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Truyền thông Marketing 
(Marketing Communication)



Ba chức năng chính trong quản trị doanh nghiệp ?  

1 Mọi doanh nghiệp được quản trị thông qua ba chức năng chính: quản 
trị tài chính, quản trị tiếp thị và quản trị vận hành.

Quản trị tiếp thị chịu trách nhiệm quản trị về bán, tạo ra nhu cầu của 
khách hàng và hiểu được mong muốn và nhu cầu của khách hàng. 

Các chức năng kinh doanh khác như : kế toán, nhân sự, thu mua, kỷ 
thuật … 

2

3

4 Truyền thông marketing là một  trong những nội dung quan trọng của 
quản trị tiếp thị 

Presenter
Presentation Notes
1)What are major functions of business :  finance, marketing and operation. 2) What is function of management ? Panning, organizing ( coordinating ), controlling and leading ( directing ) , staffing  Planning is the function of management that involves setting objectives and goals and choosing right steps to achieve these goals and objectives  in a organization. Organizing ( coordinating ) is the function of management that involves to determine how he will distribute resources and organize his employees according to the plan.Leading  ( directing )involves expressing a vision, energizing employees, inspiring and motivating people using vision, influence, persuation,  Controlling involves ensuring that performance does not go against the standards3) What is  operations, operations management, operation managersThe term operations embraces all the activities required to create and deliver an organisation's goods or services to its customers or clients.Operations management is concerned with the design, management, and improvement of the systems that create the organisation's goods or services. The majority of most organisations’ financial and human resources are invested in the activities involved in making products or delivering services. Operations management is therefore critical to organisational success.



Truyền thông marketing  ? 

1

Truyền thông marketing được mô tả như tất cả các thông điệp và 

phương tiện truyền thông mà công ty  sử dụng để giao tiếp với thị 

trường

Truyền thông marketing có hai mục tiêu : tạo ra nhu cầu của khách 
hàng và rút ngắn chu kỳ bán hàng

Truyền thông ( communication) được mô tả như là “ống dẩn nước” 

truyền ngôn ngữ, âm thanh và hình ảnh  tới người nhận ( khách hàng ) 

và tự động họ biết nghĩa là gì.  Chúng là công cụ không phải là nội 

dụng.

1

1

Presenter
Presentation Notes
Marketing communication (MarCom) is a fundamental and complex part of a company’s marketing efforts. Loosely defined, MarCom can be described as all the messages and media you deploy to communicate with the market.Before we can really understand how marketing communications works, we need to overcome a common-sense understanding of communication described by Reddy (1979) as the “conduit” metaphor. This commonsense perspective assumes that words and phrases are containers that have meaning in and of themselves irrelevant of who is speaking, when they are speaking or how. According to this view all communication, consequently, involves nothing more than sending (or transmitting) meaning through words and phrases to passive recipients who automatically know what they mean.Words are not containers they are tools. Communication is not simply transmission. We are going to look at three sets of ideas: “social constructionism”, “ordinary language philosophers”, “ behaviour economics.Marketing communication includes advertising, direct marketing, branding, packaging, your online presence, printed materials, PR activities, sales presentations, sponsorships, trade show appearances and more.



Công cụ của truyền thông marketing  

Truyền thông tiếp thị bao gồm: bán hàng cá nhân ( personal selling), quảng cáo (advertising) , 

marketing trực tiếp (direct marketing ), Quan hệ  cộng đồng (Public Relations), chương trình 

khuyến mãi ( sales promotion ), marketing online ( online marketing)

Presenter
Presentation Notes
Marketing communication (MarCom) is a fundamental and complex part of a company’s marketing efforts. Loosely defined, MarCom can be described as all the messages and media you deploy to communicate with the market.Before we can really understand how marketing communications works, we need to overcome a common-sense understanding of communication described by Reddy (1979) as the “conduit” metaphor. This commonsense perspective assumes that words and phrases are containers that have meaning in and of themselves irrelevant of who is speaking, when they are speaking or how. According to this view all communication, consequently, involves nothing more than sending (or transmitting) meaning through words and phrases to passive recipients who automatically know what they mean.Words are not containers they are tools. Communication is not simply transmission. We are going to look at three sets of ideas: “social constructionism”, “ordinary language philosophers”, “ behaviour economics.Marketing communication includes advertising, direct marketing, branding, packaging, your online presence, printed materials, PR activities, sales presentations, sponsorships, trade show appearances and more.



