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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Lịch sử kinh tế thế giới đã chỉ ra rằng Marketing là hoạt động 

không thể thiếu trong các doanh nghiệp nói chung và trong các Ngân 

hàng thương mại nói riêng. Từ chỗ tập trung sản xuất sản phẩm tốt 

nhất, rẻ nhất có thể, ngân hàng đã phải dịch chuyển chú trọng của 

mình sang xem xét đến nhu cầu của thị trường. Đơn giản là vì ngân 

hàng muốn khách hàng tin dùng và mua sản phẩm hơn đối thủ cạnh 

tranh. Và để làm được điều đó cần phải hiểu nhu cầu khách hàng tốt 

hơn, truyền thông tốt hơn về sản phẩm và xây quan hệ gắn bó lâu dài 

giữa thương hiệu và nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu. Chính vì 

những lí do trên, Marketing ngày càng thật sự quan trọng và cần thiết 

trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 

Ngày nay, các ngân hàng hoạt động dưới sự biến động không 

ngừng của môi trường kinh doanh và cuộc chiến giành giật thị 

trường ngày càng diễn ra khốc liệt cả trong và ngoài nước. Đặc biệt 

là công nghệ thông tin đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với sự 

phát triển của các ngành nghề trong nền kinh tế, trong đó ngân hàng 

và dịch vụ ngân hàng là một trong những lĩnh vực ứng dụng công 

nghệ thông tin một cách nhanh chóng và triệt để nhất. Sự phát triển 

mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin đã làm thay đổi to lớn trong 

lĩnh vực công nghệ ngân hàng truyền thống. Việc đưa các sản phẩm 

dịch vụ thương mại điện tử vào ngân hàng sẽ làm đa dạng hóa các 

sản phẩm, dịch vụ ngân hàng truyền thống, mở ra nhiều cơ hội mới, 

khả năng cạnh tranh mới. Điều đó đòi hỏi các ngân hàng phải luôn 

năng động nắm bắt cơ hội kinh doanh, nâng cao vị thế cạnh tranh để 

tồn tại và phát triển. Trong đó, chú trọng đến hoạt động Marketing 

trong điều kiện ứng dụng công nghệ để cung cấp các sản phẩm dịch 

vụ mới như Smart Banking là hoạt động rất cần thiết và có tính cấp 

bách cho sự thành công trong cạnh tranh của hệ thống các ngân hàng 

thương mại.  

Nắm bắt kịp thời xu thế đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 
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triển Việt Nam đã sớm nhận định được thị trường đầy tiềm năng này 

và đã tiến hành triển khai các dịch vụ ngân hàng mới trong đó có 

Smart Banking. BIDV Smart Banking là một dịch vụ ngân hàng 

thông minh giúp khách hàng giao dịch với ngân hàng mọi lúc mọi 

nơi. Ứng dụng do BIDV và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán 

Việt Nam (VNPAY) hợp tác phát triển, thích hợp với tất cả các hệ 

điều hành iOS, Android có kết nối internet như 4G, Wi-Fi, GPRS... 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dịch vụ này BIDV cũng gặp 

không ít khó khăn, điển hình như tại địa bàn tỉnh Gia Lai là một thị 

trường đầy tiềm năng cho việc phát triển dịch vụ này vì đa số người 

dân đều biết sử dụng internet banking, mobile banking; nhưng trên 

địa bàn có rất nhiều ngân hàng, và hầu hết ngân hàng nào cũng có 

sản phẩm tương tự.  Do vậy, vấn đề đáng quan tâm ở đây là làm thế 

nào để khách hàng biết đến lợi ích của dịch vụ Smart Banking của 

BIDV và gia tăng số khách hàng tham gia dịch vụ này là một trong 

những mục tiêu của BIDV Nam Gia Lai. Với mong muốn tìm kiếm 

các giải pháp, chính sách dựa trên nền tảng lý thuyết Marketing để 

xây dựng và phát triển dịch vụ Smart Banking tại BIDV Nam Gia 

Lai, tác giả đã lựa chọn đề tài “Giải pháp marketing cho sản phẩm 

BIDV Smart Banking tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai ” làm đề tài Luận văn tốt 

nghiệp. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung 

Mục tiêu chung của luận văn là đề xuất giải pháp marketing cho 

sản phẩm BIDV Smart Banking tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Nghiên cứu cơ sở lý luận về Marketing và Marketing dịch vụ. 

