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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm gỗ trong nước nói chung và 

Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng nói riêng trước đây đều tập trung cho việc 

xuất khẩu sản phẩm cho các thị trường Châu Âu, Châu Mỹ, Úc v.v…bởi vì 

lúc đó, sức mua của thị trường nội địa rất yếu , nên các doanh nghiệp không 

quan tâm và bỏ ngỏ thị trường nội địa. 

Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, tình hình có nhiều biến chuyển, 

thu nhập và do đó đời sống của người dân trong nước được nâng cao, nhu cầu 

sử dụng các mặt hàng dân dụng chế biến từ gỗ ngày càng lớn (gia tăng bình 

quân 15%) , bên cạnh đó, trong bối cảnh khủng hoảng của nền kinh tế thế 

giới, sức mua của thị trường thế giới giảm hẳn và ngày càng nhiều doanh 

nghiệp chế biến gỗ nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc nhảy vào thị trường 

này, nên mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. 

Thị trường trong nước lúc này lại tràn ngập các sản phẩm gỗ gia dụng 

trung, cao cấp nhập khẩu từ các nước Châu Á như Indonexia, Đài Loan,.. 

Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đồ gỗ 

không chỉ tập trung cho thị trường xuất khẩu mà còn chú trọng việc trở lại 

khai thác thị trường nội địa. 

Nếu muốn giành được thắng lợi trong việc xâm nhập thị trường nội địa, 

các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm gỗ, trong đó có Công ty Cổ phần Vinafor 

Đà Nẵng trước tiên cần phải tập trung vào việc đầu tư nghiên cứu thị trường 

và phương pháp tiếp thị, phân phối sản phẩm cho thị trường nội địa, trên cơ 

sở đó, định hướng sản xuất kinh doanh theo nhu cầu thị trường, áp dụng các 

hoạt động marketing vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó 

việc xây dựng và hoàn thiện chính sách marketing với những chiến lược và 
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biện pháp cụ thể sẽ là công cụ cạnh tranh sắc bén và hiệu quả của doanh 

nghiệp để đi đến thành công. Đó là lý do để tôi chọn đề tài nghiên cứu: "Giải 

pháp marketing cho sản phẩm gỗ của Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng 
trên thị trường nội địa ". 

Do khả năng và thời gian nghiên cứu còn hạn chế nên những vấn đề 

được đề cập trong luận văn chưa thật hoàn chỉnh, rất mong nhận được ý kiến 

đóng góp của quý thầy cô, các bạn đồng nghiệp và những ai quan tâm đến vấn 

đề này để luận văn được hoàn thiện hơn. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

Đó là nghiên cứu cở sở lý luận cơ bản về marketing trong doanh 

nghiệp. Trên cơ sở tìm hiểu thực tế, tiến hành phân tích, đánh giá một cách 

toàn diện việc hoạch định và  thực hiện chính sách marketing tại công ty hiện 

nay nhằm hướng tới  việc xây dựng giải pháp marketing cho thị trường nội 

địa mang tính thực tiễn đối với sản phẩm gỗ của công ty. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn: Là những vấn đề liên quan đến 

thực trạng việc xây dựng giải pháp marketing cho sản phẩm gỗ của Công ty 

Cổ phần Vinafor Đà Nẵng cho thị trường các tỉnh khu vực miền Trung tại thời 

điểm hiện nay. 

Phạm vi nghiên cứu: 

Về không gian: Nghiên cứu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

các sản phẩm gỗ tại Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng. 

- Về thời gian: Nghiên cứu, phân tích thực trạng tình hình hoạt động 

sản xuất kinh doanh và việc xây dựng chính sách marketing cho thị trường nội 

địa của công ty hiện nay nhằm xây dựng giải pháp marketing của công ty phù 

hợp với tình hình thực tế. 

- Về thị trường nghiên cứu: Xét về năng lực sản xuất của Công ty Cổ 

phần Vinafor Đà Nẵng, cũng như xét đến nhu cầu tiêu dùng thực tế hiện nay, 
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đề tài này bó hẹp phạm vi thị trường là Đà Nẵng và các tỉnh lân cận là Quảng 

Nam và Thừa Thiên-Huế. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Căn cứ vào cơ sở nền tảng lý luận về marketing, kết hợp với việc điều 

tra khảo sát, thu thập số liệu sơ cấp, thứ cấp, tham khảo ý kiến của các chuyên 

gia, tham khảo số liệu từ các tạp chí chuyên ngành đồ gỗ, sách, báo, internet… 

áp dụng các phương pháp so sánh, thống kê, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp. 

5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn được chia thành 3 

chương: 

Chương 1 - Những vấn đề lý luận cơ bản về xây dựng chính sách 

marketing trong doanh nghiệp. 

Chương 2 - Thực trạng việc hoạt động marketing tại Công ty Cổ phần 

Vinafor Đà Nẵng. 

Chương 3 – Giải pháp marketing cho sản phẩm gỗ của Công ty Cổ 

phần Vinafor Đà Nẵng trên thị trường nội địa. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Trong kinh doanh hiện đại, marketing luôn là một phần không thể tách 

rời với sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cho nên, mỗi một doanh 

nghiệp nói chung và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm gỗ nói 

riêng, cần phải xây dựng cho mình một chính sách marketing phù hợp và hiệu 

quả để đạt được những thành công tối ưu . 

Đã có nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực marketing của các tác giả nổi 

tiếng trong và ngoài nước như: 

Giáo trình “Quản trị marketing” của Philip Kotler – được biên dịch và 

hiệu đính bởi PTS Vũ Trọng Hùng và TS Phan Thăng 

Giáo trình “ Nghiên cứu marketing” của David J.Luck/Ronald S.Rubin 
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Giáo trình "Những nguyên lý tiếp thị" của Philip Kotler & Gary Amstrong 

Giáo trình "Quản trị marketing" của PGS.TS.Lê Thế Giới 

Giáo trình "Marketing căn bản" của PGS.TS Nguyễn Thị Như Liêm 

Giáo trình "Nghiên cứu marketing"của PGS.TS Lê Thế Giới & 

TS.Nguyễn Xuân Lãn 

Giáo trình "SPSS-Ứng dụng phân tích dữ liệu trong Quản trị kinh 

doanh và Khoa học tự nhiên-xã hội" của Nguyễn Văn Liệu, Nguyễn Đình Cử, 

Nguyễn Quốc Anh. 

Các giáo trình trên là nền tảng lý thuyết vững chắc và là công cụ hữu 

hiệu cho việc nghiên cứu các chiến lược, chính sách marketing cho các doanh 

nghiệp trong thời điểm hiện nay. 

Xét riêng các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sản phẩm gỗ, trước 

đây, họ chỉ chú trọng đến việc xuất khẩu sản phẩm của mình ra các thị trường 

nước ngoài mà bỏ quên thị trường nội địa. Trong những năm gần đây, thu 

nhập và đời sống của người Việt Nam không ngừng được nâng cao dẫn đến 

nhu cầu tiêu dùng sản phẩm gỗ tăng vọt, bên cạnh đó, việc xuất khẩu sản 

phẩm gỗ ra các thị trường nước ngoài truyền thống gặp nhiều khó khăn, chính 

vì vậy mà các doanh nghiệp sản xuất và king doanh sản phẩm gỗ hiện nay đều 

có xu hướng chuyển một phần sản phẩm sang phục vụ thị trường nội địa, điều 

này tất yếu dẫn đến sự cạnh tranh trong thị trường này. Để nhanh chóng có 

chỗ đứng vững chắc và ổn định trên thị trường nội địa, các doanh nghiệp sản 

xuất và kinh doanh sản phẩm gỗ cần phải hoạch định, xây dựng cho riêng 

mình một chính sách marketing phù hợp. 

Đã có một số luận văn của các tác giả nghiên cứu về các giải pháp 

marketing cho sản phẩm gỗ cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sản 

phẩm gỗ như: 

- Triển khai các phối thức Marketing mix ở Công ty Cổ phần Hoàng 

Anh Gia Lai (Tác giả Nguyễn Anh Kiệt). 
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- Xây dựng chiến lược xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường EU tại 

Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng giai đoạn 2010-2020 (Tác giả Nguyễn 

Nam Hùng ). 

- Chiến lược kinh doanh sản phẩm đồ gỗ tại Công ty cổ phần Cẩm Hà 

(Tác giả Hồ Anh Tuấn). 

Qua việc nghiên cứu câc luận văn trên, tác giả nhận thấy: 

- Các tác giả trên đã vận dụng tốt lý thuyết marketing trong việc tìm 

kiếm, lựa chọn các giải pháp tối ưu nhằm phát triển việc sản xuất kinh doanh 

các sản phẩm gỗ. 

- Các tác giả đã nêu bật được quy mô, tiềm năng cũng như nhu cầu đa 

dạng của thị trường tiêu thụ sản phẩm gỗ. 

- Các nghiên cứu trên cũng đã nêu bật được thực trạng của các doanh 

nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm gỗ về năng lực tài chính, kỹ thuật công 

nghệ, nhân lực, quản lý sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm. 

- Các tác giả đã đưa ra những kiến nghị rất thiết thực nhằm khắc phục 

những tồn tại để phát triển mạnh hơn nữa việc sản xuất kinh doanh các sản 

phẩm gỗ . 

Bên cạnh đó, vẫn còn một số điểm cần bổ sung: 

- Có đề tài chú trọng việc phân tích các yếu tố vi mô mà bỏ qua các 

yếu tố vĩ mô, việc phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị 

sản phẩm, tổ chức phân phối được thực hiện sơ sài, mang tính áp đặt và thiếu 

sức thuyết phục, bên cạnh đó bỏ qua việc cân nhắc năng lực thực tế của doanh 

nghiệp nên không mang tính khả thi cao (Đề tài: Triển khai các phối thức 

Marketing mix ở Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai). 

- Có đề tài đưa ra các chiến lược, chính sách một cách võ đoán, chung 

chung, không đưa ra được cơ sở, số liệu dẫn dắt do đó thiếu tính thuyết phục 

(Đề tài: Chiến lược kinh doanh sản phẩm đồ gỗ tại Công ty cổ phần Cẩm Hà). 
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Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng cũng như hầu hết các doanh nghiệp 

sản xuất kinh doanh sản phẩm gỗ khác, trong vài năm trở lại đây bắt đầu xâm 

nhập thị trường tiêu thụ nội địa sau một thời gian dài bỏ mặc không quan tâm, 

việc khai thác thị trường này trong lúc ban đầu không tránh khỏi bỡ ngỡ, công 

tác thực hiện mang tính ngắn hạn, thiếu định hướng lâu dài. 

Qua quá trình tiếp cận thực tế với việc sản xuất kinh doanh của Công ty 

cổ phần Vinafor Đà Nẵng, tác giả nhận thấy cho đến nay, Công ty chưa xây 

dựng được cho mình một chính sách marketing hiệu quả, phù hợp với năng 

lực sản xuất kinh doanh của công ty và nhu cầu của thị trường tiêu thụ nôi địa 

hiện tại cũng như lâu dài. Với mong muốn góp phần thiết thực vào việc sản 

xuất kinh doanh của công ty, vận dụng những kiến thức của mình về 

marketing hiện đại, sử dụng những công cụ, phương pháp phân tích mang tính 

thực tiễn cao mà tác giả thu nhận được từ việc nghiên cứu các đề tài trong 

cùng lĩnh vực để xây dựng “Giải pháp Marketing cho sản phẩm gỗ của 

Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng trên thị trường nội địa”, góp phần giúp 

công ty định hướng, hoạch định các chính sách sản xuất kinh doanh của mình 

trong tương lai gần trên cơ sở phù hợp với năng lực sản xuất kinh doanh của 

công ty, vận dụng được tối đa các nguồn lực của công ty, tạo chỗ đứng vững 

chắc của công ty trên thị trường nội địa, làm bàn đạp cho việc phát triển sản 

xuất kinh doanh của công ty trong tương lai. 
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CHƯƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG 

CHÍNH SÁCH MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP 

 
1.1. MARKETING TRONG KINH DOANH  

1.1.1. Tầm quan trọng của marketing 

Trong kinh doanh sản phẩm gỗ hay bất cứ sản phẩm nào khác, marketing 

đóng vai trò rất quan trọng với sự thành bại của doanh nghiệp, vai trò đó thể hiện: 

- Đối với sản xuất: Thông qua marketing, sản phẩm được sản xuất ra 

nhằm để thoả mãn nhu cầu. 

- Đối với thị trường: Vận dụng marketing có tác dụng kích thích thị 

trường xã hội trong và ngoài nước, liên kết chặt chẽ với cơ chế của đời sống 

kinh tế. Marketing rất cần thiết khi giải quyết các vấn đề về thị trường, trong mối 

quan hệ giữa công ty với thị trường. 

- Đối với kế hoạch: Như một phương tiện, một công cụ tìm ra phương 

hướng, con đường hoạt động tương lai của công ty. Marketing phản ánh tập 

trung kế hoạch kinh tế. Kế hoạch hoá và marketing có quan hệ chặt chẽ với 

nhau: Marketing phục vụ trước tiên các quá trình thực hiện các kế hoạch và tạo 

cơ sở khách quan khoa học cho kế hoạch, nhờ đó mà tính khoa học và tính 

hiện thực của kế hoạch được nâng cao. Trên cơ sở nghiên cứu marketing từ đó 

rút ra những kết luận rõ về khả năng tiêu thụ sản phẩm thu được thông qua hoạt 

động của vốn đầu tư tương ứng. 

Với vai trò như trên, marketing thực hiện các chức năng sau: 

* Chức năng tiêu thụ sản phẩm: 

- Tìm hiểu những người tiêu thụ và lựa chọn những người tiêu thụ có 

khả năng nhất. 

- Hướng dẫn khách hàng về thủ tục ký kết hợp đồng, đơn đặt hàng, chuẩn 
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bị các chứng từ vận tải, danh mục gởi hàng, các thủ tục hải quan, chỉ dẫn bao 

gói, ký mã hiệu và các thủ tục khác để sẵn sàng giao hàng. 

- Kiểm soát về giá cả. 

- Chỉ ra các nghiệp vụ và nghệ thuật bán hàng. 

- Quảng cáo, tuyên truyền… 

* Chức năng nghiên cứu thị trường: 

Đó là việc xem xét các biến động của thị trường và bản chất hoạt động 

của các chiến lược marketing của công ty. Chức năng này bao gồm các hoạt 

động : thu thập thông tin về thị trường, phân tích tiềm năng nhu cầu tiêu dùng và 

dự đoán triển vọng. 

*  Chức năng tổ chức quản lý: 

- Tăng cường khả năng của các công ty thích ứng với điều kiện biến động 

thường xuyên về lao động, vật tư, tài chính, thị trường. 

- Phối hợp và lập kế hoạch. 

- Thoả mãn nhu cầu thị trường ngày càng cao. 

- Tổ chức và hoàn thiện hệ thống tiêu thụ, phân phối sản phẩm. 

*  Chức năng hiệu quả kinh tế: 

Hoạt động marketing trong doanh nghiệp đóng vai trò quyết định đến 

vị trí của doanh nghiệp trên thị trường. Bắt đầu từ việc nghiên cứu thị trường, 

lập danh mục hàng hoá đến việc thực hiện sản xuất, phân phối và khi hàng 

hoá được bán hoạt động marketing vẫn được tiếp tục, cho nên chức năng quản 

trị marketing có liên quan chặt chẽ đến các lĩnh vực quản trị khác trong doanh 

nghiệp và nó có vai trò định hướng, kết hợp các chức năng khác để không chỉ 

nhằm lôi kéo khách hàng mà còn tìm ra các công cụ thoả mãn nhu cầu khách 

hàng từ đó đem lại lợi nhuận cho công ty. 

Đó là các vấn đề mà ngoài chức năng marketing không có chức năng 

nào có thể trả lời được. Dựa vào các vấn đề cơ bản trên, doanh nghiệp xây 
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dựng cho mình một giải pháp marketing phù hợp với thị trường, đáp ứng một 

cách tốt nhất các nhu cầu của khách hàng, nhằm đạt được các mục tiêu sau: 

Tối đa hoá sự tiêu thụ: Tạo điều kiện dễ dàng và kích thích mức tiêu dùng 

cao nhất. Điều này sẽ có tác dụng tạo điều kiện nâng cao tối đa khả năng sản 

xuất, tạo công ăn việc làm và tạo ra nhiều của cải cho xã hội. 

Tối đa hoá sự hài lòng của khách hàng: đạt được mức độ thoả mãn người 

tiêu dùng cao nhất, chứ không phải mức tiêu dùng cao nhất. 

Tối đa hoá sự lựa chọn: Cung cấp thật phong phú các chủng loại hàng 

và giành cho người tiêu dùng quyền lựa chọn cao nhất,  đem lại cho người tiêu 

dùng khả năng tìm thấy những thứ hàng phù hợp nhất với thị hiếu của họ. 

Người tiêu dùng phải có khả năng cải thiện tốt hơn lối sống của mình và nhờ vậy 

được thoả mãn tốt nhất. 

Tối đa hoá chất lượng cuộc sống: Cải thiện chất lượng đời sống, bao gồm: 

chất lượng, số lượng, chủng loại, dễ tìm kiếm, chi phí sản xuất hàng hoá, chất 

lượng môi trường vật chất, chất lượng môi trường văn hoá. 

1.1.2. Khái niệm về marketing 

Thuật ngữ marketing được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1902 trên 

giảng đường trường Đại học Michigan ở Mỹ, đến năm 1910, tất cả các trường 

Đại học tổng hợp ở Mỹ bắt đầu giảng dạy môn học này. Suốt trong gần nửa 

thế kỷ, marketing chỉ được giảng dạy trong phạm vi các nước nói tiếng Anh. 

Mãi đến sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, vào những năm 50 và 60 của thế 

kỷ XX, nó mới được truyền bá sang Tây Âu và Nhật Bản. Quá trình quốc tế 

hoá của marketing đã phát triển rất nhanh. Ngày nay, các doanh nghiệp muốn 

kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao đều cần phải có sự hiểu biết và vận dụng 

marketing hiện đại. 

Marketing thật là quan trọng. Vậy marketing là gì? 

Có thời, một số nơi tất cả những người thu gom rác đều trở thành các 

kỹ sư ngành vệ sinh và tất cả những người gác cổng đều trở thành quản đốc 
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trông coi việc bảo dưỡng, một điều buồn cười xảy ra đối với nhiều người 

buôn bán đó là: Họ trở thành các giám đốc tiếp thị, kỹ sư tiếp thị, trợ lý tiếp 

thị và một số thậm chí trở thành các đại diện tiếp thị.( Blake,1983). 

Câu trích dẫn này chỉ giúp minh họa mức độ hiểu lầm cũng như lạm 

dụng từ tiếp thị đến mức nào. Thật là khó xác định và chỉ rõ chức năng chẳng 

hạn như bán hàng, phân phối, định giá, khuyến mãi, sản phẩm và còn nhiều 

thứ khác nữa. Đây là ví dụ về một định nghĩa mà tóm gọn ở nhiều khía cạnh 

khác nhau của marketing. 

“ Marketing là sự khám phá hoặc xác định về các nhu cầu và thực hiện 

các hoạt động cần thiết để hoạch định cũng như cung ứng các sản phẩm hay 

dịch vụ thoả mãn được các nhu cầu nào đó và định giá, khuyến mãi, phân 

phối cũng như trao đổi một cách hiệu quả những sản phẩm trên ở một mức giá 

chấp nhận được và theo cung cách đầy trách nhiệm đối với xã hội ” ( Shaw và 

Semenik,1985). 

Có khá nhiều định nghĩa tương tự về marketing mà những định nghĩa 

này bao gồm hết tất cả mọi thứ thực sự có dính dáng đến từ marketing. Tuy 

nhiên hầu hết đều không đáp ứng được. Những người khác lại muốn tin rằng 

marketing chỉ đơn giản là khuyến mãi và bán sản phẩm. Ta phải nhận thức 

được rằng những điều đã nói ở trên đơn thuần chỉ là những mảnh đơn của một 

bức hình ghép mà thôi và tất cả chúng ta đều biết điều gì sẽ xảy ra nếu một số 

mảnh của bức hình ghép bị mất hay bị bỏ quên, bức hình sẽ không khớp. Có 

một cách khác như là một triết lý để xem xét về marketing “Một cách suy 

nghĩ có tính kỷ luật về các mục tiêu của công ty và mối quan hệ với các mục 

tiêu tổng thể trong kinh doanh” ( Ghosh 1988). 

Khái niệm marketing dựa vào nền tảng của hai mục tiêu đơn giản. Các 

mục tiêu là nhắm đến sự thoả mãn khách hàng của công ty trong khi vẫn tạo 

ra được lợi nhuận cho công ty đó ( McCathy và Perreault 1987). Đây là một 
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khái niệm khá đơn giản nhưng có tầm quan trọng sống còn cho thành công 

của công ty. 

Theo Philip Kotler: “Marketing là một dạng hoạt động của con người 
nhằm thoả mãn những nhu cầu và mong muốn của họ thông qua trao đổi”. 

Định nghĩa này bao trùm cả marketing trong sản xuất và marketing xã 
hội và nó dựa trên những khái niệm cốt lõi như sau: nhu cầu, mong muốn và 
yêu cầu, sản phẩm, giá trị, chi phí và sự hài lòng, trao đổi, giao dịch và các  
mối quan hệ, thị trường, marketing và những người làm marketing. 

Nói chung có rất nhiều quan niệm về marketing tuy nhiên chúng ta có 
thể chia làm hai quan niệm đại diện, đó là quan niệm truyền thống và quan 
niệm hiện đại. 

Quan niệm truyền thống: Bao gồm các hoạt động sản xuất kinh doanh, 
liên quan đến việc hướng dòng sản phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu thụ 
tốt nhất.  

Quan niệm Marketing hiện đại: Là chức năng quản lý công ty về mặt tổ 
chức và quản lý toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh, từ việc phát hiện 
ra và biến sức mua của người tiêu thụ thành nhu cầu thật sự về một sản phẩm 
cụ thể, đến việc chuyển sản phẩm đó tới người tiêu thụ một cách tối ưu. 

Nói tóm lại, marketing là một quá trình quản lý mang tính xã hội, nhờ 
đó mà các cá nhân và tập thể có được những gì họ cần và mong muốn thông 
qua việc tạo ra, chào bán và trao đổi những sản phẩm có giá trị với những 
người khác. 

Khái niệm marketing nên được biểu hiện rõ sự chỉ dẫn hướng đến con 
đường lập kế hoạch, giúp doanh nghiệp phân tích, cực đại hoá lợi nhuận và 
làm thoả mãn nhu cầu tiêu thụ sản phẩm. Doanh nghiệp cũng cần quan tâm 
đến những điểm mạnh và những điểm yếu của nó trong các lĩnh vực chức 
năng hoạt động khác như: sản xuất, tài chính, kỹ thuật và nhân sự. Các kế 
hoạch marketing cần phải tạo được sự cân bằng cho các mục tiêu, nhu cầu 
tiêu thụ và khả năng nguồn lực của doanh nghiệp. 
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1.1.3. Marketing hỗn hợp (marketing mix) 

Những người làm marketing sử dụng nhiều công cụ nhằm đáp ứng 

mong muốn từ các khách hàng mục tiêu. Việc phối hợp sử dụng những công 

cụ này một cách có hiệu quả hình thành nên phối thức marketing hay còn gọi 

là chính sách marketing - mix. "Marketing - mix là tập hợp các phương tiện 

(công cụ) marketing có thể kiểm soát được mà doanh nghiệp phối hợp sử 

dụng để tạo nên sự đáp ứng cần thiết trong thị trường mục tiêu nhằm đạt 

được mục tiêu marketing của mình" . Có nhiều công cụ khác nhau được sử 

dụng trong marketing-mix. Nếu sự phối hợp sử dụng các công cụ đó được 

nhịp nhàng, đồng bộ và thích ứng với tình huống của thị trường thì công cuộc 

kinh doanh của doanh nghiệp sẽ trôi chảy, hạn chế những rủi ro và do đó thu 

được lợi nhuận tối đa. 

Người ta xếp những công cụ marketing vào 4 nhóm được gọi là 4P của 

marketing gồm: sản phẩm (Product), giá (Price), phân phối (Place) và truyền 

thông cổ động (Promotion). Các công cụ marketing cụ thể của  mỗi P được  

thể  hiện như sau: 

Sản phẩm: Là sự kết hợp vật phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp cống 

hiến cho thị trường mục tiêu gồm có: sự đa dạng, chất lượng, thiết kế, đặc 

tính, nhãn hiệu, bao bì, kích cỡ, dịch vụ, bảo hành… 

Giá cả: Là số tiền mà khách hàng phải bỏ ra để có được sản phẩm. Giá 

cả phải tương xứng với giá trị được cảm nhận ở sản phẩm, bao gồm: giá niêm 

yết, chiết khấu, bớt giá, kỳ hạn trả tiền, điều khoản tín dụng,.. 

Phân phối: Là những hoạt động nhằm đưa sản phẩm đến tay người tiêu 

dùng, bao gồm: xác định kênh phân phối, lựa chọn các trung gian, mức độ 

bao phủ thị trường, bố trí bán theo khu vực thị trường, các điều kiện giao 

nhận hàng như thời gian, địa điểm, xếp dỡ, tồn kho, vận tải,… 

Truyền thông cổ động: Là những hoạt động nhằm thông đạt những giá 

trị của sản phẩm và thuyết phục được khách hàng mục tiêu mua sản phẩm ấy, 
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bao gồm: quảng cáo, lực lượng bán, khuyến mãi, quan hệ công chúng, 

marketing trực tiếp,.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1.Cấu trúc của Marketing-mix 

1.1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến Marketing - Mix 

Hoạt động của marketing-mix trong kinh doanh được thể hiện khá uyển 

chuyển và linh hoạt. Trong quá trình vận dụng, các chính sách của marketing-

mix chịu tác động bởi các nhân tố như: vị trí của doanh nghiệp trên thị trường, 

tình huống của thị trường, vòng đời của sản phẩm, tính chất của hàng hóa,... 

Vị trí của doanh nghiệp trên thị trường: Tâm lý mua hàng của khách 

hàng thường theo sự tín nhiệm về nhãn hiệu sản phẩm mà họ quen sử dụng. 

Sự tín nhiệm của khách hàng đối với doanh nghiệp thông qua sự tín nhiệm đối 

với sản phẩm của doanh nghiệp càng lớn thì uy tín và vị trí của doanh nghiệp 

trên thị trường càng cao. 

Tình huống của thị trường: Sự hình thành và chuyển hóa từ hình thái 

thị trường này sang hình thái thị trường khác trong nền kinh tế thị trường đối 

Marketing mix 

 
Thị trường 
 mục tiêu 

Sản phẩm 
Product 

Giá cả 
Price 

Phân phối 
Place 

Cổ động 
Promotion 

Chủng loại 
Chất lượng 
Mẫu mã 
Tính năng 
Tên nhãn 
Bao bì 
Kích cỡ 
Dịch vụ 
Bảo hành 
Trả lại 

Giá qui định 
Chiết khấu 
Bớt giá 
Kỳ hạn thanh toán 
Điều kiện trả chậm 

Kênh 
Phạm vi 
Danh mục hàng hoá 
Địa điểm 
Dự trữ 
Vận chuyển 

Kích thích tiêu thụ 
Quảng cáo 
Lực lượng bán hàng 
Quan hệ với công chúng 
Marketing trực tiếp 
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với một hàng hóa nào đó sẽ tạo nên những tình huống kinh doanh khác nhau 

với những ứng phó không giống nhau giữa các nhà kinh doanh. Chẳng hạn, 

đối với một loại sản phẩm ở giai đoạn này nằm trong hình thái thị trường độc 

quyền, song ở thời điểm khác có thể nằm trong hình thái thị trường cạnh 

tranh. Vì vậy, ứng với từng tình huống cụ thể của thị trường, đòi hỏi nhà kinh 

doanh phải có những đối sách thích hợp để cho sản phẩm của mình tham gia 

vào thị trường vừa đạt thỏa mãn nhu cầu vừa đạt được lợi nhuận. 

Vòng đời sản phẩm: Một sản phẩm từ khi xuất hiện trên thị trường cho 

đến khi rút khỏi thị trường đều phải trải qua những giai đoạn nhất định. Nội 

dung hoạt động kinh doanh ở mỗi giai đoạn khác nhau đều không giống nhau. 

Tính chất của hàng hóa: Căn cứ vào tính chất của mỗi loại hàng hóa 

mà nhà kinh doanh có cách tổ chức những hoạt động kinh doanh thích hợp. 

1.2. TIẾN TRÌNH TRIỂN KHAI CÁC PHỐI THỨC MARKETING 

MIX  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2: Tiến trình triển khai các phối thức marketing mix 

1.2.1. Thị trường và các hình thức tiếp cận marketing 

Doanh nghiệp cần phải tổ chức tốt công tác nghiên cứu thị trường để 

thường xuyên phân tích, đánh giá những thay đổi của thị trường, các xu 

hướng mới trong tiêu dùng, thái độ của người tiêu dùng đối với sản phẩm của 

Thị trường và các 

hình thức  tiếp cận 

marketing 

Phân đoạn và lựa 

chọn thị trường 

mục tiêu 

Định vị sản 

phẩm trên thị 

trường mục tiêu 

Triển khai các phối 

thức Marketing Mix 
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doanh nghiệp. Công tác nghiên cứu thị trường là một trong những nội dung 

quan trọng của marketing. Doanh nghiệp chỉ có thể đưa ra các quyết định hợp 

lý sau khi có thông tin chính xác về thị trường. 

Mục đích của việc nghiên cứu thị trường là xác định khả năng tiêu thụ 

sản phẩm của doanh nghiệp. Nội dung chủ yếu của việc nghiên cứu thị trường 

là nghiên cứu khả năng thâm nhập và mở rộng thị trường của doanh nghiệp. 

1.2.2. Phân đoạn thị trường 

Mọi công ty đều nhận thức được rằng, hàng hoá của mình không thể 

làm cho tất cả người mua ưu thích ngay được. Số người mua thường là quá 

đông, phân bố trên một phạm vi rộng, có những nhu cầu và thói quen khác 

nhau. Mỗi doanh nghiệp phải phát hiện ra những phần thị trường hấp dẫn nhất 

mà họ có khả năng phục vụ nó có hiệu quả.  Phân đoạn thị trường bảo đảm sự 

nghiệp kinh doanh của doanh nghiệp an toàn hơn bởi nó giúp doanh nghiệp 

biết tập trung nỗ lực của mình đúng thị trường, xây dựng cho mình một tư 

cách riêng, một hình ảnh riêng, mạnh mẽ, rõ nét và nhất quán để khả năng 

vốn có của doanh nghiệp được khai thác một cách hiệu quả. 

* Những đặc tính của phân đoạn hiệu quả: 

- Có sự khác biệt về nhóm khách hàng trong mỗi đoạn thị trường được 

phân chia. 

- Nhóm khách hàng trong phân khúc thị trường phải đủ lớn để phát 

triển chương trình marketing. 

- Khúc thị trường phải đủ lớn để đảm bảo tính kinh tế. 

- Khúc thị trường phải nằm trong sự bao quát của Công ty. 

- Các nhu cầu sản phẩm của khách hàng nằm trong phân khúc phải 

được xác định dễ dàng và khác với những phân khúc khác. 

* Rủi ro của phân đoạn thị trường: 
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- Các phân khúc thị trường là quá nhỏ. 

- Công ty không tiếp cận được với các phân khúc thị trường. 

- Phân khúc thị trường bị thu nhỏ lại. 

- Phân khúc thị trường chịu sự cạnh tranh mạnh. 

* Các cách tiếp cận phân đoạn thị trường: 

- Phân đoạn thị trường theo yếu tố địa lý: phân tích thị trường theo yếu 

tố địa lý đòi hỏi phải chia thị trường thành những đơn vị địa lý khác nhau như 

quốc gia, vùng, tỉnh, thành phố, hay quận, huyện. 

- Phân đoạn thị trường yếu tố nhân khẩu học: là phân chia thị trường 

thành những nhóm trên cơ sở những biến nhân khẩu học như tuổi tác, giới 

tính, quy mô gia đình, chu kỳ sống của gia đình, thu nhập, nghề nghiệp, học 

vấn, tôn giáo, chủng tộc và dân tộc. 

- Phân đoạn thị trường theo yếu tố tâm lý: trong cách phân đoạn thị 

trường theo yếu tố tâm lý, người mua được chia thành những nhóm khác nhau 

căn cứ vào tầng lớp xã hội, lối sống hay nhân cách. 

- Phân đoạn thị trường theo hành vi: trong cách phân đoạn thị trường 

theo hành vi, người mua được chia thành nhiều nhóm căn cứ vào trình độ hiểu 

biết, thái độ, cách sử dụng và phản ứng đối với sản phẩm. 