Bán cá nhân
( Personal selling )



Bán cá nhân & thuật hùng biện 

1

Bán cá nhân (  personal selling )như  là nghệ thuật hùng biện.  Đối với 

Aristotle, hùng biện là khả năng phát hiện ra các phương tiện thuyết 

phục trong bất kỳ tình huống  nào. KhốI xây dựng cơ bản của phương 

tiện thuyết phục là: UY TÍN, MẦM BỆNH và HỢP LÝ

Theo Aristotle, các công cụ mà chúng ta tạo ra những các khối là: GIỚI 

THIỆU , TƯỜNG THUẬT , PHÂN CHIA , CHỨNG MINH, BÁC BỎ VÀ 

KẾT LUẬN 

Sự khác biệt chính giữa UY TÍN (ethos), MẦM BỆNH (pathos) và HỢP LÝ

(logo) - UY TÍN là một sự hấp dẫn đối với đạo đức; MẦM BỆNH là một sự 

hấp dẫn đối với cảm xúc ; HỢP LÝ là một sự hấp dẫn đối với logic.
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Presenter
Presentation Notes
For Aristotle, rhetoric is the ability to spot the means of persuasion in any given situation. The basic building blocks of persuasion are consistent but, for him, how we use them depends on the situation we are in. These building blocks are: ethos, pathos and logos.According to Aristotle, the tools through which we craft these building blocks are: introduction, narration, division, proof, refutation and conclusion.We actually have to deliver the rhetoric in a speech, interview, sales pitch etc. This involves thinking about our personal appearance, presentation style, use of humour, tone of voice, visual aids. Often it requires us to memorise a lot of information and find a way to access it when we need it. But, Aristotle tells us, these are skills you can improve through practice.



Quảng cáo 
( Advertising)



Quảng cáo ?

1

Năm 1904, một sự kiện huyền thoại trong một công ty quảng cáo đã 

xảy ra. Cuộc đối thoại giữa John Kenedy  và Albert Lasker đánh dấu sự 

khởi đầu của cuôc cách mạng trong sáng tạo quảng cáo.  

Chúng hoạt động bằng cách tạo ra chú ý về một sản phẩm, quan tâm 

đến các tính năng mà nó cung cấp, ước muốn nó và khuyến khích ai đó 

hành động theo mong muốn đó (mô hình AIDA).

Huyền thoại này đánh dấu các tổ chức ngành quảng cáo nhận thức 

được mục đích thực sự của quảng cáo. Nó không chỉ đơn thuần là 

trình bày thông tin. Nói một cách đơn giản.  Quản cáo được thiết kế để 

thu hút sự chú ý và thuyết phục.

1

1

Presenter
Presentation Notes
To do this, let’s take a trip back to 1904. It was then, at the office of an American ad agency, that a legendary event in the production of advertising took place. Recounted by O’Reilly and Tennant (2009), the legend starts with an ad executive sat at his desk. A messenger rings him a slip of paper that reads:All these years later, it sounds ridiculously simple; it’s now a given that advertising is about salesmanship. But in 1904 the idea was ownright revolutionary. Until then the pioneers of advertising had simply invited or implored readers to visit their shops and buy their products. Hence, when Kennedy asked Lasker what he thought advertising was about, Lasker answered “news”. “No,” said Kennedy, “news is a technique of presentation, but advertising is a very different thing”. In Kennedy’s view, it was about giving people a “reason why” they should purchase a product. So, this legend marks a point at which a group of individuals and organisations that comprised the advertising industry became aware of advertising’s real purpose. Advertising is more than such “classified listings”. It is designed to attract and persuade potential customers. It does not simply list information about the product – indeed, as we will see much advertising contains no product information at all – but rather it sells.it works by creating awareness of a product, interest in the features it offers, desire for it and encourages someone to act on that desire (this is known as the AIDA model of sales). Put more simply, it promotes and persuades.