Phân tích thực trạng marketing cho sản phẩm BIDV Smart 

Banking tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Nam Gia Lai. 
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Đề xuất một số Giải pháp marketing cho sản phẩm BIDV Smart 

Banking tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Nam Gia Lai nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ BIDV Smart 

Banking đồng thời gia tăng nền khách hàng cá nhân. 

3. Đối tượng nghiên cứuvà phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu Marketing trong kinh doanh cho sản phẩm BIDV 

Smart Banking tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

- Chi nhánh Nam Gia Lai. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về không gian: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai. 

Về thời gian: Sử dụng số liệu và các tài liệu của Ngân hàng qua 

các năm 2016- 2018. 

Về nội dung: Các hoạt động có liên quan tới Marketing trong 

kinh doanh cho sản phẩm BIDV Smart Banking tại Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập số liệu: Thông qua quan sát tìm hiểu 

tình hình thực tế đơn vị, đồng thời thu thập số liệu qua các báo cáo 

Ngân hàng và sử dụng phần mềm Microsoft Excel để xử lý số liệu 

thu thập được. 

- Phương pháp xử lý số liệu: Các số liệu sau khi thu thập được 

chọn lọc, phân tích và tính toán cho hoàn chỉnh bằng phương pháp 

thống kê kinh tế với công cụ xử lý số liệu hỗ trợ là phần mềm 

Microsoft Excel 2007. 

- Phương pháp phân tích: Phương pháp phân tích thống kê mô tả - 

Đây là phương pháp tri giác đối tượng một cách có hệ thống để thu thập 

thông tin về đối tượng. Đây là một hình thức quan trọng của nhận thức 

kinh nghiệm thông tin, nhờ quan sát mà ta có được thông tin về đối 

tượng trên cơ sở đó mà tiến hành  các bước nghiên cứu tiếp theo. 

- Phương pháp so sánh 
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5. Ý nghĩa nghiên cứu 

Tác giả thực hiện đề tài “GIẢI PHÁP MARKETING CHO 

SẢN PHẨM BIDV SMART BANKING TẠI NGÂN HÀNG 

TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH 

NAM GIA LAI” là việc làm thiết thực giúp cho Lãnh đạo Cơ quan 

có thêm những thông tin để xây dựng chiến lược phát triển nguồn 

nhân lực cho đơn vị mình. Ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn thể 

hiện qua các nội dung sau đây: 

- Về mặt khoa học:  

- Về mặt thực tiễn:  

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Để thực hiện đề tài này, bản thân đã tìm hiểu nghiên cứu các tài 

liệu, website, số liệu tại đơn vị liên quan đến hoạt động marketing. 

Dưới đây là một số tài liệu, website tiêu biểu có liên quan đến đề tài 

mà cá nhân đã nghiên cứu. 

- Về cơ sở lý thuyết: Giáo trình “Quản trị marketing định hướng 

giá trị” của tác giả Lê Thế Giới – Nguyễn Xuân Lãn – Võ Quang Trí 

– Đinh Thị Lệ Trâm – Phạm Ngọc Ái; giáo trình “Maketing dịch vụ” 

của tác giả Phạm Thị Huyền – Nguyễn Hoài Long. Giáo trình “Quản 

trị marketing” của tác giả Trương Đình Chiến. Những giáo trình trên 

giúp tác giả có được cơ sở lý thiết về marketing, các bước của tiến 

trình marketing và đặc điểm của marketing dịch vụ, là nền tảng giúp 

tác giả hình thành nên phần cơ sở lý luận cho đề tài. 

