
phần tương ứng với những Điểm mạnh (Strengths), Điểm yếu (Weaknesses), Cơ hội
(Opportunities), và Nguy cơ (Threats). Từ hình mô hình trên ta có:
 Điểm mạnh là những tác nhân bên trong doanh nghiệp mang tính tích cực hoặc có lợi giúp
bạn đạt được mục tiêu.
 Điểm yếu là những tác nhân bên trong doanh nghiệp mang tính tiêu cực hoặc gây khó
khăn trong việc đạt được mục tiêu của bạn.
 Cơ hội là những tác nhân bên ngoài doanh nghiệp ( thị trường kinh doanh, xã hội, chính
phủ…) mang tính tích cực hoặc có lợi giúp lợi đạt được mục tiêu.
 Nguy cơ là những tác nhân bên ngoài doanh nghiệp ( thị trường kinh doanh, xã hội, chính
phủ…) mang tính tiêu cực hoặc gây khó khăn trong việc đạt được mục tiêu của bạn.

STRENGTHS
 Điểm mạnh chính là lợi thế của riêng bạn, doanh
nghiệp, dự án, sản phẩm…của bạn.
 Đây phải là những đặc điểm nổi trội, độc đáo mà bạn
đang nắm giữ khi so sánh với đối thủ cạnh tranh
 Hãy trả lời câu hỏi:
 Bạn làm điều gì tốt và tốt nhất?

 Những nguồn lực nội tại mà bạn có là gì?
 Bạn sở hữu lợi thế về con người, kiến thức, danh tiếng,
kỹ năng, mối quan hệ, công nghệ… như thế nào?

WEAKNESS

 Một cách dễ hiểu nhất, điểm yếu chính là những việc
bạn làm chưa tốt. Nếu cảm thấy lúng túng thì cách
tìm ra điểm yếu đơn giản nhất chính là dò lại những lĩnh
vực tôi gợi ý trên kia như nguồn lực, tài sản, con
người…, nếu ở khoản nào “vắng bóng” điểm mạnh thì ở
đó sẽ tồn tại điểm yếu, kém.

 Ngoài ra bạn tự hỏi bản thân những câu hỏi sau:

 Công việc nào mình làm kém, thậm chí tệ nhất?

 Việc gì mình đang né tránh?

 Lời nhận xét tiêu cực nào bạn nhận được từ người tiêu
dùng và thị trường …

OPPORTUNITIES
 Những tác động từ môi trường bên ngoài nào sẽ hỗ trợ
việc kinh doanh của bạn thuận lợi hơn? Tác nhân
này có thể là:
 Sự phát triển, nở rộ của thị trường
 Đối thủ đang tỏ ra chậm chạp, yếu kém, tiếng xấu
 Xu hướng công nghệ thay đổi
 Xu hướng toàn cầu

 Hợp đồng, đối tác, chủ đầu tư
 Mùa, thời tiết
 Chính sách, luật
…

THREATS
 Yếu tố bên ngoài nào đang gây khó khăn cho bạn
trên con đường đi đến thành công chính là Nguy cơ
 Sau khi tìm ra nguy cơ, điều bạn cần làm là đề ra
phương án giải quyết và phương án này thường là nâng
cao kỹ năng quản trị rủi ro để không bị những nguy cơ
nhấn chìm hoàn toàn.
 Bạn đã có cách đối phó với những rủi ro tiềm tàng này
chưa? Nếu chưa, hãy nhanh chóng vạch ra và triển khai
những cách khả thi để giảm bớt độ nghiêm trọng, hoặc
né tránh (nếu được) những nguy cơ này.

CHIẾN LƯỢC SWOT
 Sau khi đã trả lời một cách chính xác 4 điều về tổ chức của bạn: Điểm mạnh, điểm yếu, cơ
hội, nguy cơ, giờ đã đến lúc bạn đưa ra những chiến lược phù hợp. Và sau đây là 4 chiến
lược căn bản mà bạn có thể tham khảo để đạt được mục tiêu của mình
 Chiến lược SO (Strengths – Opportunities): theo đuổi những cơ hội phù hợp với điểm
mạnh của công ty.
 Chiến lược WO (Weaks – Opportunities): vượt qua điểm yếu để tận dụng tốt cơ hội.
 Chiến lược ST (Strengths – Threats): xác định cách sử dụng lợi thế, điểm mạnh để giảm
thiểu rủi ro do môi trường bên ngoài gây ra.
 Chiến lược WT (Weaks – Threats): thiết lập kế hoạch “phòng thủ” để tránh cho những
điểm yếu bị tác động nặng nề hơn từ môi trường bên ngoài.