Mô hình AIDA ?



Các mô hình tâm lý học giải thích quảng cáo 

1

ELM đã được cung cấp như một phần mở rộng của mô hình IPM. Nó thực 

hiện điều này bằng cách chuyển trọng tâm từ thông tin trong một quảng 

cáo sang thái độ của người tiêu dùng đối với nó. 

Thông qua mô hình IPM, các nhà nghiên cứu đã điều tra những loại thông 
tin mà người tiêu dùng xử lý và đưa ra cách tốt nhất để trình bày thông tin
đó để đảm bảo rằng người tiêu dùng tiếp cận thông tin trong quảng cáo.

2
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Có ba mô hình tâm lý học giải thích cách hoạt động của quảng cáo: Mô 
hình xử lý thông tin ( Information Processing Model (IPM), Mô hình Khả 
năng Dựng lên (Elaboration Likelihood Model (ELM). mô hình Nhận thức-
Thử nghiệm-Tăng cường (Awareness- Trial Reinforcement (ATR).

Presenter
Presentation Notes
we will explore three psychological theories that explain how advertising works – that is to say, theories which unlock the blackbox in some way. First, we will look at the Information Processing Model (IPM). We will then look at attitude based models, primarily the Elaboration Likelihood Model (ELM). Finally, we will look at low-involvement models, notably the Awareness-Trial-Reinforcement model (ATR).The starting point of the IPM is that consumers extract information from adverts to inform their purchase decisions. Informed by this model, researchers have investigated what types of information consumers use and how best to present that information to ensure that consumers access the information in adverts.



Các mô hình tâm lý học giải thích  quảng cáo   

1

Nghiên cứu tham gia thấp cho rằng quảng cáo có thể cũng cố bất kỳ trải 

nghiệm “thử” nào để người tiêu dùng mua nhiều lần. Do đó từ nghiên cứu  

mức độ tham gia thấp, chúng ta có được mô hình ATR , có nghĩa là người 

tiêu dùng cân thử một lựa chọn mới .

Cả mô hình IPM và ELM đều không cho phép quảng cáo thất bại trong khi 
đó thì thưc tiển quảng cáo không hiệu quả thì phổ biến hơn. Nghiên cứu 
cho thấy rằng thái độ không thay đổi trước khi mua hàng mả chỉ thay đổi 
sau đó. Do đó nghiên cứu  tham gia thấp đã được phát triển. 
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Mô hình ELM mô tả hai con đường mà qua đó người tiêu dùng có thể ảnh 
hưởng bới quảng cáo. Tuyến đường “trung tâm – giải thích quảng cáo  và 
tuyến đường “ ngoại vị “ - không giải thích và chỉ đơn giản là thừa nhận do 
màu sắc, hình ảnnh. Do đó, thay đổi thái độ  là kết quả của quảng cáo  

Presenter
Presentation Notes
The “central” route describes an instance in which it is highly likely that someone will elaborate, or think about, the information in the advert. . In contrast, a “peripheral” route to persuasion occurs when a consumer isnot motived to elaborate on the information and simply acknowledges basic cues in the ad such as colours and images and ignores more complex information.So, ELM assumes that true persuasion – a change of attitude – is a function of the elaboration that occurs as a result of an advert.Both IPM and ELM don’t really allow for advertising to failempirical research shows that attitudes don’t change prior to a purchase but only after. As such, low involvement models tell us that advertising can really only make a consumer aware of a product. Thus, from low-involvement research, we get the Awareness- TrialReinforcement model of advertising.



