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Phần 1
Tổng quan Truyền thông 

Marketing 



Tổng quan Truyền thông 
Marketing Chức năng quản trị doanh nghiệp.

• Mọi doanh nghiệp được quản trị thông qua ba chức năng 

chính: quản trị tài chính, quản trị marketing và quản trị vận 

hành. Các chức năng kinh doanh khác như: kế toán, nhân 

sự, thu mua , kỷ thuât

• Quản trị marketing 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

• Truyền thông marketing là một trong những nội dung quan 

trọng của quản trị tiếp thị



Tổng quan Truyền thông 
Marketing Marketing 

• Marketing là một ngành  nhân văn nhưng về mặt kỹ thuật là 

một nhánh của kinh tế học. 

• Marketing theo nghĩa cơ bản nhất, là truyền thông giá trị cho 

khách hàng của bạn.

• Marketing  là bốn chữ  Ps :  Sản phẩm ( Product), giá cả ( 

price), địa điểm ( Place) và khuyến mãi (promotion). 

• Aristotle là cha đẻ của marketing. Quảng cáo đầu tiên xuất 

hiện ở Anh, vào năm 1652, và  là  quảng cáo cà phê.Thương 

hiệu lần đầu tiên được đưa vào xà phòng Pear’s. 



Tổng quan Truyền thông 
Marketing Truyền thông  

Thuật ngữ truyền thông ( communication) trong tiếng Latin bắt 

nguồn từ communicare, có nghĩa là chia sẽ, làm điều gì đó trở nên 

phổ biến. Định nghĩa cơ bản về truyền thông  bằng ngôn ngữ đơn 

giản nhất là quá trình mọi người TRUYỀN TẢI thông tin, CHIA SẺ 

bằng lời nói và không lời và TẠO THÀNH.

Ba mô hình truyền thông  phổ biến phù hợp với ba từ khóa đó, 

TRUYỀN TẢI, CHIA SẺ VÀ TẠO THÀNH: Mô hình Truyền tải Thông 

tin Tuyến tính của Shannon & Weaver, Mô hình Truyền thông trong 

Giao tiếp  của Barnlund và  Mô hình Truyền thông  Tạo thành của 

Robert Craig.



• Truyền thông marketing được mô tả như tất 

cả các thông điệp và công cụ truyền thông mà 

công ty  sử dụng để giao tiếp với khách hàng.

• Truyền thông marketing có hai mục tiêu : tạo 

ra nhu cầu của khách hàng và rút ngắn chu kỳ 

bán hàng.

Tổng quan Truyền thông 
Marketing Truyền thông Marketing



Thông điệp (Message)
• Thông điệp phục vụ cho các mục đích khác 

nhau : thông điệp về sản phẩm, thông điệp 

về thương hiệu, thông điệp về khủng 

hoảng…, 

• Bắt đầu nội dung thông điệp cơ bản với  Cái 

gì (What) , Ai (Who)  và Tại sao (Why).

• Nội dung thông điệp nên là : Ngắn gọn, đơn 

giản, thuyết phục, đáng nhớ   

Tổng quan Truyền thông 
Marketing 



Thông điệp về Thương hiệu 

• Thương hiệu là nhận thức của khách hàng về        

sản phẩm hoặc dịch vụ, về một tổ chức  hoặc 

một  cá nhân cụ thể.

• Thương hiệu (brand) về bản chất là lời hứa,

• Logo, slogan, tagline, website… là những ví 

dụ tốt về thông điệp thương hiệu.

• Thông điệp thương hiệu tập trung vào các

tuyên bố giá trị  ( value proposition).

Tổng quan Truyền thông 
Marketing 



Thông điệp về Thương hiệu 
Tuyên bố giá trị (value proposition) về bản chất là lời hứa:

• Tuyên bố cho khách hàng biết lý do số một tại sao sản 

phẩm hoặc dịch vụ lại phù hợp nhất với khách hàng

• Tuyên bố nhằm giới thiệu công ty vói khách hàng

• Tuyên bố nên được truyền đạt trực tiếp đến khách 

hàng, thông qua trang web của doanh nghiệp.

