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1. Thò tröôøng (market) laø gì?1. Thò tröôøng (market) laø gì?

Coù 4 yeáu toá chuû yeáu cuûa thò tröôøng:

1. Nôi choán (PPlace)

2. Con ngöôøi (PPeople) – Khaùch haøng2. Con ngöôøi (PPeople) –

3. Nhu caàu (PPreference – Needs)

4. Khaû naêng thanh toaùn (PPower of purchase)

Khaùch haøng



Nhaän xeùt 1. Thò tröôøng coù ñaày ñuû

4 yeáu toá neâu treân laø thò tröôøng hoaøn

* Nhaän xeùt veà 4 yeáu toá* Nhaän xeùt veà 4 yeáu toá

chænh  coù nhieàu ñieàu kieän thuaän lôïi

ñeå khai thaùc.



Nhaän xeùt 2. Thò tröôøng thieáu moät

hay moät vaøi yeáu toá trong 4 yeáu toá neâu

* Nhaän xeùt veà 4 yeáu toá* Nhaän xeùt veà 4 yeáu toá

treân laø thò tröôøng chöa hoaøn chænh hay

khoâng hoaøn chænh  khai thaùc thò

tröôøng naøy seõ khoù hôn thò tröôøng

hoaøn chænh.



Nhaän xeùt 3. Trong 4 yeáu toá chuû yeáu

neâu treân, coù yeáu toá khoâng theå thieáu

* Nhaän xeùt veà 4 yeáu toá* Nhaän xeùt veà 4 yeáu toá

ñöôïc:

KhaùchKhaùch haønghaøng  ñoù laø yeáu toá quan troïng nhaát.



Thò tröôøng laø khaùch haøng.

* Toùm laïi* Toùm laïi



Marketing goàm 2 hoaït ñoäng chính:
1. Nghieân cöùu thò tröôøng (nhaèm cung caáp

thoâng tin cô sôû ñeå ra quyeát ñònh)

2. Marketing laø gì?2. Marketing laø gì?

thoâng tin cô sôû ñeå ra quyeát ñònh)
2. Quyeát ñònh, quaûn trò ñoái vôùi thò tröôøng

 Nhaèm ñaùp öùng toái ña nhu caàu
cuûa khaùch haøng.



Marketing laø moät quaù trình
bao goàm taát caû caùc hoaït ñoäng
cuûa doanh nghieäp nhaèm ñaùp

Ñònh nghóaÑònh nghóa

cuûa doanh nghieäp nhaèm ñaùp
öùng nhu caàu cuûa thò tröôøng
thoâng qua quaù trình mua baùn,
trao ñoåi saûn phaåm.



o Khoa hoïc marketing baét ñaàu xuaát hieän
töø nhöõng naêm 1900.

o Quaù trình phaùt trieån cuûa marketing coù

3. Quaù trình hình thaønh3. Quaù trình hình thaønh
vaø phaùt trieån cuûa marketingvaø phaùt trieån cuûa marketing

o Quaù trình phaùt trieån cuûa marketing coù
theå ñöôïc chia thaønh 2 giai ñoaïn:

 Marketing truyeàn thoáng

 Marketing hieän ñaïi.



3a Ñaëc ñieåm cuûa marketing truyeàn 3a Ñaëc ñieåm cuûa marketing truyeàn 
thoángthoáng

1. Chæ tham gia vaøo khaâu baùn haøng

2. Ñaùp öùng nhu caàu ngaén haïn

3. Thöïc hieän chöông trình kinh doanh ngaén haïn3. Thöïc hieän chöông trình kinh doanh ngaén haïn

4. Quan taâm ñeán vieäc baùn haøng ñeå thu ñöôïc lôïi
nhuaän cao neân goïi laø marketing baùn haøng

5. Lôïi ích khaùch haøng ít nhieàu bò vi phaïm



6. Chuù troïng thu huùt khaùch haøng môùi

Trong lyù thuyeát marketing, khaùch
haøng ñöôïc chia thaønh 3 nhoùm:

3a Ñaëc ñieåm cuûa marketing truyeàn 3a Ñaëc ñieåm cuûa marketing truyeàn 
thoángthoáng

haøng ñöôïc chia thaønh 3 nhoùm:

 Khaùch haøng cuõ, khaùch haøng trung
thaønh (Loyal customers)

 Khaùch haøng ñaõ maát (Lost customers)

 Khaùch haøng môùi (New customers)



7. Laø marketing “ñaåy” (Push marketing)

Nhaän xeùt: Hoaït ñoäng marketing
cuûa doanh nghieäp ít nhieàu coù lieân

3a 3a ÑaëcÑaëc ñieåmñieåm cuûacuûa marketing marketing truyeàntruyeàn
thoángthoáng

cuûa doanh nghieäp ít nhieàu coù lieân
quan ñeán caùc ñaëc ñieåm treân  doanh
nghieäp theo quan ñieåm marketing
truyeàn thoáng.



1. Tham gia vaøo toaøn boä quaù trình hoaït
ñoäng saûn xuaát kinh doanh.

2. Ñaùp öùng nhöõng nhu caàu ngaén haïn vaø

3b. Ñaëc ñieåm cuûa marketing hieän ñaïi3b. Ñaëc ñieåm cuûa marketing hieän ñaïi

2. Ñaùp öùng nhöõng nhu caàu ngaén haïn vaø
ñaëc bieät quan taâm ñeán nhöõng nhu caàu
daøi haïn.

 Marketing hieän ñaïi coù tính chuû ñoäng
hôn vaø khaùch haøng seõ bò leä thuoäc vaøo
doanh nghieäp.



3. Chöông trình kinh doanh daøi haïn
(chieán löôïc)

4. Muïc tieâu cuûa marketing hieän ñaïi: ñaùp

3b Ñaëc ñieåm cuûa marketing hieän ñaïi3b Ñaëc ñieåm cuûa marketing hieän ñaïi

4. Muïc tieâu cuûa marketing hieän ñaïi: ñaùp
öùng toái ña nhu caàu cuûa khaùch haøng vaø
thoâng qua ñoù thu ñöôïc lôïi nhuaän.



5. Toái ña hoùa lôïi ích vaø mong ñôïi cuûa khaùch
haøng vaø xaõ hoäi: chaúng nhöõng toái ña hoùa
nhu caàu maø coøn ñaùp öùng mong ñôïi cuûa
khaùch haøng vaø xaõ hoäi, töùc laø ñaùp öùng toát

3b Ñaëc ñieåm cuûa marketing hieän ñaïi3b Ñaëc ñieåm cuûa marketing hieän ñaïi

khaùch haøng vaø xaõ hoäi, töùc laø ñaùp öùng toát
nhaát.



6. Quan taâm ñeán caû 3 nhoùm khaùch haøng:

 Löu giöõ khaùch haøng cuõ

 Kieám laïi khaùch haøng ñaõ maát

3b Ñaëc ñieåm cuûa marketing hieän ñaïi3b Ñaëc ñieåm cuûa marketing hieän ñaïi

 Kieám laïi khaùch haøng ñaõ maát

 Boå sung khaùch haøng môùi

7. Laø marketing keùo (Pull marketing)



o Thôøi kyø 1900-1960: marketing laø moät laõnh
vöïc cuûa khoa hoïc kinh teá vaø chuû theå cuûa
caùc hoaït ñoäng marketing laø nhaø marketing.

o Thôøi kyø 1960 ñeán ñaàu theá kyû XXI:

3. Quaù trình phaùt trieån cuûa marketing3. Quaù trình phaùt trieån cuûa marketing

o Thôøi kyø 1960 ñeán ñaàu theá kyû XXI:
marketing laø 1 ngaønh öùng duïng cuûa khoa
hoïc haønh vi.

 Khoa hoïc kinh teá döïa treân tính hôïp lyù.
 Khoa hoïc haønh vi döïa treân söï caûm xuùc.