- Về cơ sở thực tiễn:  

Đề tài luận văn thạc sĩ: “Nghiên cứu hoàn thiện dịch vụ internet 

banking của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam – Chi nhánh Bắc Đà Nẵng” của Trần Minh Nhật. Đề tài 

này giúp tác giả có cái nhìn tổng quan hơn về các giải pháp hoàn 

thiện dịch vụ ngân hàng. Từ đó giúp tác giả có cơ sở để đề xuất 

những giải pháp phù hợp hơn trong phần giải pháp của đề tài. 

Đề tài luận văn thạc sỹ: “Giải pháp marketing cho dịch vụ 

internet banking của ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Bình 
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Định” tại tỉnh Bình Định. Đề tài này là một tài liệu tham khảo cung 

cấp cho tác giả những định hướng về phát triển marketing dịch vụ 

ngân hàng, từ đó giúp tác giả có thêm cơ sở đề xuất những giải pháp 

cho hoạt động Marketing của sản phẩm mà tác giả nghiên cứu tại 

BIDV Nam Gia Lai. 

Đề tài luận văn thạc sỹ: “Giải pháp Marketing tín dụng bán lẻ 

của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - 

Chi nhánh Đắk Lắk” của tác giả Trần Ngọc Duy (2017), Trường Đại 

học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Đề tài nghiên cứu đã hệ thống hóa 

cơ sở lí luận về các giải pháp marketing cho sản phẩm của ngân 

hàng, đánh giá thực trạng hiện tại, đồng thời còn đề xuất các giải 

pháp để hoàn thiện hoạt động marketing cho ngân hàng. 

- Các báo cáo thường niên của BIDV Nam Gia Lai, báo cáo 

tổng kết tình hình hoạt động ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Gia Lai. 

Dựa trên số liệu từ những báo cáo này để phân tích thực trạng hoạt 

động dịch vụ Ngân hàng trong đề tài  

7. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, 

luận văn gồm 3 chương. 

Chương 1: Cở sở lý luận về marketing và marketing dịch vụ. 

Chương 2: Thực trạng marketing cho sản phẩm BIDV Smart 

Banking tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển- Chi nhánh Nam 

Gia Lai  

Chương 3: Giải pháp marketing cho sản phẩmBIDV Smart 

Banking tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển- Chi nhánh Nam 

Gia Lai.  
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING VÀ MARKETING DỊCH VỤ 

1.1. ĐỊNH NGHĨA MARKETING DỊCH VỤ 

1.1.1. Định nghĩa Marketing 

Chúng ta định nghĩa Marketing là ‘‘một tiến trình xã hội và quản lý 

theo đó các cá nhân và các nhóm có được cái mà họ mong muốn thông 

qua việc tạo ra, trao đổi những sản phẩm có giá trị với những người 

khác’’.  

1.1.2. Định nghĩa Marketing dịch vụ 

Marketing dịch vụ là tập hợp những tư tưởng marketing, cấu trúc 

cơ chế, quy trình và những hoạt động nhằm tạo ra, truyền thông và phân 

phối những giá trị và lợi ích cho người tiêu dùng, khách hàng, đối tác và 

xã hội nói chung. Bản chất của marketing dịch vụ là việc tạo ra sự trải 

nghiệm cho đối tượng thụ hưởng mặc dù quá trình thực hiện dịch vụ có 

thể gắn liền với một số sản phẩm vật chất nào đó nhưng việc thực hiện 

mang tính chất vô hình và khách hàng thường không nắm quyền sở hữu 

vơi bất cứ thành phần vật chất nào có liên quan. 

1.1.3. Đặc điểm marketing dịch vụ 

- Marketing dịch vụ liên quan dến việc chuyển quyền sở hữu dịch vụ. 

- Những yếu tố vô hình tạo nên giá trị trong marketing dịch vụ. 

- Con người là yếu tố quan trọng tạo nên chất lượng dịch vụ. 

- Việc duy trì đảm bảo chất lượng dịch vụ là khó khăn. 