• Tuyên bố giá trị thành công phải có sức thuyết phục 

và giúp biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng 

trả tiền.

Tổng quan Truyền thông 
Marketing 



Thông điệp về Sản phẩm 
• Thông điệp về sản phẩm ( hay dịch 

vụ) là những thông điệp mang sản 

phẩm tới khách hàng tiềm năng. 

• Thông điệp sản phẩm không chỉ 

thuộc về doanh nghiệp lớn.

• Thông điệp sản phẩm không  còn dựa 

chủ yếu vào quảng cáo. 

•

Tổng quan Truyền thông 
Marketing 



Thông điệp về Khủng hoảng 
• Thông điệp về khủng hoảng là “cuộc đối 

thoại giữa tổ chức và khách hàng trước, 

trong và sau khi xảy ra tiêu cực.

• Hài hước nhưng không gây khó chịu là công 

thức tốt nhất cho thông điệp về khủng hoảng.

• Sử dụng  “khiếu khôi hài” có thể dẩn đến tác 

dụng tiêu cực 

Tổng quan Truyền thông 
Marketing 



Công cụ Truyền thông Marketing
Các công cụ truyền thông marketing 

chủ yếu bao gồm: bán hàng cá nhân 

(personal selling), quảng cáo

(advertising) , marketing trực tiếp

(direct marketing ), Quan hệ  cộng 

đồng (Public Relations), khuyến mãi ( 

sales promotion ).

Tổng quan Truyền thông 
Marketing 



Tích hợp Truyền thông Marketing

• Tích hợp Truyền thông Marketing 

• ( Integrated Marketing Communication) 

hay còn gọi Truyền thông hổn hợp 

(Communication Mix) bao gồm sự pha 

trộn cụ thể của các công cụ truyền 

thông marketing. 

Tổng quan Truyền thông 
Marketing 



Hiệu quả của các công cụ MarCom  

Biết Thich Muốn Mua Hậu Mãi

AD

DM

PR

SP

PS

PS

SP

PR

AD

DM

PS

SP

PR

AD

DM

PR

AD

SP

DM

PS PR

SP

PS

DM

ADca
o

Th
ấp



Phần2
Bán cá nhân 



FSB

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

Bán cá nhân 



FSB

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.

Bán cá nhân 



FSBBán cá nhân 

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 .

Ngoại hình cá nhân, phong cách trình bày, sự 

hài hước, giọng nói, phương tiện hỗ trợ trực 

quan, khả năng ghi nhớ và truy cập thông tin 

khi cần. Nhưng Aristotle nói đây là những kỷ 

năng có thể cải thiện. 



Phần3
Quảng cáo 



FSB

Năm 1904, có cuộc đối thoại giữa chuyên gia truyền 

thông, John Kenedy  và Albert Lasker, chủ một công ty 

quảng cáo đã đánh dấu sự khởi đầu của cuôc cách mạng 

trong sáng tạo quảng cáo. 

Khi Kennedy hỏi Lasker là quảng cáo là gì ? Thì Lasker trả 

lời “news”. “no” Kenedy trả lời, “ news is a technique of 

presentation, but advertising is a very different thing” . 

Quảng cáo là thu hút sự chú ý và thuyết phục.  

Quảng cáo 



FSB

Quảng cáo 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).

Quảng cáo 



FSB

Bất chấp sự gia tăng phương tiện truyền 

thông kỷ thuât số, các hình thức quảng 

cáo truyền thống, tờ rơi và biển quảng 

cáo đã chứng minh hiệu quả lâu dài Biển Quảng cáo 

Tờ rơi

Quảng cáo 



FSB

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  Quảng cáo báo 

Quảng cáo tạp chí 

Quảng cáo 



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. 