Việc phân đoạn thị trường đã làm bộc lộ những cơ hội của đoạn thị 

trường đang xuất hiện trước mặt công ty. Bây giờ công ty phải đánh giá các 

đoạn thị trường khác nhau và quyết định lấy bao nhiêu đoạn thị thị trường và 

những đoạn thị trường nào làm mục tiêu, vì vậy cần nghiên cứu ba yếu tố cụ 

thể là quy mô và mức tăng trưởng của đoạn thị trường, mức độ hấp dẫn về cơ 

cấu của đoạn thị trường, những mục tiêu và nguồn tài nguyên của công ty… 

1.2.3. Lựa chọn thị trường mục tiêu 

Sau khi đã đánh giá đoạn thị trường khác nhau, công ty phải quyết định 

nên phục vụ bao nhiêu và những đoạn thị trường nào, tức là vấn đề lựa chọn 

thị trường mục tiêu. Thị trường mục tiêu bao gồm một nhóm khách hàng (cá 
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nhân và tổ chức) mà chương trình marketing của người bán hàng hóa nhằm 

vào. Một doanh nghiệp có thể có một hay nhiều thị trường mục tiêu. 

Việc lựa chọn các đoạn thị trường mục tiêu cần tính đến các yếu tố sau đây: 

* Khả năng tài chính của doanh nghiệp: nếu khả năng tài chính có hạn 

thì hợp lý nhất  là tập trung vào một đoạn thị trường nào đó (chiến lược 

marketing tập trung). 

* Đặc điểm về sản phẩm: doanh nghiệp có thể chiếm lĩnh tất cả đoạn 

thị trường (chiến lược marketing không phân biệt) với những sản phẩm đơn 

điệu như trái bưởi hay thép. Đối với mặt hàng có thể khác nhau về kết cấu 

như: máy ảnh, ô tô, xe máy… thì chiến lược marketing tập trung hay còn gọi 

là chiến lược marketing có phân biệt là phù hợp hơn. 

* Chu kỳ sống sản phẩm: Khi doanh nghiệp đưa một sản phẩm mới ra 

thị trường thì chỉ nên chào bán theo phương án sản phẩm mới, có thể sử dụng 

chiến lược marketing không phân biệt hay marketing tập trung. 

* Mức độ đồng nhất của thị trường: Nếu người mua đều có thị hiếu như 

nhau thì họ sẽ mua cùng số lượng hàng hóa trong cùng một khoảng thời gian  

và phản ứng như nhau đối với những kích thích về marketing thì nên sử dụng 

chiến lược marketing không phân biệt. 

* Những chiến lược marketing của đối thủ cạnh tranh: nếu các đối thủ 

cạnh tranh tiến hành phân đoạn thị trường và có chiến lược marketing phân 

biệt cho mỗi đoạn thị trường thì việc sử dụng chiến lược marketing không 

phân biệt có thể sẽ thất bại. Ngược lại, nếu các đối thủ cạnh tranh sử dụng 

chiến lược marketing không phân biệt thì doanh nghiệp có thể sử dụng chiến 

lược marketing phân biệt hay chiến lược marketing tập trung. 

Công ty có thể xem xét năm cách lựa chọn thị trường mục tiêu, gồm: 

* Tập trung vào một đoạn thị trường: Thông qua marketing tập trung 

công ty sẽ dành được một vị trí vững chắc trong đoạn thị trường nhờ hiểu biết 



 

 

18

rõ hơn những nhu cầu của đoạn thị trường đó và danh tiếng đặc biệt mà công 

ty có được. Hơn nữa, công ty sẽ tiết kiệm được trong hoạt động nhờ chuyên 

môn hoá sản xuất, phân phối và khuyến mãi. 

* Chuyên môn hoá có chọn lọc: công ty lựa chọn một số đoạn thị 

trường, mỗi đoạn thị trường đều có sức hấp dẫn khách quan và phù hợp với 

những mục tiêu và nguồn tài nguyên của công ty, đều hứa hẹn là nguồn sinh 

lời. Chiến lược phục vụ nhiều đoạn thị trường này có ưu điểm là đa dạng hoá 

rủi ro của công ty. 

* Chuyên môn hoá sản phẩm: Công ty sản xuất một sản phẩm nhất 

định để bán cho một số đoạn thị trường. Thông qua chiến lược này công ty tạo 

dựng được danh tiếng rộng khắp trong lĩnh vực sản phảm chuyên dụng. 

* Chuyên môn hoá thị trường: Công ty tập trung vào việc phục vụ 

nhiều nhu cầu của một nhóm khách hàng cụ thể. Công ty dành được tiếng tăm 

rộng khắp vì chuyên môn hoá vào việc phục vụ nhóm khách hàng này và sẽ 

trở thành một kênh cho tất cả những sản phẩm mới mà nhóm khách hàng này 

có thể cần dùng đến. 

* Phục vụ toàn bộ thị trường: Công ty phục vụ tất cả các nhóm khách 

hàng tất cả những sản phẩm mà họ có thể cần đến. chỉ có những công ty lớn 

mới có thể thực hiện chiến lược phục vụ toàn bộ thị trường. 

1.2.4. Định vị sản phẩm 

Định vị là việc thiết kế sản phẩm và hình ảnh của công ty làm sao để thị 

trường mục tiêu hiểu được và đánh giá cao những gì công ty đại diện so với 

các đối thủ cạnh tranh của nó. Việc định vị của công ty phải dựa trên cơ sở 

hiểu biết rõ thị trường mục tiêu định nghĩa giá trị như thế nào và lựa chọn 

những người bán. 

a. Tạo sự khác biệt cho sản phẩm và dịch vụ 
Có bốn cách suy nghĩ và việc tạo đặc điểm khác biệt cho sản phẩm một 

công ty. 
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- “Tốt hơn” có nghĩa là sản phẩm của công ty phải hơn hẳn các địch thủ 

của nó. Nó thường đòi hỏi phải cải tiến chút ít sản phẩm hiện có. 

- “Mới hơn” có nghĩa là phát triển một giải pháp mà trước đây chưa 

từng có. Việc này thường chứa đựng rủi ro lớn hơn so với trường hợp chỉ cải 

tiến, nhưng cũng lại tạo cơ may thắng đậm hơn. 

- “Nhanh hơn” có nghĩa là giảm bớt thời gian thực hiện hay giao hàng 

liên quan đến việc sử dụng hay mua một sản phẩm hay dịch vụ cuối cùng. 

- “Rẻ hơn” là có thể mua được một sản phẩm tương tự với số tiền ít hơn. 

Bây giờ đã sẵn sàng để nghiên cứu những cách cụ thể mà công ty có 

thể tạo đặc điểm khác biệt cho sản phẩm cuả mình so với sản phẩm của các 

đối thủ cạnh tranh. Một công ty hay một bản chào hàng có thể khác biệt về 

bốn yếu tố cơ bản: 

Sản phẩm Dịch vụ Nhân sự Hình ảnh 

Tính chất Giao hàng Năng lực Biểu tượng 

Công dụng Lắp đặt Lịch sử 
Phương tiện 

truyền thông 

Múc độ phù hợp Huấn luyện khách hàng Tín nhiệm Bầu không khí 

Độ bền Dịch vụ tư vấn Tin cậy Sự kiện 

Độ tin cậy Sửa chữa Nhiệt tình  

Khả năng sử dụng Những dịch vụ khác Biết giao tiếp  

Kiểu dáng    

Kết cấu    

b. Tạo đặc điểm khác biệt về hình ảnh 

Ngay cả khi hàng hoá cạnh tranh trông hoàn toàn giống nhau người 

mua vẫn có thể có phản ứng khác nhau đối với hình ảnh của công ty hay của 

nhãn hiệu. 

Đặc điểm nhận dạng và hình ảnh: Công cụ để tạo nên đặc điểm nhận 

dạng là tên, logo, biểu tượng, bầu không khí, các sự kiện. Đặc điểm nhận 
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dạng là những cách mà công ty sử dụng để làm cho công chúng nhận ra mình. 

Còn hình ảnh là cách công chúng nhận thức về công ty. 

Biểu tượng: Một hình ảnh sâu sắc gồm một hay nhiều biểu tượng làm 

cho người ta liên tưởng đến công ty hay nhãn hiệu. Logo của công ty và nhãn 

hiệu phải được thiết kế để có thể nhận ra ngày lập tức. 

Chữ viết và phương tiện nghe nhìn: Những biểu tượng đã chọn phải 

được đưa lên quảng cáo để truyền đạt nhân cách của công ty hay nhãn hiêụ. 

Quảng cáo phải truyền đạt một tình tiết, một tâm trạng, một mức độ công 

hiệu, hay một cái gì đó nổi bật. Thông điệp phải được đăng tải trong những ấn 

phẩm khác nhau như báo cáo hằng năm, những cuối sách mỏng, catalog. 

Bầu không khí: Không gian vật lý trong đó sản xuất hay cung ứng sản 

phẩm và dịch vụ của mình cũng là một yếu tố tạo hình ảnh rất công hiệu. 

Sự kiện : Công ty có thể tạo đặc điểm nhận dạng qua những loại hình 

sự kiện mà nó bảo trợ. 

1.2.5. Triển khai các phối thức marketing mix  

Marketing-mix là một chức năng quan trọng của tiến trình hoạch định 

marketing. Chính sách marketing-mix được lập là nhằm thực hiện chiến lược 

marketing đã được xác định, trên cơ sở phân tích và phát huy tối đa các cơ hội 

marketing và các lợi thế kinh doanh khác nhau. Nó cụ thể hóa những công 

việc như ai phải làm, làm khi nào và thực hiện với chi phí là bao nhiêu. 

Sau khi doanh nghiệp đã có các biện pháp đảm bảo rằng sản phẩm của 

doanh nghiệp chiếm một vị trí đặc biệt trong tâm trí khách hàng, tức là đã xác 

định được chiến lược định vị sản phẩm mà doanh nghiệp hướng đến, thì tiếp 

đến doanh nghiệp cần phải xây dựng cho mình các chính sách marketing-mix 

phù hợp nhằm xây dựng một chương trình hành động có hiệu quả thông qua 

hệ thống các công cụ của marketing-mix. Marketing- mix có thể được triển 

khai thống nhất hoặc kết hợp theo từng đoạn thị trường mục tiêu đã lựa chọn 
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Marketing - mix 

Thị trường 1 
 
 

Thị trường 2 
 

Thị trường 3 

và marketing-mix chịu ảnh hưởng của các quyết định định vị thị trường mà 

doanh nghiệp đã lựa chọn. Có 3 mô hình cần được xem xét như sau: 

Mô hình marketing-mix không phân đoạn: Với mô hình này doanh 

nghiệp không tiến hành phân đoạn mà hoạt động trên toàn bộ thị trường. 

Doanh nghiệp thiết kế một sản phẩm và một chương trình marketing có thể 

hấp dẫn nhiều khách hàng nhất. Hình thức này thường kém hiệu quả và chỉ có 

một số doanh nghiệp mới thâm nhập thị trường áp dụng. (Xem Hình 1-3) 

 
 

Hình 1.3.  Mô hình marketing - mix không phân đoạn 

Mô hình marketing-mix đơn phân tuyến: Ở mô hình này doanh nghiệp 

có phân đoạn thị trường nhưng không phân biệt marketing-mix. Việc triển 

khai marketing-mix chỉ nhằm vào một đoạn thị trường. Đối với các doanh 

nghiệp có năng lực marketing yếu nên sử dụng mô hình này. 

 

 

 

 
 

Hình 1.4. Mô hình marketing - mix đơn phân tuyến 

Mô hình marketing-mix đa phân tuyến: Mô hình này triển khai từng 

chương trình marketing-mix khác biệt cho từng phân đoạn thị trường. Nó 

phức tạp và tốn kém hơn. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp có năng lực 

marketing nên sử dụng vì nó đem lại hiệu quả hơn hai mô hình kia. 

 

 

 

 

Hình 1.5.  Mô hình marketing - mix đa phân tuyến 

Marketing 1 
 
Marketing 2 
 
Marketing 3 

Thị trường 1 
 
Thị trường 2 
 
 
Thị trường 3 

Marketing - mix Thị trường 
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Chúng ta sẽ sử dụng các mô hình trên vào trong quá trình xây dựng 

chính sách marketing-mix. Nội dung của chiến lược marketing-mix bao gồm 

4 chính sách cơ bản mà công ty phải thông qua. 

a. Sản phẩm 
Đây là biến số quan trọng nhất của chiến lược kinh doanh cũng như 

chiến lược marketing-mix. Thực hiện tốt chính sách này góp phần tạo uy tín 

và khả năng cạnh tranh giành khách hàng cho công ty. Chính sách sản phẩm 

được thực hiện thông qua các quyết định sau: 

* Quyết định về chủng loại và danh mục hàng hoá 

+ Quyết định về chủng loại hàng hoá 

“Chủng loại hàng hoá là một nhóm hàng hoá có liên quan chặt chẽ với 

nhau do giống nhau về chức năng hay do bán chung cho một nhóm khách 

hàng, hay thông qua các kiểu tổ chức thương mại, hay trong khuôn khổ cùng 

một dãy giá”. 

Thường thì mỗi doanh nghiệp có cách thức lựa chọn chủng loại sản phẩm 

hàng hoá khác nhau. Những lựa chọn đều phụ thuộc vào mục đích mà doanh 

nghiệp theo đuổi. Công ty theo đuổi mục tiêu cung cấp một chủng loại sản phẩm 

đầy đủ hay phấn đấu để chiếm lĩnh phần lớn thị trường hoặc mở rộng thị trường 

thì thường có chủng loại sản phẩm rộng. Để làm được như vậy, công ty phải đặt 

ra vấn đề là mở rộng và duy trì bề rộng của chủng loại sản phẩm bằng cách nào? 

Giải quyết vấn đề này công ty có hai hướng lựa chọn: 

Một là, Phát triển chủng loại sản phẩm trên cơ sở các cách thức sau: 

Phát triển hướng xuống dưới, phát triển hướng lên trên và phát triển theo cả 

hai hướng trên. 

Hai là, Bổ xung chủng loại sản phẩm. Có nghĩa là công ty cố gắng đưa 

thêm những mặt hàng mới vào chủng loại sản phẩm sẵn có. 

+ Quyết định về danh mục hàng hoá 

“Danh mục sản phẩm là một tập hợp tất cả các nhóm chủng loại sản 
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phẩm và các đơn vị sản phẩm do một nhà cung cấp cụ thể đem chào bán cho 

người mua” 

Danh mục sản phẩm của một công ty sẽ có chiều rộng, chiều dài, chiều 

sâu, mức độ phong phú và hài hoà nhất định phụ thuộc vào mục đích mà công 

ty theo đuổi. Chiều rộng danh mục sản phẩm thể hiện công ty có bao nhiêu 

nhóm chủng loại sản phẩm khác nhau do công ty sản xuất. Chiều dài danh 

mục sản phẩm là tổng số mặt hàng trong danh mục sản phẩm. Chiều sâu của 

danh mục sản phẩm thể hiện tổng số các sản phẩm cụ thể được chào bán trong 

từng mặt hàng riêng của nhóm chủng loại sản phẩm. Mức độ hài hoà của danh 

mục sản phẩm phản ánh mức độ gần gũi của hàng hoá thuộc các nhóm chủng 

loại khác nhau xét theo góc độ mục đích sử dụng cuối cùng, những yêu cầu về 

tổ chức sản xuất, các kênh phân phối hay một tiêu chuẩn nào đó. 

* Quyết định về nhãn hiệu và bao gói sản phẩm 

Khi hoạch định chiến lược marketing cho từng loại sản phẩm, doanh 

nghiệp phải quyết định hàng loạt vấn đề có liên quan đến nhãn hiệu sản phẩm. 

Việc gắn nhãn hiệu là một chủ đề quan trọng trong chiến lược sản phẩm. 

Nhãn hiệu về cơ bản là một sự hứa hẹn của người bán đảm bảo cung 

cấp cho người mua một tập hợp nhất định những tính chất, lợi ích và dịch vụ. 

Các quyết định có liên quan đến nhãn hiệu thường là: 

- Có gắn nhãn hiệu cho sản phẩm của mình hay không? 

- Ai là chủ nhãn hiệu sản phẩm? 

- Tương ứng với nhãn hiệu đã chọn chất lượng sản phẩm có những đặc 

trưng gì? 

- Đặt tên cho nhãn hiệu như thế nào? 

- Có nên mở rộng giới hạn sử dụng tên nhãn hiệu hay không? 

- Sử dụng một hay nhiều nhãn hiệu cho các sản phẩm có những đặc 

tính khác nhau của cùng một mặt hàng? 
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Những quyết định về nhãn hiệu là những quyết định quan trọng trong 

chiến lược sản phẩm bởi vì nhãn hiệu được coi như là tài sản lâu bền quan 

trọng của một công ty. Việc quản lý nhãn hiệu cũng được coi như là một công 

cụ marketing chủ yếu trong chiến lược sản phẩm. 

* Quyết định về chất lượng sản phẩm 

“Chất lượng sản phẩm là toàn bộ những tính năng và đặc điểm của một 

sản phẩm hay dịch vụ đem lại cho nó khả năng thoả mãn những nhu cầu được 

nói ra hay được hiểu ngầm”. 

Giữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ, sự thoả mãn của khách hàng và 

khả năng sinh lời của công ty có một mối liên hệ mật thiết. Mức chất lượng 

càng cao thì mức độ thoả mãn của khách hàng cũng càng cao, trong khi đó có 

thể tính giá cao hơn. 

Chất lượng sản phẩm là thuộc tính đầu tiên và quan trọng nhất mà 

khách hàng chú ý đến trong khi lựa chọn người cung ứng sản phẩm cho mình. 

Chất lượng sản phẩm của công ty được thể hiện thông qua các thông số sau: 

- Độ bền của sản phẩm: Nó bao gồm các yếu tố như tuổi thọ của sản 

phẩm, khả năng chịu đựng của các điều kiện tự nhiên, mức độ quá tải hàng 

sản xuất... 

- Hệ số an toàn: Khả năng đảm bảo an toàn trong sản xuất, trong sử 

dụng,.. 

- Đảm bảo thiết kế kỹ thuật: Các sản phẩm được sản xuất phải đảm bảo 

được đúng các thiết kế kỹ thuật, các thông số kỹ thuật... 

- Khả năng thích ứng: sản phẩm dễ sử dụng, dễ sửa chữa, dễ thay thế, 

bảo dưỡng… 

* Dịch vụ sau bán hàng 

Đây cũng là công cụ quan trọng để tăng lợi thế cạnh tranh của công ty. 

Dịch vụ bán hàng được thực hiện tốt sẽ làm tăng lợi ích nhận được của khách 
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hàng và làm tăng sự hài lòng. Nó là công cụ đắc lực trong việc tạo ra sự khác 

biệt cho sản phẩm. Đối với những sản phẩm có tính chất tổng hợp về kỹ thuật, 

về kinh tế và nó mang tính chất cá biệt, do vậy nó cần phải có các dịch vụ 

khách hàng, bao gồm 

Thời gian giao hàng: Các sản phẩm của công ty phải đảm bảo giao 

hàng đúng thời hạn quy định của khách hàng trong hợp đồng. Giao hàng đúng 

thời hạn đảm bảo chi phí thấp, góp phần làm giảm giá thành, tăng lợi nhuận 

cho công ty. 

Ngoài ra công ty còn phải quan tâm đến các vấn đề khác về dịch vụ của 

khách hàng như: 

- Mua bảo hiểm cho khách hàng 

- Sửa chữa và bảo hành sản phẩm 

- Kiểm tra định kỳ 

- Chuyển giao kỹ thuật sử dụng 

- Dịch vụ vận chuyển,... 

b. Giá 

Giá cả là yếu tố cực kỳ quan trọng trong marketing-mix của doanh 

nghiệp. Một chính sách giá tốt về lâu dài không những đem lại lợi nhuận tối đa 

cho doanh nghiệp mà còn là vũ khí sắc bén trong cạnh tranh, là phương tiện để 

đạt mục tiêu marketing cũng như mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá sản phẩm: 

Mục tiêu marketing của công ty - Đây là điều mà doanh nghiệp cần 

phải đạt được đối với một sản phẩm nhất định. Nếu doanh nghiệp đã chọn thị 

trường mục tiêu và định vị sản phẩm một cách cẩn thận thì chiến lược 

marketing - mix của nó, trong đó có giá cả, sẽ thực hiện khá dễ dàng. Như vậy, 

chiến lược định giá phần lớn là do cách định vị thị trường trước đó quyết định. 

Mục tiêu marketing của doanh nghiệp càng rõ ràng thì càng dễ ràng định giá. 
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Các mục tiêu marketing thường được lựa chọn trong việc định giá là tồn tại, tối 

đa hóa lợi nhuận, tối đa hóa thị phần và dẫn đầu chất lượng sản phẩm. 

Chiến lược marketing-mix của công ty - Giá cả là một trong những yếu 

tố của marketing mix mà doanh nghiệp sử dụng để đạt được các mục tiêu 

marketing của mình. Các quyết định về giá phải được phối hợp với những 

quyết định về sản phẩm, phân phối, cổ động cho sản phẩm để hình thành một 

chương trình marketing có tính hệ thống và hiệu quả. Các quyết định đưa ra 

cho những yếu tố khác của marketing - mix đều có thể ảnh hưởng đến những 

quyết định về giá. Doanh nghiệp thường quyết định giá sản phẩm trước, từ đó 

mới đưa ra những quyết định khác thuộc marketing - mix tương ứng mức giá 

mà doanh nghiệp muốn ấn định cho sản phẩm. Như vậy, những người làm 

marketing phải xem xét toàn bộ marketing - mix khi định giá. Nếu sản phẩm 

được định vị dựa trên những yếu tố phi giá cả thì các quyết định về chất 

lượng, quảng cáo và phân phối sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ lên giá cả. Nếu giá là 

yếu tố định vị chính yếu thì giá cả sẽ ảnh hưởng mạnh lên những quyết định 

đối với các yếu tố khác của marketing - mix. 

Thị trường và nhu cầu của thị trường - Trước khi định giá người làm 

marketing phải hiểu được mối quan hệ giữa giá cả và mức cầu đối với sản 

phẩm của mình. Cần phải định giá theo các loại thị trường khác nhau: thị 

trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường cạnh tranh có độc quyền, thị trường 

độc quyền có cạnh tranh và thị trường độc quyền. Người làm marketing phải 

cố gắng phân tích những động cơ của người tiêu dùng trong tiến trình chọn 

mua sản phẩm và đưa ra mức giá phù hợp với những cảm nhận của họ về giá 

trị sản phẩm để điều chỉnh các chiến lược định giá đối với những phân đoạn 

thị trường khác nhau. 

Chi phí sản xuất - Mức giá do doanh nghiệp định ra cần phải đảm bảo 

trang trải cho mọi chi phí sản xuất và phân phối sản phẩm, bao gồm cả một 

mức lợi nhuận hợp lý cho những nỗ lực và rủi ro của mình. Có 2 hai loại chi 
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phí là chi phí cố định và chi phí biến đổi. Chi phí cố định bao gồm những chi 

phí không thay đổi theo mức độ sản xuất hay doanh số. Chi phí biến đổi là chi 

phí thay đổi tỷ lệ thuận với mức sản xuất của doanh nghiệp. Doanh nghiệp 

cần sử dụng những hiểu biết về giá thành, giá cả và sản phẩm của đối thủ cạnh 

tranh như là một điểm định hướng cho việc định giá của mình. Nếu sản phẩm 

của doanh nghiệp tương tự sản phẩm của đối thủ thì phải định giá sát với giá của 

đối thủ. Nếu sản phẩm của doanh nghiệp kém hơn thì phải định giá thấp hơn. 

Nếu sản phẩm của doanh nghiệp tốt hơn thì có thể định giá cao hơn. 

* Những mục tiêu của việc định giá: 

Việc định giá đó là một phần chức năng mà công ty cố gắng vươn đến. 

Đối với lý do này, tốt hơn nên quyết định các mục tiêu của giá nào đó. Điều 

này sẽ giúp làm rõ vai trò của việc xác định giá như thế nào trong chiến lược 

tổng thể. Các mục tiêu của việc định giá: 

- Định hướng lợi nhuận: Mục tiêu này liên quan đến tối đa hoá lợi 

nhuận hoặc lên mức chỉ tiêu thu hồi lãi để đầu tư hay buôn bán. Mục đích này 

được sử dụng sớm trong chu kỳ sống của sản phẩm trước khi sự cạnh tranh 

mạnh mẽ xuất hiện và lúc đó giá vẫn chưa trở thành mối quan tâm lớn đối với 

sự khác biệt của sản phẩm. Một sự xem xét quan trọng với mục đích này là có 

nên hướng đến việc tối đa hoá lợi nhuận dài hạn hay ngắn hạn không. 

- Định hướng doanh thu: Mục đích này liên quan đến việc tăng doanh 

thu hoặc tăng thị phần. Mục đích này thường được sử sụng khi các công ty cố 

gắng tìm chỗ đứng để đạt thành công dài hạn qua việc tăng thị phần. 

- Định hướng trích giá theo tình huống: Mục đích này đơn giản chỉ liên 

quan đến việc đáp ứng sự cạnh tranh. Thông thường, trong các thị trường mà 

mục đích này thống trị, tại đó một người chỉ đạo giá đặt giá và sự cạnh tranh 

đi theo sự chỉ dẫn đó. Ví dụ điển hình của mục đích này nằm trong ngành 

công nghiệp giấy. 

* Các chiến lược định giá: 
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Khi mục đích của việc định giá phù hợp đã được xác định thì đó là thời 

điểm để bắt đầu tiến trình xác định một giá. Có ba chiến lược xác định giá cơ 

bản mà ta có thể sử dụng đó là chiến lược đặt cơ sở trên chi phí, chiến lược 

đặt cơ sở trên cầu và chiến lược đặt cơ sở trên sự cạnh tranh. Một trong ba 

chiến lược trên xác định giá trên cơ sở những thay đổi khác nhau và các đầu 

vào. Sự giải thích ngắn gọn về mỗi chiến lược sẽ được trình bày dưới đây: 

- Định giá dựa trên chi phí: Cơ bản các phương pháp đặt cơ sở trên chi 

phí xác định giá theo các chi phí kèm với phí tổn đưa sản phẩm ra thị 

trường. Những chi phí này có thể được xem xét từ nhiều bình diện khác nhau. 

Ba trong nhiều phương pháp được sử dụng phổ biến là xác định giá bằng cách 

cộng tất cả các chi phí và thêm vào đó một số tiền nữa để có lợi nhuận, định 

giá theo lợi nhuận mục tiêu và định giá điểm hoà vốn. 

- Định giá trên cơ sở cầu: Loại hình chiến lược này xác định giá của sản 

phẩm trên cơ sở tính sẵn lòng trả của thị trường. Giá sản xuất của sản phẩm 

vẫn còn quan trọng và nó xác định được giá tối thiểu chấp nhận được. Tuy 

nhiên, các nghiệp đoàn đại diện cho khách hàng về giá trị/chất lượng hay các 

nhận thức về giá trị/chất lượng cho phép sự chênh lệch cao giữa giá vốn và 

giá bán hơn là khi sử dụng chiến lược trên cơ sở chi phí. Việc xác định giá do 

hội đoàn giá cả/chất lượng và giá trị được hiểu đưa ra là những ví dụ cho loại 

hình chiến lược này. Chiến lược này thường được sử dụng với các sản phẩm 

thuộc loại đặc biệt. 

- Định giá trên cơ sở cạnh tranh: Xác định giá của đối thủ cạnh tranh là 

nền tảng để xác định giá với chiến lược này. Điều này phần lớn được quan sát 

trong các thị trường hàng hoá. Các công ty cần nhận biết rằng có thể trong 

tình huống này tạo thêm một số giá trị cho sản phẩm của họ và đạt được giá 

cao hơn giá trị thật. Họ có thể sử dụng loại hình xác định giá của tình trạng 

qua phát ngôn ở chỗ mà họ sử dụng một trong những danh mục giá cả sản 
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phẩm gỗ được ấn hành. Điều này khá hiếm, tuy nhiên, người ta tin rằng giá là 

điều duy nhất nổi trội trong quyết định mua hàng mà điều này thì không đúng. 

Một chiến lược khác có thể đồng thời sử dụng được với một trong những loại 

hình được thảo luận ở trên là điều chỉnh giá. Cơ bản việc điều chỉnh giá này 

bao gồm việc giảm giá đối với những vụ giao dịch mua bán với số lượng lớn 

như mùa, vụ hay bù thêm cho các kênh trung gian để trang trải chi phí như 

vận chuyển bằng tàu hoặc chi phí kho bãi. 

* Việc định giá hiện tại trong ngành công nghiệp gỗ: 

Hầu hết các Công ty chế biến gỗ sử dụng hình thức định giá dựa trên 

chi phí và có cộng thêm vào đó một số tiền nữa để có lợi nhuận. Điều này có 

lợi thế là tương đối đơn giản, nhưng vấn đề nằm ở chỗ là nhiều Công ty 

không nắm chắc được các chi phí của họ là bao nhiêu. 

Các nhà sản xuất hàng hoá lớn hơn thường sử dụng hình thức trích giá 

theo tình trạng công việc. Điều này thường đặt cơ sở trên các số liệu từ các ấn 

bản của ngành như Random Lengths hay Hardwood Market Review. 

Vậy điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta ? 
Điều quan trọng phải nhớ là các biện pháp thực hiện việc xác định giá ở 

trên phải phù hợp nhau và giúp xác định chiến lược tổng thể của Công ty.Việc 

đặt ra giá đúng là rất quan trọng đối với sự thành công của bất kỳ Công ty 

nào. Cố gắng đừng sử dụng giá như là tâm điểm của các nỗ lực phân biệt và 

nếu có thể thì luôn tăng thêm giá trị vào sản phẩm của Công ty mình qua một 

số thuộc tính không liên quan đến giá. Điều này sẽ giúp Công ty thoát khỏi sự 

cạnh tranh trong tâm trí của khách hàng và giúp tạo cơ hội cho sản phẩm có 

mức giá cao hơn. 

c. Phân phối 
Phân phối cũng là một công cụ then chốt trong marketing-mix, nó bao 

gồm những hoạt động khác nhau mà công ty tiến hành nhằm đưa sản phẩm 

đến những nơi khách hàng mục tiêu có thể tiếp cận và mua chúng. 
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Hầu hết những người sản xuất đều cung cấp sản phẩm của mình cho thị 

trường thông qua những người trung gian marketing. Do vậy, nhà sản xuất sẽ 

phải quan hệ, liên kết với một số tổ chức, lực lượng bên ngoài nhằm đạt được 

mục tiêu phân phối của mình. 

Những quyết định quan trọng nhất trong chính sách phân phối là các 

quyết định về kênh marketing. Kênh marketing được tạo ra như một dòng 

chảy có hệ thống được đặc trưng bởi số các cấp của kênh bao gồm người sản 

xuất, các trung gian và người tiêu dùng. Kênh marketing thực hiện việc 

chuyển sản phẩm từ người sản xuất đến người tiêu dùng, vượt qua những 

ngăn cách về thời gian, không gian và quyền sở hữu xen giữa hàng hoá và 

dịch vụ với người sử dụng chúng. 

Với chiến lược mở rộng thị trường thì một hệ thống phân phối rộng rãi, 

bao gồm các cấp trung gian, kết hợp phân phối trực tiếp trên phạm vi lớn sẽ 

đem lại hiệu quả cho chính sách phân phối của công ty. 

Có ba loại kênh phân phối chính: 

Phân phối đặc quyền: 

- Hạn chế số nhà phân phối trung gian 

- Nhà trung gian không bán hàng của đối thủ cạnh tranh 

- Doanh nghiệp hy vọng khách hàng có đủ kiến thức và năng động để 

mua sản phẩm 

- Tăng cường ấn tượng của sản phẩm và có lãi cao 

- Chọn một địa điểm để bán sản phẩm. 

Phân phối có chọn lọc: 

Là phương thức trong đó số doanh nghiệp sản xuất nhiều hơn số nhà 

phân phối và doanh nghiệp sản xuất không tốn nhiều chi phí để kiểm soát các 

địa điểm bán hàng. 
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Phân phối rộng rãi: 

Doanh nghiệp sẽ tìm nhiều địa điểm bán hàng tạo thuận lợi cho khách 

hàng tìm kiếm sản phẩm nhưng sẽ mất khả năng kiểm soát hệ thống bán hàng. 

Một số hướng dẫn chung để trợ giúp công ty trong việc hình thành 

quyết định được nêu ra trong bảng sau: 

Việc lựa chọn độ dài của kênh phân phối 
Tình huống Kênh ngắn Kênh dài 

Mẫu của khách hàng tiềm năng Nhỏ Lớn 

Độ tập trung về mặt địa lý Có độ tập trung cao Độ phân tán rộng 

Kích cỡ đặt hàng cho mỗi lần 

giao dịch 

Có giá trị tiền lớn Có giá trị tiền nhỏ 

Tính phức tạp của sản phẩm Phức tạp, cần dịch vụ Đơn giản 

Bảo trì chất lượng sản phẩm Cần kiểm soát nhiều Cần kiểm soát ít 

Các nguồn lực của công ty Đủ Không đủ 

Các nhà trung gian sẵn có Không đảm bảo Đảm bảo 

d. Truyền thông cổ động 
Đây cũng là một trong bốn công cụ chủ yếu của marketing- mix và nó 

trở nên ngày càng có hiệu quả và quan trọng mà công ty có thể sử dụng để tác 

động vào thị trường mục tiêu. Bản chất của các hoạt động truyền thông chính 

là truyền tin về sản phẩm và doanh nghiệp tới khách hàng để thuyết phục họ 

mua hàng. 