Quản trị marketing là sự phân

tích, hoạch định, thực hiện và kiểm

tra các chương trình đã đề ra nhằm

4. Quaûn trò marketing4. Quaûn trò marketing

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.



Môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh

1980s 20071990s 2010



Các quan điểm quản trị
marketing

Quan điểm sản xuất: Quan điểm này

cho rằng người tiêu dùng sẽ ưa thích những

sản phẩm được bán rộng rãi và giá hạ. Đây

là trường hợp khi cầu lớn hơn cung và giálà trường hợp khi cầu lớn hơn cung và giá

thành sản phẩm hãy còn quá cao.

Quan điểm sản phẩm: Quan điểm này

cho rằng người tiêu dùng sẽ ưa những sản

phẩm có chất lượng cao nhất, công dụng

nhiều hay có những tính năng mới.



Quan điểm bán hàng: Quan điểm này
cho rằng doanh nghiệp cần phải có nhiều nỗ
lực trong việc tiêu thụ và xúc tiến.

Quan điểm marketing: Quan điểm nàyQuan điểm marketing: Quan điểm này
cho rằng doanh nghiệp cần xác định được nhu
cầu và mong muốn của khách hàng và phải có
những phương thức đáp ứng hữu hiệu hơn
các đối thủ cạnh tranh.

Quan điểm marketing xã hội: Quan điểm
này kết hợp giữa quan điểm marketing và
quan điểm xã hội.



Quy trình marketing

(1) Đánh giá cơ hội thị trường (2) Phân tích chiến 
lược marketing

(4) Kế hoạch    
marketing mix

Môi trường 
vĩ mô

Ngành KD 
liên quan

Thị trường 
liên quan
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Phân khúc  thị 
trường

Sản phẩm 

Giá cả

(3)

Chiến 
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(5) Đánh giá và quản lý

Công ty
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Thị trường mục 
tiêu 

Định vị

Giá cả

Hệ thống phân phối

Chiêu thị



Quy trình quản trị marketing

Quy trình quản trị marketing gồm có 5
bước sau đây:

1. Phân tích cơ hội thị trường

2. Nghiên cứu và lựa chọn TT mục tiêu

23

2. Nghiên cứu và lựa chọn TT mục tiêu

3. Thiết kế chiến lược marketing

4. Hoạch định các chương trình marketing

5. Tổ chức, thực hiện và kiểm tra nỗ lực
marketing.



Bước 1. Phân tích cơ hội thị trường

Mỗi doanh nghiệp cần phải tìm ra cho

mình những cơ hội thị trường mới chứ

không thể dựa mãi vào những sản phẩm

24

không thể dựa mãi vào những sản phẩm

và thị trường hiện có của mình mãi được.

Muốn vậy DN phải đánh giá cơ hội thị

trường.



Để đánh giá cơ hội thị trường doanh

nghiệp cần có hệ thống thông tin marketing

để thu thập những thông tin quan trọng từ

môi trường marketing bao gồm môi trường

25

môi trường marketing bao gồm môi trường

vi mô và môi trường vĩ mô để xem các yếu

tố đó tác động đến tình hình tiêu thụ và lợi

nhuận của doanh nghiệp như thế nào.



Bước 2. Nghiên cứu, lựa chọn thị 
trường mục tiêu

Mỗi cơ hội phải được nghiên cứu kỹ

để việc lựa chọn có thể thu hẹp bớt lại. Để

làm việc này phải trải qua các bước:

26

- đo lường và tiên liệu nhu cầu.

- phân khúc thị trường.

- lựa chọn thị trường mục tiêu.



Khi chọn trong các khúc thị trường để

tìm ra thị trường mục tiêu nhà quản trị

Marketing phải định lượng mức độ hấp dẫn

27

Marketing phải định lượng mức độ hấp dẫn

của từng khúc thị trường và thế mạnh của

doanh nghiệp sao cho phù hợp nhất với

mục tiêu và nguồn lực của doanh nghiệp

đó.