Các loai quảng cáo ? 

1

Sự phát triển của Internet đã ảnh hưởng năng nề đến quảng cáo trên báo 
và tạp chí . Tương lai của quảng cáo trên báo và của tạp chí không được 
sáng sủa  

So với báo và tạp chí, doanh thu quảng cáo của đài phát thanh đã đạt kết 

quả tốt.do Khả năng thích ứng dễ dàng của đài với các hình thức truyền 

thông mới. 

2
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Bất chấp sự gia tăng phương tiện truyền thông kỷ thuât số, các hình thức 
quảng cáo truyền thống đã chứng minh hiệu quả lâu dài tờ rơi và biển 
quảng cáo

4

quảng cáo truyền hình không ảnh hưởng  đến sụt giảm doanh thu..Các 

công nghệ mới như DVR cho phép người xem TV bỏ qua quảng cáo không 

có tác động tiêu cực đến quảng cáo. 



Các lọai quảng cáo? 
?

5

Quảng cáo lan truyền ( viral ads ) là một công cụ MarCom có khả năng tác 
động đến hành vi chia sẻ, lan truyền quảng cáo từ người này đến người 
khác một cách nhanh chóng 

6
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Các nền tảng truyền thông kỹ thuật số như website, Tối ưu hóa công cụ 
tìm kiếm (SEO) đã tạo ra nhiều khả năng quảng cáo mới. 

8 Điện thoại di động thông minh cung cấp một số con đường khác nhau cho 

các nhà quảng cáo. 

Các trang web truyền thông xã hội như Facebook, truyền thông marketing 
youtube  tạo ra các quảng cáo được nhắm mục tiêu. Các dịch vụ e-mail 
miễn phí như Gmail cũng phụ thuộc vào quảng cáo được nhắm mục tiêu để 
tồn tại



Quảng cáo của Apple trên truyền hình 

1

Trong khi khán giả ngồi bất động, một người phụ nữ chạy về phía trước 

cầm búa tạ ném vào màn hình khiến màn hình phát nổ trong chớp nhoáng 

và bốc khói. Khi khung cảnh mờ dần, một người kể chuyện đã thông báo 

về sản phẩm. “Vào ngày 24 tháng 1, Apple Computer sẽ giới thiệu 

Macintosh. Và bạn sẽ thấy tại sao năm 1984 sẽ không giống năm 1984

3

Đoạn quảng cáo cho thấy một khán phòng xám xịt, nơi những người 

giống hệt nhau ngồi trước một màn hình lớn. Trên màn hình là một người 

đàn ông, đang nói với khán giả “Chúng ta là một người, có một ý chí,” “Kẻ 

thù của chúng ta sẽ tự nói với nhau cho đến chết. Và chúng ta sẽ chôn vùi 

họ với sự nhầm lẫn của chính họ. Chúng ta sẽ thắng thế. 

Presenter
Presentation Notes
Với đoạn phim quảng cáo này, Apple tự xác định mình là người tiên phong cho thế hệ mới. Thay vì tiếp thị sản phẩm của mình như những công cụ thiết thực, họ đã quảng cáo chúng như những thiết bị chống lại sự phù hợp 



Quảng cáo Apple năm 1984



Quan hệ cộng đồng
( Public relation)



Quân hệ cộng đồng ?    

1

Những nỗ lực PR đưa sản phẩm và thương hiệu lên báo chí có giá trị hơn nhiều so 

với một quảng cáo đơn thuần. Bất kể số phận của quảng cáo như thế nào, PR  có 

một vai trò ngày càng tăng trong các chiến dịch tiếp thị 

2

3

Có bốn mô hình PR : mô hình công khai triệt để  ( raditional publicity model), mô 

hình thông tin công khai (public information model ), mô hình truyền thông thuyết 

phục (Persuasive communication model) và mô hình đối xứng hai chiều (Two-way 

symmetric model. 