- Chất lượng dịch vụ khó dự báo và đánh giá. 

- Quản trị mối quan hệ giữa khả năng cung ứng dịch vụ và nhu cầu 

của khách hàng là tâm điểm. 

- Thời gian là yếu tố luôn được quan tâm. 

1.1.4. Ý nghĩa marketing dịch vụ 

a. Đối với doanh nghiệp dịch vụ 

b. với khách hàng 

c. Đối với xã hội 

1.2. TIẾN TRÌNH MARKETING 

1.2.1. Phân tích thị trường 
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a. Khái niệm 

Phân tích thị trường được tiến hành thông qua phân tích các yếu tố 

trong môi trường Marketing, sự thay đổi các yếu tố  môi trường có thể 

tạo ra những cơ hội thuận lợi hoặc cũng có thể gây ra những nguy cơ đối 

với hoạt động marketing của doanh nghiệp. Điều cơ bản là phải phân 

tích và nhận biết được những biến đổi nào có thể trở thành cơ hội mà 

doanh nghiệp có thể khai thác, hoặc những tác động nào của môi trường 

có thể tạo thành những nguy cơ và mức độ tác động của các nguy cơ này 

đối với doanh nghiệp như thế nào. 

b. Nội dung phân tích thị trường 

- Phân tích môi trường bên ngoài 

Những thay đổi trong môi trường vĩ mô có thể có tác động trực tiếp 

đến bất kỳ lực lượng nào đó trong ngành, làm biến đổi sức mạnh tương 

đối giữa các thế lực và làm thay đổi tính hấp dẫn của một ngành. Môi 

trường vĩ mô bao gồm 6 yếu tố: Kinh tế, Công nghệ, Văn hóa xã hội, 

Nhân khẩu học, Chính trị pháp luật và Tự nhiên. 

- Phân tích môi trường bên trong 

Theo Fred R. David, phân tích môi trường bên trong của doanh 

nghiệp cần tập trung nghiên cứu các lĩnh vực hoạt động: 

+ Quản trị 

+ Marketing 

+ Tài chính kế toán 

+ Sản xuất/tác nghiệp  

+ Nghiên cứu và phát triển 

+ Hệ thống thông tin 

1.2.2. Phân đoạn thị trường 

a. Khái niệm 

Phân đoạn thị trường được hiểu 1 cách đơn giản là việc phân chia 

toàn bộ thị trường tổng thể thành những nhóm khách hàng nhỏ hơn, 

đồng nhất hơn trên cơ sở những điểm khác biệt về nhu cầu, ước muốn 

hay hành vị hoặc phân đoạn thị trường là việc nhóm những khách hàng 

có nhu cầu, ước muốn và hành vi giống nhau vào thành nhóm và đáo 



8 

ứng mỗi nhóm bằng chỉ một chiến lược và hệ thống chính sách 

marketing duy nhất. 

b. Nội dung phân đoạn thị trường 

Việc phân đoạn thị trường phải đảm bảo được các yêu cầu cơ bản 

như: 

- Đo lường được 

- Có quy mô đủ lớn 

- Có thể phân biệt được 

- Có tính khả thi 

1.2.3. Lựa chọn thị trường mục tiêu 

Thị trường mục tiêu là thị trường bao gồm các khách hàng có cùng 

nhu cầu hoặc mong muốn mà doanh nghiệp có khả năng đáp ứng, đồng 

thời các hoạt động Marketing của doanh nghiệp có thể tạo ra ưu thế so 

với đối thủ cạnh tranh và đạt được các mục tiêu kinh doanh đã định.  

1.2.4. Định vị thị trường 

Định vị thị trường để xác định các lợi thế cạnh tranh về sản phẩm 

so với đối thủ nhằm xây dựng chiến lược marketing có khả năng tạo ra 

nhiều lợi thế hơn cho doanh nghiệp, trong việc thỏa mãn các nhu cầu và 

mong muốn của khách hàng, cũng như góp phần thành đạt các mục tiêu 

chiến lược của doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn. 