+ Mục tiêu của doanh nghiệp gồm các mục

tiêu về lợi nhuận, doanh số, phát triển

kinh doanh và tín nhiệm của khách hàng.

28

kinh doanh và tín nhiệm của khách hàng.

+ Nguồn lực của doanh nghiệp gồm có

nguồn vốn, bí quyết, khả năng phân phối

cần thiết của doanh nghiệp đó.



Bước 3. Thiết kế chiến lược 
marketing

Sau khi chọn thị trường mục tiêu,

doanh nghiệp cần xác định vị trí sản phẩm

của các đối thủ cạnh tranh trên bản đồ

29

định vị sản phẩm để từ đó phân tích và

quyết định vị trí cho sản phẩm của mình.

Tiếp đến phải chủ động phát triển sản

phẩm mới, thử nghiệm rồi tung chúng ra thị

trường.



Sau khi tung sản phẩm ra thị trường,

chiến lược sản phẩm mới sẽ phải điều

chỉnh theo từng giai đoạn khác nhau trong

30

chu kỳ sống sản phẩm, theo vị thế của

doanh nghiệp (dẫn đầu thị trường, thách

thức, theo đuôi, nếp góc) và có tính đến cơ

hội và thách thức toàn cầu luôn thay đổi.



Bước 4. Hoạch định các chương 
trình marketing

Chiến lược phải được thể hiện bằng
chương trình marketing. Một chương trình
marketing gồm có các quyết định cơ bản
về chi phí cho marketing, marketing mix

31

về chi phí cho marketing, marketing mix
và phân bổ kinh phí cho marketing.

Chi phí cho marketing thường được xác
định theo một tỷ lệ % so với doanh thu.

DN cũng phải quyết định phân bổ chi phí
marketing cho các công cụ trong marketing
mix.



 Marketing mix là sự phối hợp các biến số

của marketing mà DN có thể kiểm soát

được để tạo nên một sự đáp ứng cần thiết

trong thị trường mục tiêu.

32

trong thị trường mục tiêu.

 Bốn biến số đó là: sản phẩm (product),

giá cả (price), phân phối (place) và xúc tiến

(promotion).

=> Do đó marketing mix còn được gọi là

sự phối hợp của 4P.



 Sản phẩm là hàng hóa hay dịch vụ mà

DN cung ứng ra thị trường mục tiêu.

 Giá cả là số tiền mà KH phải chi ra để

33

có được SP.

 Phân phối là các hoạt động nhằm đưa

SP đến khách hàng mục tiêu.

 Xúc tiến là các hoạt động truyền thông

những giá trị của SP và thuyết phục KH

mục tiêu mua SP đó.



 Tương ứng với 4P, Robert Lauterborn

nêu ra 4C. Đó là SP phải phù hợp với nhu

cầu và ước muốn của KH (Customer

34

needs and wants), giá cả phải phù hợp với

chi phí đối với KH (Cost to the customer),

phân phối phải thuận lợi (Convenience) và

xúc tiến phải có truyền thông

(Communication).



Bước 5. Tổ chức, thực hiện và kiểm 
tra nỗ lực marketing

Tổ chức marketing: DN phải xây

dựng một tổ chức marketing có đủ khả

năng để thực hiện chương trình marketing

35

đó. Đối với các công ty nhỏ một người có

thể thực hiện tất cả các nhiệm vụ

marketing, còn đối với công ty lớn thì có

một số người chuyên trách các nhiệm vụ

khác nhau của marketing.



Thực hiện Marketing

Người phụ trách marketing của DN có

thể là một Phó Giám đốc, người này có

trách nhiệm phối hợp các nhân viên

36

marketing và đồng thời có trách nhiệm hợp

tác chặt chẽ với các phòng ban khác trong

DN để thực hiện một cách hiệu quả các

chương trình, kế hoạch marketing. Định kỳ,

các cán bộ quản trị cần gặp gỡ thuộc cấp

để uốn nắn, động viên kịp thời.