Đài phát thanh  

Quảng cáo 



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. Truyền hình 

Quảng cáo 



Apple Quảng cáo Truyền hình Quảng cáo 






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. 

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



Các nhà quảng cáo đã biết rằng trẻ 

em thu hút nhiều sự chú ý hơn và 

khiến mọi người nhìn vào bức tranh 

lâu hơn.

James Breeze từ Úc đã thực hiện 

nghiên cứu thú vị : khi ánh mắt của 

em bé nhìn vào thông điệp thì các đối 

tượng mới chú ý đến thông điệp 

Quảng cáo 



Hai quan điểm chú 

ý : chú ý dựa trên 

không gian và chú ý 

dựa trên đối tượng. 

Kết quả nghiên cứu 

là như nhau.

Quảng cáo 



Nghiên cứu cho thấy người 

đàn ông dành nhiều thời gian 

để nhìn người phụ nữ, trong 

khi người phụ nữ thì đọc phần 

còn lại của quảng cáo 

Quảng cáo 



Nghiên cứu cho thấy mọi 

người thu hút bởi khuôn mặt. 

Quảng cáo 



Có rất nhiều điều đang diễn ra 

trên trang chủ Thời báo New 

York. Hình ảnh và hộp văn bản 

đặc biệt đã chiến thắng

Quảng cáo 



Phần4
Khuyến mãi  



Mọi người đều thích chiết khấu (giảm giá), 

đó là lý do tại sao khuyến mại là công cụ 

truyền thông tiếp thị rất phổ biến.

Có ba hình thức khuyến mãi chính:một là  

chiết khấu (discounts); hai là chiết khấu 

theo thời hạn ( deadline discounts);cuối 

cùng, chúng ta có chiết khấu dành cho 

thành viên (membership discounts)

Khuyến Mãi 



Khuyến mãi 

Ông Ivan Pavlov đã tìm ra 

định luật "phản xạ có điều 

kiện" nhờ nghiên cứu chức 

năng hoạt động dạ dày của 

những chú chó.

Định luật “phản xạ có điều 

kiện” được ứng dụng 

trong khuyến mãi 



Nghiên cứu cho thấy tầm nhìn sắc nét nhất 

và phát hiện chuyển động tốt nhất nằm ở 

phần trung tâm. Các siêu thị đặt sản phẩm 

có tỷ suất lợi nhuận cao trung tâm và các

phần vừa mắt của kệ. Sản phẩm dành 

cho trẻ em là dành cho phần thấp nhất ở kệ. 

Sự chú ý sẽ đi từ trái sang phải và cuối cùng là 

quay lại trung tâm. 

Khuyến mãi 



Khi khách hàng nam bắt gặp một nhân 

viên nam vượt trội về thể chất, sở thích 

của họ đối với các sản phẩm cao cấp sẽ 

tăng lên.

Những người đàn ông cao lớn và cơ bắp 

trong bán lẻ và quảng cáo để tăng doanh 

số bán các sản phẩm cao cấp phục vụ đối 

tượng nam giới.

Khuyến mãi 



Những câu chuyện ngắn về thương hiệu 

trên bao bì hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) 

tạo ra tác động tích cực đến nhận thức và 

phản ứng ý định hành vi của người tiêu 

dùng đối với thương hiệu.

Sử dụng ít hơn 100 từ trong câu chuyện 

thương hiệu trên bao bì để tạo ấn tượng 

lâu dài cho người tiêu dùng.

Khuyến mãi 



Nghiên cứu cho thấy rằng các sản phẩm 

organic thì bảng giá nên làm tròn giá bằng 

cách sử dụng các chữ số tận cùng tròn (so với 

các chữ số có đuôi lẻ). 

Điều này sẽ làm tăng ý định  mua hàng của 

người tiêu dùng. Hơn nữa định giá tròn làm 

giảm nhận thức về chất lượng thấp.