Trong khi quảng cáo là việc sử dụng không gian truyền thông có trả tiền để bán 

một thứ gì đó, thì quan hệ công chúng (public relation-PR) là nỗ lực thiết lập và 

duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa một tổ chức và các cộng đồng của nó. Trên thực 

tế, các chiến dịch PR cố gắng sử dụng báo chí tự do để khuyến khích đưa tin 

thuận lợi 



4 Mô hình và 4 giai đoạn quan hệ cộng đồng ?    

1

Có bốn mô hình PR : mô hình công khai triệt để  ( raditional publicity 

model), mô hình thông tin công khai (public information model ), mô hình 

truyền thông thuyết phục (Persuasive communication model) và mô hình 

đối xứng hai chiều (Two-way symmetric model

2

Bất kể mục đích của nó là gì, một chiến dịch PR điển hình thường bao 

gồm bốn giai đoạn: giai đoạn nghiên cứu ban đầu, giai đoạn chiến lược,  

giai đoạn chiến thuật, giai đoạn đánh giá



Ví dụ:  Quan hệ công đồng  



Ví dụ :  youtube Marcom



Khuyến mại 
(Sales promotion)



1

Khuyến khích mua hàng hay thường gọi là khuyếb mãi là một trong những 

công cụ khá hữu hiệu của MarCom. Cần phân biệt khuyến mại ( sales  

promotion ) và khuyến mãi ( trade promotion)  

2

Có nhiều cách khác nhau để thực hiện một chương trình khuyến mại 

thành công, nhưng hãy tập trung vào một số cách được sử dụng thường 

xuyên nhất: giá thỏa thuận, ưu đãi gói tiền thưởng, quà tặng, phiếu giảm 

giá, phiếu giám giá trên di động, mẩu   

Khuyến mại ? 

Presenter
Presentation Notes
Price deal. It is a temporary cost reduction, for instance, 20% off for a coffee for a week.Loyalty reward program. This means that customers collect points or credits when they buy coffee. If they get 10 points, for example, they will have one coffee for free.Bonus-pack deal. It means that a customer can get more products paying the original price. For instance, they pay a dollar for one cup of coffee and get free candy, which gives some positive emotions and makes them come back in the future. Giveaways. These tactics aim to increase brand awareness. It means giving some items for free in exchange for personal information to use in further marketing. For example, offer a free cup of coffee in exchange for a phone number, which you can use for many purposes: promoting new sales, sharing updates and news with short text messages, etc. Coupons. You can sell coffee for the original price and give a coupon, which will make the next purchase 5% cheaper. Mobile couponing. It stands for coupons received on mobile phones via SMS. To get a discount, a customer needs to show the coupon on their smartphone. Sampling. Choosing this promotion type, companies give a sample of the product; for instance, the first cup of coffee to promote a new taste.



1

Một số kỷ thuật khuyến mại phổ biến:  giảm giá,ưu đãi có giới hạn thời 

gian, khuyến mãi theo mùa, “1 + 1 = 3“, khuyến mãi ngày lễ, quà, cuộc thi,  

đểm thưởng, giá đặc biệt, phiếu mua hàng đầu tiên, miễn phí vận chuyển

2
Thí dụ: 

- Ứng dụng “phản xạ có điều kiện” của Ivan Pavlov trong khuyến mại. 

Khuyến mại ? 

Presenter
Presentation Notes
Sme popular techniques as well as less used methods that will help you increase sales without much effort.Discounts, time-limited offers, seasonal promotions, “1+1=3“, discounts, time-limited offers, seasonal promotions, “1+1=3“, holiday promotions, gifts, contests, reward points, special prices, first- purchase coupons, Free shipping



Marketing trực tiếp 
( Direct marketing)



Marketing trực tiếp     

1

Các loại marketing trực tiếp : thư trực tiếp, marketing qua điện thoại, marketing

qua email, marketing bằng tin nhắn (SMS), marketing bằng tờ rơi sử dụng hộp 

thư, bán hàng trực tiếp

Tiếp thị trực tiếp là một hình thức quảng cáo nhắm mục tiêu cụ thể đến một 

người hoặc công ty để tạo ra hoạt động kinh doanh mới. Thư trực tiếp, tiếp 

thị qua điện thoại và tiếp thị qua email là tất cả các loại hình tiếp thị trực 

tiếp phổ biến.