Chính sách truyền thông cổ động bao gồm 5 công cụ chủ yếu là: 

- Quảng cáo: Bao gồm bất kỳ hình thức nào được giới thiệu một cách 

gián tiếp và đề cao những ý tưởng, sản phẩm hoặc dịch vụ được thực hiện 

theo yêu cầu của chủ thể quảng cáo và chủ thể phải thanh toán các chi phí. 

- Marketing trực tiếp: Sử dụng thư, điện thoại và những công cụ liên 

lạc gián tiếp khác để thông tin cho những khách hàng hiện có và khách hàng 

triển vọng hay yêu cầu họ có phản ứng đáp lại. 
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- Kích thích tiêu thụ: Là những hình thức thưởng trong thời gian ngắn 

để khuyến khích dùng thử hay mua một sản phẩm hay dịch vụ. 

- Quan hệ quần chúng và tuyên truyền: Là các chương trình khác nhau 

được thiết kế nhằm đề cao hay bảo vệ hình ảnh của công ty hay những sản 

phẩm cụ thể của nó. 

- Bán hàng trực tiếp: Là sự giới thiệu trực tiếp bằng miệng về sản phẩm 

và dịch vụ của công ty thông qua cuộc đối thoại với một hoặc nhiều khách 

hàng tiềm năng nhằm mục đích bán hàng. 

Quá trình truyền thông được thể hiện qua mô hình truyền thông nhằm giải 

đáp các câu hỏi: Ai? Nói gì? Nói cho ai? Nói trong kênh nào? Hiệu quả ra sao? 

Hình 1.6 dưới đây thể hiện quá trình truyền thông - cổ động của doanh nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.6. Quá trình truyền thông 

Xác định mục tiêu truyền thông: Khi công ty đã xác định được thị 

trường mục tiêu, khách hàng mục tiêu và những đặc điểm của nó thì mục tiêu 

của marketing là đáp lại những mong muốn của khách hàng và đưa khách 

hàng mục tiêu vào trạng thái sẵn sàng mua nhiều hơn. Người làm marketing 

muốn khắc sâu vào tâm trí người tiêu dùng một điều gì đó và thúc đẩy họ đến 

chỗ hành động thông qua các giai đoạn: nhận thức - cảm thụ - hành vi. Mục 

tiêu của truyền thông là xem khách hàng đang ở giai đoạn nào để triển khai 

các chính sách truyền thông có hiệu quả. 
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Thiết kế thông điệp truyền thông: Sau khi xác định mục tiêu truyền 

thông thì cần thiết có một thông điệp hiệu quả. Ngày nay, việc thiết kế thông 

điệp thường dựa vào mô hình AIDA, tức là thông điệp cần phải: 

A (Attention) - Gây được sự chú ý; I (Interest) - Tạo được sự quan tâm; 

D (Desire)-Khơi dậy lòng mong muốn; A (Action) - Thúc đẩy hành động. 

Để tạo được một thông điệp đòi hỏi giải quyết 3 vấn đề. Nội dung 

thông điệp nói cái gì? Cấu trúc thông điệp thế nào cho hợp lý? Ai nói cho có 

tính thuyết phục? 

Lựa chọn phương tiện truyền thông: Có hai loại kênh truyền thông là 

kênh gián tiếp và kênh trực tiếp. Với kênh truyền thông trực tiếp, hai hay 

nhiều người trực tiếp truyền thông với nhau có thể tiếp xúc qua điện thoại, thư 

từ hoặc giao tiếp cá nhân. Kênh trực tiếp có thể chia nhỏ thành các kênh: kênh 

giới thiệu, kênh chuyên viên và kênh xã hội. Với kênh truyền thông gián tiếp, 

gồm các phương tiện thông tin đại chúng như ấn phẩm (thư, báo, tạp chí), 

truyền thông quảng bá (truyền thanh, truyền hình), phương tiện trưng bày 

(panô, bản hiệu, áp phích), phương tiện điện tử (băng ghi âm, ghi hình, 

internet), các sự kiện như họp báo, khai trương, hội nghị, tài trợ thể thao,... 

Xây dựng ngân sách cổ động: Có bốn phương pháp phổ biến để xây 

dựng ngân sách cổ động. Phương pháp căn cứ vào khả năng là tuỳ theo khả 

năng của doanh nghiệp để xác định ngân sách chi cho cổ động, bỏ qua vai trò 

của cổ động là như một khoản đầu tư. Do không xác định nên gây khó khăn 

cho việc lập kế hoạch truyền thông dài hạn. Phương pháp tính tỷ lệ phần trăm 

theo doanh thu: Phương pháp này dựa vào tỷ lệ phần trăm doanh thu nên dễ 

dàng thay đổi tuỳ theo khả năng của doanh nghiệp và gắn chặt với biến động 

mức tiêu thụ trong chu kỳ kinh doanh. Điều này thoả mãn được người quản lý 

tài chính và khuyến khích cạnh tranh về tỷ lệ chi đối với các doanh nghiệp có 

doanh thu xấp xỉ ngang nhau. Phương pháp này căn cứ vào quỹ hiện có chứ 
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không căn cứ vào cơ hội của thị trường và sẽ biến động hàng năm chứ không 

ổn định nên gây khó khăn cho kế hoạch lâu dài. Phương pháp cân bằng cạnh 

tranh, xác định ngân sách cổ động ngang bằng với đối thủ cạnh tranh để duy 

trì thị phần. Hạn chế của phương pháp này là không có cơ sở để biết rõ đối 

thủ cạnh tranh đã chi ra bao nhiêu và các doanh nghiệp khác nhau về nguồn 

lực và cơ hội marketing. Phương pháp căn cứ vào mục tiêu nhiệm vụ, doanh 

nghiệp xây dựng ngân sách cổ động của mình dựa vào mục tiêu cụ thể và 

nhiệm vụ cần hoàn thành để đạt được mục tiêu rồi ước tính ngân sách để đạt 

được nhiệm vụ đó. 

Vấn đề xây dựng ngân sách cho cổ động còn tuỳ thuộc vào các nhân tố 

như sản phẩm của doanh nghiệp đang ở thời kỳ nào trong chu kỳ sống của sản 

phẩm, chúng có phải là hàng hoá thông thường hay là những sản phẩm khác 

biệt. Dù sao ngân sách dành cho quảng cáo cũng phải đảm bảo sinh lợi, đem 

lại lợi nhuận cao hơn chi phí đã bỏ ra. 

Tóm lại, việc xây dựng chính sách marketing-mix trong doanh nghiệp 

phải gắn với một sản phẩm cụ thể và cho một thị trường nhất định. Sản phẩm 

và thị trường luôn đi liền nhau và trong mọi trường hợp đều không thể tách 

rời nhau. Xây dựng chính sách riêng cho mỗi P chỉ mang tính độc lập tương 

đối, có nghĩa là chính sách cho P này phải kết hợp với các P khác mới thực 

hiện thành công và ngược lại. Đây cũng chính là bản chất của marketing-mix 

mà từ tên gọi của nó đã phần nào nói lên điều đó. Marketing-mix là yếu tố cơ 

bản cho sự thành công của doanh nghiệp. Vì vậy, tất cả các doanh nghiệp, dù 

là sản xuất hay dịch vụ, đều phải thực sự quan tâm, mau chóng xây dựng và 

triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách marketing-mix. 

Nhìn chung, ngành công nghiệp gỗ đang có nhiều biến chuyển, đang 

đối mặt với nhiều hình thức cạnh tranh mới trong nội bộ ngành và từ các sản 

phẩm thay thế khác. Tóm lại, Marketing là hoạt động quan trọng cho sự thành 



 

 

35

công của Công ty, chỉ việc xác định chính xác nhu cầu khách hàng  thì các 

hãng sản xuất và chế biến sản phẩm gỗ mới có thể thành công mà thôi. Các 

Công ty ngành gỗ cần có sự hiểu biết cặn kẽ về các thị trường và tiến hành 

thực hiện một chương trình tiếp thị khác biệt để đáp ứng các nhu cầu thị 

trường thì sẽ có được lợi thế trong thế kỷ 21. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Như vậy, chương 1 đã hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về 

chính sách marketing trong doanh nghiệp. Những vấn đề lý luận cơ bản bao 

gồm một số khái niệm cơ bản liên quan đến marketing và marketing-mix. 

Ngoài ra, trong chương một còn nêu được nội dung tiến trình triển khai 

marketing-mix cho sản phẩm gỗ. Dựa trên nền tảng cơ sở lý luận này, đề tài 

sẽ làm căn cứ để phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp marketing 

cho sản phẩm gỗ trong công ty ở các chương sau. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING  

TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN VINAFOR ĐÀ NẴNG 
 

2.1. GIỚI THỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển 

Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở cổ phần 

hoá doanh nghiệp Nhà nước là Công ty sản xuất và xuất khẩu lâm sản Đà 

Nẵng theo Quyết định số 7013/QĐ/BNN-TCCB ngày 31 tháng 12 năm 2001 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Công ty là đơn vị 

hạch toán độc lập, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 

3203000045 ngày 10 tháng 06 năm 2002 (Giấy chứng nhận đã được điều 

chỉnh lần thứ 10 vào ngày 06 tháng 5 năm 2009) do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Đà Nẵng cấp. 

Tên công ty  : CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG 

Tên giao dịch : VINAFOR DANANG 

Trụ sở chính  : 815 Ngô Quyền, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng 

Điện thoại  : 0511.3844126-3831259  Fax: 0511.3831312 

Email   : vinafordanang@vnn.vn 

Vốn điều lệ  : 20.182.500.000 VNĐ 

Những nỗ lực của Công ty đã nhận được sự đánh giá và ghi nhận từ 

khách hàng, các tổ chức chuyên môn và cơ quan quản lý Nhà nước trong thời 

gian qua như sau: Công ty được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ vì 

những thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Chủ tịch nước 

tặng Huân chương lao động hạng ba vì những đóng góp vào công cuộc xây 

dựng XHCN, các sản phẩm gỗ do Công ty sản xuất đã đoạt giải Cúp vàng 

thương hiệu Việt.... 

mailto:vinafordanang@vnn.vn
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* Các lĩnh vực kinh doanh hiện tại của công ty 

- Về lĩnh vực kinh doanh: 

+ Kinh doanh, xuất nhập khẩu: Lâm sản và các loại sản phẩm nông lâm 

kết hợp, trang trí nội thất, nguyên liệu phục vụ sản xuất... 

+ Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản, ngành lâm nghiệp khác, cung 

ứng vật tư thiết bị nông lâm nghiệp, dịch vụ cho miền núi và đời sống. Kinh 

doanh khai thác vận chuyển gỗ và lâm sản. Chế biến bảo quản lâm sản, nông 

sản, thức ăn gia súc. Trồng rừng và phát triển rừng kinh tế... 

+ Thiết kế điều tra quy hoạch rừng, tìm và tạo quỹ đất để trồng rừng, 

chăm sóc, bảo vệ khoanh nuôi tái sinh rừng, quản lý trồng rừng. 

+ Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, du lịch lữ hành nội và quốc tế... 

+ Thi công xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện 

áp đến 110KV, thi công các công trình xây dựng dân dụng. Phòng chống mối 

cho công trình xây dựng mới. 

+ Kinh doanh than, quặng mỏ, khoáng sản, phụ tùng và xăm lốp ô tô. 

Kinh doanh thiết bị, máy móc phục vụ ngành giao thông và công nghiệp điện. 

- Lĩnh vực hoat động sản xuất - kinh doanh - dịch vụ 

+ Sản xuất: Xí nghiệp chế biến gỗ với diện tích 60.000m2, trang bị đầy 

đủ máy móc thiết bị, đội ngũ công nhân lành nghề, chuyên sản xuất sản phẩm 

gỗ ngoài trời, trang trí nội thất, ngoại thất để xuất khẩu và tiêu dùng trong 

nước. Các sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu đã được cấp giấy 

chứng nhận FSC. 

+ Trồng rừng: Xí nghiệp lâm nghiệp là đơn vị làm công tác trồng rừng 

và khái thác rừng. Xí nghiệp đã trồng và khai thác rừng rồng với diện tích 

680ha tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang; liên kết với các đơn vị bạn tại Quảng 

Trị trồng 900 ha rừng, quản lý rừng tự nhiên: 1.000ha. 

+ Dịch vụ: Kinh doanh khách sạn, Khách sạn Sơn Trà tọa lạc tại Trung 

tâm thành phố, diện tích 1.500m2, gồm 50 phòng; Cơ sở 2 của Khách sạn có 



 

 

38

vị trí gần biển, khuôn viên rộng với diện tích 2.300m2, gồm 50 phòng nghỉ và 

các dịch vụ khác như nhà hàng, quầy bar. Xí nghiệp bảo quản chuyên làm 

công tác phòng chống và diệt các loại mối, mọt..  . 

+ Kinh doanh: Làm nhiệm vụ cung ứng gỗ nguyên liệu giấy, kinh 

doanh vật tư thiết bị, phụ tùng, xăm lốp ô tô, gỗ, vật liệu xây dựng... 

2.1.2. Sứ mệnh và triết lý hoạt động 

a. Sứ mệnh hoạt động của công ty 
* Phân tích các bên hữu quan 

Các bên hữu quan là các cá nhân hay nhóm, bên trong hay bên ngoài 

công ty và họ có yêu sách đối với công ty. Đó là các khách hàng, nhà cung 

cấp, nhân viên, cổ đông..., nếu công ty muốn tồn tại và thịnh vượng thì phải 

quan tâm đến quyền lợi của các nhóm hữu quan này. 

Khách hàng: Khách hàng của công ty là các nhà kinh doanh đồ gỗ và 

người tiêu dùng  khách hàng mong muốn sản phẩm của công ty phải đem lại 

lợi nhuận (đối với nhà kinh doanh) và đem lại sự tiện nghi cho họ với giá cả 

hợp  lý. Điều này làm cho công ty phải nỗ lực nghiên cứu, cải tiến các sản 

phẩm đồ gỗ của mình không ngừng với phương châm “sản phẩm phù hợp với 

giá hợp lý” nhằm thu hút khách hàng. Đây là bên hữu quan có tính chất quyết 

định đến công ty, cung cấp thu nhập cho công ty. 

Cổ đông: Là những người cung cấp vốn cho công ty và họ kỳ vọng một 

tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư thích hợp, là bên hữu quan quan trọng nhất 

trong công ty. Trong những năm gần đây ngành chế biến đồ gỗ xuất khẩu là 

một ngành có tốc độ tăng trưởng cao, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm đồ gỗ trên thế 

giới ở mức 8%/ năm giai đoạn 2010 - 2015. Vinafor DN là một trong những 

doanh nghiệp chế biến đồ gỗ uy tín tại khu vực Miền Trung. Do vậy sự kỳ 

vọng của các cổ đông vào thu nhập của họ là một động lực để Vinafor DN nỗ 

lực trong hoạt động kinh doanh của mình bởi vì cổ đông ủng hộ đồng nghĩa với 

việc sẽ đảm bảo nguồn tài chính để công ty có thể hoạt động hiệu quả. 
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Nhân viên: Đây là yếu tố quan trọng cho sự thành công của công ty, nhân 

viên cung cấp sức lao động và kỹ năng, qua đó họ kỳ vọng sẽ nhận được thu 

nhập tương xứng, điều kiện làm việc tốt và sự ổn định của công việc. Nếu công 

ty không đảm bảo những yêu cầu này cho họ thì nhiều khả năng họ sẽ ra đi. 

Chính phủ: Tạo dựng môi trường kinh doanh bình đẳng cho công ty 

bao gồm các qui định, qui tắc và mong muốn công ty phải tôn trọng triệt để 

các qui định, qui tắc này. Công ty phải có nghĩa vụ tuân thủ các qui định của 

chính phủ nếu không sẽ bị phạt hoặc đình chỉ hoạt động. 

Cộng đồng xã hội: Là nơi công ty đang tiến hành hoạt động kinh 

doanh, họ cung cấp cơ sở hạ tầng, nguồn lao động cho công ty và mong muốn 

công ty có trách nhiệm như là một công dân. Kinh doanh có trách nhiệm đối 

với xã hội là hướng kinh doanh bền vững mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng 

nên thực hiện. 

Các tổ chức bảo vệ môi trường, công chúng: Nguyên liệu chính của 

công ty là gỗ, đây là loại nguyên liệu mà các bên hữu quan này quan tâm ở 

khía cạnh bảo vệ môi trường. Với xu hướng gỗ rừng tự nhiên đang ngày càng 

khan hiếm, áp lực của các nhóm bảo vệ môi trường lên ngành chế biến gỗ 

càng lớn, ngày càng gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng nhất là ở những thị 

trường phát triển. Chiến lược, chính sách kinh doanh sản phẩm đồ gỗ của 

công ty phải chú ý đáp ứng bên hữu quan này mới có thể thâm nhập được vào 

thị trường. 

* Sứ mệnh 

Với ý nghĩa là một mệnh lệnh then chốt về cách thức mà công ty nhìn 

nhận về đòi hỏi của các bên hữu quan, tuyên bố sứ mệnh của công ty được 

xác định như sau: 

- Phấn đấu trở thành nhà cung cấp chuyên nghiệp các sản phẩm gỗ - nội 

ngoại thất và những dịch vụ mang đến sự thoả mãn cao nhất cho khách hàng. 
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- Luôn hướng tới sự phát triển ổn định, bền vững với phương châm: 

Chất lượng sản phẩm - Uy tín nhà cung cấp - Giá cả cạnh tranh - Thân 

thiện với môi trường - Trách nhiệm với xã hội. 

Với giá trị cốt lõi: 

- Đoàn kết tạo nên sức mạnh tổng hợp để vươn tới những tầm cao mới 

- Chuyên nghiệp và khoa học. 

- Tận tụy và tâm huyết với công ty, với công việc. 

- Khát vọng vươn lên, ham học hỏi trau dồi kiến thức kinh nghiệm để 

phục vụ khách hàng tốt hơn. 

- Lấy đạo đức kinh doanh và uy tín làm trọng, phát triển thành “đạo 

kinh doanh”. 

- Trân trọng và khuyến khích tính sáng tạo của nhân viên. 

- Chú trọng và phát huy chất lượng sản phẩm và dịch vụ. 

- Sản xuất kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, cộng đồng và 

bảo vệ môi trường. 

b. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 

Trong những năm vừa qua, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt 

Nam có nhiều biến động, công ty vẫn duy trì được sản xuất và đảm bảo việc 

làm cho người lao động. Tuy vậy công ty cũng phải đối mặt với không ít khó 

khăn, đó là giá cả các nguyên liệu đầu vào biến động tăng trong khi tại các thị 

trường xuất khẩu của công ty tỷ lệ thất nghiệp tăng, thu nhập giảm làm sức 

mua giảm nên giá cả đầu ra bị cạnh tranh gây gắt. Trong bối cảnh đó, chức 

năng nhiệm vụ của công ty là duy trì sự ổn định trong sản xuất kinh doanh, 

từng bước xây dựng và phát triển quy mô sản xuất kinh doanh, mở rộng phạm 

vi thị trường truyền thống trước đây là thị trường xuất khẩu, song song với 

việc thâm nhập và nở rộng thị trưưòng đồ gỗ nội địa. Có thể cụ  thể hoá thành 

các mục tiêu sau: 
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- Giữ vững khách hàng truyền thống, phát triển các khách hàng tiềm 

năng, chuyển từ sản xuất hàng xuất khẩu sang sản xuất và kinh doanh hàng 

xuất khẩu, kinh doanh chủ yếu tại thị trường nội địa. 

- Đảm bảo chất lượng các sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị 

trường, không ngừng cải tiến sản phẩm nhằm cung cấp cho khách hàng những 

sản phẩm chất lượng với giá cả ưu đãi nhất. 

- Thiết lập một hệ thống khuyến khích nhân viên đưa ra cải tiến, sáng kiến. 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức công ty 

Căn cứ vào các định hướng mục tiêu xuất khẩu sản phẩm gỗ đề ra trong 

Đại hội cổ đông người lao động hằng năm, để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh  sản phẩm gỗ trong thời gian tới công ty đã có sự thay đổi về nhân 

sự, tổ chức hoạt động của các phòng ban cũng như thành lập mới các phòng 

kinh doanh chức năng với nhiệm vụ: Lập các phương án kinh doanh của công 

ty trình Ban giám đốc, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các phương 

án đã được duyệt. Trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện các phương án kinh 

doanh tại văn phòng công ty. Phối hợp với phòng kế toán thống kê nghiên cứu 

các phương án kinh doanh của các đơn vị trực thuộc, đề xuất phê duyệt thực 

thi phương án. Đề xuất chiến lược hoạt động kinh doanh của văn phòng và 

toàn công ty. Nghiên cứu đề xuất các biện pháp cải tiến công tác thu mua, tìm 

kiếm, theo dõi diễn biến thị trường và đề xuất các phương án kinh doanh theo 

nhu cầu thị trường. Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cho công tác mở rộng, phát 

triển sản phẩm gỗ xuất khẩu của công ty, hỗ trợ xí nghiệp chế biến gỗ trong 

việc tổ chức tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường. 

Căn cứ theo đặc điểm, tính chất hoạt động của các lĩnh vực kinh doanh 

của công ty, cơ cấu bộ máy quản lý của công ty hiện nay được tổ chức theo 

mô hình trực tuyến chức năng. Với cơ cấu quản lý theo mô hình trực tuyến 

chức năng tạo thuận lợi cho công ty trong việc phân chia trách nhiệm, quyền 
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hạn giữa các phòng ban trong công ty một cách rõ ràng, tránh sự chồng chéo 

trong công việc. Cấp dưới chịu sự chỉ đạo trực tiếp của cấp trên và chịu sự 

quản lý chuyên môn của các phòng ban chức năng. Các vướng mắc khó khăn 

được giải quyết nhanh chóng kịp thời. Với cơ cấu tổ chức công ty đang xây 

dựng cơ bản đáp ứng được công tác quản lý các hoạt động kinh doanh của 

công ty. 

 Đại hội cổ đông 

Hội đồng quản trị 

Ban giám đốc 

Ban kiểm soát 

Kế toán 
thống kê 

Hành chính 
Quản trị 

Công nghiệp & 
Xây dựng điện 

Xí 
nghiệp 

chế 
biến gỗ 

Xí 
nghiệp 

lân 
nghiệp 

Xí 
nghiệp 

bảo 
quản 

Khách 
sạn Sơn 

Trà 

Lâm 
 nghiệp 

Kinh 
 doanh 

- Quan hệ trực tuyến:  
- Quan hệ chức năng: 

 
Hình 2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức cũ của công ty 
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xuất nhập khẩu 

Kế toán 
thống kê 
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quản trị 
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doanh 2 

Công nghiệp & 
xây dựng điện  

Lâm 
nghiệp 

Xí 
nghiệp 

chế 
biến gỗ 

Xí 
nghiệp 

bảo 
quản 

Xí 
nghiệp 

lâm 
nghiệp 

Khách 
sạn  

Sơn Trà 

Ban kiểm soát 

- Quan hệ trực tuyến:  
- Quan hệ chức năng: 

 
Hình 2.2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức mới của công ty 

2.2. CÁC NGUỒN LỰC KINH DOANH CƠ BẢN CỦA CÔNG TY 

2.2.1. Nguồn nhân lực 

Bảng 2.1: Tình hình nguồn nhân lực của  

Công ty Cổ phần Vinafor ĐN từ 2009-2011 

Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 
Chỉ tiêu 

Số lượng % Số lượng % Số lượng % 

Tổng số 669 100.00% 689 100.00% 686 100.00% 

Đại học 63 9.42% 60 8.71% 61 8.89% 

Trung cấp 15 2.24% 16 2.32% 15 2.19% 

CN Kỹ thuật 20 2.99% 19 2.76% 19 2.77% 

Viên chức 35 5.23% 35 5.08% 34 4.96% 

CN mộc 501 74.89% 525 76.20% 522 76.09% 

CN điện 25 3.74% 24 3.48% 24 3.50% 

CN xây dựng 10 1.49% 10 1.45% 11 1.60% 

(Nguồn số liệu: Phòng Hành chính quản trị) 
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Bảng 2.2: Tình hình nguồn nhân lực trưc tiếp tham gia sản xuất  

sản phẩm gỗ tại Xí nghiệp chế biến gỗ 

Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 

Chỉ tiêu Số 

lượng % 

Số 

lượng % 

Số 

lượng % 

Tổng số 536 100.00% 560 100.00% 560 100.00% 

Đại học 17 3.17% 17 3.04% 18 3.21% 

Trung cấp 8 1.49% 8 1.43% 8 1.43% 

CN Kỹ thuật 7 1.31% 7 1.25% 8 1.43% 

CN mộc 501 93.47% 525 93.75% 522 93.21% 

CN điện 3 0.56% 3 0.54% 4 0.71% 

(Nguồn số liệu: Phòng Hành chính quản trị) 

Qua các bảng số liệu trên, ta thấy tình hình nhân lực của công ty khá ổn 

định trong bối cảnh khó khăn chung của tình hình kinh tế, công ty cũng rất chú 

trọng đến việc duy trì và phát triển lực lượng lao động sản xuất trực tiếp (công 

nhân mộc), điều này đảm bảo cho sự ổn định của công tác sản xuất cũng như 

định hướng phát triển sản xuất của công ty về lâu dài. Có một điểm cần lưu ý là 

công ty chưa chú trọng việc xây dựng lực lượng chuyên biệt về nghiên cứu thị 

trường, đặc biệt là nếu muốn phát triển thị trường nội địa, cũng như chưa có bộ 

phận nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đây cũng là tình hình chung đối với 

các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng đồ gỗ của ta hiện nay. 

2.2.2. Tình hình tài chính của công ty 

a. Vốn kinh doanh 

Nguồn lực tài chính là một trong những nguồn lực quyết định đến chính 

sách kinh doanh của công ty 

Để đánh giá năng lực tài chính của công ty, trước hết ta nghiên cứu tình 

hình biến động tài sản và nguồn vốn qua Bảng tổng kết cân đối tài chính: 
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Bảng 2.3: Bảng cân đối tài chính của công ty CP Vinafor từ 2008-2011 
TT TÀI SẢN Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 

A Tài sản ngắn hạn 45.554.387.405 52.957.503.038 37.380.950.379 31.071.758.792 

I 
Tiền và các khoản tương 
đương tiền 

5.105.924.328 3.208.042.544 1.590.458.841 2.326.555.062 

II Các khoản phải thu 21.648.099.813 14.753.381.842 7.424.759.319 10.795.133.709 

III Hàng tồn kho 15.740.352.326 33.339.652.675 26.351.676.589 15.221.033.310 

VI Tài sản ngắn hạn 3.060.010.938 1.656.425.977 2.014.055.630 2.729.036.711 

B Tài sản dài hạn 24.283.628.120 26.532.637.598 25.893.579.639 26.437.100.772 

I Các khoản phải thu dài hạn    6.903.327.202 

II Tài sản cố định 19.773.013.689 20.244.553.515 19.845.398.552 18.018.695.875 

III 
Các khoản đầu tư tài chính dài 
hạn 

3.618.341.958 5.624.372.725 5.728.082.318 1.156.000.000 

VI Tài sản dài hạn khác 892.272.473 663.711.358 320.098.769 359.077.695 

 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 69.838.015.525 79.490.140.636 63.274.530.018 57.508.859.564 

 NGUỒN VỐN     

A Nợ phải trả 47.181.436.400 53.221.991.680 39.102.584.047 32.741.997.641 

I Nợ ngắn hạn 31.404.786.618 46.112.140.062 33.148.030.514 27.598.904.013 

II Nợ dài hạn 15.776.649.782 7.109.851.618 5.954.553.533 5.143.093.628 

B Vốn chủ sở hữu 22.656.579.125 26.268.148.956 24.171.945.971 24.766.861.923 

I Vốn chủ sở hữu 22.574.909.740 26.158.922.571 24.132.643.465 24.699.140.523 

II Nguồn kinh phí và quỹ khác 81.669.385 109.226.385 39.302.506 97.721.400 

 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 69.838.015.525 79.490.140.636 63.274.530.018 57.508.859.564 

(Nguồn số liệu: Phòng Kế toán Thống kê) 
Qua bảng tình hình tài chính của công ty, cho thấy tổng tài sản và nguồn 

vốn của công ty giảm dần, tuy nhiên sự giảm sút về tài sản không phải là điều 
đáng lo của công ty. Trong năm 2009 nguồn vốn của công ty tăng lên do các 
khoản vay và nợ ngắn hạn tăng để huy động nguồn vốn hỗ trợ cho các hoạt động 
sản xuất kinh doanh của công ty, các năm 2010, 2011 tình hình nguồn vốn của 
công ty giảm dần do tình hình hoạt động kinh doanh của công ty ổn định nên đã 
trả bớt các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, nguồn vốn chủ sở hữu của 
công ty tương đối ổn định và tăng dần qua các năm chứng tỏ hoạt động tài chính 
của công ty hoạt động có hiệu quả. Trong năm 2011 tài sản lưu động của công ty 
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giảm dần do lượng hàng tồn kho của công ty giảm xuống chứng tỏ hoạt động 
kinh doanh của công ty tương đối ổn định, nhưng các khoản phải thu dài hạn 
tăng lên do nhiều đối tác làm ăn của công ty bị ảnh hưởng của khủng hoảng kinh 
tế, để đạt được kết quả hoạt động kinh doanh đề ra nên công ty bắt buộc phải cho 
khách hàng nợ, trong thời gian tới công ty nên quan tâm đến khâu thanh toán với 
khách hàng để giảm được các khoản nợ dài hạn. 

b. Phân tích các thông số hiệu suất tài chính 
Để đánh giá về hiệu quả hoạt động tài chính của công ty trong thời gian 

qua, ta đánh giá hiệu suất tài chính thông qua các thông số tài chính. 

Bảng 2.4: Các thông số tài chính của công ty 

Chỉ tiêu ĐVT 2009 2010 2011 
Khả năng thanh toán     
Khả năng thanh toán hiện thời Lần 1,15 1,13 1,13 
Khả năng thanh toán nhanh Lần 1,22 1,18 1,21 
Kỳ thu tiền bình quân (DOS) Ngày 52,3 25,1 29,1 
Vòng quay phải thu khách hàng Vòng 6,97 14,55 12,56 
Chu kỳ chuyển hoá tồn kho Ngày 164 150 150 
Vòng quay hàng tồn kho Vòng 2,2 2,4 2,4 
Thông số nợ     
Thông số nợ trên tổng tài sản % 0,67 0,62 0,57 
Thông số nợ trên vốn chủ % 2,03 1,62 1,32 
Số lần đảm bảo lãi vay Lần 2,16 0,78 1,15 
Khả năng sinh lợi     
Lợi nhuận gộp biên % 13,96 9,14 11,63 
Lợi nhuận hoạt động biên % 5,00 2,11 1,95 
Lợi nhuận ròng biên % 3,30 1,46 1,78 
Lợi nhuận trên tài sản (ROA) % 5,27 3,73 3,55 
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) % 15,95 9,77 8,25 
Vòng quay tổng tài sản vòng 1,60 2,55 1,99 



 

 

47

Qua bảng tính toán trên ta có nhận xét như sau: 

* Khả năng thanh toán: 

- Khả năng thanh toán hiện thời: Là chỉ số đo lường khả năng công ty 

đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn, nếu chỉ số này ở mức 2-3 được xem 

là tốt. Chỉ số này càng thấp ám chỉ công ty sẽ gặp khó khăn đối với việc thực 

hiện các nghĩa vụ của mình nhưng một chỉ số thanh toán hiện hành quá cao 

cũng không phải là dấu hiệu tốt, bởi vì nó cho thấy tài sản của doanh nghiệp 

bị cột chặt vào “tài sản lưu động” quá nhiều và như vậy thì hiệu quả sử dụng 

tài sản của doanh nghiệp là không cao. Về khả năng thanh toán hiện thời của 

công ty từ năm 2009 là 1,15 đến năm 2010, 2011 giảm xuống còn 1,13. Chỉ 

tiêu này cho thấy tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn của công ty đáp ứng 

đầy đủ khả năng chi trả các khoản nợ ngắn hạn. 

- Khả năng thanh toán nhanh: Là chỉ số đo lường mức thanh khoản, chỉ 

những tài sản có tính thanh khoản cao như tiền mặt, khoản phải thu mới được 

đưa vào để tính toán, hàng tồn kho và các tài sản ngắn hạn khác được bỏ ra vì 

khi cần tiền để trả nợ, tính thanh khoản của chúng rất thấp. Khả năng thanh 

toán nhanh của công ty năm 2009 là 1,22 qua năm 2010 giảm xuống 1,18 

nhưng năm 2011 là 1,21 chứng tỏ công ty đã hoạt động hiệu quả trong việc 

giảm lượng hàng tồn kho. 

- Vòng quay phải thu khách hàng: Là chỉ số cho thấy tính hiệu quả của 

chính sách tín dụng mà doanh nghiệp áp dụng đối với các bạn hàng. Chỉ số 

vòng quay càng cao sẽ cho thấy doanh nghiệp được khách hàng trả nợ càng 

nhanh. Năm 2009 là 6,97 nhưng năm 2011 là 12,56 tăng gần gấp đôi so với 

năm 2009, chứng tỏ năm 2011 công ty thu hồi nợ tương đối tốt. 