Khuyến mãi 



Thiết kế bao bì cho sản phẩm organic là rất 

quan trọng để nhắm mục tiêu khách hàng cao 

cấp  của bạn và làm nổi bật giữa các sản 

phẩm khác trên kệ. Thông tin dinh dưỡng ở 

mặt sau của bao bì và biểu tượng dinh dưởng 

đặt ở mặt trước bao bì cũng là thứ mà bạn 

sẽ tìm thấy trên mỗi gói thực phẩm organic 

và để 

Khuyến mãi 



Phần5
Quan hệ cộng đồng  



Trong khi quảng cáo là việc sử dụng 

không gian truyền thông để bán một thứ 

gì đó, thì quan hệ cộng đồng (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 

Quan hệ Cộng 
đồng 



Các công cụ chủ yếu của quan hệ cộng đồng

là: (1) Bản tin, bài nói chuyện, thông cáo báo 

chí; (2) Tổ chức sự kiện; (3) Tài liệu in ấn, tài 

liệu nghe nhìn; (4) Hoạt động tài trợ cho các 

hoạt động xã hội, văn hóa, thể thao; (5) Các 

phương tiện nhận diện thương hiệu và doanh 

nghiệp; (6) Website. .

Quan hệ Cộng 
đông 



Ví dụ :  youtube 
Marcom

Ví dụ: Tài liệu in ấn, tài liệu nghe nhìn






Sứ mệnh, tầm nhìn & Giá trị 

Tầm nhìn Giá trịSứ mệnh

Ví dụ: Trang web



Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra các sản phẩm chăm sóc 

cá nhân và gia dụng lành mạnh nhất, chất lượng cao 

nhất và dễ tiếp cận nhất cho BẠN. Bằng cách sử dụng 

các nguyên liệu tinh khiết và đơn giản với quy trình sản 

xuất đã được kiểm nghiệm theo thời gian cho tất cả các 

sản phẩm của mình, chúng tôi đáp ứng nhu cầu của 

tương lai cho con người và hành tinh ngày nay



Tầm nhìn

Tầm nhìn của chúng tôi là có tác động tích cực, đáng kể 

đến sự phát triển của thị trường chăm sóc cá nhân và 

chăm sóc gia đình, nơi các sản phẩm an toàn và có ý 

thức về môi trường chiếm ưu thế và nơi có sản phẩm 

Makes 3 Organics® trong mọi gia đình.



Giá trị cốt lỏi

Trung thực và chính trực, nồng nhiệt và hào phóng, 

không sợ hãi và bền bỉ là cốt lõi trong hệ thống giá trị 

của những người sáng lập của chúng tôi với tư cách là 

một gia đình. 



Có bốn mô hình PR : mô hình công khai 

(publicity model), mô hình thông tin công 

khai (public information model ), mô hình 

bất cân xứng hai chiều (two way 

Asymmetrical model) và mô hình đối xứng 

hai chiều (Two-way symmetric model). 

Quan hệ Cộng 
đồng 4 Mô hình PR



Mô hình Đối xứng Hai chiều:
Chỉ số thỏa mãn của nhân viên  

Cao 
0,
75

0.
55 

Thấp 0.
65 

0.
45 

Chỉ số thỏa 
mãn của nhân 

viên 

• Công việc làm sử 
dụng tốt  những kỷ 
năng 

• Tham gia vào quyết 
định

• Động viên tìm ra 
những cách mới và 
tốt hơn 

• Những người tôi làm việc hợp 
tác cùng nhau hoàn thành công 
việc

• Trả 
tiền

• Cơ hội để cải thiện kỹ năng của tôi

• Tôi có đũ thông tin để làm công viêc của tôi 

• Công việc tổng thể được làm bởi giám sát viên

• sự hài lòng với sự công nhận nhận được vì đã làm tốt công việc

• Điều kiện cho phép tôi làm việc hiệu quả

• Công ty của tôi thay đổi để cạnh tranh

• An toàn chức nghiêp 



Ngôi nhà Tinh gọn 

Mô hình Đối xứng Hai chiều:
Quản trị tinh gọn 



QUẢN TRỊ VẬN HÀNH TINH GỌN FSB

Tôn trọng người lao động như thế nào?