HÀNH VI KHÁCH HÀNG
 Người tiêu dùng là người mua sắm và sử
dụng những sản phẩm, dịch vụ nhằm
thỏa mãn nhu cầu và mong muốn cá nhân
 Hành vi mua của khách hàng là toàn bộ
hành động mà khách hàng bộc lộ ra trong
quá trình trao đổi về sản phẩm bao gồm:

điều tra, mua sắm, sử dụng, đánh giá
và chi tiêu cho hàng hóa, dịch vụ nhằm
thỏa mãn cho nhu cầu, mong muốn của
họ

MÔ HÌNH CỦA HÀNH VI MUA

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI

NHÂN TỐ VĂN HÓA
Có ảnh hưởng sâu rộng đến hành vi khách hàng.
Văn hóa là lực lượng cơ bản đầu tiên biến nhu
cầu tự nhiên của con người thành mong muốn –
điều mà người tiêu dùng cố gắng thỏa mãn khi
mua sắm và tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ
Theo nghĩa rộng nhất: “Văn hóa có thể được coi
là tổng thể những nét riêng biệt về tinh thần, vật
chất, trí tuệ và cảm xúc quyết định tính cách

của một xã hội hay một nhóm người trong
xã hội. Văn hóa đem lại cho con ngưới khả năng
suy xét về bản thân. Chình nhờ văn hóa mà con
người tự thể hiện, tự ý thức được bản thân

NHÂN TỐ XÃ HỘI
Giai tầng xã hội: là các lớp người khác nhau do sự phân chia tương đối đồng nhất và ổn định
trong một xã hội, được sắp xếp theo thứ bậc, những thành viên trong từng thứ bậc cùng chia
sẻ những giá trị lợi ích và cách ứng xử giống nhau.
Nhóm tham khảo (nhóm tiêu biểu): là những nhóm có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp
đến thái độ và hành vi mua của con người
Gia đình: yếu tố gia đình ảnh hưởng mạnh đến hành vi mua vì sự biến động của cầu hàng
hóa luô gắn với sự hình thành và biến động của gia đình, và những quyết định mua sắm cá
nhân luôn chịu ảnh hưởng của các cá nhân khác trong gia đình
Vai trò và địa vị xã hội: Cá nhân có thể là thành viên của nhiều nhóm trong xã hội. Vị trí của
họ trong từng nhóm được xác định theo vai trò và địa vị của họ trong nhóm. Một vai trò của cá
nhân sẽ ảnh hưởng đến quyết định mua của những thành viên trong nhóm.

NHÂN TỐ CÁ NHÂN
Tuổi tác và đường đời: hàng hóa và dịch vụ thay đổi qua các giai đoạn trong cuộc đời
Nghề nghiệp: ảnh hưởng nhất định đến tính chất của hàng hóa, dịch vụ được chọn
Tình trạng kinh tế: ảnh hưởng đến loại và số lượng hàng hóa mà họ mua sắm
Lối sống: sự lựa chọn hàng hóa của người tiêu dùng thể hiện lối sống của họ

Nhân cách và quan niệm về bản thân: ứng dụng để thiết kế sản phẩm và các chương
trình khuyến mãi, quảng cáo… định hướng hành vi mua của người tiêu dùng

NHÂN TỐ TÂM LÝ
Động cơ: là nhu cầu đã trở nên bức thiết đến mực buộc con người phải hành động để thỏa
mãn nó. (về vật chất, tinh thần hoặc cả hai)
Nhận thức: là quá trình con người chon lọc, tổ chức và lý giải thông tin để hình thành một
bức tranh có ý nghĩa về thế giới xung quanh
Sự hiểu biết (kinh nghiệm): là trình độ của con người về cuộc sống

Niềm tin: là sự nhận định chứa đựng một ý nghĩa cụ thể mà người ta có được về những sự
vật hay hiện tượng nào đó
Quan điểm: là những đánh giá, cảm xúc và những khuynh hướng hành động tương đối nhất
quán về một sự vật, hiện tượng hay một ý tưởng nào đó

NHÂN TỐ TÂM LÝ

MÔ HÌNH AIDA

MÔ HÌNH AISAS

PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG
Phân khúc thị trường là công việc chia thị trường ra
làm nhiều phần nhỏ (nhiều phân khúc). Mỗi phân
khúc là tập hợp các khách hàng có điểm giống

nhau

• Chia khách hàng thành nhóm (market segment)
dựa theo động cơ thúc đẩy họ (mua hàng, chọn
nguồn cung cấp hàng hoá (sản phẩm, dịch vụ, ý
tưởng ...)
• Chia khách hàng thành nhóm dựa trên nhu cầu
(strategic needs, unmet needs, unsatisfied needs)
và hành vi (behavioural segmentation) của họ.
• Chia khách hàng thành từng nhóm dựa theo những
yếu tố quyết định mà họ đặt ra (mua hàng hoá,
chọn nguồn cung cấp sản phẩm, dịch vụ ...)