Các bước của tiến trình định vị: 

- Tiến hành phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu 

- Đánh giá thực trạng của những định vị hiện có trên thị trường mục 

tiêu 

- Chọn hình ảnh và vị thế cho nhãn hiệu, sản phẩm của doanh 

nghiệp trên bản đồ định vị 

- Soạn thảo chương trình Marketing mix để thực hiện chiến lược 

định vị đã lựa chọn. 

1.2.5. Giải pháp marketing 

a. Quyết định sản phẩm dịch vụ 

Sản phẩm dịch vụ được định nghĩa bao gồm tất cả các yếu tố hữu 

hình và vô hình mà bên bán cung cấp cho  khách hàng với một mức giá 
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nhất định. 

- Các cấp độ sản phẩm dịch vụ 

- Quyết định đặc trưng của dịch vụ 

- Quyết định chất lượng dịch vụ 

- Phát triển dịch vụ mới 

- Quyết định thương hiệu dịch vụ 

b. Quyết định giá dịch vụ 

c. Quyết định về phân phối dịch vụ 

d. Quyết định truyền thông dịch vụ 

e. Quyết định quy trình dịch vụ 

f.  Quyết định về cơ sở vật chất 

Môi trường vật chất không chỉ đóng vai trò quan trọng đối với 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mà còn có ảnh hưởng rất lớn đến khách 

hàng. 

g.  Quyết định về yếu tố con người 

1.2.6. Tổ chức thực hiện triển khai marketing 

Tổ chức thực hiện marketing là tiến trình chuyển các chiếc lược và 

chương trình thành những hoạt động thực tế nhằm thành đạt các mục tiêu 

marketing một cách hiệu quả. Thực chất là trả lời các câu hỏi: ai, ở đâu, khi 

nào, và làm thế nào để biến các ý tưởng chiến lược marketing trở thành hiện 

thực.  

1.2.7. Kiểm tra giám sát hoạt động marketing 

Kiểm tra giám sát để đảm bảo rằng việc thực hiện được tiến triển 

theo đúng chiến lược đã vạch ra cũng như có thể tiến hành những sự 

điều chỉnh cần thiết để đạt được mục tiêu. Một kế hoạch marketing dù 

được thiết kế hảo đến đâu, trong quá trình thực hiện vẫn có thể nảy sinh 

nhiều vấn đề cần giải quyết, vì thế phải thường xuyên theo dõi và kiểm 

tra các hoạt động marketing. Các hệ thống kiểm tra marketing nếu hoạt 

động tốt sẽ đảm bảo cho hoạt động marketing nói riêng và hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp đạt mục tiêu với hiệu quả cao”. 

Kiểm tra marketing có thể phân thành bốn loại: kiểm tra kế hoạch 

năm, kiểm tra khả năng sinh lời, kiểm tra hiệu quả và kiểm tra chiến 
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lược. 

CHƯƠNG 2. 

THỰC TRẠNG MARKETING CHO SẢN PHẨM BIDV 

SMART BANKING TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM GIA LAI 

 
2.1. TỔNG QUAN NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM GIA LAI 

2.1.1. Giới thiệu về BIDV và BIDV chi nhánh Nam Gia Lai 

BIDV thành lập ngày 26/4/1957, BIDV tự hào là định chế tài chính 

lâu đời nhất trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam, có uy tín 

và giá trị hàng đầu Việt Nam 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam 

Gia Lai là chi nhánh cấp 1 trực thuộc BIDV được thành lập từ ngày 

01/7/2013, trên cơ sở chia tách chi nhánh BIDV Gia Lai. Chi nhánh có 

trụ sở tại 117 Trần phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai 

2.1.2. Mô hình tổ chức hoạt động 

Mô hình tổ chức hoạt động: BIDV Nam Gia Lai có 10  phòng tại 

hội sở chi nhánh và 04 phòng giao dịch hạng Đặc biệt (Pleiku, Thành 

Công, Chư Sê, Đức Cơ) và 01 PGD Iagrai mới thành lập năm 2018, về 

cơ bản đã được sắp xếp theo mô hình dự án hiện đại hoá ngân hàng. 