QUẢN TRỊ VẬN HÀNH TINH GỌN FSB

Vai trò của quản trị



QUẢN TRỊ VẬN HÀNH TINH GỌN FSB

Vai trò Quản trị

• Điều chỉnh tư duy tinh gọn và mục tiêu ở mọi cấp độ của tổ chức



Phần6
Marketing trực tiếp  



Tiếp thị trực tiếp là một hình thức quảng 

cáo nhắm mục tiêu cụ thể đến một 

người, nhóm người hoặc công ty để tạo 

ra hoạt động kinh doanh mới, nâng cao 

danh tiếng của tổ chức hoặc sản phẩm 

hoặc bán hàng

Marketing 
trực tiếp 4 Mô hình PR



•Nhóm truyền thống với các công cụ như: Thư trực tiếp 

(Direct mail) – postcard, Brochure/ catalogue (Mail order), 

Tiếp thị từ xa (Telemarketing), Bản tin (Newsletter), giảm 

giá (Coupon), ads phúc đáp (Direct Response Advertising), 

Tiếp thị tận nhà (Door to door marketing)

•Nhóm công cụ hiện đại tăng trưởng và phát triển trong 

những năm gần đây: Gửi email (Email Marketing), gửi tin 

nhắn (SMS Marketing), kênh mạng xã hội (Social Media).

Marketing 
trực tiếp Công cụ 



Marketing 
trực tiếp Truyền thông Xã hội 

Truyền thông xã hội bao gồm các 

nền tảng (platforms) như các 

trang chia sẻ thông tin, blog, 

mạng xã hội,… mà người dùng 

sử dụng để tạo dựng, chia sẻ, thu 

nhận và bàn luận về tất cả các 

nội dung thông qua Internet.



Phần7 
Thảo luận   



Thảo luận 

1.Tư duy tinh gọn cung cấp một phương pháp có hệ thống để giảm thiểu

lãng phí trong quản trị vận hành doanh nghiệp . Một số tư duy tinh gọn :

Cải tiến liên tục ( Kaizen), hiển thị hinh ảnh ( Kanban ), 5 S, vừa đúng (JIT)

, 5 tại sao (Naze Naze), Tự động hóa thông minh( Jidoka). Nhịp Thời gian

(Takl time).

2. Khi xây dựng tư duy tinh gọn trong  quản trị vận hành doanh nghiệp, 

điều này giống như triết lý xây một ngôi nhà. Chúng ta  phải bắt đầu từ 

phần làm móng, sau đó là xây cột đến xây tường, cuối cùng là xây mái.



Thảo luận 

 Tư duy đầu tiên là khách hàng (Mái nhà)

 Người lao động là nguồn tài nguyên giá trị nhất (Móng nhà)

 Tập trung Người lao động ở khu vực sản xuât (Móng nhà)

 Cùng hướng về mục tiêu phía trước ( Móng nhà)

 Cải tiến liên tục ( Cột nhà)

 Dòng chảy ( Cột nhà )



Thảo luận 

1.Bạn có thể mô tả ngắn gọn  các công cụ truyền thông marketing cơ bản : bán cá 

nhân, quảng cáo, quan hệ cộng đồng, khuyến mãi, marketing trực tiếp ?

2. Bạn nhận xét  gì về chỉ số thỏa mản của nhân viên đã trình bày ở trên?

3.Theo triết lý tinh gọn, bạn đã sử dụng truyền thông như thế nào cho ngôi nhà 

tinh gọn: móng, cột, tường và mái của ngôi nhà doanh nghiệp của bạn
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