- Vòng quay hàng tồn kho: Chỉ số này thể hiện khả năng quản trị hàng 

tồn kho hiệu quả như thế nào. Chỉ số vòng quay hàng tồn kho càng cao càng 

cho thấy doanh nghiệp bán hàng nhanh và hàng tồn kho không bị ứ đọng 
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nhiều trong doanh nghiệp. Có nghĩa là doanh nghiệp sẽ ít rủi ro hơn nếu nhìn 

thấy trong báo cáo tài chính, khoản mục hàng tồn kho có giá trị giảm qua các 

năm. Tuy nhiên chỉ số này quá cao cũng không tốt vì như thế có nghĩa là 

lượng hàng dự trữ trong kho không nhiều, nếu nhu cầu thị trường tăng đột 

ngột thì rất khả năng doanh nghiệp bị mất khách hàng và bị đối thủ cạnh tranh 

giành thị phần. Thêm nữa, dự trữ nguyên liệu vật liệu đầu vào cho các khâu 

sản xuất không đủ có thể khiến cho dây chuyền bị ngưng trệ. Vì vậy chỉ số 

vòng quay hàng tồn kho cần phải đủ lớn để đảm bảo mức độ sản xuất đáp ứng 

được nhu cầu khách hàng. Vòng quay hàng tồn kho công ty năm 2009 là 2,2 

và năm 2011 là 2,4 cho thấy vòng quay tăng lên nhưng không  đáng kể. 

* Thông số nợ 

- Thông số nợ trên tổng tài sản: Chỉ số này cho biết phần trăm tổng tài 

sản của công ty được tài trợ bằng các khoản nợ là bao nhiêu. Chỉ số nợ thấp 

có thể cho thấy việc sử dụng nợ không hiệu quả, còn hệ số nợ cao thể hiện 

gánh nặng về nợ lớn. Một hệ số nợ/ tổng tài sản là hợp lý sẽ còn tuỳ thuộc vào 

nhu cầu và khả năng tự tài trợ của công ty. Tỷ lệ nợ trên tổng tài sảng càng 

cao thì rủi ro tài chính càng cao. Đối với công ty chỉ số này năm 2009 là 0,67 

nhưng năm 2011 là 0,57 chỉ số này giảm dần qua các các năm như vậy tình 

hình tài chính của công ty tương đối ổn định. 

- Thông số nợ trên vốn chủ: Chỉ số này được dùng để đánh giá mức độ 

sử dụng vốn vay của công ty. Chỉ số này của công ty giảm dần qua các năm, 

năm 2009 là 2,03 lần, năm 2011 là 1,32 lần chứng tỏ công ty đã giảm được các 

khoản vay nhưng vẫn đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.. 

* Về khả năng sinh lợi của công ty: 

- Lợi nhuận gộp biên: Chỉ số này cho biết mức độ hiệu quả khi sử dụng 

các yếu tố đầu vào (vật tư, lao động) trong một quy trình sản xuất của công ty. 

Chỉ số này của công ty năm 2009 là 13,96%, năm 2011 giảm còn 11,63%, 
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chứng tỏ năm 2009 công ty có nhiều nỗ lực trong việc cắt giảm chi phí, nâng 

cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu và lao động hơn so với năm 2011. 

- Lợi nhuận ròng biên: Chỉ số này phản ánh khoản thu nhập ròng (thu 

nhập sau thuế) của công ty so với doanh thu của nó. Chỉ số này càng cao thì 

càng tốt vì nó phản ánh hiệu quả hoạt động của công ty. Chỉ số này của công 

ty giảm dần trong năm 2010, 2011: cụ thể năm 2009: 3,3%, năm 2011: 

1,78%; chứng tỏ khả năng sinh lời của công ty giảm dần qua các năm do 

trong năm 2010, năm 2011 công ty cũng chịu ảnh hưởng của cuộc khủng 

hoảng tài chính nên nói chung các hoạt động của công ty đều giảm. 

- Lợi nhuận trên tài sản (ROA): Là chỉ số tổng hợp nhất được dùng để 

đánh giá khả năng sinh lợi của một đồng vốn đầu tư. ROA cho biết cứ một 

đồng tài sản thì công ty tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận và ROA đánh giá 

hiệu suất sử dụng tài sản của công ty. Hệ số này càng cao thì cổ phiếu càng có 

sức hấp dẫn hơn vì hệ số này cho thấy khả năng sinh lợi từ chính nguồn tài 

sản hoạt động của công ty. Chỉ số này của công ty rất thấp và có xu hướng 

giảm. Cụ thể năm 2009: 5,27%, năm 2011 là: 3,55%, chứng tỏ công ty sử 

dụng rất nhiều tài sản để tạo ra doanh số hay nói khác công ty sử dụng rất 

nhiều vốn vay để tạo ra doanh số. 

- Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE): Cho biết một đồng vốn tự có tạo được 

bao nhiêu đồng lợi nhuận. ROE càng cao thì khả năng cạnh tranh của công ty 

càng mạnh và cổ phiếu của công ty càng hấp dẫn, vì hệ số này cho thấy khả 

năng sinh lời và tỷ suất lợi nhuận của công ty, hơn nữa tăng mức doanh lợi 

vốn chủ sở hữu là một mục tiêu quan trọng nhất trong hoạt động quản lý tài 

chính của công ty. Chỉ số này của công ty có xu hướng giảm xuống, năm 

2009 là 15,95%, năm 2011 tiếp tục giảm xuống 8,25%. 

Qua phân tích cho thấy chỉ số nợ và khả năng thanh toán của công ty 

được đảm bảo. Tình hình tài chính của công ty ổn định tạo điều kiện thuận lợi 

cho hoạt động đầu tư mở rộng qui mô sản xuất trong thời gian tới. 
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2.2.3. Lĩnh vực công nghệ 

a. Quy trình sản xuất 
Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, ổn định sản xuất, công ty luôn chỉ 

đạo đơn vị sản xuất phải tuân thủ theo các quy trình sản xuất, đó là điểm 

mạnh của công ty trong việc tạo nên hình ảnh về sản phẩm của mình. Mỗi quy 

trình sản xuất của công ty đều do một tổ đảm nhận theo nhiệm vụ chuyên môn 

của mình, sau mỗi quy trình đều có một tổ trưởng của quy trình đó kiểm tra 

trước khi chuyển sang quy trình khác để tiếp tục thực hiện cho đến khâu cuối 

cùng nhập kho xuất hàng. Hiện nay công ty áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng ISO 9001-2000 và hệ thống quản lý COC số 001878/SGS-COC, đảm 

bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng về chất lượng và bảo vệ môi 

trường. Với việc thực hiện sản xuất sản phẩm gỗ tuân theo các quy trình sản 

xuất tạo điều kiện cho công ty giữ vững được uy tín với khách hàng, thị 

trường cũng như duy trì được mục tiêu đề ra. 

Quy trình sản xuất vai trò quan trọng trong việc tạo nên một sản phẩm 

gỗ hoàn chỉnh của công ty, việc sản xuất sản phẩm theo quy trình sản xuất sẽ 

đảm bảo cho sản phẩm đạt một số yêu cầu về độ bền kết cấu, kiểu dáng, tạo 

nên vẻ đẹp tự nhiên của sản phẩm từ các thớ gỗ, bề mặt sản phẩm có sự hài 

hòa… và việc gia công các chi tiết cấu tạo theo đúng các quy trình sẽ tạo nên 

sản phẩm có độ bền cao. Ngoài ra với việc áp dụng đúng theo quy trình sản 

xuất còn mang lại hiệu quả trong quá trình sản xuất như tiết kiệm được 

nguyên vật liệu, sử dụng hợp lý trong việc kết hợp từng chi tiết của sản phẩm, 

giảm được chi phí lao động trong việc lắp ráp đúng phương pháp, quy trình, 

đúng dung sai, kính thước khi gia công… 

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, ổn định sản xuất, Công ty luôn chỉ 

đạo đơn vị sản xuất phải tuân thủ theo các quy trình sản xuất, đó là điểm 

mạnh của công ty trong việc tạo nên hình ảnh về sản phẩm của mình. Mỗi quy 

trình sản xuất của công ty đều do một tổ đảm nhận theo nhiệm vụ chuyên môn 
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của mình, sau mỗi quy trình đều có một tổ trưởng của quy trình đó kiểm tra 

trước khi chuyển sang quy trình khác để tiếp tục thực hiện cho đến khâu cuối 

cùng nhập kho xuất hàng. Hiện nay Công ty áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng ISO 9001-2000 và hệ thống quản lý COC số 001878/SGS-COC, đảm 

bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng về chất lượng và bảo vệ môi 

trường. Với việc thực hiện sản xuất sản phẩm gỗ tuân theo các quy trình sản 

xuất tạo điều kiện cho công ty giữ vững được uy tín với khách hàng, thị 

trường cũng như duy trì được mục tiêu đề ra. 

Quy trình sản xuất vai trò quan trọng trong việc tạo nên một sản phẩm 

gỗ hoàn chỉnh của công ty, việc sản xuất sản phẩm theo quy trình sản xuất sẽ 

đảm bảo cho sản phẩm đạt một số yêu cầu về độ bền kết cấu, kiểu dáng, tạo 

nên vẻ đẹp tự nhiên của sản phẩm từ các thớ gỗ, bề mặt sản phẩm có sự hài 

hòa… và việc gia công các chi tiết cấu tạo theo đúng các quy trình sẽ tạo nên 

sản phẩm có độ bền cao. Ngoài ra với việc áp dụng đúng theo quy trình sản 

xuất còn mang lại hiệu quả trong quá trình sản xuất như tiết kiệm được 

nguyên vật liệu, sử dụng hợp lý trong việc kết hợp từng chi tiết của sản phẩm, 

giảm được chi phí lao động trong việc lắp ráp đúng phương pháp, quy trình, 

đúng dung sai, kính thước khi gia công… 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Nguồn số liệu: Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Xí nghiệp chế biến gỗ) 

Hình 2.3: Quy trình sản xuất một sản phẩm gỗ của công ty 
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b. Hệ thống nhà xưởng 
Tổng diện tích nhà xưởng sản xuất của Công ty gần 60.000 m2, được chia 

ra làm 2 phân xưởng riêng biệt. Phân xưởng 1(Hình 2.7): 25.128 m2, gồm có: 

+ Xưởng xẻ: Diện tích 876m2. 

+ 05 xưởng sản xuất với tổng diện tích 6.022,9 m2, bao gồm xưởng sơ 

chế, xưởng tin chế, xưởng chế biến. 

+ 3 hệ thống lò sấy: Diện tích 505m2. 3 hệ thống hút bụi. 

+ Kho nguyên liệu: 1.095m2, 

+ Bãi để gỗ tròn nguyên liệu. 

+ Khu trưng bày hàng mẫu, văn phòng xưởng, hành chính, nhà ăn 

Phân xưởng 2 (Hình 2.8): 32.375 m2, gồm có: 

+ Xưởng xẻ: Diện tích 591,6 m2. 

+ 4 hệ thống lò sấy: Diện tích 1.949,2 m2. 

+ 02 xưởng sản xuất với tổng diện tích: 9.788,8m2 chủ yếu để chế biến. 

+ Khu vực còn lại là bãi nguyên liệu gỗ, văn phòng của phân xưởng 2, 

nhà ăn…. 

 
(Nguồn số liệu: Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Xí nghiệp chế biến gỗ) 

Hình 2.4: Sơ đồ bố trí phân xưởng 1 
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(Nguồn số liệu: Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Xí nghiệp chế biến gỗ) 

Hình 2.5: Sơ đồ bố trí phân xưởng 2 

c. Máy móc thiết bị, công nghệ 

Máy móc thiết bị dùng cho sản xuất chế biến sản phẩm gỗ xuất khẩu 

của công ty tương đối đa dạng và nhiều chủng loại khác nhau để phục vụ cho 

sản xuất, trong thời gian qua công nghệ của máy móc của công ty chủ yếu 

được sản xuất từ Việt Nam và Đài Loan. Phân xưởng 1, công nghệ máy móc 

thiết bị lạc hậu, hầu hết được mua và sử dụng từ năm 2001-2003. Phân xưởng 

2, công nghệ máy móc thiết bị mới hơn được đầu tư sau năm 2008 nên máy 

móc còn mới nhưng công nghệ vẫn chủ yếu của do Việt Nam, Đài Loan sản 

xuất. Trong năm 2009-2010 để mở rộng qui mô sản xuất, tăng năng suất, phát 

triển thêm môt số sản phẩm hàng nội thất để cung ứng cho thị trường công ty 

đã đầu tư bổ sung thêm một số máy móc thiết bị mới nhưng không đáng kể 

.Với máy móc thiết bị sản xuất không hiện đại, song quy trình hệ thống sản 

xuất của công ty tương đối đồng bộ, quy trình sản xuất ổn định đã giúp công 

ty trước mắt đủ khả năng đáp ứng các đơn hàng của các khách hàng của công 
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ty, nhưng xét về lâu về dài, công ty cần đầu tư thêm thiết bị công nghệ mới để 

nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. 

2.2.4. Nghiên cứu thị trường 

a. Lực lượng làm công tác nghiên cứu thị trường 
Cho tới thời gian gần đây, công ty vẫn chưa quan tâm đến công tác 

nghiên cứu thị trường. chỉ kể từ khi chú ý đến thị trường nội địa, Công ty mới 

có sự quan tâm nhất định đến việc triển khai đưa sản phẩm ra thị trường nội 

địa. Tuy nhiên, vẫn chưa có bộ phận chuyên trách cũng như chưa bố trí con 

người chuyên trách đảm nhận công tác nghiên cứu thị trường nội địa, phòng 

kinh doanh của công ty chủ yếu là phục vụ cho công tác xuất khẩu sản phẩm 

cho thị trường quốc tế, và phần lớn khách hàng là tự tìm đến với công ty bởi 

thương hiệu của công ty được nhiều khách hàng quốc tế biết đến, chính vì vậy 

mà Ban lãnh đạo công ty chưa có sự chú trọng đúng mức đến tầm quan trọng 

của việc marketing, chỉ khi những năm gần đây khi có dự cạnh tranh gay gắt 

trên thường (quốc tế) thì vấn đề marketing mới được Ban lãnh đạo công ty 

xem xét một cách nghiêm túc, nhất là khi bắt đầu muốn xâm nhập mạnh vào 

thị trường nội địa, nơi mà công ty trở thành kẻ đi sau các công ty khác. 

b. Công tác nghiên cứu thị trường hiện nay 
Việc nghiên cứu thị trường luôn là vấn đề quan trọng trong hoạt động 

marketing của công ty bởi vì thị trường là điểm xuất phát của hoạt động 

marketing và mục tiêu của marketing luôn hướng vào thị trường. Chiến lược 

marketing, chính sách marketing đều dựa trên cơ sở kết quả nghiên cứu thị 

trường. Công tác nghiên cứu thị trường đóng vai trò quyết định đến sự thành 

công hay thất bại trong hoạt động marketing của công ty. Từ trước đến nay, 

công tác marketing của công ty là nhiệm vụ được kiêm nhiệm và chủ yếu 

đánh giá thị trường bằng cảm tính, việc nghiên cứu thị trường của công ty chủ 

yếu vẫn dựa vào cảm nhận của Ban giám đốc, qua thông tin từ internet, các 

tạp chí, các báo chí trung ương và địa phương. Những thông tin này chủ yếu 
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phản ánh tình hình thị trường ở tầm vĩ mô và mang tính chung chung, không 

xác thực và khó kiểm chứng. Lượng thông tin trên chưa đủ độ tin cậy để sử 

dụng cho việc xây dựng một phương án kinh doanh hiệu quả, việc  nghiên 

cứu thông qua khảo sát thực tế là tối cần thiết trong môi trường kinh doanh 

hiện nay. 

Chính vì công tác nghiên cứu thị trường nội địa của công ty mới bước 

đầu triển khai và thiếu tính chuyên nghiệp nên chưa đáp ứng được yêu cầu 

nắm bắt rõ thị trường, dẫn đến vấn đề quan trọng là công ty chưa xác định 

được thị trường mục tiêu, còn bị động trong việc ứng xử trước những yếu tố 

biến đổi của thị trường, nhất là khi đang thực hiện bước đầu thâm nhập vào 

thi trường nội địa, mặc dù thương hiệu, chất lượng sản phẩm của công ty đã 

được khẳng định trên thị trường quốc tế. Đây là  một thách thức lớn đối với 

công ty. Việc tạo ra một hình ảnh chuyên biệt của một thương hiệu mới xuất 

hiện trên thị trường nội địa là điều rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng về 

lâu về dài  đối với công ty. 

Trong khi nhiều công ty xuất khẩu sản phẩm gỗ khác đều tập trung vào 

thị trường xuất khẩu mà bỏ ngỏ thị trường rất tiềm năng trong nước và  người 

tiêu dùng Việt Nam lại sử dụng các sản phẩm gỗ nước ngoài có chất lượng 

tương đương nhưng giá mà người tiêu dùng phải trả lại cao hơn nếu mua sản 

phẩm do doanh nghiệp Việt bán ra là điều các doanh nghiệp cần phải xem xét 

lại. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, để chiếm lĩnh lại thị trường nội địa và 

xoá bỏ đi tâm lý của người tiêu dùng cho rằng đồ gỗ ngoại là tốt hơn đồ gỗ 

nội, xoá bỏ sự thao túng của sản phẩm ngoại nhập trên thị trường nội địa, điều 

kiện tiên quyết là nắm được hệ thống phân phối. Hiện nay, Việt Nam đang 

mất dần các kênh phân phối truyền thống bởi các tiêu thức phân phối tiếp thị 

chuyên nghiệp của các công ty nước ngoài, đồng thời rất khó thâm nhập vào 

kênh phân phối hiện đại do không đáp ứng được yêu cầu của siêu thị, thiếu 

kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp. 
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2.3. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY 
Hiện nay, các hoạt động marketing của công ty mới bước đầu triển 

khai, còn phân tán, chưa có kế hoạch và mục tiêu cụ thể. Việc kiểm tra, đánh 

giá, khắc phục sai sót tồn tại chưa được tiến hành nghiêm túc, là do Công ty 

chưa có bộ phận marketing chuyên trách, cán bộ thiếu am hiểu về marketing, 

và do thói quen trước đây là khách hàng tự tìm đến với công ty. Từ trước đến 

nay công ty chưa có văn bản chuyên đề về xây dựng chính sách marketing 

cũng như chưa có đánh giá về việc thực hiện chính sách marketing, tuy thực 

tế cũng đã có những giải pháp marketing theo cảm tính chủ quan của lãnh đạo 

hoặc một số nhân viên có đầu óc sáng tạo. 

Từ những hoạt động marketing còn phân tán và rời rạc của công ty, chúng 

ta có thể tập hợp lại theo từng nhóm chính sách trong marketing như sau: 

2.3.1. Chính sách sản phẩm 
Hiện nay công ty đang sản xuất và kinh doanh nhiều loại sản phẩm gỗ, 

trong đó chủ yếu là bàn ghế và cửa gỗ. Sở dĩ công ty chuyên 2 dòng sản phẩm 

này là vì : 

- Công ty đã có kinh nghiệm sản xuất xuất khẩu gần 20 năm. 

- Các sản phẩm này phải được đo đạc kỹ lưỡng, số liệu chính xác, ít có sự 

cạnh tranh mạnh mẽ từ các công ty chế biến gỗ lớn từ TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. 

Chính sách sản phẩm của công ty áp dụng cho các sản phẩm của mình là: 

+ Các quyết định về chất lượng sản phẩm 

+ Các quyết định về chủng loại và danh mục sản phẩm 

+ Quyết định về dịch vụ khách hàng 

a. Quyết định về chất lượng sản phẩm 
Chất lượng sản phẩm được coi là quyết định hàng đầu trong chính sách 

sản phẩm. Các thuộc tính về chất lượng sản phẩm được công ty quan tâm như 

là độ bền, hệ số an toàn, tuổi thọ của sản phẩm, đảm bảo đúng thiết kế kỹ 

thuật và phù hợp trong điều kiện từng vùng để có thể phát huy được các ưu 
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điểm của nó. 

Bảng 2.5. Tiêu chuẩn kĩ thuật sản phẩm gỗ của công ty 
1. Vật liệu gỗ 

Loại gỗ sử dụng: các loại gỗ dùng trong xây dựng  theo TCVN 1072: 1971 

Chất lượng gỗ theo quy định của TCVN 5773: 1991 

Tất cả các loại gỗ sử dụng đều được chọn lựa kỹ, cạnh thẳng, vuông bằng 

sắc cạnh, không bị giác, mắt chết, mục, ruột xốp, lỗ song kim trên 3 mm hoặc 

các khuyết tật khác. 

Lựa chọn kỹ để trên một tấm ván ghép hoặc trên một sản phẩm không bị 

khác biệt lớn về màu sắc hoặc vân gỗ. 

Toàn bộ gỗ sau khi được mua về sẽ xếp nẹp thông gió hong khô tự nhiên để 

giảm độ ẩm sau đó trải qua quy trình sấy bằng lò sấy để đảm bảo không bị nứt 

nẻ, cong vênh hay biến dạng. 

2. Xử lý gỗ 

Gỗ được sấy khô tự nhiên và qua lò sấy đạt độ ẩm dưới 12 % 

Gỗ sau khi sấy có độ ẩm dưới 12 % và đảm bảo có độ hồi ẩm không quá 14 

% nếu thời điểm đo là vào mùa mưa. 

- Đối với các loại gỗ có nhiều chất nhựa sẽ được xử lý luộc gỗ trước khi sấy 

để loại chất nhựa tránh thâm đen và giữ màu cho gỗ. 

- Gỗ được xử lý hoá chất chống mối mọt theo TCVN 204:1998. Các hoá 

chất sử dụng xử lý mối, mọt là hoá chất được cho phép sử dụng tại Việt Nam. 

3. Vật liệu sơn/vecni 

- Loại sơn sử dụng: PU (Polyurethane) 

- Số lớp phủ: 3 lớp phủ 

+ Lớp sơn lót 

+ Lớp sơn màu 

+ Lớp phủ hoàn thiện 

- Các vật liệu sơn lót, sơn màu cùng một hệ thống và tương thích nhau 
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Điểm khác biệt lớn nhất giữa chất lượng sản phẩm công ty so với các 

đối thủ trên thị trường là độ ẩm và lớp sơn PU. Gỗ được công ty sấy rất kỹ từ 

30-45 ngày, phun thuốc chống mối mọt và dùng loại sơn cao cấp, phun 3 lớp 

tạo độ bền, thẩm mỹ và sang trọng cho sản phẩm. 

b. Quyết định về chủng loại và danh mục sản phẩm 

Về chủng loại và danh mục sản phẩm thì công ty có một chủng loại đa 

dạng về các sản phẩm gỗ phục vụ cho xây dựng và tiêu dùng. 

Danh mục sản phẩm của công ty ngày càng được phát triển, nếu như 

trước đây công ty chỉ kinh doanh sản phẩm bàn ghế, cửa gỗ là chủ yếu thì nay 

công ty tiến tới đa dạng hoá sản phẩm phục vụ cho nhu cầu đa dạng của khách 

hàng nhằm tăng khả năng thâm nhập và phát triển thị trường một cách nhanh 

chóng. Tuy nhiên, bên cạnh việc đa dạng hoá chủng loại sản phẩm như trên 

thì công ty cần tập trung vào các sản phẩm gỗ là mặt hàng truyền thống của 

mình và phát triển thành một phân khúc thị trường chuyên biệt là vấn đề mà 

công ty cần phải xem xét. 

Có một điều cần chú ý là, mức độ đa dạng về mẫu mã sản phẩm của 

công ty kéo theo yêu cầu đa dạng hơn về công nghệ và tính đa dạng của 

nguồn nhân lực, đòi hỏi quy mô vốn đầu tư của công ty, sự sáng tạo của bộ 

phận thiết kế, marketing và các bộ phận khác,... 

c. Quyết định về dịch vụ khách hàng 

Các sản phẩm của công ty vừa là sản phẩm công nghiệp, vừa là sản 

phẩm tiêu dùng do đó dịch vụ khách hàng là tối quan trọng trong chính sách 

bán hàng, quyết định về thời gian giao hàng là quan trọng nhất. 

Thời gian giao hàng là rất quan trọng đối với các sản phẩm mà công ty 

đang kinh doanh, đặt biệt là các sản phẩm phục vụ cho công tác xây dựng nên 

nó có sự ảnh hưởng lớn đến giá trị kinh doanh nếu có sự sai lệch về thời gian. 

Nhận thức được điều này công ty luôn cố gắng thực hiện giao hàng đúng thời 



 

 

59

điểm, đúng tiến độ của hợp đồng. 

Dịch vụ khách hàng rất quan trọng, nó tạo cho công ty lợi thế cạnh 

tranh và uy tín trên thị trường. Ngoài dịch vụ về thời gian giao hàng thì công 

ty còn phải thực hiện các dịch vụ khác với khách hàng như: dịch vụ tư vấn, 

thiết kế, bảo hành, bảo trì sản phẩm,… 

Ngoài ra, chính sách sản phẩm của công ty cũng phải đương đầu với các 

sản phẩm đang cạnh tranh trên thị trường, đó là các sản phẩm thay thế: nhôm, 

nhựa, inox, … trên cả bình diện chất lượng và công dụng, nhưng trên thực tế 

nghiên cứu của công ty cho thấy: các sản phẩm đó không thể cạnh tranh với gỗ 

hay có thể thay gỗ được do độ bền, sang trọng và công dụng của nó. 

Như vậy với chính sách sản phẩm, công ty từng bước đổi mới sản 

phẩm, đa dạng hoá sản phẩm, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm trong 

quá trình sản xuất và chất lượng dịch vụ khách hàng để nâng cao khả năng 

cạnh tranh của sản phẩm. 

2.3.2. Chính sách giá 

Là một yếu tố cạnh tranh của công ty trong hoạt động kinh doanh. 

Chính sách giá cả cùng với chính sách sản phẩm, đặc biệt là chất lượng sản 

phẩm, là hai vũ khí cạnh tranh chính của công ty. Mặc dù công ty định hướng 

hoạt động theo nhu cầu thị trường, sản xuất theo nhu cầu thị trường, việc định 

giá của công ty vẫn dựa trên cơ sở chi phí và phải có lãi. Chi phí là một yếu tố 

trong giá cả của công ty và là nhân tố cạnh tranh chủ yếu của giá. 

Giá cả sản phẩm = Chi phí sản xuất + Lợi nhuận 

Khi thực hiện chính sách giá cả thì công ty xem xét các vấn đề sau: 

* Mục tiêu định giá 

Mục tiêu định giá của công ty xuất phát từ chiến lược chung của công 

ty và có mối quan hệ với các chính sách bộ phận trong giải pháp marketing. 

Do chiến lược chung của công ty là hướng vào khách hàng có thu nhập 
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trên trung bình, do vậy mà cùng với chính sách sản phẩm là có chất lượng 

cao, thì chính sách giá cả cũng phải hợp lý, một mức giá cao hơn mức giá 

trung bình trên thị trường sẽ đảm bảo sự cạnh tranh cho công ty. 

Trên thực tế, giá nguyên liệu ngày càng tăng cao do giá mua gỗ nhập 

khẩu tăng, cước vận chuyển tăng nhưng điều khó khăn của công ty là chất 

lượng lao động cùng máy móc còn chưa cao, mô hình tổ chức sản xuất chưa 

phù hợp, còn để lãng phí, do đó dẫn đến việc thực hiện chiến lược này chưa 

có hiệu quả. 

* Xác định nhu cầu về sản phẩm 

Việc xác định giá có liên quan đến nhu cầu về sản phẩm hàng hoá của 

khách hàng. Cầu về các sản phẩm của công ty rất đa dạng, từ các tổ chức kinh 

doanh đến các hộ gia đình. Họ là các cơ quan xây dựng, đấu thầu xây dựng, 

các công trình nhà cao tầng, các hộ giá đình nhỏ,... Để định giá có hiệu quả, 

công ty cần giải quyết hai vấn đề là xác định được tổng cầu và hệ số co dãn 

của nó trên thị trường. 

Mặc dù vậy trên thực tế, sự biến đổi của thị trường và các nhân tố ảnh 

hưởng khác cũng có thể tác động đến tổng cầu cũng như việc định giá của 

Công ty và nó thay đổi qua từng thời kỳ sản xuất, trong khi chính sách giá 

công ty vẫn chưa xuất phát từ nhu cầu của khách hàng hay quy mô cầu ước 

tính để định giá mà vẫn dựa vào chi phí và giá của năm trước là chủ yếu. Việc 

ước lượng cầu và độ co dãn của cầu chỉ mang tính chất chủ quan, cảm nhận. 

Nó cũng là một hạn chế của công ty, mà cụ thể là của bộ phận marketing 

trong quá trình định giá. 

* Xác định giá thành sản phẩm 

Mục tiêu cuối cùng của công ty là phải định giá như thế nào để công ty 

bán được sản phẩm của mình và đạt được mục tiêu lợi nhuận. 

Giá thành sản phẩm của công ty được tính như sau: 
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Giá thành
 sản phẩm  = 

Chi phí
 dở dang
 đầu kỳ

 + 
Chi phí
 NVL

 trực tiếp
 + 

Chi phí
 nhân công
 trực tiếp

 + 
Chi phí

 sản xuất
 dở dang

 + 
Chi phí
 dở dang
 cuối kỳ

  

* Phương pháp định giá sản phẩm của công ty 

Do từ trước đến nay ở thị trường sản phẩm gỗ chất lượng cao của công 

ty có thể nói là duy nhất, nên việc định giá cạnh tranh là không được áp dụng, 

mà công ty chủ yếu định giá dựa vào chi phí và lợi nhuận dự kiến. Việc định 

giá theo giá trị cảm nhận của khách hàng là không thể và đó chỉ là yếu tố để 

công ty điều chỉnh giá. Do đó việc định giá của công ty là dựa vào phương 

pháp cộng lãi vào chi phí. 

Giá dự kiến  = Chi phí sản xuất đơn vị sản phẩm + Lãi dự kiến 

Ngoài ra khi định giá, công ty còn tính đến các yếu tố như: giá cả năm 

trước, thị trường tiêu thụ năm trước, xu hướng biến động giá của nguyên liệu 

đầu vào, ... và việc định giá của công ty không phân biệt cho các khu vực địa 

lý khác nhau. 

* Quản lý giá 

Việc quản lý giá có ảnh hưởng của Ban Giám đốc và sự sự phối hợp 

của phòng kinh doanh để thực hiện việc định giá cho công ty, nhìn chung giá 

tương đối cao, trung bình cao hơn 10% - 15% so với giá các sản phẩm của các 

nhà cung cấp đồ gỗ khác. Bên cạnh đó, giá thành cao cũng làm giá bán cao, 

giá thành cao là do: 

+ Việc kiểm tra, kiểm soát định mức nguyên vật liệu đầu vào chưa có 

kế hoạch, còn gây lên nhiều lãng phí và hao hụt. 

+ Máy móc đã cũ dẫn đến năng suất thấp, thời gian chết nhiều. 

+ Phương pháp định giá chưa hợp lý, vẫn chỉ dựa vào định mức chi phí 

để định giá, mà không có sự nghiên cứu về cầu, thị trường, và các yếu tố của 

nó, đây là một thiếu sót của công ty trong việc tìm ra được một chính sách giá 

cả hợp lý trên cơ sở nhu cầu của khách hàng và các yếu tố của thị trường. 
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+ Các chính sách đi kèm như hợp đồng, thanh toán còn quá cứng nhắc. 

2.3.3. Chính sách phân phối 

Kênh phân phối sản phẩm hiện nay của công ty như hình dưới đây. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 2.6 Hệ thống kênh phân phối hiện nay của công ty 

Kênh (1) - Phân phối trực tiếp: Sản phẩm của công ty sản xuất ra được 

đưa đến tay người tiêu dùng cuối cùng thông qua hệ thống cửa hàng bán và 

giới thiệu sản phẩm của công ty. 

Kênh (2) - Phân phối gián tiếp: Cung cấp sản phẩm cho người tiêu 

dùng cuối cùng thông qua các nhà thầu xây dựng trong trường hợp nhà thầu 

nhận thầu trọn gói, bao gồm cả nhận thầu nội thất (chìa khóa trao tay). 

Kênh (3): - Phân phối gián tiếp: Phân phối sản phẩm đến tay người tiêu 

dùng cuối cùng một cách gián tiếp thông qua 1 hoặc 2 cấp trung gian: các cửa 

hàng bán lẻ. 

Hiện nay công ty chỉ có 1 cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm 

tại trung tâm thành phố. Mặc dù có rất nhiều đối tác đặt vấn đề về làm đại lý, 

chi nhánh ở một số tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng 

Nam nhưng công ty vẫn chưa thiết lập được chính sách phân phối hợp lý. 

Hiện chỉ áp dụng hình thức mua đứt bán đoạn cho các đơn vị muốn bán hàng 

của công ty, chưa có chính sách giá và các chương trình hỗ trợ hợp lý để thúc 

 

(1) Cửa hàng bán và giới 
thiệu sản phẩm 

(2) ) Hợp đồng cung cấp 
sản phẩm cho chủ đầu tư, 
nhà thầu 

 
Các cửa hàng 

bán lẻ 
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DÙNG 
CUỐI 
CÙNG 
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MÁY 

 

(3) Cửa hàng bán và giới 
thiệu sản phẩm 
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đẩy các đại lý bán hàng. công ty cũng chưa xây dựng chính sách về chiết khấu, 

hoa hồng cho các cá nhân, tổ chức là trung gian mua bán hàng của công ty. 