Kiểm tra Marketing

Trong quá trình thực hiện chắc chắn

sẽ có những khiếm khuyết dẫn đến thất bại

do đó doanh nghiệp phải định kỳ kiểm tra

37

do đó doanh nghiệp phải định kỳ kiểm tra

marketing. Nội dung kiểm tra gồm có:

- Kiểm tra kế hoạch năm.

- Kiểm tra khả năng sinh lời.

- Kiểm tra chiến lược.



Kiểm tra kế hoạch năm

Kiểm tra kế hoạch năm nhằm bảo

đảm cho DN sẽ đạt được những chỉ tiêu về

doanh thu, lợi nhuận, năng suất lao động

bình quân, tốc độ chu chuyển vốn, tỷ suất

38

bình quân, tốc độ chu chuyển vốn, tỷ suất

chi phí lưu thông… Việc kiểm tra này được

thực hiện theo từng tháng, từng quý qua

đó sẽ phát hiện những nguyên nhân ảnh

hưởng đến kết quả kinh doanh để có

những biện pháp khắc phục kịp thời.



Kiểm tra khả năng sinh lời

Kiểm tra khả năng sinh lời là đo lường

khả năng sinh lời thực tế của các sản

phẩm, nhóm khách hàng, kênh phân phối,

39

phẩm, nhóm khách hàng, kênh phân phối,

quy mô đơn đặt hàng. Phân tích khả năng

sinh lời của marketing là một công cụ được

sử dụng để đo lường khả năng sinh lời của

các hoạt động marketing khác nhau.



Kiểm tra chiến lược

Kiểm tra chiến lược là nhằm đánh giá

xem chiến lược marketing của công ty có

còn phù hợp với tình hình thực tiễn của thị

40

trường nữa hay không để có sự thay đổi

chiến lược kịp thời. Để thực hiện việc kiểm

tra này doanh nghiệp sử dụng công cụ

thẩm tra marketing (Marketing audit).



Sự chấp nhận nhanh chóng
Quản trị marketing

Ngày nay Quản trị marketing được chấp

nhận trong lãnh vực kinh doanh hay phi kinh

doanh ở tất cả các nước.

41

Trong lãnh vực kinh doanh, marketing

được phổ biến nhanh chóng đối với SP

đóng gói sẵn, hàng bền và các thiết bị công

nghiệp. Còn đối với các dịch vụ chuyên môn

như luật sư, kế toán, bác sĩ, kiến trúc sư thì

vừa mới chấp nhận marketing.



 Trong lãnh vực phi kinh doanh như

trường đại học, bệnh viện, văn nghệ, tôn

giáo, chính trị, thể thao… cũng ngày càng

quan tâm đến marketing.

42

quan tâm đến marketing.

 Trong phạm vi quốc tế, những công ty

đa quốc gia như Nestlé, Unilever, Toyota,

Sony… đang đầu tư nhiều cho việc nâng

cao trình độ marketing toàn cầu của mình.



Moät soá löu yù quan troïngMoät soá löu yù quan troïng
Marketing khoâng phaûi… maø laø…

1.Chæ laø baùn saûn phaåm cuï theå  Baùn yù töôûng, lôïi ích

2. Chæ laø baùn haøng  Baùn haøng laø 1 trong caùc chöùc naêng 
cuûa marketing

3. Duøng kyõ xaûo ñeå thuyeát
 Laøm cho hoï töï nguyeän ñeán vôùi ta3. Duøng kyõ xaûo ñeå thuyeát

phuïc ngöôøi mua  Laøm cho hoï töï nguyeän ñeán vôùi ta

4. Chæ laø quaûng caùo
 Caäp nhaät yù töôûng cuûa khaùch haøng
vaøo thieát keá, tröng baøy, quaûng baù
saûn phaåm

5. Chæ coù lôïi cho saûn phaåm 
tieâu duøng

 Cho moïi saûn phaåm vaø caùc hoaït
ñoäng khaùc

6. Chæ laø traùch nhieäm cuûa 
phoøng Tieáp thò

 Laø traùch nhieäm cuûa moïi ngöôøi
trong coâng ty