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG

PHÂN KHÚC THEO VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
Theo phương pháp này, thị trường sẽ được chia nhỏ ra
theo vị trí địa lý như châu lục, quốc gia, vùng miền,
bang và tiểu bang,tỉnh thành... Tùy theo mức độ
phát triển và quy mô của từng vùng mà có cách phân
khúc khác nhau

Ví dụ: Các doanh nghiệp đa quốc gia như P&G, Universe
.... phân chia thị trường theo quốc gia như Việt Nam,
Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Anh, Mỹ,
Canada...Có những nghành hàng sẽ gộp Đông Nam Á lại
làm một. Nhưng với thị trường lớn như Trung Quốc
thường được tách riêng ra để dễ quản lí và điều hành

PHÂN KHÚC THEO DÂN SỐ HỌC
Theo phương pháp này, thị trường sẽ được chia nhỏ
theo đặc điểm dân số học như tuổi tác, giới tính,
thu nhập, nghề nghiệp, tôn giáo, thế hệ...
Ví dụ:
Nivea phân khúc theo giới tính (Nivea và Nivea Men)
Đông Á Bank phân khúc thị trường theo nghề
nghiệp (Thẻ "Doctor card" dành cho khách hàng có
nghề nghiệp là bác sĩ)
Toyota phân khúc thị trường theo thu nhập (Lexus khách hàng có thu nhập cao, Camry – khách hàng
có thu nhập khá)

PHÂN KHÚC THEO TÂM LÝ
Theo phương pháp này, thị trường sẽ được chia
nhỏ theo tính cách cá nhân, lối sống, quan

điểm suy nghĩ, sở thích,...

Ví dụ:
Samsung phân khúc thị trường theo lối sống. Dòng
điện thoại Galaxy dành cho những người thích giải
trí, chụp ảnh…
Còn dòng điện thoại Note chủ yếu nhắm vào đối
tượng là các đối tượng thường xuyên di chuyển và
sử dụng điện thoại như một công cụ để làm việc
mọi lúc mọi nơi cần ghi chú ,lên lịch trình... nhanh
chóng và thuận tiện

PHÂN KHÚC THEO HÀNH VI
Theo phương pháp này, thị trường sẽ được chia nhỏ
theo thời gian mua hàng, tình trạng sử dụng
(mới 100% hay second-hand), cường độ sử dụng...,
ngoài ra cũng có thể chia nhỏ thị trường theo lợi ích

mà khách hàng tìm kiếm và mức độ trung
thành của khách hàng

Ví dụ: Các cửa hàng thời trang phân khúc thị trường
theo thời gian mua hàng (thời trang các mùa...)
Các cửa hàng điện thoại phân khúc thị trường
theo tình trạng sử dụng (điện thoại second-hand,
điện thoại chính hãng mới 100%)

PHÂN KHÚC KẾT HỢP

Thay vì sử dụng một phương pháp phân khúc thị trường,
chúng ta cũng có thể sử dụng kết hợp nhiều phương

pháp khác nhau.

Ví dụ: Một cửa hàng thời trang có thể phân khúc thị
trường theo giới tính và thời gian mua hàng (đặc điểm
dân số học và hành vi): Thời trang mùa hè giành cho nữ.

KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU
 Doanh nghiệp có thể tiến hành xác định đối tượng khách hàng mục tiêu từ cơ
sở khách hàng hiện tại hoặc cũng có thể thông qua một đơn vị, báo cáo nghiên
cứu thị trường nếu như doanh nghiệp cung cấp những sản phẩm/dịch vụ tiêu dùng
rộng rãi. Từ đó, doanh nghiệp có thể chia khách hàng của mình thành 4 nhóm sau:

KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU
 Nhóm 1: Doanh nghiệp không những không thu được lợi nhuận từ những
khách hàng loại này mà có thể còn bị họ phàn nàn và nói xấu. Họ không đánh
giá cao những giải pháp mà sản phẩm đem lại bởi vì họ thực sự không có nhu cầu về
sản phẩm. Và đương nhiên họ cũng sẽ không giới thiệu bạn cho những người khác.
 Nhóm 2: Là nhóm khách hàng mà doanh nghiệp không thu được lợi nhuân từ các
giao dịch với họ. Họ có thể là những khách hàng quá khó tính, hay đòi hỏi và
cũng không coi trọng sản phẩm của bạn.
 Nhóm 3: Đây là nhóm khách hàng mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.
 Nhóm 4: Những khách hàng trung thành, có trải nghiệm tuyệt vời và hết sức thoả
mãn với sản phẩm và dịch vụ khách hàng thuộc nhóm này. Họ không những coi trọng
sản phẩm của bạn mà còn yêu thích đến mức sẵn sàng giới thiệu cho người
khác. Và tất nhiên, doanh nghiệp thu được lợi nhuận từ những giao dịch với họ.

KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU
 Trên cơ sở phân loại như trên và tuỳ theo loại hình sản phẩm/ dich vụ của mình, các
doanh nghiệp có thể áp dụng một số hoặc toàn bộ năm bước theo thứ tự dưới đây
nhằm tìm ra đúng đối tượng khách hàng mục tiêu cho mình.
 1. Tìm ra những khách hàng mang lại nhiều lợi nhuận nhất.
 2. Từ những khách hàng trên, xác định những khách hàng sẽ giới thiệu doanh nghiệp
bạn cho những người khác.
 3. Từ nhóm khách hàng nhỏ hơn này, tìm những đặc điểm chung về nhân khẩu học.
 4. Tìm hiểu xem những hành vi nào sẽ khiến họ trở thành khách hàng lý tưởng của
doanh nghiệp.
 5. Phác hoạ nên tiểu sử đầy đủ của nhóm người này để sử dụng như một tài liệu
hướng dẫn mọi hoạt động marketing.

CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

TẠI SAO PHẢI XÁC ĐỊNH
CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG
 Khám phá nhu cầu và mong muốn của khách hàng
 Bằng cách đánh giá các mục tiêu, thách thức được rút ra trong bước phát triển
chân dung khách hàng, chúng ta sẽ biết khách hàng muốn gì và cần gì từ
sản phẩm/dịch vụ của công ty. Thấu hiểu những điều này là yếu tố cốt lõi
để “học” được cách bán hàng và những ưu đãi nên áp dụng. Nó thậm chí còn
dẫn bạn tới việc khám phá các cơ hội phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ mới để
giải quyết các vấn đề khác mà họ có thể gặp phải.
 Hiểu các quyết định mua hàng

 Biết được xu hướng mua sắm sẽ giúp bạn nhận ra ở đâu và khi nào có thể
xuất hiện tốt nhất trước khách hàng. Ví dụ, bạn có một chân dung khách
hàng thường xuyên thực hiện 94% nghiên cứu trực tuyến trước khi tiếp cận
công ty. Hiểu được điều đó sẽ giúp bạn biết những việc phải làm để tiếp cận
khách hàng sớm trong quá trình mua hàng với những thông tin mang tính định
hướng có liên quan tới những gì họ đang tìm kiếm và bán hàng thành công.

TẠI SAO PHẢI XÁC ĐỊNH
CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG
 Insight về hành vi
 Bạn sẽ biết những khách hàng điển hình dành thời gian ở đâu cả trên mạng lẫn
ngoài đời. Đồng thời, chân dung khách hàng cũng đem đến các insight về cách

tương tác với họ, làm thế nào để tiếp cận những khách hàng mới, dạng
nội dung nên sản xuất và nền tảng thích hợp để quảng bá chúng.

 Nội dung có định hướng
 Thấu hiểu mong muốn, nhu cầu, mục đích, thử thách… của chân dung khách hàng
sẽ cho phép bạn có cái nhìn chính xác hơn về dạng nội dung sẽ hấp dẫn họ. Khi
bạn biết đâu là thứ có giá trị đối với khách hàng, bạn có thể hướng nội dung
“nhắm” trúng đích và phát triển nội dung có liên quan, tiết kiệm nguồn lực.

CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG
 Để “vẽ chân dung” khách hàng tiềm năng. Hãy tự đặt ra cho mình
những câu hỏi như:
 + Khách hàng của bạn già trẻ bé lớn, nam hay nữ, ở thành thị hay nông thôn?
 + Họ thường chọn kênh nào để tìm kiếm thông tin hàng hóa?
 + Họ thường xem những thông tin gì trên mạng?
 + Họ có những thói quen hay sở thích gì?
 + Thu nhập trung bình hàng tháng của họ vào khoảng bao nhiêu?
…

CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG
 Ví dụ chân dung khách hàng tiềm năng mục tiêu của mặt hàng thời trang trẻ
em cao cấp từ 3-10 tuổi
 + Giới tính: Nữ
 + Độ tuổi: 25-40
 + Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn
 + Vị trí địa lý: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, các thành phố trực thuộc tỉnh

 + Tầng lớp xã hội: Trung lưu trở lên
 + Thu nhập: Từ 10 triệu/tháng trở lên
 + Sở thích: mua sắm, du lịch, nữ trang, ôtô, trung tâm thương mại, hàng cao cấp…

TIME UP
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