2.3.4. Chính sách truyền thông cổ động 

Trong các giai đoạn trước đây, công ty chủ yếu là xuất khẩu, không chú 

trọng mở rộng thị trường trong nước. Tuy nhiên, chỉ vài năm gần đây, hoạt 

động này mới được chú trọng. Thực sự, việc cạnh tranh về sản xuất các sản 

phẩm cửa gỗ, bàn ghế,… chất lượng cao trên thị trường Đà Nẵng và các tỉnh 

lân cận hầu như là không cao, công ty gần như độc quyền về sản xuất sản 

phẩm gỗ chất lượng cao. Do vậy, hoạt động truyền thông cổ động không được 

chú trọng nhiều, trong một vài năm trở lại đây công ty cũng thực hiện các 

biện pháp quảng cáo trên các phương tiện truyền thông ( Ti vi, báo, bài phóng 

sự...), tham gia hội chợ triển lãm chuyên ngành và của thành phố theo từng 

chu kỳ để quảng cáo cho các sản phẩm của mình. 

Cơ chế thị trường và sự cạnh tranh đã làm cho công ty trở nên chú 

trọng đến chính sách này. Các chính sách truyền thông cổ động của công ty 

bao gồm: 

+ Các chương trình quảng cáo: qua ti vi, đài, báo, phóng sự, tham gia 

các hội chợ triển lãm, nhưng các hoạt động này không đồng đều. 

+ Thực hiện các đơn đặt hàng tại công ty thông qua Fax, điện thoại, 

đơn đặt hàng,... 

+ Giới thiệu sản phẩm thông qua đội ngũ bán hàng của công ty. 

+ Các dịch vụ giới thiệu sản phẩm: giải đáp sản phẩm tại cửa hàng giới 

thiệu sản phẩm. 

+ Các chính sách hỗ trợ hay khuyến khích cho khách hàng như: khuyến 

mãi, giảm giá, chậm thanh toán,… 

+ Đặc biệt là trong những năm gần đây, do chất lượng sản phẩm tương 

đối ổn định làm tăng uy tín đối với khách hàng cho nên các sản phẩm mà 

công ty bán ra được khách hàng chấp nhận cho dán mác sản phẩm và treo 
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biển quảng cáo trên các sản phẩm. Chẳng hạn như những tòa nhà xây dựng 

lớn của khách hàng của công ty được treo, dán biển quảng cáo trên những tấm 

pano lớn,... đây là một hoạt động có tính chất khuếch trương lớn, giúp cho các 

sản phẩm mới của công ty nhanh chóng đến được với khách hàng. 

Mặc dù vậy thì hoạt động truyền thông cổ động của công ty vẫn chưa 

thực sự phát huy được hiệu quả và việc hoạch định ngân sách cho quảng cáo 

là chưa có và ổn định, các hoạt động quảng cáo còn diễn ra lẻ tẻ, không mang 

tính chu kỳ, bài bản và chuyên nghiệp, công ty cũng chưa có chính sách chăm 

sóc khách hàng chu đáo, chưa hiểu khách hàng và chưa đáp ứng được sự 

mong đợi của khách hàng. 

Xét trên quan điểm của người làm marketing thì công ty chưa tạo dựng 

được hình ảnh riêng cho sản phẩm của mình trong tâm trí của khách hàng. 

Trong thị trường cạnh tranh hiện nay, công ty cần tạo ra hình ảnh riêng cho 

sản phẩm của mình trong tâm trí của khách hàng mục tiêu. Cùng với chính 

sách sản phẩm, chính sách giá, chính sách phân phối thì chính sách truyền 

thông - cổ động đóng vai trò rất quan trọng. Cho đến nay, công ty chưa có 

chính sách này một cách bài bản mà chủ yếu thông qua các nhân viên bán 

hàng bằng phương pháp tuyên truyền miệng, nhiều giá trị của công ty ít được 

ghi nhận một cách sâu sắc. 

2.4. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG 

MARKETING CỦA CÔNG TY 

2.4.1. Ưu điểm 

Tính từ khi có sản phẩm đầu tiên xuất hiện trên thị trường đến nay, 

công ty đã qua hơn 10 năm tồn tại và phát triển, tuy nhiên công ty chỉ mới 

thực sự chú trọng thị trường nội địa trong vài năm gần đây. Trong thời gian 

đó, công ty đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách. Về công nghệ sản xuất, từ 

hệ thống máy móc, kỹ thuật lạc hậu đã được thay thế dần bởi công nghệ, máy 

móc, kỹ thuật hiện đại hơn. Về mặt kinh doanh, từ một doanh nghiệp chế biến 
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gỗ xuất khẩu với vài chục công nhân, nay đã vươn lên trở thành một doanh 

nghiệp sản xuất đa dạng sản phẩm gỗ với hang trăm công nhân, đời sống của 

cán bộ công nhân viên luôn được cải thiện do thu nhập tăng lên, chất lượng 

sản phẩm của công ty ngày càng được nâng cao và bước đầu có ảnh hưởng 

đến  khách hàng tiêu dung trên thị trường Đà Nẵng và các tỉnh lân cận (đang 

xét về thị trường nội địa) , bên cạnh các khách hàng cá nhân, gần đây còn có 

các chủ đầu tư, các nhà thầu các dự án lớn, khu căn hộ cao cấp, các resort… 

Với lợi thế là công ty luôn phải đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường xuất 

khẩu về chất lượng, mẫu mã, thiết kế của sản phẩm,… nên công ty thường 

xuyên áp dụng những ưu điểm nổi bật nhất vào sản phẩm phục vụ cho thị 

trường nội địa. 

2.4.2. Vấn đề tồn tại cần khắc phục 

Như trên đã phân tích, bên cạnh những mặt ưu điểm vẫn còn nhiều vấn 

đề tồn tại cần khắc phục. Do mục đích của đề tài nên ở đây chỉ chú trọng đến 

những tồn tại hạn chế trong chính sách marketing của công ty hiện nay. 

Là một trong số ít doanh nghiệp tại Đà Nẵng sản xuất các sản phẩm gỗ 

chất lượng cao, vì thế sự cạnh tranh trong ngành là không cao, dẫn đến việc 

xem nhẹ vai trò của marketing và hầu như không được áp dụng. Nhưng cho 

đến nay, cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường, các doanh nghiệp trong 

nước và nước ngoài cạnh tranh nhau quyết liệt, điều này đòi hỏi công ty phải 

nhận thức được tầm quan trọng của marketing trong việc sản xuất kinh doanh. 

Công ty đã bước đầu có định hướng đúng đắn trong hoạt động kinh 

doanh chung nói chung và hoạt động marketing nói riêng trong việc phát triển 

thị trường. Mặc dù công ty đã có những nền móng cho việc áp dụng 

marketing là môi trường tổ chức nội bộ, điều kiện riêng của công ty, công tác 

cán bộ và kế hoạch nhưng công tác marketing vẫn còn nhiều hạn chế. Tuy 

nhiên, các hoạt động hỗ trợ marketing còn sơ khai, làm cho công tác 

marketing công ty thực sự chưa đạt hiệu quả. 
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- Mặc dù hiện tại, thị phần của công ty tại thị trường Đà Nẵng và các 

tỉnh lân cận về dòng sản phẩm gỗ chất lượng cao là tương đối lớn so với các 

doanh nghiệp khác, kết quả sản xuất kinh doanh tương đối ổn định, song mức 

độ tăng trưởng thị phần lại có xu hướng giảm trong thời gian gần đây, một 

phần là do công ty chú trọng việc cung cấp sản phẩm cho các dự án của khách 

hàng lớn mà buông lỏng nhu cầu đa dạng, đơn lẻ của các khách hàng cá nhân. 

Vấn đề này đòi hỏi công ty cần đầu tư nghiên cứu để tăng năng lực sản xuất, 

đáp ứng cùng lúc các đơn hàng lớn của dự án cũng như đơn hàng lẻ của khách 

hàng cá nhân, có như vậy mới khuếch trương được việc sản xuất kinh doanh 

của công ty. 

- Công ty chưa có đội ngũ chuyên trách làm công tác nghiên cứu thị 

trường, tìm hiểu thăm dò nhu cầu của khách hàng để có phương án cải tiến 

mẫu mã, đa dạng hoá sản phẩm, do vậy mà danh mục sản phẩm của công ty 

trở nên đơn điệu. Mặt khác các quyết định marketing chỉ là các quyết định 

định tính, dựa trên kinh nghiệm kinh doanh, hoặc chỉ là các dữ liệu thống kê. 

Điều đó dẫn đến việc hoạch định chiến lược marketing bị hạn chế, việc kiểm 

tra, kiểm soát hoạt động thị trường cũng bị hạn chế. 

- Công ty nếu muốn thực hiện mở rộng thị trường thì song song với 

việc cải tiến, thay đổi công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm cạnh tranh, 

cần phải có một giải pháp marketing hiệu quả, hiện tại công ty chưa có bất cứ 

một ngân quỹ nào cho hoạt động marketing, việc tiêu thụ sản phẩm chủ yếu 

được thực hiên bởi bộ phận bán hàng thuần tuý, các hoạt động khuếch trương, 

bổ trợ kinh doanh diễn ra một cách tự phát, công cụ làm vũ khí cạnh tranh của 

công ty vẫn là chất lượng sản phẩm. 

- Việc xây dựng hệ thống phân phối của công ty chưa được chú trọng. 

Công ty chưa tạo lập được hệ thống kênh phân phối có hiệu quả. Mặc dù đã 

xâm nhập vào thị trường nội địa được 5 năm nhưng công ty mới chỉ có 1 cửa 
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hàng trưng bày tại Đà Nẵng (182A Phan Châu Trinh) thì không thể  quảng bá 

rộng rãi sản phẩm của công ty. 

- Công ty đang duy trì cách định giá theo giá thành sản phẩm. Trong 

môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt bởi sự xuất hiện nhiều đối thủ mới 

có nhiều ưu thế về chất lượng sản phẩm thì cách định giá đó không còn phù 

hợp nữa, giá sản phẩm mất đi tính linh hoạt để cạnh tranh với đối thủ. Người 

tiêu dùng luôn quan tâm đến giá cả, nhất là trong thời điểm có nhiều sự lựa 

chọn về nhà cung cấp, về sản phẩm thay thế (nhôm, nhựa, inox...) như hiện 

nay. Mặt khác, đối tượng khách hàng ngày phong phú và đa dạng, cùng với sự 

khác biệt ngày càng lớn về nhu cầu giữa các vùng miền đòi hỏi giá cả phải 

linh hoạt hơn trong khi đó cách định giá của công ty còn quá cứng nhắc nên 

sẽ không thích ứng với sự đa dạng của khách hàng. 

Chính sách marketing của công ty hiện nay được thực hiện đơn lẻ, rời 

rạc, thiếu sự gắn kết, có khi còn mâu thuẫn. Việc triển khai hoạt động 

marketing của công ty còn thiên về nhấn mạnh chính sách sản phẩm mà ít 

quan tâm đến các chính sách khác. Trong chính sách sản phẩm cũng chỉ chú 

trọng vào việc làm sao để sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng mà chưa có sự 

gắn kết giữa chính sách với chu kỳ sống của sản phẩm. Điểm yếu nhất hiện 

nay là chính sách phân phối chưa rõ ràng, dẫn đến sự lúng túng trong việc lựa 

chọn kênh phân phối; chính sách giá quá cứng nhắc, thiếu linh hoạt; chính 

sách truyền thông thì mờ nhạt, thiếu tập trung. 

Tóm lại, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm 

qua có nhiều thuận lợi, về cơ bản công ty đã đạt được mục tiêu kinh doanh 

của mình là lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, thu nhập của người lao 

động tương đối ổn định. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

hiện nay của công ty còn nhiều tồn tại hạn chế, công ty cần tìm những giải 

pháp phù hợp để giải quyết. Một trong những giải pháp quan trọng hiện nay là 

xây dựng giải pháp marketing cho sản phẩm gỗ của mình. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Trong nội dung chương 2 đề tài đã tiến hành phân tích và đánh giá thực 

trạng hoạt động marketing tại Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng, qua đó có 

thể nhận thấy bên cạnh những thành công nhất định trong công tác marketing 

đối với sản phẩm gỗ đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của 

Tổng công ty. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế 

nhất định như chính sách marketing của công ty hiện nay vẫn chưa được thực 

hiện một cách đồng bộ, vẫn còn thiếu sự gắn kết và mâu thuẫn giữa các phối 

thức marketing. Hoạt động marketing của công ty còn thiên về nhấn mạnh 

chính sách sản phẩm mà ít quan tâm đến các chính sách khác. 

Trên cơ sở hệ thống lý luận được trình bày ở chương 1 và những phân 

tích, đánh giá thực trạng hoạt động marketing đối với sản phẩm gỗ của công 

ty ở chương 2, tác giả xin đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện 

hơn nữa hoạt động marketing đối với sản phẩm gỗ tại Công ty Cổ phần 

Vinafor Đà Nẵng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty 

trong nội dung chương 3 của đề tài. 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP MARKETING CHO SẢN PHẨM GỖ CỦA 

 CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG TRÊN 

THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 

 

3.1. TIỀN ĐỀ CHO VIỆC XÂY DỰNG GIẢI PHÁP MARKETING TẠI 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG 

3.1.1. Mục tiêu kinh doanh của công ty 

Trong nền kinh tế thị trường, công ty có đạt được hiệu quả, có thể tồn 

tại và phát triển được không thì nó phải có được định hướng chiến lược kinh 

doanh đúng đắn và hiệu quả. Nhận thức được điều này, hiện nay công ty đang 

thực hiện cải tiến hệ thống lò sấy, phòng phun, trang bị máy móc công nghệ 

mới, đồng thời công ty đưa ra chiến lược kinh doanh của mình như sau: 

- Xây dựng một siêu thị cung cấp đầy đủ các sản phẩm gỗ nội ngoại 

thất cho khách hàng là người tiêu dùng trực tiếp và cho các dự án xây dựng 

resort, khu căn hộ, nhà văn phòng,… 

- Đẩy mạnh doanh số bán trên thị trường nội địa: phấn đấu đạt trung 

bình 12 tỷ đồng/ năm trong 5 năm đến 

- Lợi nhuận phấn đấu đạt 800 triệu/năm 

- Lương cơ bản bình quân của công nhân: trên 3,5 triệu đồng/ tháng 

Với các chỉ tiêu cụ thể được đặt ra như trên, thì các công việc cụ thể 

được công ty triển khai như sau: 

+ Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường. 

+ Tăng cường các nỗ lực marketing cho hoạt động thị trường. 

+ Thực hiện tốt mô hình tổ chức quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

ISO nhằm ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm. 
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+ Tiếp tục nâng cao trình độ tay nghề của người lao động thông qua 

đào tạo và tuyển dụng. 

+ Sử dụng và quản lý nguồn vốn có hiệu quả thông qua việc cân đối các 

khoản công nợ và đầu tư. 

3.1.2. Mục tiêu và định hướng marketing của công ty 

Để đạt được mục tiêu kinh doanh, công ty cần xác định marketing là 

yếu tố quan trọng hàng đầu cần được tiến hành ngay, coi marketing là phương 

tiện nhanh nhất để đi đến thành công, lấy việc xây dựng chính sách marketing 

làm xương sống của toàn bộ quá trình đổi mới. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ thị 

trường, công ty phải xác định rõ mục tiêu marketing của mình, cái đích mà 

hoạt động marketing của công ty hướng tới, đó là thỏa mãn sự mong đợi của 

khách hàng về sản phẩm của công ty, đem đến cho khách hàng sản phẩm tốt 

nhất, với giá cả hợp lý nhất, khách hàng có thể mua sản phẩm dễ dàng và 

thuận lợi nhất, làm cho khách hàng luôn luôn hiểu rõ về tính năng sản phẩm 

của công ty. Trong quá trình tiếp xúc, trao đổi với lãnh đạo công ty và những 

người làm công tác bán hàng, tôi nhận thấy thấy rằng họ có sự hiểu biết khá 

căn bản về marketing, họ ý thức được rằng các giải pháp marketing phải xây 

dựng trên nền tảng chiến lược marketing, chiến lược marketing xuất phát từ 

chiến lược kinh doanh và nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh. 

* Công tác marketing của công ty được định hướng như sau: 

Tiếp tục giữ vững và tăng thị phần trên thị trường truyền thống. Thị 

trường truyền thống là thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên 

Huế, gần đây đã quen thuộc với sản phẩm của công ty. Cần phải khai thác thị 

trường truyền thống với chi phí thấp nhất, cung cấp hàng hóa nhanh nhất, mang 

lại hiệu quả cao nhất là một trong những mục tiêu cơ bản mà công ty cần hướng 

tới. Đặc biệt, công ty cần hướng tới nhóm khách hàng có tổ chức là các đại lý, 

các chủ đầu tư, ban quản lý công trình và các nhà thầu xây dựng. 
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Nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm gỗ của công ty. Trong bối 

cảnh thị trường xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm mới có chất lượng và giá 

cả tương đương, thậm chí còn có những sản phẩm vượt trội hơn về chất 

lượng, thì việc nâng cao khả năng cạnh tranh là vấn đề rất thiết thực cần phải 

luôn hướng tới. 

Nâng cao tính chuyên nghiệp trong phân phối sản phẩm. Tính chuyên 

nghiệp được thể hiện trong các khâu: tiếp thị, thương thảo hợp đồng, vận 

chuyển hàng hóa đến tận chân công trình, chuẩn mực về khối lượng, chính 

xác về thời gian, thanh toán thuận lợi, khuyến mãi hấp dẫn, chăm sóc khách 

hàng thường xuyên,... 

Tăng cường công tác tiếp thị, quảng cáo, tuyên truyền, cổ động nhằm 

quảng bá chất lượng sản phẩm, khả năng cung cấp và thái độ phục vụ khách 

hàng của công ty. Phải làm sao để mọi khách hàng, đặc biệt là khách hàng 

mục tiêu, luôn nghĩ đến sản phẩm của công ty trước tiên mỗi khi họ cần mua 

sản phẩm gỗ. 

Chuyên môn hóa đội ngũ bán hàng, giảm dần khâu trung gian. Đội ngũ 

bán hàng của công ty từ lãnh đạo, cán bộ phụ trách cung ứng, nhân viên 

marketing, nhân viên bán hàng đến những người làm kế toán, lái xe, phục 

vụ,...đều phải đạt đến trình độ chuyên môn hóa cao, tránh chồng chéo trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ. Công ty cần nghiên cứu giảm bớt những khâu 

trung gian không cần thiết để sản phẩm đến với khách hàng nhanh hơn, tốt 

hơn và rẻ hơn. 

3.2. TỔNG HỢP CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG 

MARKETING CỦA CÔNG TY 

3.2.1. Phân tích môi trường vĩ mô 

a. Môi trường kinh tế 

Sự phát triển của nền kinh tế đất nước có ảnh hưởng lớn đến hoạt động 
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kinh doanh của các doanh nghiệp. Hơn mười năm qua, nền kinh tế nước ta 

phát triển tương đối ổn định, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm xếp ở thứ 

hạng cao trên thế giới. Trong những năm gần đây, Chính phủ tập trung mọi 

nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư nước ngoài tăng nhanh, 

nhiều dự án kinh tế lớn được triển khai xây dựng. Khi mà cái ăn cái mặc đã 

cơ bản được giải quyết thì người ta bắt đầu quan tâm đến việc xây dựng nhà ở 

chất lượng cao, khu căn hộ cao cấp, tiện nghi sinh hoạt. Tình hình đó dẫn đến 

sự tăng vọt nhu cầu về nội thất. 

Cung cấp đồ gỗ nội thất cho các khu chung cư cao cấp, nhà biệt thự 

trên cả nước đặc biệt là tại Đà Nẵng và Quảng Nam, Huế cũng là phân khúc 

mà các công ty sản xuất đồ gỗ trong địa bàn Đà Nẵng cũng như trong nước 

đang hướng tới, khi diện tích xây dựng chung cư, nhà đẹp được dự báo sẽ tiếp 

tục tăng trong những năm tới. Tại các khách sạn trên cả nước, theo kết quả 

điều tra của Vietfores, chi phí trang trí đồ gỗ nội thất đối với khách sạn tiêu 

chuẩn  hai sao là 12 triệu đồng/phòng, khách sạn 3 sao là 18 triệu 

đồng/phòng, và khách sạn 4 sao là 24 triệu đồng/phòng. Ngoài ra, theo khảo 

sát, mức chi tiêu cho sản phẩm gỗ tại các hộ gia đình cũng khoảng 3-6 triệu 

đồng/năm. Do vậy, nếu công ty tận dụng tốt những phân khúc này thì khả 

năng đạt được mục tiêu kinh doanh của công ty là không hề khó. 

Nhiều dự án khách sạn, khu căn hộ cao cấp đã và đang xây dựng, đi 

vào hoàn thiện và bán ở Đà Nẵng: Ocean villas, Hyatt, Olalani, Sunrise resort, 

WTC tower, Light house,v.v...là nguồn khách hàng tiềm năng lớn 

Tuy nhiên, có một vấn đề là, lâu nay nhà nước chỉ ưu tiên về chính sách 

cho hàng xuất khẩu, còn đối với hàng nội địa thì chưa có chính sách khuyến 

khích cụ thể để các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, bên cạnh đó nguồn 

nguyên liệu sản xuất hàng cao cấp phải nhập khẩu, 80% vẫn chưa được ưu đãi 

về thuế, điều này phần nào sẽ làm giảm lợi thế cạnh tranh của các sản phẩm 
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gỗ cao cấp được sản xuất trong nước so với hàng ngoại nhập. Theo lý giải từ 

các doanh nghiệp trong nước, sở dĩ hàng ngoại đang lấn sân là do gia nhập 

AFTA, WTO, mức thuế nhập khẩu giảm mạnh, chỉ còn 5%. Hàng nội thất tại 

VN được nhập từ Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc, Ý, Úc... WTO 

và AFTA mở ra là thời điểm thách thức gay gắt đối với DN trong nước, nếu 

không nhanh chóng có kế hoạch xâm nhập thị trường nội địa, sớm muộn gì 

cũng nhường sân nhà cho DN nước ngoài. Đến nay chỉ có một số ít DN trong 

nước có lợi thế về xuất khẩu, nắm bắt nhanh thông tin, thị hiếu thế giới, cũng 

như có sẵn thiết bị sản xuất hiện đại nên có đủ sức cạnh tranh với hàng ngoại. 

b.  Môi trường tự nhiên 

Việt Nam ta có khí hậu nhiệt đới ẩm, thích hợp cho việc trồng và phát 

triển rừng nguyên liệu gỗ cho sản xuất. Trong những năm qua, mặc dù các 

ngành, các cấp đã có nhiều nỗ lực trong việc trồng rừng, đã thực hiện chương 

trình “5 triệu hecta rừng trồng”, và bảo vệ rừng nên diện tích rừng trồng ngày 

càng được gia tăng, diện tích rừng bị chặt phá, bị cháy đã giảm dần qua các 

năm. Tuy nhiên, sản lượng gỗ khai thác vẫn chưa đủ đáp ứng cho sản xuất và 

vẫn phải tiếp tục nhập khẩu. 

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, diện tích 

rừng tự nhiên hiện có của Việt Nam là 9,9 triệu ha và 2,26 triệu ha rừng trồng. 

Tỷ lệ vốn rừng trên đầu người của ta còn thấp: 0,12 ha/người so với của thế 

giới là 0,97 ha/người. Nếu như năm 1990, Việt Nam khai thác bình quân 1,8 

triệu m3 gỗ mỗi năm thì đến năm 2000, để đảm bảo môi trường sinh thái và 

giữ được vốn rừng tự nhiên, việc khai thác gỗ đã hạn chế sản lượng còn 

200.000- 300.000 m3/năm và sẽ còn giảm tiếp trong những năm tới. Diện tích 

rừng sản xuất có khả năng cung cấp cho chế biến gỗ chỉ còn khoảng 5 triệu ha, 

sản lượng gỗ có thể khai thác hàng năm khoảng 1 triệu m3. Nguồn nguyên 

liệu gỗ khai thác từ rừng tự nhiên chỉ đáp ứng khoảng 15% công suất chế biến 
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của toàn ngành gỗ ở Việt Nam 

Năm 2009, sản lượng gỗ khai thác của Việt Nam đạt 3,88 triệu m3. 

Trong đó, lượng gỗ khai thác từ rừng trồng đạt 3,7 triệu m3, còn lại là từ rừng 

tự nhiên.  

Để phục vụ ngành chế biến xuất khẩu gỗ, năm vừa qua, Việt Nam vẫn 

phải nhập đến 4 triệu m3 gỗ. 

Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu như hiện nay thì 

từ nay đến năm 2020, mỗi năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu từ 4-5 triệu m3 

gỗ. Hơn nữa, có thể thời gian tới, thị trường nguyên liệu gỗ cho Việt Nam sẽ 

bị thu hẹp bởi hiện nay, các nước xuất khẩu gỗ nguyên liệu đang xem xét lại 

chuỗi giá trị ngành gỗ. Do vậy, có nhiều khả năng thời gian tới, các nước này sẽ 

ban hành các chính sách giảm hoặc không xuất khẩu gỗ tròn và gỗ xẻ. Đây sẽ là 

một bất lợi lớn cho ngành chế biến đồ gỗ Việt Nam nói chung và công ty nói 

riêng đòi hỏi phải sớm có những phương án để giảm dần sự phụ thuộc này. 

c.  Môi trường chính trị, pháp luật 

Với chính sách năng động và cởi mở, nhiều ưu thế về địa lý, chính trị 

so với các nước trong khu vực, Việt Nam đã, đang và sẽ thu hút sự quan tâm 

của nhiều nhà đầu tư lớn quốc tế. Trong khi thế giới có nhiều biến động về 

chính trị, chiến tranh sắc tộc, chủ nghĩa khủng bố, chạy đua vũ trang,.. thì 

Việt Nam đang nằm trong số những nước an toàn. Với chính sách đối ngoại 

mềm dẻo, quan điểm chính trị rõ ràng đã làm cho uy tín của Việt Nam ngày càng 

nâng cao trên trường quốc tế. Môi trường chính trị thuận lợi là cơ hội tốt cho đầu 

tư kinh tế. Thành phố Đà Nẵng đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng 

như từ 2 đầu thành phố lớn là Hồ Chí Minh và Hà Nội vào Đà Nẵng. 

Hiện nay nhiều doanh nghiệp đã phải ra nước ngoài trồng rừng dù 

Chính phủ đã ban hành Nghị định 147/CP khuyến khích trồng rừng trong 

nước. Theo một số DN lý do lớn nhất là trong nước không còn đất để trồng 
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rừng, nhưng VN còn khoảng 7 triệu ha đất trống đồi trọc cần được trồng rừng. 

Lý do chính buộc DN phải ra nước ngoài trồng rừng là khó tiếp cận thuê đất 

do đất quản lý kém, manh mún, tranh chấp, DN chưa thuận lợi, chưa được tạo 

điều kiện dễ dàng trồng rừng. Vì nhiều đất trống đồi trọc, đất rừng bị trồng 

hoa màu nên nhiều năm gần đây tại VN thường xảy ra lũ lụt, lũ quét gây thiệt 

hại nặng nề về người và của. Trong khi DN trong nước chưa được thuận lợi 

để trồng rừng thì theo báo cáo của Bộ NN-PTNT trình Quốc hội mới đây,  

hiện có 10 tỉnh cho DN nước ngoài thuê đất trồng rừng với tổng diện tích 

305.353,4 ha. 

d. Môi trường ngành 

Thị trường bất động sản cả nước đã có những chuyển động trở lại, cùng 

với hàng loạt dự án nhà ở và văn phòng được khởi công sẽ tạo điều kiện cho 

ngành sản xuất gỗ công nghiệp và xây dựng phát triển. Hiện tượng hàng 

Trung Quốc bị người tiêu dùng Việt Nam quay lưng lại thời gian gần đây 

cũng chính là cơ hội lớn cho ngành gỗ trong nước. 

Trong khi các doanh nghiệp gỗ Việt Nam mải mê xuất khẩu thì đồ gỗ 

ngoại đã chiếm đến 80% thị trường trong nước, mẫu mã phong phú, cách thức 

phân phối, tổ chức bán hàng tốt... nên dù giá cả đắt hơn hàng nội 30% - 50% 

vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng. 

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cũng muốn sản xuất và bán hàng ra thị 

trường nội địa nhưng chưa thể thực hiện. Doanh nghiệp không thể vừa tập 

trung sản xuất vừa đến từng cửa hàng, đại lý tiếp thị sản phẩm và cung cấp 

sản phẩm kiểu “nhỏ giọt”. Với thị trường xuất khẩu, hợp đồng có thể lên đến 

mấy chục container nhưng trong nước, không nhà phân phối nào đặt hàng 

mua được một container...  Vì vậy, với năng lực của các công ty chế biến gỗ 

hiện nay, rất khó để phát triển bền vững thị trường trong nước lẫn xuất khẩu 

nếu không có sự chuyên môn hóa trong sản xuất và liên kết giữa các doanh 



 

 

76

nghiệp vì mỗi doanh nghiệp đều có thế mạnh về sản xuất và phân khúc thị 

trường riêng. 

Bên cạnh công nghệ dây chuyền thiết bị, máy móc chế biến gỗ lạc hậu, 

thiếu đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề; có tới 80% nguyên liệu cũng như 

các phụ liệu cho sản xuất như sơn, keo, các loại giấy... phải nhập khẩu thì 

điểm yếu lớn nhất khiến cho năng lực cạnh tranh của sản phẩm gỗ Việt Nam 

yếu thế hơn so với các sản phẩm gỗ của Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia. 

Một thực tế cho thấy, mẫu mã của các công ty nước ngoài tung ra thị 

trường rất phong phú, nhiều chủng loại, kích cỡ khác nhau. Trong đó có nhiều 

mẫu được làm theo các chủ đề và mỗi chủ đề đều mang nét riêng với kiểu 

dáng, màu sắc khác biệt... Điều đáng nói là các sản phẩm này được làm theo 

dạng mô-đun nên có thể lắp ráp, tháo rời ra từng mảng, từng bộ phận, rất dễ 

dàng di chuyển trong không gian hẹp. 

Hiện nay, sau đợt khủng hoảng kinh tế vừa qua, các doanh nghiệp 

ngành gỗ VN đã rút ra được rất nhiều điều, đó là phải đi cả hai chân, vừa phát 

triển hàng xuất khẩu đồng thời phát triển cả hàng nội địa. Để làm tốt điều đó, 

cần có thời gian. Vì trước đây, doanh nghiệp ngành gỗ chỉ chú trọng cho xuất 

khẩu, chưa quan tâm tới nhu cầu trong nước. Vì vậy, muốn thâm nhập thị 

trường nội địa, doanh nghiệp phải thay đổi mẫu mã, công nghệ, phải quảng bá 

sản phẩm để mọi đối tượng tiêu dùng biết đến. Phải có các cuộc nghiên cứu 

để tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của khách hàng trong nước xem nhu cầu của khu 

vực thành thị, khu vực nông thôn, khách hàng dự án, người tiêu dùng trực tiếp 

khác và giống nhau như thế nào. 

Tính cạnh tranh rất quyết liệt trên tất cả thị trường gỗ và cả thị trường 

các sản phẩm thay thế như nhôm, nhựa,.. trên cả bình diện hàng tư liệu sản 

xuất và hàng tiêu dùng. Xét trên diện sản phẩm thì các sản phẩm gỗ là các sản 

phẩm công nghiệp mang đặc điểm của hàng tư liệu sản xuất chiếm phần lớn, 
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ngoài ra còn các sản phẩm như bàn, ghế, tủ, giường... lại mang đặc điểm của 

hàng tiêu dùng một cách rõ nét. 