1

Presenter
Presentation Notes
direct mail, telemarketing, email marketing, text ( SMS) marketing, leaflet marketing using letter box drops and handounts, direct selling 



MarCom online 
( online Marcom)



Marketing  trực tuyến:  Web 1.0  website   

1

Ứng dụng web là một phần mềm hoặc chương trình có thể truy cập được bằng 

bất kỳ trình duyệt web nào. Các ứng dụng phổ biến bao gồm Google Apps và 

Microsoft 365. Google Apps for Work có Gmail, Google Tài liệu, Google Trang 

tính, Google Trang trình bày, lưu trữ trực tuyến và hơn thế nữa. Các chức năng 

khác bao gồm chia sẻ tài liệu và lịch trực tuyến.

Website là một tập hợp các trang web được hiển thị trên web cùng với

các trình duyệt như Internet Explore, Fire Fox. Nó chứa nhiều hơn một 

trang web chứa thông tin. Nó là nơi dùng để hiển thị nội dung. Một trang 

web được lưu trữ trên một hoặc nhiều máy chủ web. Nó có thể truy cập 

qua mạng như Internet hoặc mạng cục bộ riêng thông qua địa chỉ IP. 
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Marketing trực tuyến:  Web 2.0 truyền thông xã hội    

1

Truyền thông xã hội là con dao hai lưỡi: Một mặt, người dùng có thể bỏ

Facebook có thể quay lại bất cứ lúc nào và tiếp tục hoạt động của họ; mặt 

khác, thông tin của một người không bao giờ bị xóa hoàn toàn. 

2

Sự phổ biến của các phương tiện truyền thông xã hội Web 2.0 như 

Facebook và Twitter cho phép bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng bắt đầu 

phát triển một chân dung trực tuyến. Một người nào đó phụ trách tuyển 

dụng có thể tìm kiếm thông tin trên Internet về những nhân viên mới tiềm 

năng ngay cả trước khi gọi điện cho người giới thiệu.

Presenter
Presentation Notes
A website is a group of globally accessible, interlinked web pages which have a single domain name.A web application is a software or program which is accessible using any web browser.Developing your website helps you in branding your business.



Marketing trực tuyến:   Thư điện tử   

1

Việc sử dụng e-mail đã phát triển một phần lớn là do những phát triển 

thương mại sau này. Các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) đã đóng gói 

các tài khoản e-mail có khả năng truy cập Internet và hầu hết tất cả các 

trình duyệt web (chẳng hạn như Netscape, sẽ được thảo luận ở phần sau 

của phần này) đều bao gồm một dạng dịch vụ e-mail.  

2

E-mail đã tồn tại khá lâu. Ban đầu, các tin nhắn điện tử được ghi lại 

trong một hệ thống máy tính máy tính lớn. Mỗi người làm việc trên máy 

tính sẽ có một thư mục cá nhân, vì vậy việc gửi tin nhắn cho người đó 

không khác gì tạo một tài liệu mới trong thư mục của người đó. 

Presenter
Presentation Notes
A website is a group of globally accessible, interlinked web pages which have a single domain name.A web application is a software or program which is accessible using any web browser.Developing your website helps you in branding your business.