đ. Môi trường công nghệ - kỹ thuật 

Sau gần hai năm gia nhập WTO, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm 

gỗ có nhiều cơ hội để tiếp cận nhiều công nghệ mới, nhiều máy móc sản xuất 

chế biến gỗ tương đối được đầu tư mới, nhiều máy móc thiết bị và công nghệ 

mới được chuyển giao từ các nước công nghiệp phát triển như: Ý, Đức, Hàn 

Quốc, Đài Loan… 

Công nghệ sản xuất sản phẩm gỗ của các doanh nghiệp bao gồm các 

quy trình 

- Quy trình xử lý gỗ: 

Gỗ nguyên liệu Lựa chọn cho phù hợp 

Tẩm thuốc chống mối, mọt Hong khô tự nhiên 

Sấy khô trong lò Gỗ đã qua xử lý 

- Quy trình sản xuất chi tiết 

+ Công đoạn bào phôi và ghép 

+ Công đoạn định hình chi tiết 

+ Công đoạn chà nhám 

+ Công đoạn lắp ráp 

+ Công đoạn sơn 

+ Công đoạn đóng gói 

Quá trình sản xuất thực hiện khép kín từ khi đưa nguyên liệu vào 

sản xuất đến khi hoàn thành sản phẩm, trải qua toàn bộ các công đoạn 

bằng những máy móc, thiết bị hiện đại, tiên tiến nhập từ các quốc gia có 

trình độ kỹ thuật về chế tạo máy chế biến gỗ như: Ý, Đức, Đài Loan. Vì 

vậy sản phẩm của công ty làm ra luôn đảm bảo độ chính xác cao và đáp 

ứng đúng theo yêu cầu của khách hàng. 
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3.2.2. Phân tích môi trường vi mô 

a. Đối thủ cạnh tranh 
Với nhiều dự án được đầu tư vào thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam và 

Huế, nhiều khu dân cư mới mở ra như hiện nay thì ngày càng nhiều các doanh 

nghiệp sản xuất, chế biến gỗ đầu tư, xây dựng nhà máy, mở văn phòng tại Đà 

Nẵng. Điển hình là các công ty Hoàng Anh Gia Lai với hệ thống cửa hàng 

phủ khắp thành phố Đà Nẵng, công ty Đức Long Gia Lai với một cửa hàng, 

công ty AA với showroom Nhà Xinh đặt tại tòa nhà Vinacapital, công ty Viet 

Collection với văn phòng đặt tại đường Cách mạng tháng Tám. Các công ty 

này do chưa có cơ sở sản xuất, nhà máy tại Đà Nẵng nên giá bán thường khá 

cao, khách hàng chỉ là những người có thu nhập rất cao 

Các công ty, doanh nghiệp ra đời khá lâu và có nhà máy sản xuất trực 

tiếp tại Đà Nẵng có: Các cơ sở sản xuất đồ gồ nhỏ lẻ, các cửa hàng bán lẻ, 

công ty nhập khẩu sản phẩm gỗ Nội thất Opal, công ty Khánh Phong, công ty 

Gia Linh, công ty Thanh Hòa, … giá bán sản phẩm của các công ty này 

thường ở mức trung bình,  cung cấp cho khách hàng có thu nhập trung bình. 

Chất lượng, kiểu dáng sản phẩm của Công ty Cổ phần Vinafor Đà 

Nẵng có thể nói là vượt hơn nhiều doanh nghiệp tại Đà Nẵng, giá bán thì thấp 

hơn những công ty của Gia Lai và TP.Hồ Chí Minh, do vậy khách hàng của 

công ty cũng thường là cả 2 loại hình khách hàng trên. 

b. Nhà cung cấp 
Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có quan hệ chặt chẽ với các 

nhà cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị thay thế,… 

- Nguyên liệu chính của sản phẩm là gỗ tự nhiên. Công ty có yêu cầu 

rất cao về chất lượng gỗ mua vào: gỗ có vân đẹp, không bị giác, mắt chết, lỗ 

mọt kim và đặc biệt phải được nghiệm thu rất kĩ khi giao hàng. Công ty đã 

thiết lập quan hệ rất tốt, lâu dài với nhiều công ty cung cấp gỗ có uy tín tại 

Quảng Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng và Gia Lai. Nguồn gỗ này xuất xứ là nhập 
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khẩu từ Lào, Myanmar và gỗ rừng trồng tại Quảng Nam và Gia Lai. 

- Một nguyên liệu nữa không kém phần quan trọng đó là sơn PU, hiện 

nay sản phẩm của công ty được sơn PU cao cấp của Inchem nhập khẩu từ Mỹ 

qua một công ty nhập khẩu từ Hồ Chí Minh. 

- Các vật liệu đi kèm như: kính, hàng kim khí (lề, ray trượt…). Công ty 

chọn lọc các nhà cung cấp uy tín, chất lượng cao tại Hồ Chí Minh và Hà Nội. 

c. Doanh nghiệp 
Với hơn mười năm kinh nghiệm sản xuất cửa, bàn ghế và đồ gỗ các 

loại, công ty tự hào đã cung cấp các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất 

lượng cao nhất theo yêu cầu của khách hàng cho cả thị trường nội địa và xuất 

khẩu. Khách hàng của công ty hầu hết đến từ nhiều quốc gia châu Âu cũng 

như Australia, New Zealand và một số các nước châu Á. 

Được trang bị đầy đủ các máy móc và thiết bị chuyên dụng, cùng với 

một đội ngũ hơn 500 kỹ thuật viên, thợ mộc và công nhân lành nghề, các sản 

phẩm của công ty đảm bảo đạt được sự hoàn hảo nhất về mặt chất lượng và 

tinh xảo đáp ứng mọi yêu cầu và mong muốn của khách hàng. Năng lực sản 

xuất của công ty đảm bảo cung cấp từ các đơn hàng số lượng lớn đến các đơn 

hàng đặc biệt làm theo ý của khách hàng. 

Trong những năm qua, nhờ có định hướng đúng của lãnh đạo công ty, 

sự phối hợp nhịp nhàng từ Ban Giám đốc đến các phòng ban, bộ phận, phân 

xưởng, tổ sản xuất nên đã tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của công ty 

vượt qua nhiều khó khăn thử thách, giữ vững thế ổn định, tạo dựng và giữ 

được uy tín trên thị trường. 

d. Khách hàng 
Trong sản xuất kinh doanh, khách hàng bao giờ cũng là người quyết 

định thành bại của doanh nghiệp. Có thể chia khách hàng của công ty thành 

hai nhóm là khách có tổ chức và khách hàng không có tổ chức. Khách hàng 

có tổ chức như các chủ đầu tư, các ban quản lý công trình, các nhà thầu xây 
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dựng. Khách hàng không có tổ chức như các cá nhân hoặc gia đình mua sản 

phẩm để sử dụng. Dù là khách hàng nào thì họ đều có chung ước muốn là 

mua được sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã đẹp, với giá cả hợp lý, thủ tục 

thuận lợi và thanh toán dễ dàng. Khách hàng của công ty hầu hết ở ngay tại 

địa phương, họ hiểu rất rõ những giá trị mà sản phẩm mang lại, cái mà họ tiếp 

tục mong đợi là giá cả hợp lý, điều kiện giao hàng thuận lợi, chi phí vận chuyển 

thấp, vận chuyển đến chân công trình, đủ khối lượng, kịp thời gian,... Người làm 

marketing của công ty cần đánh giá đúng mong đợi của mỗi loại khách hàng là 

gì, nguồn lực của công ty đến đâu và có thể đáp ứng như thế nào? 

* Từ những phân tích trên đây, chúng ta có thể chỉ ra những điểm 

mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ đối với Công ty Cổ phần Vinafor Đà 

Nẵng như sau: 

Điểm mạnh: Chất lượng sản phẩm của công ty đã được khẳng định trên 

thị trường. Do đó, công ty có rất nhiều lợi thế cạnh tranh trên thị trường so với 

các đối thủ khác. Trong 05 năm qua, sản phẩm của công ty chiếm thị phần khá 

lớn và có chỗ đứng tương đối vững chắc trong tâm trí khách hàng trên thị trường 

Đà Nẵng có nhu cầu về sản phẩm gỗ chất lượng cao. Nguyên liệu gỗ của công ty 

phần lớn là gỗ rừng tự nhiên, mua tại các tỉnh miền Trung nên chi phí vận 

chuyển thấp, ít bị ảnh hưởng bởi sự biến động của thị trường gỗ nhập khẩu điều 

này sẽ tạo thuận lợi lớn cho công ty trong việc thực hiện chính sách về giá. 

Điểm yếu: Quy mô, năng lực sản xuất hiện tại nhỏ, khả năng mở rộng 

quy mô là rất khó, trong khi đó cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt, do đó 

thị phần của doanh nghiệp sẽ bị thu hẹp dần theo thời gian nếu không có 

chính sách kinh doanh phù hợp. Những năm gần đây, các công ty chế biến gỗ 

mới thành lập được đầu tư xây dựng đều sử dụng công nghệ hiện đại nên công 

nghệ mà công ty đang sử dụng đang dần trở nên lạc hậu. Hệ thống máy móc, 

thiết bị của công ty do được đầu tư nhiều lần nên không đồng bộ, đã qua 

nhiều năm sử dụng nên hay bị hỏng hóc. Việc củng cố uy tín trên thị trường 
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truyền thống quan trọng hơn là tăng cường quảng bá sản phẩm và tìm kiếm 

thị trường mới. 

Cơ hội: Nhu cầu sản phẩm gỗ đang có chiều hướng tăng mạnh do nền 

kinh tế nước ta đang trên đà phát triển nhanh, đầu tư nước ngoài ngày càng 

nhiều, đời sống dân cư không ngừng nâng cao. Mặt khác, thị trường các tỉnh 

Duyên Hải miền Trung đang có nhu cầu lớn về sản phẩm gỗ, nguồn cung chủ 

yếu từ 2 thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh. Công ty có nhiều cơ hội 

cũng cố vị trí của mình tại thị trường khu vực miền Trung. Công ty cũng có 

nhiều cơ hội để tăng sản lượng tiêu thụ trên thị trường truyền thống bằng cách 

tập trung thực hiện tốt chính sách phân phối. 

Nguy cơ: Hiện nay ở thị trường Đà Nẵng xuất hiện nhiều công ty cung 

cấp sản phẩm gỗ, đặc biệt phải kể đến sự xuất hiện của Hoàng Anh Gia Lai, 

nội thất Opal, Gia Linh ... nên sản phẩm của công ty sẽ mất dần vị trí độc tôn 

của mình. Công ty cần có giải pháp marketing hợp lý để giữ vững chỗ đứng 

của mình trên thị trường. 

Điểm mạnh: 

- Sản phẩm của công ty có thương 

hiệu mạnh, chất lượng cao, nhiều 

tính năng vượt trội, uy tín lớn. 

- Nguồn cung cấp nguyên liệu ổn 

định, nguồn vật liệu phụ sẵn có. 

Điểm yếu: 

- Quy mô sản xuất của công ty nhỏ, 

khó có khả năng mở rộng. 

- Công nghệ không hiện đại, máy 

móc, thiết bị thiếu đồng bộ, đã qua 

nhiều năm sử dụng, hay bị hỏng hóc. 

Cơ hội: 

- Nhu cầu sản phẩm gỗ tại khu vực 

miền Trung tăng nhanh trong những 

năm gần đây. 

- Thị trường sản phẩm gỗ ở các tỉnh 

phía Bắc, phía Nam giá cao. 

Nguy cơ: 

- Sự xuất hiện ngày càng nhiều 

doanh nghiệp sản xuất sản phẩm gỗ 

có chất lượng cao. 
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3.3. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA CỦA CÔNG TY CỔ 

PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG 

3.3.1. Phân đoạn thị trường 

a. Các tiêu thức phân đoạn 
Phân đoạn theo vị trí địa lý 

Chúng ta có thể chia thị trường của Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng 

thành các khu vực lớn như sau: 

Khu vực các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế: Khu vực 

này có tốc độ phát triển kinh tế tương đối chậm, thu nhập dân cư thấp nên nhu 

cầu sản phẩm gỗ hiện tại chưa lớn. Tuy nhiên, nhiều khu nghĩ dưỡng cao cấp, 

resort, nhà biệt thự đang được xây dựng. 

Khu vực các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi : những năm gần đây có tốc 

độ phát triển kinh tế tương đối nhanh, nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế lớn 

như Chu Lai, Dung Quất, ... đang được triển khai. 

Khu vực thành phố Đà Nẵng : đây là thị trường truyền thống của Công 

ty. Trong năm năm qua, sản phẩm của công ty phục vụ phần lớn nhu cầu của 

thị trường  này. Hiện nay nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, trung tâm 

thương mại đang được xây dựng như Golden Square, WTC tower, Ocean 

villas, Thư Sun villa, Khu biệt thự Đảo Xanh, EVN land, các khu dân cư mới 

dọc tuyến Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Hữu Thọ, Sơn Trà Điện Ngọc…. 

Cùng với quá trình đô thị hóa diễn ra khá nhanh, chắc chắn nhu cầu sản phẩm 

gỗ tại thị trường này sẽ tăng mạnh và có nhiều tiềm năng trong những năm 

tới. Vì quy mô của công ty nhỏ, chưa có điều kiện mở rộng nên cần đi sâu 

nghiên cứu để tập trung phục vụ khu vực thị trường này. 

Phân đoạn theo đặc điểm của khách hàng 

Phân đoạn thị trường theo đặc điểm của khách hàng có ý nghĩa rất quan 

trọng bởi vì mỗi loại khách hàng có một sở thích, một mong muốn khác nhau. 

Phân đoạn thị trường theo đặc điểm của khách hàng nhằm tìm cách phục vụ 
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khách hàng chu đáo hơn, đáp ứng đầy đủ hơn nhu cầu của họ, thoả mãn hơn 

niềm khát khao mong đợi của họ. Với sản phẩm gỗ có hai loại khách hàng là 

khách hàng tổ chức và khách hàng không tổ chức hay còn gọi là khách hàng 

cá nhân. 

Khách hàng tổ chức: Gồm các chủ đầu tư, các ban quản lý công trình, 

các nhà thầu xây dựng. Theo thống kê của công ty, tỷ trọng sản lượng tiêu thụ 

thông qua khách hàng này chiếm khoảng 60% tổng sản lượng. Ban quản lý 

công trình do chủ đầu tư thành lập, có trách nhiệm quản lý toàn bộ quá trình 

đầu tư xây dựng một công trình. Họ có quyền lựa chọn nhà tư vấn để giúp 

mình chọn sản phẩm gỗ đáp ứng được chất lượng công trình với giá hợp lý, 

chất lượng đảm bảo, nhận hàng thuận lợi nhất. Họ có thể tự đảm nhận công 

tác xây lắp nếu công trình đó sau này do chính họ sử dụng hoặc nhận thầu. 

Đây là hình thức bán hàng trực tiếp không qua trung gian nên đảm bảo về 

chất lượng, giá cả và chủ động về lượng hàng cung cấp theo tiến độ thi công 

công trình. Khách hàng loại này đang ngày càng tăng nhanh. Hiện nay, đối 

với các dự án ở Đà Nẵng: Ban quản lý hầu như ít được quyền quyết định chọn 

nhà thầu, tất cả thuộc về chủ đầu tư, Ban quản lý chỉ thực hiện các công việc 

điều phối và giám sát các nhà thầu. Cũng tương tự như đối với ban quản lý, 

các nhà thầu xây dựng thường chỉ nhận thầu phần thô, rất ít nhà thầu nhận 

luôn phần hoàn thiện nội thất. Hiện nay, quyền quyết định chọn thầu cung cấp 

các sản phẩm nội thất thuộc về chủ đầu tư. Nhóm khách hàng này ngày càng 

phổ biến, có số lượng tiêu thụ lớn và kéo dài, yêu cầu về tiến độ thời gian, 

tiêu chuẩn kỹ thuật, số lượng, chất lượng khắt khe. Thông thường việc lựa 

chọn sản phẩm gỗ nào, công ty nào cung cấp là do chủ đầu tư và các nhà tư 

vấn thiết kế, tư vấn giám sát chỉ định. 

Khách hàng cá nhân: Gồm những người mua để sử dụng. Nhóm này 

bao gồm các khách hàng đã quen biết và một bộ phận là khách hàng mới, tập 

trung ở những khu dân cư mới. Họ thường tìm hiểu rất kỹ về các sản phẩm gỗ 
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hiện có trên thị trường trước khi quyết định đặt hàng và mua hàng. Cùng với 

sự tăng trưởng của nền kinh tế, thu nhập dân cư cũng tăng lên nhanh chóng, 

thúc đẩy quá trình đô thị hóa, nhu cầu của nhóm khách hàng cá nhân không 

ngừng tăng lên. Công ty cần quan tâm phục vụ nhóm khách hàng này. Theo 

thống kê của công ty, lựợng sản phẩm tiêu thụ của nhóm khách hàng này 

chiếm khoảng 40% tổng sản lượng tiêu thụ. 

b. Đánh giá các phân đoạn thị trường 
Đánh giá phân đoạn thị trường theo vị trí địa lý 

Từ cách phân đoạn thị trường trên đây ta có thể thấy rằng khả năng 

thâm nhập thị trường miền Bắc, miền Nam, khu vực Tây Nguyên là rất hiếm 

hoi và không cần thiết đối với công ty trong điều kiện năng lực sản xuất hiện 

nay. Bởi vậy, công ty cần đi sâu nghiên cứu thị trường khu vực Đà Nẵng và 

các tỉnh lân cận. Việc đánh giá các phân đoạn thị trường căn cứ vào các tiêu 

chí sau: doanh số, lợi nhuận, thị phần, vị thế sản phẩm, mức độ đạt mục tiêu 

marketing. 

Doanh số là số tiền thu được do kết quả tiêu thụ sản phẩm của công ty. 

Doanh số càng lớn chứng tỏ mức hấp dẫn của sản phẩm trên thị trường càng cao. 

Lợi nhuận là số tiền mà công ty có được do bán sản phẩm ra thị trường 

sau khi đã trừ chi phí sản xuất và tiêu thụ. Lợi nhuận càng lớn chứng tỏ hiệu 

quả sản xuất và tiêu thụ càng lớn. 

Thị phần là tỷ lệ phần trăm sản phẩm của công ty chiếm trong tổng số 

sản phẩm cùng loại được tiêu thụ trên thị trường. Thị phần càng cao chứng tỏ 

ưu thế sản phẩm của công ty càng lớn so với các sản phẩm cùng loại khác 

trong thị trường. 

Vị thế sản phẩm nói lên sức cạnh tranh của sản phẩm trên từng phân 

đoạn thị trường, thể hiện uy tín của sản phẩm, lợi thế về vận chuyển, thanh 

toán, dịch vụ hậu mãi, ... Vị thế càng cao chứng tỏ khả năng cạnh tranh của 

sản phẩm trên thị trường càng mạnh so với các đối thủ khác. 
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Mức độ đạt mục tiêu marketing là sự thoả mãn mong đợi của khách 

hàng về sản phẩm của công ty. Sự thoả mãn càng tăng chứng tỏ công ty càng 

tiến gần đến mục tiêu của mình. Trên quan điểm của người làm marketing, 

trong các tiêu chí đánh giá đó thì thị phần và mức độ đạt mục tiêu marketing 

là quan trọng nhất, tiếp đến là lợi nhuận và sau cùng là doanh số và vị thế sản 

phẩm. Có thể dùng hệ số quan trọng để thể hiện cấp độ quan trọng của tiêu 

chí đánh giá như sau: doanh số (0,1), lợi nhuận (0,2), thị phần (0,3), vị thế 

(0,1), mức độ đạt mục tiêu marketing (0,3). Sử dụng phương pháp hỏi ý kiến 

của các chuyên gia, kết hợp với hệ số quan trọng đã xác định: 

Bảng 3.1. Đánh giá các phân đoạn thị trường theo vị trí địa lý 
Đà Nẵng Quảng Nam Thừa Thiên Huế 

Tiêu chí 

đánh giá 

Hệ số 

quan 

trọng 

Điểm 

đánh 

giá 

Điểm 

quy 

đổi 

Điểm 

đánh 

giá 

Điểm 

quy 

đổi 

Điểm 

đánh 

giá 

Điểm 

quy đổi 

1. Doanh số 0,1 9 0,9 5 0,1 2 0,2 

2.Lợi nhuận 0,2 9 1,8 5 1,0 2 0,4 

3. Thị phần 0,3 9 2,7 4 1,2 1 0,3 

4. Vị thế 0,1 8 0,8 6 0,6 1 0,1 

5. Mức độ 0,3 8 2,4 5 1,5 2 0,6 

Tổng cộng: 1,0  8,6  4,8  1,6 
 

Đánh giá phân đoạn thị trường theo đặc điểm của khách hàng 

Để đánh giá mức hấp dẫn đối với các loại khách hàng khác nhau của 

công ty có thể sử dụng các tiêu chí: quy mô của nhóm khách hàng, tốc độ tăng 

trưởng của nhóm khách hàng, sức cạnh tranh của sản phẩm, khả năng đáp ứng 

mong đợi của khách hàng. 

Quy mô của nhóm khách hàng: Thông qua sản lượng mua hàng để xác 

định. Quy mô càng lớn thể hiện mức độ hấp dẫn càng mạnh của sản phẩm đối 

với các nhóm khách hàng. 
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Tốc độ tăng trưởng của nhóm khách hàng: Chỉ tiêu này nói lên sự thay 

đổi quy mô của từng nhóm khách hàng. Xác định tốc độ tăng trưởng của 

nhóm khách hàng dựa vào số liệu thống kê qua nhiều năm và dự báo nhu cầu 

của nhóm khách hàng trong tương lai. 

Khả năng cạnh tranh: Chỉ tiêu này nói lên sức mạnh của sản phẩm 

công ty so với sản phẩm cùng loại của các đối thủ cạnh tranh trên cùng một 

địa bàn. Khả năng cạnh tranh xác định bằng cách so sánh thị phần các loại sản 

phẩm chiếm trên thị trường. 

Khả năng đáp ứng mong đợi của khách hàng: Chỉ tiêu này thể hiện cái 

mà sản phẩm có thể mang lại cho khách hàng nhằm thỏa mãn sự mong đợi 

của khách hàng như lợi ích của sản phẩm, chất lượng, giá cả, thanh toán, địa 

điểm bán hàng, ... 

Trên quan điểm của người làm marketing, dùng hệ số quan trọng để thể 

hiện cấp độ quan trọng của tiêu chí đánh giá như sau: quy mô khách hàng 

(0,2), tốc độ tăng trưởng (0,2), khả năng cạnh tranh (0,3), khả năng đáp ứng 

(0,3). Sử dụng phương pháp hỏi ý kiến của các chuyên gia, kết hợp với hệ số 

quan trọng đã xác định, ta có: 

Bảng 3.2. Đánh giá các phân đoạn thị trường theo đặc điểm khách hàng 

Khách hàng tổ chức Khách hàng cá nhân  

Tiêu chí đánh giá 

Hệ số 

quan 

trọng 

Điểm 

đánh giá 

Điểm quy 

đổi 

Điểm 

đánh giá 

Điểm quy 

đổi 

1. Quy mô khách hàng 0,2 8 1,6 2 0,4 

2. Tốc độ tăng trưởng 0,2 9 1,8 8 1,6 

3. Khả năng cạnh tranh 0,3 9 2,7 9 2,7 

4. Khả năng đáp ứng 0,3 8 2,4 7 2,1 

Tổng cộng: 1,0  8,5  6,8 

Tiếp tục dùng các tiêu chí trên để đánh giá các khách hàng tổ chức ta có 
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Bảng 3.3. Đánh giá khách hàng trong nhóm khách hàng tổ chức 

Trung gian 
CĐT, BQL 
công trình 

Nhà thầu XD 

Tiêu chí đánh giá 
Hệ số 
quan 
trọng 

Điểm 
đánh 
giá 

Điểm 
quy 
đổi 

Điểm 
đánh 
giá 

Điểm 
quy 
đổi 

Điểm 
đánh 
giá 

Điểm 
quy đổi 

1. Quy mô khách hàng 0,2 5 1,0 6 1,2 8 1,6 
2. Tốc độ tăng trưởng 0,2 7 1,4 9 1,8 7 1,4 
3. Khả năng cạnh tranh 0,3 8 2,4 9 2,7 8 2,4 
4. Khả năng đáp ứng 0,3 7 2,1 9 2,7 8 2,4 
Tổng cộng: 1,0  6,9  8,4  7,8 

3.3.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu 
Căn cứ phân tích trên cho ta thấy bức tranh khá đầy đủ về các phân 

đoạn thị trường mà công ty phải đối diện. Kết quả đánh giá cho thấy thị 
trường trọng yếu của công ty theo vị trí địa lý là thành phố Đà Nẵng và tỉnh 
Quảng Nam, theo đặc điểm khách hàng là chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng. 
Những tiêu chi để đánh giá tuy còn phiến diện nhưng phần nào nói lên tính 
hấp dẫn của từng phân đoạn thị trường. Ngoài các tiêu chí đó, tính hấp dẫn 
của từng phân đoạn còn phụ thuộc vào mục đích riêng, vào nguồn lực thực tế 
của công ty. Một phân đoạn hấp dẫn có thể bị loại trừ nếu nó không thích hợp 
với mục đích lâu dài. 

Kết hợp đánh giá các phân đoạn thị trường theo hai tiêu chí vị trí địa lý 
và đặc điểm khách hàng, ta có 

Bảng 3.4.  Đánh giá phân đoạn theo vị trí địa lý và nhóm khách hàng 

Khách hàng tổ chức 
 

Vị trí địa lý Trung gian 
Chủ đầu tư, BQL 

công trình 
Nhà thầu 

Đà Nẵng 8,6 x 6,9 = 59,3 (3) 8,6 x 8,4 =  72,2 (1) 8,6 x 7,8 = 67,1 (2) 
Quảng Nam 4,8 x 6,9 = 33,1 (6) 4,8 x 8,4 = 40,3 (4) 4,8 x 7,8 = 37,4 (5) 
TT - Huế 1,6 x 6,9 = 11,0 (9) 1,6 x 8,4 = 13,4 (7) 1,6 x 7,8 = 12,5 (8) 
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Để phục vụ tốt các khách hàng mục tiêu đã lựa chọn cần tiến hành phân 

tích các đặc điểm của từng nhóm khách hàng mục tiêu có ảnh hưởng đến việc 

xây dựng giải pháp marketing. 

Sau đây là mô hình lựa chọn thị trường và khách hàng mục tiêu của 

Công ty trên cơ sở kết hợp đánh giá phân đoạn theo vị trí địa lý và theo đặc 

điểm của khách hàng 

Danh mục các khách hàng quan trọng xếp theo thứ tự ưu tiên như sau: 

(1) Chủ đầu tư, BQL công trình ở Đà Nẵng 

(2) Các nhà thầu xây dựng trên địa bàn Đà Nẵng. 

(3) Các trung gian phân phối trên địa bàn Đà Nẵng. 

Dựa vào kết quả phân tích và đánh giá tiềm năng của mỗi đoạn thị trường, 

trên cơ sở xem xét nguồn lực hiện có, sử dụng cách thức chuyên môn hoá có 

chọn lọc, công ty nên lựa chọn các phân đoạn thị trường sau để phục vụ: 

(1) Chủ đầu tư, BQL công trình ở Đà Nẵng 

(2) Các nhà thầu xây dựng trên địa bàn Đà Nẵng. 

(3) Các trung gian phân phối trên địa bàn Đà Nẵng. 

Để phục vụ tốt các khách hàng mục tiêu đã lựa chọn cần tiến hành phân 

tích các đặc điểm của từng nhóm khách hàng mục tiêu có ảnh hưởng đến việc 

xây dựng giải pháp marketing của công ty. 

Qua nghiên cứu dự báo thị trường, dựa vào nguồn lực hiện có và khả 

năng đầu tư tăng thêm nguồn lực trong những năm tới, công ty cần tìm những 

giải pháp thích hợp nhất để phục vụ khách hàng mục tiêu của mình. Những 

giải pháp đó phải nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm truyền 

thống, tạo sản phẩm mới, trực tiếp đưa sản phẩm đến tận khách hàng, phục vụ 

khách hàng nhanh, chu đáo, thuận tiện với giá bán phù hợp so với các đối thủ 

cạnh tranh chủ yếu. Cần phải đi sâu nghiên cứu những mong muốn của các 

nhóm khách hàng khác nhau trên từng khu vực thị trường khác nhau để từ đó 

tìm cách làm thỏa mãn những khát khao và mong đợi của họ. 
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3.3.3. Đánh giá khách hàng mục tiêu 

Khách hàng mục tiêu của Công ty như trên đã phân tích, đánh giá và 

lựa chọn gồm: các chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng, các ban quản lý công 

trình trên thành phố, các trung gian phân phối. 

Các chủ đầu tư, ban quản lý, tư vấn thiết kế:  Hiện nay, các dự án, công 

trình xây dựng ngày càng nhiều. Chủ đầu tư định hướng khách hàng của dự 

án, công trình là đối tượng nào và cùng với sự tư vấn của các tư vấn thiết kế 

thì lựa chọn sản phẩm gỗ phù hợp với đối tượng đó. Ngày nay, các cơ quan 

nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp tư nhân đầu tư xây 

dựng công trình đều thành lập ban quan lý công trình làm nhiệm vụ quản lý 

toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng. Trường hợp giao cho nhà thầu mua vật 

liệu, họ không tham gia vào quá trình phân phối của công ty. Trường hợp tự 

mua vật liệu, họ tham gia vào quá trình phân phối của công ty. Họ thường 

trực tiếp ký hợp đồng với công ty. 

Các nhà thầu: Ngày nay hình thức đấu thầu ngày càng phát triển theo 

hướng giao thầu trọn gói, chìa khoá trao tay. Các nhà thầu đảm nhận toàn bộ 

quá trình xây lắp, hoàn thiện bao gồm cả vật liệu, nhân công, máy móc thiết 

bị, nội thất. Sản phẩm gỗ do nhà thầu tự mua theo phẩm loại được các nhà tư 

vấn thiết kế, các chủ đầu tư quy định trong thiết kế - dự toán công trình. Tuỳ 

theo tính chất, đặc điểm, mục đích sử dụng của mỗi công trình mà nhà thiết kế 

quy định loại sản phẩm gỗ phù hợp. 

Khách hàng mong đợi những gì ở các nhà cung cấp, đó là điều hết sức quan 

trọng. Sau đây là những mong đợi của các nhà thầu đối với người cung cấp: 

- Sản phẩm được sản xuất đúng loại gỗ, đúng theo tiêu chuẩn của thiết 

kế, phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định trong thiết kế kỹ thuật 

- dự toán. Đây là đòi hỏi có tính bắt buộc vì nếu sản phẩm không phù hợp về 

tiêu chuẩn kỹ thuật thì giám sát kỹ thuật công trình sẽ không cho phép sử 
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dụng, thậm chí sau khi đã sử dụng nếu bị phát hiện thì chủ đầu tư sẽ yêu cầu 

phá bỏ, không chấp nhận nghiệm thu, thanh toán. 

- Họ quan tâm đến giá cả vì theo quy định thì giá trúng thầu là giá tối 

đa mà bên giao thầu sẽ phải trả cho bên nhận thầu sau khi công trình hoàn 

thành. Do vậy, nếu giá mua càng thấp thì lợi nhuận của nhà thầu sẽ càng cao. 

- Họ quan tâm đến tiến độ cung cấp, bởi vì sản phẩm cửa, ván sàn ảnh 

hưởng đến việc thi công các công việc của công trình. Nhà thầu thường phải tính 

toán sao cho bảo đảm sự cân đối giữa trong từng giai đoạn thi công để tiết kiệm 

vốn và tránh lãng phí nhân công. Vì vậy, tiến độ cung sản phẩm gỗ cho công trình 

là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng đối với các công trình xây dựng. 

- Họ quan tâm đến thời hạn thanh toán vì thông thường các nhà thầu 

nhận được tiền từ chủ đầu tư sau khi đã hoàn thành một giai đoạn hoặc xong 

toàn bộ công trình. Thậm chí nhiều công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào 

sử dụng một vài năm vẫn chưa được chủ đầu tư trả đủ tiền. Bởi vậy, nhà thầu 

muốn mua hàng trước trả tiền sau, càng chậm trả càng tốt. 

Với quan điểm hết lòng vì khách hàng, thoả mãn tốt nhất mọi mong 

muốn của khách hàng, đối với nhà thầu xây dựng, công ty cần lựa chọn kênh 

phân phối trực tiếp, sản phẩm đi từ công ty đến thẳng công trình, không qua 

cấp trung gian 

Các trung gian phân phối: 

Đại lý bán buôn, cửa hàng bán lẻ có thể do công ty lập ra hoặc các nhà 

buôn, các cửa hàng chuyên nghiệp tự thành lập. Họ là đầu mối quan trọng, là 

khách hàng thường xuyên, có khối lượng tiêu thụ ổn định. 

Các đại lý này thường phải bán theo giá niêm yết của công ty, họ mong 

đợi tỷ lệ hoa hồng càng cao càng tốt, sản phẩm đáp ứng cao nhất yêu cầu của 

khách hàng với giá niêm yết cạnh tranh nhất, thời hạn thanh toán dài. Họ 

mong muốn công ty quảng bá hình ảnh, truyền thông sâu rộng đến khách 
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hàng tiêu dùng trực tiếp. 

Cửa hàng giới thiệu sản phẩm do công ty đầu tư xây dựng ở những nơi 

tập trung đông dân cư, có nhu cầu lớn. 

Cửa hàng giới thiệu sản phẩm là nơi lắng nghe khách hàng nhiều nhất, 

nắm bắt tâm lý, nhu cầu khách hàng cao nhất. Họ mong đợi sản phẩm đạt chất 

lượng tốt nhất, giá cả phù hợp, đa dạng, phong phú về kiểu dáng, mẫu mã, 

thời gian giao hàng ngắn nhất có thể. 