MarCom thực phẩm hữu cơ
(MarCom for organic food)



MarCom thực phẩm hữu cơ  

1

Sự phát triển của Internet đã ảnh hưởng năng nề đến quảng cáo trên báo 
và tạp chí . Tương lai của quảng cáo trên báo và của tạp chí không được 
sáng sủa  

Các nghiên cứu cho thấy rằng phần lớn các nghiên cứu được công bố 

trong tài liệu tiếp thị thực phẩm hữu cơ tập trung vào nhãn sản phẩm. Họ 

chỉ tìm được 30 bài báo về nhu cầu truyền thông và thông tin về người tiêu 

dùng thực phẩm hữu cơ 

2

3

Trong số đó, 14  bài truyền thông không có bài  nào thảo luân về tác động 

của quảng cáo, đối với nhận thức của người tiêu dùng về sức khỏe của 

sản phẩm hữu cơ. 

Là một nhóm sản phẩm có giá cao, thực phẩm hữu cơ đòi hỏi những nỗ 
lực quảng cáo đáng kể , các thương hiệu thực phẩm hữu cơ giờ đây phải 
có khả năng phân biệt với các sản phẩm của họ ngoài nhãn hữu cơ là sự 
cấp  thiết. 



Quảng cáo của Apple trên truyền hình 

Quảng cáo thực phẩm hữu cơ 



Thương mại quốc tế 
(International trade)



tThi trường toàn cầu theo các hiệp đinh thương mại tư do ở VN

1

2

3

Ngày nay, các doanh nghiệp phải suy nghĩ về thị trường toàn cầu để 

cạnh tranh hiệu quả.. Nói một cách rỏ ràng thị trường toan cầu chinh là 

thị truofng của các nước thanh viên theo các hiêp đinh thương mại tự 

do . 

MarCom tất yếu điều chỉnh truyền thông marketing cho phù hợp với các nhu 

cầu khác nhau của các thành viên của các hiệp định thương mại tự do

Thị trường toàn cầu:   Một xu hướng kinh doanh tập trung vào khách hàng, 

nhà cung cấp và đối thủ cạnh tranh từ góc độ toàn cầu.

Presenter
Presentation Notes
- Thị trương toan cầu : khách hàng , đối thủ và nhà cung cấp toan cầu .- Thị trường toan cầu là thị trường của các nược thanh viên theo các hiệp định thương mại tự do - Quản trị vận hanh đóng vai trò quan trọng trong xu hướng kinh doanh theo các hiêp định thương mại tự do này



Các Hiệp định thương mại tự do ở Việt Nam

Các hiệp đinh thương mại tư do ở VN

Hiệp định thương mại tự do (free trade agreement- FTA) là những 

cam kết về những ưu đãi tự do cho một nhóm quốc gia. FTAs có 

thể gây nên cả tác động tiêu cực và tích cực cho các quốc gia 

thành viên. 



Các FTA đang thực thi  

AFTA (1995)
AEC (2015)

Thi trường toàn cầu theo các hiệp đinh thương mại tư do ở VN



ASEAN-India CECA
(2010)

AANZFTA
(2010)

AKFTA
(2010)

AHKFTA
(2017)

AJCEP
(2008)

ACFTA
(2010)

Source: Asia Regional Integration Centre, https://aric.adb.org/fta

Các FTA đang thực thi

Thi trường toàn cầu theo các hiệp đinh thương mại tư do ở VN



Source: Asia Regional Integration Centre, https://aric.adb.org/fta

Các FTA đang thực thi  

VKFTA (2015)

JVEPA (2009) VCFTA (2011)

TPP11 (2018)

(2016)

UKVFTA (2020)

Thi trường toàn cầu theo các hiệp đinh thương mại tư do ở VN



FTA & IPA quan trọng

8/2020

AFTA 
(1995)

AEC 
(2015)
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A Parallel strategy - Chiến lược song song

Domestic  market
Thi trường nội địa  

International market
Thị trường quốc tế  

Thi trường toàn cầu theo các hiệp đinh thương mại tư do ở VN



Chiến lược chuỗi giá trị theo các hiệp định thiết yếu

Mạng lưới 
nguyên vật 

liệu 

Mạng lưới 
bán thành 

phẩm 

Mạng lưới 
sản xuất 

Mạng lưới 
xuât khẩu 

Mạng lưới 
Marketing
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THANK YOU!
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