3.3.4. Dự báo nhu cầu trên thị trường mục tiêu 

Sử dụng phương pháp ước lượng tổng nhu cầu thị trường theo công thức Q 

= n x q (Q - Tổng nhu cầu, n - Số lượng khách hàng, q - Bình quân một khách 

hàng mua trong năm) để dự báo nhu cầu sản phẩm của các khách hàng mục tiêu 

trên thị trường Đà Nẵng, Quảng Nam và Huế năm 2015 như sau: 

Bảng 3.5. Dự báo nhu cầu sản phẩm gỗ của các khách hàng mục tiêu 

Khách hàng mục tiêu 
Số lượng 

khách hàng 

Mức tiêu thụ bình 

quân (triệu đồng/ 

năm) 

Tổng nhu 

cầu (triệu 

đồng) 

Chủ đầu tư, BQL công trình 20 250 5.000 

Nhà thầu 20 150 3.000 

Trung gian, mua trực tiếp 250 10,42 10.000 

Tổng cộng 300  10.605 

(Nguồn số liệu: Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu) 

Việc dự báo nhu cầu các loại sản phẩm gỗ trên thị trường là rất khó 

khăn do sự phát triển không đều của nền kinh tế, sự xuất hiện khách hàng mới 

và do sự thay đổi nhu cầu của các nhóm khách hàng khác nhau. Theo ý kiến 

của các chuyên gia, nhu cầu sản phẩm cửa ổn định mức tăng khoảng 15%/ 

năm; tủ bếp tăng khoảng 5%/năm; sản phẩm gỗ khác (Ván sàn, cầu thang, bàn 

ghế, tủ, giường) tăng khoảng 10%/năm. Kết hợp các phương pháp tính toán 

và hỏi ý kiến chuyên gia, luận văn xin đưa ra dự báo nhu cầu các loại sản 
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phẩm gỗ trên thị trường thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên 

Huế đến năm 2020 như Bảng 3.6. 

Bảng 3.6. Dự báo nhu cầu đến năm 2025 tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Huế 
Đơn vị tính: triệu đồng 

Loại sản phẩm gỗ Năm 2015 Năm 2020 Năm 2025 

Cửa (tăng 15%/năm) 7.500 12.500 21.800 

Bàn ghế (tăng 5%/năm) 1.005 1.300 1.700 

SP gỗ khác (tăng 10/năm) 2.100 3.200 4.800 

Cộng: 10.605 17.000 23.000 

Trong các loại sản phẩm gỗ thì cửa có nhu cầu lớn nhất do tính chất 

thông dụng của nó. Hiện nay công ty đang sản xuất chủ yếu là cửa bên cạnh 

các sản phẩm tủ bếp, bàn ghế, bộ phòng ngủ, ... Xu hướng tới, người ta dùng 

càng nhiều các sản phẩm gỗ nội thất hơn nhằm tôn vẻ sang trọng của ngôi 

nhà, căn hộ. 

3.3.5. Định vị sản phẩm trên thị trường mục tiêu 

Bước tiếp theo là định vị sản phẩm của công ty trong lòng khách hàng 

mục tiêu của mình sao cho chúng luôn là sản phẩm mà khách hàng mong đợi, 

khi cần họ chỉ có thể nghĩ đến và mua sản phẩm của công ty. Hiện nay, những 

đối thủ cạnh tranh chủ yếu là Hoàng Anh Gia Lai, nội thất Opal, Gia Linh. 

Để định vị hình ảnh cho sản phẩm của mình, công ty cần nhấn mạnh 

những ưu điểm vượt trội so với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh: 

- Sản phẩm 100% là gỗ tự nhiên, vì các tỉnh miền Trung thường bị lũ 

lụt nên khách hàng có xu hướng chọn sản phẩm gỗ tự nhiên hoàn toàn mà 

không phải là MDF hay các sản phẩm gỗ nhân tạo, rất dễ hư hỏng khi bị 

ngấm nước. 

- Gỗ đã qua sấy đạt độ ẩm 14%, đã xử lý chống mối mọt, không cong 

vênh, mối mọt, nứt nẻ. 
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- Nước sơn PU hoàn thiện được chọn lọc từ nhà cung cấp có uy tín, 

được pha chế với một công thức, tỷ lệ nhất định tạo nên sự khác biệt rõ rệt 

cho sản phẩm so với các sản phẩm hiện có trên thị trường. 

Sau  khi phân tích các đối thủ cạnh tranh trong phần phân tích môi 

trường marketing và điều tra người tiêu dùng. Từ đó nhìn ra cụ thể một số đối 

thủ cạnh tranh chính của công ty để đánh giá và lựa chọn nhằm đưa ra các tiêu 

thức để định vị sản phẩm: 

- Xí nghiệp Chế biến gỗ Đức Long: Kí hiệu là A. 

- Công ty Gỗ Thanh Hoà: Kí hiệu là B. 

- Công ty Kiến trúc AA ( nhà xinh ): Kí hiệu là C 

- Công ty Khánh Phong : Kí hiệu là D 

- Đồ gỗ nhập khẩu: kí hiệu E 

- Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai: kí hiệu là F. 

- Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng: Ký hiệu là G 

Thang điểm dùng để đánh giá là ở mức độ từ 1 đến 7 ( 1: tốt nhất, 2: 

tốt, 3 là khá tốt, 4: bình thường, 5: yếu, 6: kém và 7: quá kém ). Sử dụng 

phương pháp hỏi ý kiến của các chuyên gia, kết hợp với thang điểm dùng để 

đánh giá, ta có 

Bảng 3.7. Biểu đồ đánh giá định vị sản phẩm 

Chiều thuận 1 2 3 4 5 6 7 Chiều nghịch 

Chất lượng 

A 

F 

G 

 
F 

C 
B D   Chất lượng 

Giá cả  

B 

D 

G 

A C 
E 

F 
  Giá cả 
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Mẫu mã và kiểu dáng 
E 

G 
C F A 

B 

D 
  Mẫu mã và kiểu dáng 

Dịch vụ  
C 

E 

F 

A 

B 

D 
   Dịch vụ 

Khả năng tiếp thị  E 
F 

C 
A 

B 

D 
  Khả năng tiếp thị 

Mạng lưới phân phối  
C 

E 
F A 

B 

D 
  Mạng lưới phân phối 

Thương hiệu nổi tiếng 
E 

F 
C A  

B 

D 
  Thương hiệu nổi tiếng 

 
Qua biểu đồ định vị sản phẩm, đề tài đã chọn ra đối thủ cạnh tranh 

chính của Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng là đồ gỗ thương hiệu Hoàng 

Anh Gia Lai. 

Qua việc phân tích thông qua biểu đồ trên công ty nên đưa ra chính 

sách định vị cho sản phẩm gỗ của mình như sau: 

“ Đồ gỗ Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng là dòng sản phẩm trung cao 

cấp, có chất lượng tốt, có uy tín, mẫu mã và kiểu dáng phong phú, giá cả hợp 

lý có thể đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng có thu nhập cao và sẵn sàng bỏ 

ra mức chi tiêu cao cho sản phẩm. Đồng thời công ty có thể thiết kế sản phẩm 

theo yêu cầu của khách hàng”. 

3.4. GIẢI PHÁP MARKETING CHO SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ 

PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG 

3.4.1. Giải pháp đối với sản phẩm 

Chính sách sản phẩm có vị trí rất quan trọng trong marketing mix của 

công ty. Hoàn thiện và nâng cao đặc tính sử dụng của sản phẩm truyền thống, 

không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sản phẩm mới để phù hợp 

với các kênh phân phối của thị trường là những nội dung quan trọng trong 
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chính sách sản phẩm của công ty. Với mỗi kênh phân phối, công ty cần hoàn 

thiện sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu của các khách hàng mục tiêu. 

a. Chính sách chất lượng sản phẩm 

Trong các năm trước, công ty chỉ sản xuất cửa, bàn ghế, đồ gỗ chủ yếu 

với nguyên liệu là gỗ Xoan, PU thường. Ưu điểm của gỗ Xoan là không bị 

mối mọt, giá thành gỗ thấp, là gỗ rừng trồng có nhiều ở miền Trung, nhược 

điểm là loại gỗ mềm, vân không được đẹp. Tuy nhiên, hai năm gần đây, để 

đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về chủng loại gỗ, công ty đã 

tăng thêm gỗ Kiền Kiền, Căm Xe và sắp đến là gỗ nhập khẩu xuất xứ từ Mỹ 

như: Sồi, Ash. Các loại gỗ này có vân đẹp, tạo nên sự sang trọng cho sản 

phẩm. Và vấn đề chất lượng của sản phẩm không chỉ dừng lại ở đó, người tiêu 

dùng đang đòi hỏi phẩm gỗ phải được xử lý sấy, chống mối mọt kỹ hơn nữa 

để sản phẩm không còn bị cong, nứt, bị mọt, sơn PU phải là loại chịu được 

mưa, nắng chiếu trực tiếp, … 

b. Chính sách sản phẩm mới 

Trước đây, công ty chỉ chuyên sản xuất cửa, bàn ghế, gần đây công ty 

đã mở rộng sản xuất các sản phẩm gỗ khác như  tủ, giường, lan can, ván sàn. 

Tuy nhiên, số này chưa được chú trọng nhiều, mẫu mã cũ và chỉ là những sản 

phẩm bán kèm theo, sản xuất khi nhà máy dư công suất. Điều này đã làm mất 

đi lượng lớn khách hàng vì yêu cầu của khách hàng ngày càng cao, không chỉ 

gỗ tốt mà mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm cũng phải sang trọng, luôn đổi mới. 

Bộ phận thiết kế của công ty phải chú trọng, nghiên cứu, tìm tòi kỹ hơn để đổi 

mới sản phẩm, như vậy thì mới có thể nâng cao sức cạnh tranh. 

3.4.2. Giải pháp đối với giá bán sản phẩm 

Giá cả là một trong bốn yếu tố quan trọng của marketing-mix để tạo ra 

doanh thu. Giá cả đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn quyết định mua 

sản phẩm này hay sản phẩm khác của khách hàng, là yếu tố cạnh tranh quan 
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trọng trong nền kinh tế thị trường. Giá cả sản phẩm chịu ảnh hưởng của các 

nhân tố bên trong và bên ngoài công ty như: chi phí sản xuất, lợi ích sản phẩm 

cho người tiêu dùng, tình hình thị trường, giá của đối thủ cạnh tranh, sự biến 

động về kinh tế trong nước và quốc tế. Để đạt được mục tiêu marketing của 

mình, công ty cần phải có chính sách giá bán sản phẩm hợp lý, vừa mang tính 

độc lập vừa phù hợp với các yếu tố marketing-mix, quan trọng nhất là phù 

hợp với chính sách phân phối sản phẩm đã được xây dựng. 

a. Xác định giá thành sản phẩm 
Giá thành sản phẩm là một trong những căn cứ quan trọng để công ty 

xác định giá bán. Hơn nữa, giá thành sản phẩm cho biết giá tối thiểu mà công 

ty có thể bán mà không bị thua lỗ. Vì vậy, trong quá trình hoạt động sản xuất 

kinh doanh, công ty cần thường xuyên theo dõi tình hình tăng, giảm giá thành 

để hỗ trợ cho việc xác định giá bán nhằm đạt được mục tiêu đề ra. 

Để đảm bảo giá thành của sản phẩm của công ty đạt mức hợp lý và 

được khách hàng chấp nhận thì công ty phải chú ý đến việc thiết kế quy trình 

công nghệ sản xuất sao cho tiết kiệm được chi phí nhưng vẫn phải đảm bảo 

yêu cầu về kỹ thuật và cung cách của sản phẩm. Để làm được điều này thì 

công ty phải: 

- Tuyển chọn và đào tạo được một đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, quản 

lý giỏi tiến tới nâng cao năng suất chất lượng của công nhân. 

- Phải nghiên cứu kỹ sản phẩm trước khi đưa vào sản xuất. 

- Giảm giá thành các chi phí đầu vào: chi phí nhân công trực tiếp, chi 

phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí sản xuất chung, ... 

+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: tăng các điều kiện về hợp đồng 

nhập nguyên vật liệu lâu dài có lợi cho công ty, các điều kiện về giảm thuế 

đầu vào, ... 

+ Chi phí nhân công trực tiếp: thực hiện tăng năng suất, giảm giờ chết, 

phát động các phong trào gia tăng sản xuất, ... 
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+ Chi phí sản xuất chung: quản lý chặt các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, 

thực hiện tiết kiệm tối đa việc sử dụng các trang thiết bị sản xuất,... 

* Thực hiện nghiên cứu thị trường, ước lượng được quy mô thị trường 

và các đặc tính của cầu: nhu cầu của người tiêu dùng, khả năng thanh toán của 

họ,...thông qua việc nghiên cứu định tính cũng như định lượng. Trên cơ sở 

xác định cầu thị trường công ty sẽ đưa ra được một mức giá dự kiến. 

* Việc định giá có cao hay không còn phụ thuộc vào chất lượng sản 

phẩm của công ty có được khách hàng chấp nhận hay không. Do đó ngoài 

việc nâng cao chất lượng, công ty cũng cần phải xác định được giá trị cảm 

nhận của khách hàng về sản phẩm (chất lượng, mẫu mã), cũng như tính đến 

các ảnh hưởng của môi trường, thị thường để từ đó có các biện pháp điều 

chỉnh về giá và đưa ra được mức giá cuối cùng cho thị trường, vừa thoả mãn 

khách hàng vừa đạt được mục tiêu của công ty. 

* Khi kích thích tiêu thụ, công ty nên duy trì thực hiện chính sách giá, 

công ty không nên giảm giá với mức giá thấp, điều này có thể ảnh hưởng đến 

uy tín và hình ảnh chất lượng sản phẩm của công ty. Thay vào đó, công ty nên 

thực hiện việc tăng chiết khấu, dịch vụ thanh toán, vận chuyển, xúc tiến bán 

khi mua hàng, hoặc tăng % hoa hồng hoặc thưởng để kích thích việc mua và 

bán hàng. Đối với các khách hàng truyền thống thì công ty nên có các hình 

thức ưu đãi về giá khi mua nhiều. 

b. Lựa chọn phương pháp định giá 

Công ty nên kết hợp sử dụng phương pháp định giá dựa vào cạnh tranh, 

tức là lấy giá của đối thủ cạnh tranh chủ yếu làm cơ sở để định giá bán sản 

phẩm của mình. Hiện tại, giá bán một số sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh 

thấp hơn của công ty, dẫn đến nhiều khách hàng đã chuyển sang mua sản 

phẩm của đối thủ cạnh tranh. Thị phần sản phẩm của công ty đang giảm sút. 

Để tiếp tục níu giữ khách hàng, giữ được sản lượng tiêu thụ trên địa bàn, nhất 
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là tại các địa bàn đông dân cư thì công ty cần phải hạ thấp giá bán xuống ở 

mức tương đương với giá của đối thủ cạnh tranh. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 3.1. Quy trình định giá 

c. Xây dựng chính sách định giá linh hoạt 

Sau khi đã xác định được mức giá bán ban đầu, công ty phải xây dựng 

một số chính sách định giá linh hoạt nhằm đáp ứng những yêu cầu khác nhau 

của từng từng nhóm khách hàng; có chiết khấu hợp lý cho khách hàng mua 

khối lượng nhiều, thanh toán nhanh. 

Chính sách định giá phân biệt theo nhóm khách hàng: 

Như đã phân tích ở trên, khách hàng mục tiêu của công ty là các nhà 

thầu xây dựng, các đại lý, nhà buôn và các ban quản lý công trình. Đối với 

các nhóm khách hàng này cần có chính sách ưu đãi về giá nhằm khuyến khích 

họ mua nhiều hơn, gắn bó hơn với công ty, vì vậy, công ty cần duy trì chính 

sách giá phân biệt theo các nhóm khách hàng. Để minh họa cho chính sách 

này, luận văn xin được đưa ra một ví dụ cụ thể về cách định giá theo nhóm 

khách hàng tại thị trường Đà Nẵng với giá trung bình 1.500.000 đồng/m2. 

(Xem Bảng 3.9) 

Xác định giá 
thành sản phẩm 

(giá sàn) 

Xác định giá 
dự kiến 

Điều chỉnh giá và ấn 
định mức giá cuối 

cùng 

Giá trị 
cảm nhận 
của khách 

hàng 

Môi trường 
Thị trường 
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Bảng 3.8. Bảng định giá phân biệt theo nhóm khách hàng 

Khách hàng 
Giá gốc 

(Đồng/m2) 

Tỷ lệ chiết 

khấu (%) 

Mức chiết 

khấu (Đồng) 

Giá bán 

(Đồng) 

Nhà thầu 1.500.000 3 45.000 1.455.000 

Đại lý 1.500.000 2 30.000 1.470.000 

Chủ đầu tư, Ban 

quản lý công trình 

1.500.000 1 15.000 1.485.000 

Khách hàng khác 1.500.000 0 0 1.500.000 

Chính sách định giá theo giá trị đơn hàng: 

Để khuyến khích các nhóm khách hàng tiêu thụ nhiều sản phẩm sản 

phẩm gỗ của công ty, cần có chính sách chiết khấu bán hàng hợp lý trên 

nguyên tắc tiêu thụ càng nhiều thì tỷ lệ chiết khấu càng cao. Nguyên tắc của 

phương pháp này là mua càng nhiều thì giá càng thấp. Để đơn giản trong việc 

tính toán cần tạo ra khung giá về mức mua hàng. Khung không nên quá rộng 

vì sẽ hạn chế sự khuyến khích nhưng cũng không nên quá hẹp vì khó khăn 

trong việc tính toán. Cơ sở tính giá là lấy giá gốc trừ đi số tiền chiết khấu, tỷ 

lệ chiết khấu tăng theo số lượng mua. 

Để minh họa cho chính sách này, luận văn xin được đưa ra một ví dụ cụ 

thể về cách định giá theo khối lượng bán tại thị trường thành phố Đà Nẵng. 

Phương án định giá cụ thể như sau. 

Bảng 3.9. Bảng định giá phân biệt theo giá trị bán 

Giá trị bán (triệu đồng) Tỷ lệ chiết khấu (%) 

Dưới 100 0 

101 - 200 1 

201 - 400 3 

Trên 500 5 
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3.4.3. Giải pháp đối với chính sách phân phối 

a.  Đánh giá lựa chọn phương thức phân phối 
Để lựa chọn phương thức phân phối, chúng ta cần căn cứ vào nhiều yếu 

tố khác nhau, nhưng quan trọng nhất vẫn là khả năng, đặc điểm của sản phẩm 

do công ty sản xuất và đem ra phục vụ thị trường. 

Xét theo khả năng của công ty: 
Theo khả năng hiện có cũng như trong tương lai gần, phương thức phân 

phối của công ty được xác định theo từng khu vực như sau: 

Khu vực 1: Những khu dân cư mới, nhà đẹp tập trung chủ yếu ở 3 quận: 

Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà. Những nơi này có nhiều nhà đẹp, villa mới 

xây, công trình, dự án, thu nhập bình quân khá, mặt bằng dân trí cao, giao 

thông thuận tiện, nhu cầu sản phẩm khá cao và tỷ trọng khách hàng tiêu dùng 

trực tiếp khá lớn. Hình thức phân phối rộng rãi sản phẩm gỗ trên thị trường 

này sẽ đáp ứng tốt nhu cầu thị trường. Đây là khu vực thị trường trọng điểm 

của công ty, tại thị trường này hiện công ty đang có thế mạnh về chất lượng 

và mẫu mã sản phẩm, nên mở ra các trung gian phân phối trên thị trường này. 

Tuy nhiên, nếu áp dụng phân phối rộng rãi thì tỷ suất lợi nhuận sẽ 

không cao vì quy mô lô hàng bị hạn chế, chi phí tiêu thụ lớn, công ty không 

có sẵn các trung gian phân phối đủ mạnh, thiếu kho bãi, khả năng kiểm soát 

thị trường kém. Vì vậy, phương thức phân phối xét theo khả năng doanh 

nghiệp sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên như sau: 

Phân phối chọn lọc > Phân phối độc quyền > Phân phối rộng rãi 

Khu vực 2: Là những vùng trung tâm của các tỉnh Quảng Nam, Thừa 

Thiên Huế, vùng trung tâm của các huyện thuộc thành phố Đà Nẵng. Thị 

trường này công ty cũng đang có thế mạnh và đang tăng dần thị phần. Tuy 

nhiên, việc mở rộng thị trường này theo hướng khai thác các khách hàng nhỏ 

lẻ mặc dù rất có triển vọng nhưng xét thấy hiện tại công ty chưa thể thực hiện 

được. Sở dĩ như vậy là vì: thị trường xa nhà máy nên khả năng bao quát thị 



 

 

101

trường rất khó, đặc biệt hiện tại năng lực kho bãi và vận tải của Công ty chưa 

có khả năng đáp ứng cho thị trường xa; quy mô sản xuất của Công ty nhỏ, 

năng lực hoạt động có hạn nên trong thời gian trước mắt nhu cầu mở rộng thị 

trường chưa đặt ra mà chủ yếu hướng vào nâng cao hiệu quả tiêu thụ, giảm 

thiểu chi phí. Khả năng tài chính hiện tại không cho phép Công ty mạo hiểm 

đầu tư quá nhiều vốn lưu động phục vụ cho bán lẻ vì điều này có thể dẫn đến 

làm chậm tốc độ luân chuyển của vốn. Chính vì những lý do trên nên trên 

đoạn thị trường này nếu xét theo khả năng hiện có của Công ty thì thứ tự ưu 

tiên cho các phương thức phân phối được xác định như sau: 

Phân phối chọn lọc > Phân phối rộng rãi > Phân phối độc quyền 

Khu vực 3: Là những vùng nông thôn, xa nhà máy, mật độ dân số thấp, 

dân cư sống rải rác, đời sống và thu nhập của người dân thấp, mặt bằng dân trí 

thấp, nhu cầu nhỏ lẻ. Thị trường này không được xem là thị trường mục tiêu 

của công ty mà chỉ có ý nghĩa là thị trường bổ sung. Nhưng để nâng cao uy 

tín của công ty, tạo hình ảnh tốt của công ty trong mắt của công chúng, chuẩn 

bị trước thị trường cho các mục tiêu kinh doanh dài hạn sau này nên cần cố 

gắng phát triển thị trường này, chủ yếu là hướng đến khách hàng tiêu dùng 

nhỏ lẻ. Phương thức phân phối được ưu tiên lựa chọn ở các khu vực thị 

trường này là: 

Phân phối rộng rãi > Phân phối chọn lọc > Phân phối độc quyền. 

Để đánh giá lựa chọn phương thức phân phối, dùng phương pháp hỏi ý 

kiến chuyên gia, ta có 

Bảng 3.10. Đánh giá lựa chọn phương thức PP theo khả năng của công ty 

Phương thức Khu vực 1 Khu vực 2 Khu vực 3 

Phân phối độc quyền 2 1 1 

Phân phối rộng rãi 1 2 3 

Phân phối chọn lọc 3 3 2 
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Kết quả ở Bảng 3.11 cho thấy: khu vực 1 và  2 nên ưu tiên phương thức 

phân phối chọn lọc, khu vực 3 ưu tiên phương thức phân phối rộng rãi. 

Xét theo đặc điểm sản phẩm: 

Để phân phối phù hợp với đặc điểm của sản phẩm cần đánh giá sản phẩm 

dựa trên 3 tiêu thức: tính phổ biến (x), khả năng lợi nhuận (y), hành vi mua của 

người tiêu dùng (z). Sử dụng phương pháp hỏi ý kiến chuyên gia, ta có: 

Đánh giá kết hợp cả hai yếu tố: đặc điểm sản phẩm và khả năng doanh 

nghiệp. Kết quả điểm số đánh giá là tổng số của điểm đánh giá theo đặc điểm 

sản phẩm và điểm đánh giá theo khả năng doanh nghiệp tương ứng với các 

phương thức phân phối. 

Bảng 3.11. Đánh giá tổng hợp để lựa chọn phương thức phân phối 

Khu vực 1 Khu vực 2 Khu vực 3 Phương thức 

phân phối DN SP ∑ DN SP ∑ DN SP ∑ 

Độc quyền 2 5 7 1 5 6 1 3 4 

Rộng rãi 1 7 8 2 4 6 3 9 12 

Chọn lọc 3 6 9 3 9 12 2 6 8 
 

DN: Điểm đánh giá phương thức phân phối theo khả năng doanh nghiệp 

SP:  Điểm đánh giá phương thức phân phối xét theo đặc điểm sản phẩm. 

∑:  Điểm đánh giá phương thức phân phối tổng hợp cho các nhóm sản 

phẩm trên từng khu vực thị trường. 

Từ kết quả trên, ta có phương án lựa chọn phương thức phân phối trên 

từng khu vực thị trường như sau: Khu vực 1: Phương thức phân phối chọn 

lọc; Khu vực 2: Phương thức phân phối chọn lọc; Khu vực 3: Phương thức 

phân phối rộng rãi. 
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b. Lựa chọn kênh phân phối 

Sau khi đã nghiên cứu kỹ mong muốn của các khách hàng mục tiêu, công 

ty cần thiết kế kênh phân phối phù hợp để đáp ứng những mong muốn đó. 

Phân phối trực tiếp (Kênh cấp 0): 

Với kênh này, sản phẩm từ công ty được đưa thẳng đến người tiêu dùng 

không qua một cấp trung gian nào cả. Kênh này không phụ thuộc đặc điểm 

địa lý, cự ly vận chuyển. Khách hàng thích hợp với kênh phân phối này là các 

chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, các ban quản lý công trình. 

Phân phối qua trung gian: 

Số lượng các trung gian có thể có trên kênh tùy thuộc vào mức chênh 

lệch giữa giá mà công ty giao cho trung gian đầu tiên và giá bán cuối cùng có 

đủ lớn để bù đắp cho chi phí và thoả mãn cho kỳ vọng về lợi nhuận mà các 

trung gian mong đợi hay không. 

 

 

 

 

Hình 3.2 Phân chia lợi nhuận để hình thành trung gian trên kênh phân phối 

Trong đó: 

P - Giá trị thị trường chấp nhận hay giá mà người tiêu dùng cuối cùng 

mua từ trung gian bán lẻ. 

P0 - Giá mà công ty bán cho trung gian phân phối đầu tiên. 

∆P - Phần lợi nhuận mà công ty nhường lại cho các trung gian trong 

kênh, là chênh lệch giữa giá bán cuối cùng  (P)  và  giá mà công ty bán cho 

trung gian đầu tiên (P0) . ∆P = P – P0. 

Với ∆P’ là các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lưu kho... mà các trung gian 

phải chịu thì phần lợi nhuận cuối cùng mà các trung gian thu được là: 

CÔNG TY  NGƯỜI TIÊU DÙNG 
∆P 

P0 ∆P’ ∆PI 

==
 

P 
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∆P1 = ∆P - ∆P’ 

Gọi Pk là lợi nhuận mà trung gian (k) được hưởng thì:  ΣPk = ∆P1 

Như vậy, căn cứ vào mức chênh lệch giữa giá P mà thị trường chấp 

nhận với giá bán của công ty, từ đó phân chia lợi nhuận cho các trung gian. 

Lợi nhuận này là điều kiện đảm bảo cho các trung gian hoạt động trong kênh 

và căn cứ vào đây công ty sẽ ra quyết định cần sử dụng bao nhiêu thành viên 

tham gia vào kênh phân phối. 

Để xác định số lượng các trung gian tối đa trên kênh, ta cần tiến hành 

đánh giá và so sánh giữa mức lợi nhuận tối đa mà công ty có thể chia sẻ cho 

trung gian so với mức lợi nhuận tối thiểu mà trung gian kỳ vọng. Lợi nhuận 

tối đa mà công ty có thể chia sẻ cho các trung gian chính là phần chênh lệch 

giữa giá bán cuối cùng trên thị trường sau khi đã khấu trừ cho chi phí sản 

xuất, chi phí lưu thông tiêu thụ mà công ty phải gánh chịu, các khoản thuế mà 

công ty có nghĩa vụ phải đóng cho nhà nước, lợi nhuận hợp lý tương xứng với 

phí tổn cơ hội mà công ty phải bỏ ra. Lợi nhuận tối thiểu mà các trung gian kỳ 

vọng chính là phần chênh lệch giữa giá bán cho người tiêu dùng hoặc cho cấp 

trung gian tiếp theo và giá mua từ công ty hoặc cấp trung gian trước đó sau 

khi đã trừ đi mọi chi phí mà trung gian đó phải gánh chịu và một mức lợi 

nhuận hợp lý tương ứng. 

Do tính đa dạng của khách hàng và do tính linh hoạt của các hành vi 

mua và bán nên việc bán hàng qua trung gian phân phối nên được bố trí theo 

các kênh cấp 1 và kênh cấp 2: 

Kênh cấp 1: Với kênh này sản phẩm gỗ từ công ty chỉ qua một cấp 

trung gian trước khi đến với người tiêu dùng cuối cùng. Cấp trung gian này là 

hai hình thức là cửa hàng giới thiệu sản phẩm và các cửa hàng bán lẻ. 

Cửa hàng giớí thiệu sản phẩm do công ty đầu tư xây dựng. Đây là nơi 

tập trung đông dân cư, thu nhập bình quân khá, mặt bằng dân trí cao, giao 

thông thuận tiện, nhu cầu sản phẩm lớn. 
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Các cửa hàng bán lẻ. Những người bán lẻ thường bán kết hợp rất nhiều 

sản phẩm của các nhà cung cấp khác nhau, tập trung ở các tuyến đường Ông 

Ích Khiêm, Núi Thành, Điện Biên Phủ, Nguyễn Hữu Thọ. 

Kênh cấp 2: Với kênh này, sản phẩm gỗ qua hai cấp trung gian trước 

khi đến với người tiêu dùng cuối cùng đó là các đại lý bán buôn và các cửa 

hàng bán lẻ. 

Bảng 3.12. Tổng hợp lựa chọn kênh phân phối của Công ty Cổ phần 

Vinafor Đà Nẵng 
Kênh 

phân phối 

Lực lượng 

bán hàng 
Địa điểm Người mua 

Kênh cấp 0 
Phòng Kinh doanh 

và bán hàng 
Công ty 

Chủ đầu tư, Nhà 

thầu xây dựng, Ban 

quản lý công trình 

Cửa hàng giới thiệu 

sản phẩm 

Trung tâm 

thành phố 
Người tiêu dùng 

Kênh cấp 1 

Các cửa hàng bán lẻ 
Trung tâm 

thành phố 
Người tiêu dùng 

Đại lý, nhà buôn 

Các vùng gần 

trung tâm thành 

phố 

Người bán lẻ 

Cửa hàng giới thiệu 

sản phẩm 

Trung tâm 

thành phố 
Người bán lẻ Kênh cấp 2 

Cửa hàng bán lẻ 

Trung tâm 

thành phố và 

vùng ven 

Người tiêu dùng 

Phối hợp nhiều kênh phân phối trên cùng một địa bàn: 
Như trên đã phân tích, do có những đặc điểm riêng biệt, mỗi khách 

hàng phù hợp với một kênh phân phối khác nhau. Trên cùng một thị trường 
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có nhiều loại khách hàng khác nhau. Để thoả mãn sự mong đợi của khách 

hàng trên thị trường mục tiêu đã lựa chọn, công ty cần chọn ra phương án 

phối hợp nhiều kênh phục vụ. Chúng ta đã lựa chọn thị trường mục tiêu, định 

vị sản phẩm trên thị trường mục tiêu, phân tích những mong muốn của các 

nhóm khách hàng. Phát huy những ưu điểm của cấu trúc kênh phân phối hiện 

tại, chúng ta tiến hành thay đổi cách phân phối sản phẩm trên thị trường nhằm 

tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả cao hơn. Để lựa chọn phương án chính 

của kênh phân phối, ta có các phương án sau đây: 

Khu vực 1: Trung tâm thành phố Đà Nẵng. Chúng ta đã xác định  khách 

hàng mục tiêu của công ty tại các khu vực này là nhà thầu xây dựng, ban quản lý 

công trình, cửa hàng giớí thiệu sản phẩm của công ty. Cấu trúc kênh phân phối 

tương lai của công ty tại các thị trường này có thể có các phương án như sau: 

Phương án 1: Sử dụng kênh 1 cấp và kênh 2 cấp. 

Phương án 2: Sử dụng kênh 0 cấp, kênh 1 cấp và kênh 2 cấp. 

Phương án 3: Sử dụng kênh 0 cấp, kênh 1 cấp. 

Tiến hành đánh giá các phương án, lựa chọn kênh phân phối theo 

phương pháp hỏi ý kiến chuyên gia. Chuyên gia cho điểm dựa trên ba tiêu 

chuẩn: kinh tế, kiểm soát, thích nghi, với thang điểm từ 1 đến 10. 

Bảng  3.13. Đánh giá lựa chọn phương án kênh phân phối khu vực 1 

Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3  

Tiêu chuẩn 

Hệ số 

quan 

trọng 

Điểm 

đánh 

giá 

Điểm 

qui đổi 

Điểm 

đánh 

giá 

Điểm 

qui 

đổi 

Điểm 

đánh 

giá 

Điểm 

qui đổi 

Kinh tế 0,5 2 1,0 3 1,5 4 2,0 

Kiểm soát 0,3 2 0,6 3 0,9 5 1,5 

Thích nghi 0,2 3 0,6 2 0,4 2 0,4 

Tổng cộng 1,0  2,2  2,8  3,9 
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Kết quả đánh giá ở bảng trên cho thấy : Phương án 3 có tổng điểm đánh 

giá là 3,9 cao hơn phương án 1 và phương án 2 nên được chọn. Ở đây, ta cần 

cân nhắc lựa chọn hình thức trung gian bán lẻ giữa 2 phương án: cửa hàng 

bán và giới thiệu sản phẩm của công ty và cửa hàng bán lẻ của tư nhân. Do 

nhu cầu khắt khe của khách hàng nên các quầy bán lẻ không thể đáp ứng 

được, vì vậy tại mỗi nơi công ty cần mở một cửa hàng giới thịệu sản phẩm. 

Phương án kênh phân phối khu vực 1 : 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3.  Sơ đồ kênh phân phối tại khu vực 1 

Khu vực 2: Các vùng gần trung tâm thành phố, các vùng trung tâm của 

Quảng Nam và Huế. Khách hàng mục tiêu của công ty tại các khu vực này là 

nhà thầu xây dựng, ban quản lý công trình, các đại lý, nhà buôn chuyên 

nghiệp. Cấu trúc kênh phân phối tương lai của công ty tại các thị trường này 

có thể có các phương án như sau: 

Phương án 1: Sử dụng kênh 0 cấp, kênh 1 cấp. 

Phương án 2: Sử dụng kênh 1 cấp và kênh 2 cấp. 

Phương án 3: Sử dụng kênh 0 cấp, kênh 1 cấp và kênh 2 cấp. 

Tiến hành đánh giá các phương án, lựa chọn kênh phân phối theo 

phương pháp hỏi ý kiến chuyên gia. Các chuyên gia cho điểm dựa trên ba tiêu 

chuẩn: kinh tế, kiểm soát, thích nghi, với thang điểm từ 1 đến 10. 

 

CÔNG 

TY 

Người 

tiêu 

dùng 

cuối 

cùng 

Các cửa hàng bán lẻ 
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Bảng 3.14. Đánh giá lựa chọn phương án kênh phân phối khu vực 2 

Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3  

Tiêu chuẩn 

Hệ số 

quan 

trọng 

Điểm 

đánh 

giá 

Điểm 

qui đổi 

Điểm 

đánh 

giá 

Điểm 

qui 

đổi 

Điểm 

đánh 

giá 

Điểm 

qui đổi 

Kinh tế 0,5 5 2,5 3 1,5 4 2,0 

Kiểm soát 0,3 4 1,2 3 0,9 2 0,6 

Thích nghi 0,2 3 0,6 2 0,4 4 0,8 

Tổng cộng 1,0  4,3  2,8  3,4 

Kết quả đánh giá ở Bảng trên cho thấy: Phương án 1 có tổng điểm đánh 

giá là 4,3 cao hơn phương án 2 và phương án 3 nên được chọn. Ở đây ta cần 

cân nhắc lựa chọn hình thức trung gian bán buôn giữa hai hình thức: đại lý 

của công ty, nhà buôn chuyên nghiệp. Để nâng cao uy tín và định vị sản phẩm 

một cách chắc chắn trong tâm trí khách hàng, nên đặt đại lý, khuyến khích các 

nhà buôn của công ty  đặt tại các thị trấn. Phương án kênh phân phối khu vực 

2 như Hình 3.18 dưới đây: 

 

 

 

Hình 3.4.  Sơ đồ kênh phân phối tại khu vực 2 

Khu vực 3: Vùng nông thôn. Công ty nên sử dụng phương án kênh 2 

cấp thông qua các đại lý, nhà buôn, người bán lẻ để đưa sản phẩm đến với 

người tiêu dùng cuối cùng. Phương án kênh phân phối khu vực 3 như Hình 

3.19. 

 

 

Hình 3.5.  Sơ đồ kênh phân phối tại khu vực 3 

CÔNG      
TY 

Đại lý 
Nhà buôn 

Người  
bán lẻ 

NGƯƠI 
TIÊU 

DÙNG 

CÔNG TY Người tiêu 
dùng cuối cùng 

Đại lý,  nhà buôn tư nhân 
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Đánh giá ưu, nhược điểm của phương án: Phương án kênh này sẽ tăng 

khả năng tiếp xúc với khách hàng, từ đó nắm bắt thông tin thị trường và nhu 

cầu khách hàng chính xác, kịp thời, dễ kiểm soát trung gian. Tuy nhiên, nếu 

công ty mở cửa hàng bán lẻ tại các xã thì đòi hỏi phải có vốn đầu tư vốn lớn, 

không phù hợp với khả năng của công ty. Vì vậy, công ty nên tạo điều kiện 

cho những người buôn bán nhỏ mở quầy bán lẻ tại các trung tâm xã, huyện, 

thị trấn. 

c. Các điều kiện ràng buộc đối với kênh phân phối 

Để quản lý kênh phân phối một cách chặt chẽ và nâng cao hiệu quả 

phân phối, tránh xảy ra tình trạng nhầm lẫn và đảm bảo quyền lợi cho các 

thành viên, đòi hỏi công ty phải định rõ điều kiện và trách nhiệm của các bên. 

Các ràng buộc này được soạn thảo dưới dạng các điều khoản hợp đồng. 

* Đối với các chủ đầu tư, nhà thầu, các ban quản lý công trình: 

Với các chủ đầu tư, nhà thầu và các ban quản lý công trình thì quan hệ 

mua bán được thực hiện bằng hợp đồng kinh tế do hai bên thoả thuận. Những 

điều kiện ràng buộc chủ yếu là: trách nhiệm của bên bán về số lượng, chất 

lượng sản phẩm, điều kiện giao hàng, vận chuyển; trách nhiệm của bên mua 

về số tiền phải trả, hình thức và thời hạn thanh toán. 

Trách nhiệm của bên bán: Đối với khách hàng là chủ đầu tư, nhà thầu, 

ban quản lý công trình, họ đặc biệt quan tâm đến tiến độ thi công công trình, vì 

vậy việc cung cấp sản phẩm đúng tiến độ là rất có ý nghĩa. công ty cần có kế 

hoạch sản xuất, dự trữ, lưu kho phù hợp với yêu cầu của họ. Chất lượng sản 

phẩm là một yêu cầu quan trọng cần phải thường xuyên được đáp ứng, kiên 

quyết không xuất bán khi hàng không đạt tiêu chuẩn, bị xuống cấp, hư hỏng. 

Trách nhiệm bên mua: Những quy định trong hợp đồng mua bán như 

số tiền phải trả, hình thức và thời hạn thanh toán do bên mua tự nguyện cam 

kết. Trường hợp bên mua có vi phạm bởi lý do bất khả kháng, công ty nên thể 



 

 

110

hiện sự thông cảm, phối hợp cùng họ để giải quyết trên cơ sở hài hòa quyền 

lợi, không nên quá căng thẳng làm cho họ e ngại khi mua hàng lần sau. Các 

điều kiện ràng buộc chính (Xem Hình 3.20) 

• Đối với các đại lý: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.6.  Sơ đồ các điều khoản chủ yếu trong hợp đồng mở đại lý 

Nội dung các điều kiện ràng buộc gồm: 

Điều kiện pháp lý, các cá nhân tổ chức muốn làm đại lý phải làm đơn tự 

nguyện xin làm đại lý, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có địa điểm 

bán buôn bán phù hợp với quy hoạch mạng lưới kinh doanh và có giấy phép 

về điểm đỗ xe bốc xếp hàng hóa... 

Điều kiện giá cả : Giá do công ty quy định vào từng thời điểm cụ thể. 

Khi thay đổi giá, công ty sẽ thông báo trước cho đại lý ít nhất 24 giờ. Điều 

kiện thanh toán, các đại lý bán đến đâu phải thanh toán tiền hàng về công ty 

đến đó, chậm nhất không quá hai ngày kể từ khi bán. Việc thanh toán có thể 

thực hiện bằng séc, tiền mặt, chuyển khoản. Điều kiện hoa hồng, đại lý được 

hưởng hoa hồng bằng chênh lệch giữa giá bán và giá mua. Điều kiện giao 

hàng, giao hàng tại kho người mua. Điều kiện kiểm tra, công ty sẽ tiến hành 

CÁC ĐIỀU 
KHOẢN 

CHỦ YẾU 

Điều kiện 
 pháp lý 

Xử phạt 

Đổi hàng 

Báo cáo 

Giá cả 

Thanh toán 

Hoa hồng 

Giao hàng An toàn 

Bảo quản 

Kiểm tra 

Điều khoản  
bổ sung 
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kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ hoạt động của đại lý trên một số nội dung như 

sau: Kiểm tra nguồn sản phẩm cung cấp, tình hình kho bãi. Việc kiểm tra có 

thể thực hiện từ một đến hai lần / tháng. Điều kiện thông tin, báo cáo, đại lý 

phải thực hiện báo cáo theo biểu mẫu do công ty qui định: Báo cáo về doanh 

số, sản lượng tiêu thụ hằng ngày; Báo cáo về những khiếu nại phát sinh từ 

phía khách hàng; Báo cáo về thanh toán và thực hiện đối chiếu sổ sách thanh 

toán cuối mỗi kỳ qui định. Ngoài ra, các đại lý phải cam kết cung cấp và tạo 

điều kiện thuận cho công ty trong việc thu thập những thông tin cần thiết khác 

về thị trường, khách hàng, cạnh tranh... Điều kiện xử phạt vi phạm, trong 

trường hợp không tuân thủ giá bán, không niêm yết giá, tùy mức độ sẽ cảnh 

cáo, xử phạt tiền, không cung cấp sản phẩm, chấm dứt hợp đồng. Đối với 

những vi phạm gây hậu quả  nghiêm trọng, lợi dụng danh nghĩa của công ty 

bán hàng của đối thủ cạnh tranh, công ty sẽ lập biên bản và sẽ nhờ các cơ 

quan có thẩm quyền can thiệp xử lý. Đối với những vi phạm trong thanh toán, 

nếu không thanh toán kể từ ngày thứ ba, xử phạt tính trên lãi suất ngân hàng 

nhưng không quá một tháng. Trong trường hợp nếu quá một tháng đại lý vẫn 

chưa thanh toán thì công ty có quyền phát mãi tài sản thế chấp, cầm cố, hoặc 

khấu  trừ số tiền mà đại lý đã ký quỹ tại công ty. Điều kiện thế chấp, cầm cố 

tài sản hoặc ký quỹ: Đại lý phải thế chấp tài sản, cầm cố tài sản hoặc ký quỹ 

tại công ty nhằm đảm bảo thực hiện hợp đồng và đại lý sẽ nhận được tiền lãi 

trên giá trị ký qũy tính theo lãi suất ngân hàng. Giá trị thế chấp, cầm cố hoặc 

ký quỹ tối thiểu ngang bằng với giá trị khối lượng sản phẩm tối đa do đại lý 

đăng ký với công ty. Khi nhận hàng từ công ty, các đại lý phải nhanh chóng 

kiểm tra, phát hiện và báo cáo kịp thời trường hợp sản phẩm không đúng theo 

thỏa thuận, bị trầy xướt. Nếu báo chậm, công ty sẽ không chịu trách nhiệm 

giải quyết. Quy định thời hạn hợp đồng, các đại lý phải tuân thủ thời hạn hợp 

đồng đã ký với công ty. Trường hợp đại lý muốn chấm dứt hợp đồng phải báo 
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trước cho công ty ít nhất là 30 ngày. 

d. Các quyết định quản trị kênh phân phối 

- Tuyển chọn các thành viên của kênh phân phối: 

Việc tuyển chọn các thành viên của kênh phân phối có năng lực và lòng 

nhiệt tình là rất quan trọng. Nếu công việc này tiến hành không tốt thì việc 

bán hàng và quản lý phân phối sẽ không thực hiện tốt. Để đảm bảo cho hoạt 

động phân phối của công ty đạt hiệu quả tốt thì đòi hỏi công ty phải tuyển 

chọn được những thành viên của kênh phải có trình độ chuyên môn kỹ thuật, 

có kinh nghiệm và khả năng ứng xử, giải quyết các tình huống nhanh nhạy. 

Do vậy, công ty cần phải quan tâm tuyển chọn các thành viên của kênh có 

nhiều kinh nghiệm trong hoạt động bán hàng, có trình độ quản lý và khả năng 

giao tiếp tốt. 

- Kích thích các thành viên của kênh phân phối 

Khi doanh số bán gia tăng, thì biến phí sẽ tăng theo, còn định phí không 

thay đổi, công ty sẽ tiết kiệm được định phí và các chi phí khác như: chi phí 

giao dịch, chi phí lưu kho... Tuy nhiên, để đơn giản ta chỉ xem xét phần tiết 

kiệm định phí mà thôi. Để xác định mức khen thưởng hợp lý, công ty cần cân 

nhắc tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng theo từng mức vượt doanh số bán dự 

kiến và tỷ lệ % tiết kiệm định phí trên doanh thu. Ngoài ra, công ty cần thực 

hiện các chương trình hỗ trợ bán hàng, các công cụ quảng cáo, vật tư, trang 

thiết bị cho các thành viên phân phối như: băng rôn, bảng hiệu, hộp đèn có in 

biểu tượng của công ty; tổ chức các đợt tập huấn bán hàng miễn phí... Để kích 

thích mạnh mẽ các trung gian trong việc đẩy mạnh nỗ lực phân phối, và để 

hoạt động phân phối sản phẩm diễn ra nhanh chóng thì yếu tố quan trọng 

mang tính chất quyết định là mức chiết khấu do công ty qui định đối với trung 

gian bán sỉ, bán lẻ trên các khu vực thị trường. Vì vậy, công ty phải áp dụng 

các mức chiết khấu khác nhau tùy theo khoảng cách địa lý của các khu vực thị 
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trường. Khi quy định mức chiết khấu cần cân nhắc tính chất công việc và các 

chi phí phát sinh của các trung gian phân phối để phân bổ  mức chiết khấu 

cho phù hợp. Cụ thể như sau: Bán sỉ, bao gồm các khoản chi phí: giao dịch, 

vận chuyển, thanh toán, rủi ro, chi phí cơ hội vốn... và lợi nhuận dự kiến. Bán 

lẻ, gồm có khoản chi phí: Lập kế hoạch đặt hàng, tồn kho, xử lý đơn hàng, 

kích thích tiêu thụ, cổ động, rủi ro, thanh toán, thu thập thông tin, dịch vụ 

khách hàng, chi phí cơ hội vốn... và lợi nhuận dự kiến. 

- Đào tạo, huấn luyện cho lực lượng bán hàng 

Lực lượng bán hàng là những người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. 

Vì vậy, họ đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng khối lượng sản phẩm 

tiêu thụ, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho công ty. Do đó, công ty phải chú 

trọng đến việc đào tạo, huấn luyện nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân viên 

bán hàng, tạo điều kiện cho họ phấn đấu trở thành những nhân viên bán hàng 

chuyên nghiệp. Hàng năm, công ty cần phải tổ chức các đợt học tập, bồi 

dưỡng nghiệp vụ bán hàng ngắn hạn cho lực lượng này tại các trường đào tạo 

nghiệp vụ bán hàng, hoặc cử nhân viên bán hàng học tập kinh nghiệm thực tế 

tại các công ty của các tỉnh bạn hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao hay 

mời các chuyên gia giỏi và có kinh nghiệm về tập huấn nghiệp vụ bán hàng 

tại công ty. Để phục vụ cho nhu cầu củng cố hệ thống phân phối trên các thị 

trường, công ty cần tuyển thêm và đào tạo bổ sung cho nhân viên bán hàng. 

Cần ưu tiên tuyển người có sức khỏe, trình độ từ trung cấp trở lên, biết sử 

dụng vi tính. Khuyến khích các nhân viên bán hàng học đại học tại chức, đại 

học từ xa bằng việc hỗ trợ học phí. 

- Thủ tục giao nhận, thanh toán 

Sau khi nhận được đơn hàng của khách, bộ phận kế hoạch sẽ xem xét 

nội dung đơn hàng bao gồm số lượng sản phẩm cần được đáp ứng, thời hạn 

giao hàng, điều kiện thanh toán. Phòng Kinh doanh và bán hàng sẽ xác định 
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lại lượng hàng tồn kho thực tế để biết được khả năng đáp ứng đơn hàng. 

Khách hàng sau khi đã thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng 

thì công ty sẽ giao hàng tận nơi. Hiện nay, nếu khách hàng chưa thanh toán đủ 

thì sẽ không chở hàng. Điều này đã gây khó chịu cho nhiều khách hàng, công 

ty cần xem xét linh hoạt cho khách hàng trả chậm hai, ba ngày sau khi chở 

hàng. Nếu hàng tồn kho không đáp ứng được đơn hàng thì công ty có thể 

thương thảo lại với khách hàng về việc điều chỉnh đơn hàng, ví dụ như chia 

nhỏ đơn hàng, giao hàng theo từng lô nhỏ hơn, nợ hàng và giao bổ sung... 

Trong trường hợp này, để đảm bảo uy tín của công ty, mọi chi phí phát sinh 

do không đáp ứng kịp thời đơn hàng có thể được công ty chấp nhận chia sẻ 

một phần hay toàn bộ tuỳ thuộc vào sự trung thành và khả năng hợp tác lâu 

dài của khách hàng. 

- Vận chuyển 

Hiện nay, công ty đã đưa chi phí vận chuyển vào giá thành sản phẩm 

nếu vận chuyển trong nội thành Đà Nẵng. Nếu vận chuyển ngoại thành thì 

cước vận chuyển căn cứ vào mức cước của các công ty vận chuyển tại Đà 

Nẵng, hoặc khách hàng tự vận chuyển. 

- Kiểm soát các xung đột trên kênh 

Nguyên nhân chủ yếu diễn ra các xung đột trên kênh là lợi ích của các 

bên liên quan. Một trong những xung đột khó giải quyết nhất là một khi công 

ty muốn gia tăng khối lượng bán để tăng thị phần bằng chính sách định giá 

thấp, thì các đại lý lại muốn có mức lợi nhuận cao và chạy theo khả năng sinh 

lời trước mắt nên tự ý đặt giá cao hơn. Điều này gây cản trở cho việc thực thi 

các chính sách marketing của công ty. Xung đột có thể sinh ra khi vai trò và 

quyền hạn của các thành viên không được xác định rõ ràng trên phạm vi lãnh 

thổ của từng thị trường. Đặc biệt, khi công ty phát triển thêm các cơ sở bán 
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hàng mới hoặc các đại lý mới thì tất yếu sẽ dẫn đến hậu quả là thu hẹp thị 

trường của các cơ sở bán hàng hiện có, gây cho họ những khó chịu và phản 

ứng, nhiều khi rất quyết liệt. Xung đột cũng có thể xảy ra từ những khác biệt 

về nhận thức, các đại lý dự đoán sẽ bán được nhiều hàng hơn trong tương lai 

và quyết định dự trữ nhiều hàng hơn, nhưng công ty lại không muốn do đánh 

giá tình hình không được khả quan. Xung đột còn có thể xảy ra do lợi ích của 

các trung gian phân phối phụ thuộc nhiều vào những quyền lợi thông qua các 

mức chiết khấu, tỷ lệ hoa hồng mà công ty dành cho họ. Có những xung đột 

gây ra trở ngại, nhưng cũng có những xung đột tạo ra sự cạnh tranh lành 

mạnh trong hoạt động của kênh. Vấn đề không chỉ loại bỏ mà quản lý tốt hơn 

mâu thuẫn đó. Để quản lý mâu thuẫn hiệu quả, các thành viên của kênh phải 

thỏa thuận được với nhau về mục tiêu cơ bản mà họ theo đuổi. Mục tiêu đó có 

thể là tồn tại, phát triển thị phần, nâng cao chất lượng sản phẩm hay thỏa mãn 

khách hàng. Một cách nữa là làm cho các thành viên hiểu rõ vị trí và công 

việc của các thành viên trên kênh. Khi mâu thuẫn trở nên nghiêm trọng thì có 

thể sử dụng biện pháp ngoại giao, trung gian hòa giải hay trọng tài phân xử. 

Tức là có thể cử ra đại diện của các bên cùng nhau thương lượng tìm ra giải 

pháp cho vấn đề hai bên quan tâm hay sử dụng người thứ ba trung lập đứng ra 

hòa giải cho các bên hoặc nhờ trọng tài phân xử và chấp nhận quyết định 

phân xử của trọng tài. Để toàn bộ kênh phân phối hoạt động tốt, cần chuyên 

môn hóa vai trò của từng thành viên và các xung đột phải được điều giải một 

cách hiệu quả. Điều này có thể thực hiện nếu doanh nghiệp có một cấp lãnh 

đạo vững mạnh, phân chia lực lượng hợp lý trong kênh, có quyền phân công 

nhiệm vụ và giải quyết mâu thuẫn. Một công cụ khác để kiểm soát xung đột 

có hiệu quả đó là ràng buộc trách nhiệm và nghĩa vụ của các trung gian thông 

những điều khoản chặt chẽ trong hợp đồng trong đó chỉ rõ phạm vi thị trường 

được phép hoạt động, các mức độ được phép điều chỉnh chính sách... 
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3.4.4. Giải pháp đối với truyền thông - cổ động 

Chính sách truyền thông - cổ động là rất quan trọng trong marketing-

mix của công ty. Để triển khai các chính sách phân phối, giá cả và sản phẩm 

như đã trình bày ở trên được tốt, cần phải có chính sách truyền thông - cổ 

động có hiệu quả. Đối tượng truyền thông - cổ động chủ yếu hiện nay của 

công ty là những khách hàng mục tiêu đã xác định gồm các chủ đầu tư, nhà 

thầu xây dựng, các ban quản lý công trình và mọi người dân sống trên thành 

phố Đà Nẵng và hai tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế. 

a. Mục tiêu của truyền thông - cổ động 

Mục tiêu của truyền thông - cổ động là đưa thông tin một cách đầy đủ 

nhất về sản phẩm của công ty đến với khách hàng. Một khi khách hàng hiểu 

được rằng sản phẩm của công ty là sản phẩm có chất lượng cao, giá cả hợp lý, 

mua bán thuận lợi, ... thì khách hàng sẽ luôn ghi nhớ và đến với sản phẩm của 

công ty khi có cơ hội. 

b. Các công cụ truyền thông - cổ động 

Công ty cần phối hợp sử dụng các công cụ truyền thông - cổ động linh 

hoạt gồm: quảng cáo, marketing trực tiếp, khuyến mãi, bán hàng trực tiếp, 

quan hệ công chúng và tuyên truyền. 

Quảng cáo 

Mục tiêu quảng cáo: Giới thiệu cho khách hàng biết về sản phẩm gỗ 

của công ty, đặc biệt làm nổi bật các ưu điểm về chất lượng và những lợi ích 

mà khách hàng sẽ có được khi mua và dùng sản phẩm của công ty. Chương 

trình quảng cáo phải làm cho khách hàng nhận được thông tin một cách đầy 

đủ và sẵn sàng mua sản phẩm gỗ của công ty 

Nội dung thông điệp quảng cáo: Cần đem đến cho khách hàng những 

thông tin về công ty như: Tên, địa chỉ, điện thoại, fax, email, ...; những thông 
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tin về sản phẩm như: tên sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng,... ; in tiêu đề trên 

tất cả các đơn hàng, hợp đồng, công văn,… gửi cho khách hàng, đối tác. 

Cấu trúc thông điệp quảng cáo: Sản phẩm gỗ là loại sản phẩm thông 

dụng nên cần phải đưa ra kết luận rõ ràng, không nên mập mờ, khó hiểu. Đầu 

tiên cần cho khách hàng thấy logo của công ty để tạo ghi nhớ cho khách hàng. 

Hình thức thông điệp quảng cáo: Để lôi cuốn sự chú ý của khách hàng 

cần có hình thức sinh động, hình ảnh sống động, gây được sự chú ý. 

Công ty làm các video về cách thức sử dụng của các sản phẩm đặc 

trưng của công ty. 

Phương tiện quảng cáo: Các phương tiện quảng cáo có thể lựa chọn là: 

đài truyền hình trung ương và địa phương, pa nô quảng cáo ngoài trời, bảng 

hiệu, hộp đèn,... Tùy theo loại phương tiện quảng cáo là truyền hình, pa nô, áp 

phích, biển hiệu,… mà thể hiện hình thức thông điệp hợp lý, gây thiện cảm 

cho người qua lại. Khi có những sự kiện quan trọng tại địa phương như lễ, tết, 

khởi công, khánh thành,.. cần có quảng cáo trên truyền hình với những hình 

ảnh, màu sắc sống động. Tại những nơi có nhiều người qua lại nên đặt những 

pa nô kích thước lớn, trình bày đơn giản, dể hiểu. Các cửa hàng, đại lý cần có 

biển hiệu, hộp đèn.... 

Hiện nay, công ty đã bắt đầu treo bảng quảng cáo, giới thiệu công ty tại 

các công trình lớn đang thi công sử dụng sản phẩm của công ty. Tuy nhiên, 

cần chú trọng hơn nữa về nội dung, hình thức,… của các bảng này để thu hút 

sự quan tâm của khách hàng hơn nữa. 

* Marketing trực tiếp 

Các hình thức marketing trực tiếp có thể sử dụng như in ấn catalogue 

gửi cho khách hàng khi khách hàng mua mua sản phẩm gỗ của công ty, điện 

thoại hoặc gửi email cho khách hàng mỗi khi sản phẩm, hệ thống phân phối, 

giá cả có sự thay đổi. Catalogue cần được in mới hàng năm, hình thức, chất 
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lượng, nội dung catalogue phải được đầu tư kĩ. Bìa đầu cần làm nổi bật hình 

ảnh của công ty: logo, tên sản phẩm, tên công ty. Các trang giữa  cần cung 

cấp đầy đủ các thông tin như: Tên công ty, địa chỉ, điện thoại, fax, email, 

website; tên sản phẩm, tiêu chuẩn, chất lượng, hệ thống phân phối,....kèm 

hình ảnh sản phẩm được minh hoạ cụ thể, sống động. Trang cuối cần ghi danh 

sách các của hàng, đại lý, kèm địa chỉ, số điện thoại, các dự án, công trình, nhà 

đẹp mà công ty đã cung cấp sản phẩm để tăng tính thuyết phục cho sản phẩm 

của công ty. Khi có sự thay đổi về sản phẩm như được giải thưởng chất lượng, 

có thêm tính năng công dụng mới, mở thêm cửa hàng hoặc đại lý mới,... cần chủ 

động điện thoại báo cho một số khách hàng mục tiêu quan trọng biết để họ mua 

hoặc giới thiệu cho người khác mua sản phẩm của công ty. 

* Khuyến mãi 

Khuyến mãi, chiết khấu là những khích lệ ngắn hạn nhằm kích thích 

tiêu thụ. Hình thức khuyến mãi thích hợp có thể là quà tặng trang trí bằng gỗ. 

Công ty nên thường xuyên đăng ký tham gia các hội chợ triển lãm thành tựu 

kinh tế - kỹ thuật và hội chợ chuyên ngành xây dựng tại thành phố Đà Nẵng 

và hai tỉnh lân cận. Tại hội chợ ngoài hiện vật trưng bày nên đồng thời áp 

dụng các hình thức quảng cáo như chiếu băng quảng cáo, phim tư liệu, 

khuyến mãi, giảm giá nhân dịp hội chợ, ... 

* Bán hàng trực tiếp 

Đây là hình thức bán hàng hiệu quả nhất trong giai đoạn hiện nay, công 

ty cần điều tra nắm chắc các thông tin về các công trình, dự án sắp xây dựng: 

địa điểm xây dựng, quy mô công trình, thời gian thực hiện; chủ đầu tư, nhà tư 

vấn thiết kế, nhà thầu thi công,... Chủ động liên hệ, chào hàng, đưa ra những 

lợi ích về sản phẩm, về thời gian giao hàng, giá cả, ... nhằm thuyết phục chủ 

đầu tư, nhà tư vấn thiết kế, nhà thầu lựa chọn sản phẩm sản phẩm gỗ của công 

ty cho công trình. Hàng năm, công ty nên tổ chức hội nghị khách hàng để thắt 
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chặt quan hệ giữa công ty và các thành viên của kênh phân phối, tạo sự tin 

cậy, gần gũi, thân thiện và hiểu biết lẫn nhau giữa công ty và khách hàng mục 

tiêu. Khách mời tham dự hội nghị, ngoài các cửa hàng, đại lý, hiệu buôn còn 

có các nhà thầu, chủ đầu tư, nhà thiết kế tiêu biểu. Việc bán hàng trực tiếp còn 

có thể thực hiện tại các hội chợ triển lãm, hội cho thương mại. Tại đó cần có 

các chương trình giảm giá đặc biệt, chuẩn bị sẵn các mẫu hợp đồng mua bán 

để bán trực tiếp cho khách đến tham quan, nghiên cứu tìm hiểu thị trường. 

c. Ngân sách truyền thông - cổ động 

Để thực hiện chính sách truyền thông - cổ động đương nhiên cần phải 

có ngân sách. Ngân sách dùng cho hoạt động này khá lớn nên phải làm sao để 

lợi ích mà nó mang lại còn lớn hơn. Có thể nhận thấy rằng, hiện nay sản phẩm 

của công ty đang ở vào thời kỳ phát triển trong chu kỳ sống của sản phẩm vì 

vậy cần tăng cường hoạt động quảng cáo, tuyên truyền, khuyến mãi và bán 

hàng trực tiếp, công ty cần đầu tư một khoản tài chính cần thiết để thực hiện 

các chương trình truyền thông - cổ động. Theo ý kiến của các chuyên gia, 

ngân sách truyền thông - cổ động hợp lý là khoảng 2,5 - 3% so với doanh thu. 

Để đạt được mục tiêu truyền thông - cổ động, công ty cần phối hợp sử 

dụng cùng lúc nhiều công cụ, vừa triển khai hoạt động quảng cáo vừa tiến 

hành marketing trực tiếp và bán hàng trực tiếp, vừa có chính sách khuyến mãi 

hấp dẫn, vừa tăng cường quan hệ công chúng và tuyên truyền. Hàng năm, 

công ty cần lên kế hoạch truyền thông - cổ động. Trên cơ sở phối hợp triển 

khai các công cụ cần bố trí ngân sách phù hợp vừa đáp ứng được yêu cầu 

công việc vừa tiết kiệm và mang lại hiệu quả thiết thực. 
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Căn cứ trên những ưu điểm cũng như những nhược điểm trong hoạt 

động marketing đối với sản phẩm gỗ tại Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng đã 

góp phần xác định được những vấn đề còn tồn tại đối với các chính sách sản 

phẩm, giá, phân phối và truyền thông cổ động. Vì vậy, với việc xác định các 

giải pháp marketing là biện pháp quản lý mang tính tổng hợp, nên việc đưa ra 

giải pháp marketing phải trên cơ sở phối hợp nhuần nhuyễn các chính sách về 

sản phẩm, phân phối, giá cả và truyền trông - cổ động. Ngoài các chính sách 

như đã nêu trên, đồng thời công ty cần có thêm chính sách hỗ trợ như về tài 

chính, về chính sách nhân sự, chính sách về cơ sở vật chất, chính sách chăm 

sóc khách hàng, ... Khi đã có chính sách hợp lý, lãnh đạo công ty cần tập 

trung chỉ đạo triển khai thực hiện và tăng cường kiểm tra, kiểm soát trong 

suốt quá trình thực hiện. 

Từ việc phân tích thực trạng và đánh giá hoạt động marketing đối với 

sản phẩm gỗ tại Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng trong chương 2 kết hợp 

với cơ sở lý luận trong chương 1, tác giả đã trình bày một số giải pháp nhằm 

hoàn thiện hoạt động marketing đối với sản phẩm gỗ tại Công ty Cổ phần 

Vinafor Đà Nẵng trong chương 3 với những nội dung cụ thể bao gồm: căn cứ 

đề xuất giải pháp và một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing 

đối với sản phẩm gỗ tại Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng. 
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Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và tiếp cận với tình hình thực tế tại 

Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng, luận văn đạt được các kết quả sau: 

- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về marketing và xây dựng 

chính sách marketing-mix trong doanh nghiệp. 

- Phân tích, đánh giá tương đối toàn diện việc thực hiện hoạt động 

marketing tại Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng trong những năm gần đây. 

- Tiến hành phân tích, đánh giá thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu 

và xây dựng giải pháp marketing cho sản phẩm gỗ của Công ty Cổ phần 

Vinafor Đà Nẵng gồm chính sách sản phẩm, chính sách phân phối, chính sách 

giá và chính sách truyền thông - cổ động, trong đó lấy chính sách phân phối 

làm trung tâm. 

Để triển khai thực hiện giải pháp marketing tại công ty có hiệu quả, 

luận văn xin nêu một số kiến nghị sau: 

- Đề nghị công ty sớm thành lập bộ phận chuyên trách làm marketing, tiến 

hành các hoạt động nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin về khách hàng. 

- Cải tiến hệ thống kênh phân phối, kết hợp đẩy mạnh sản xuất, nâng 

cao chất lượng sản phẩm, xây dựng giá bán linh hoạt và tăng cường truyền 

thông - cổ động về lợi ích mà sản phẩm của công ty có thể mang lại. 

- Luôn luôn chăm sóc khách hàng và làm thoả mãn những mong đợi 

của khách hàng về sản phẩm gỗ của công ty. 

Có thể giải pháp marketing mà luận văn xây dựng còn sơ lược và mang 

tính học thuật là chủ yếu. Tác giả luận văn mong những người làm marketing 

ở Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng tiếp tục nghiên cứu, phát triển và hoàn 

thiện thông qua hoạt động thực tiễn của mình để công ty ngày càng phát triển 

hơn nữa. 
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