2.2.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO SẢN 

PHẨM BIDV SMART BANKING TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU 

TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM GIA LAI 

2.2.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường sản phẩm Smart 

Banking tại BIDV Nam Gia Lai 

Việc nghiên cứu thị trường sản phẩm BIDV Smart Banking tại 

BIDV Nam Gia Lai do phòng Kế hoạch – Tài chính chịu trách nhiệm 

triển khai chính. Hàng năm đều tiến hành 1 cuộc khảo sát thị trường bao 

gồm khảo sát về chất lượng dịch vụ BIDV Nam Gia Lai và sản phẩm 

BIDV Smart Banking trên cùng 1 phiếu khảo sát.  

2.2.2. Phân tích môi trường kinh doanh 
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a. Môi trường vĩ mô 

- Phân tích ảnh hưởng của tốc độ tăng trưởng kinh tế   

 Dự báo giai đoạn 2019 -2022 GDP Việt Nam tăng dần từ 6,7% 

đến 7,2% đây là cơ hội cho sự phát triển mảng sản phẩm BIDV Smart 

Banking nói riêng và sự phát triển của BIDV Nam Gia Lai nói chung. 

- Phân tích ảnh hưởng của lạm phát 

 Dự báo giai đoạn 2019 -2022 lạm phát Việt Nam tăng dần từ 

3,5% đến 4,3% đây là cơ hội cho sự phát triển mảng sản phẩm BIDV 

Smart Banking nói riêng và sự phát triển của BIDV Nam Gia Lai nói 

chung, bởi việc kiềm chế lạm phát ở mức thấp sẽ vẫn thúc đẩy được sự 

phát triển kinh tế mà vẫn giữ ổn định các yếu tố khác, và giúp người dân 

nâng cao đời sống, tăng chi tiêu và tiêu dùng đặc biệt sản phẩm không 

dùng tiền mặt là sản phẩm BIDV Smart Banking của BIDV Nam Gia 

Lai. 

- Phân tích sự ảnh hưởng của sự thay đổi lãi suất và tỷ giá 

Dự báo giai đoạn 2019 -2022 tỷ giá hối đoái Việt Nam tăng dần từ 

22,3 đến 23,5 đây là thách thức cho sự phát triển mảng sản phẩm BIDV 

Smart Banking nói riêng và sự phát triển của BIDV Nam Gia Lai nói 

chung.Việc biến động của tỷ giá hối đoái đã ảnh hưởng khá nhiều đến 

các sản phẩm tín dụng của BIDV Nam Gia Lai trong đó có sản phẩm 

BIDV Smart Banking.  

Dự báo giai đoạn 2019 -2022 lãi suất tiền gửi không kỳ hạn Việt Nam 

tăng dần từ 1,3% đến 2,5% đây là những thách thức cho sự phát triển mảng 

sản phẩm BIDV Smart Banking nói riêng và sự phát triển của Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai nói chung. 

- Ảnh hưởng của tỷ lệ thất nghiệp  

Dự báo giai đoạn 2019 -2022 tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam tăng 

dần từ 2,35% đến 3,7% đây là những bất lợi cho sự phát triển mảng sản 

phẩm BIDV Smart Banking nói riêng và sự phát triển của Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai nói 

chung. 

b. Chính trị - pháp luật 
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Những định hướng chính sách rõ ràng về phát triển hệ thống điện 

tử và Ngân hàng số của Đảng và nhà Nước Việt Nam sẽ là cơ hội để sản 

phẩm BIDV Smart Banking tại BIDV Nam Gia Lai  có điều kiện phát 

triển hơn nữa. 

c. Môi trường văn hóa xã hội  

Các yếu tố văn hóa – xã hội vừa mang tính cơ hội, vừa mang tính 

nguy cơ ảnh hưởng tới kinh doanh của các Ngân hàng thương mại nói 

chung và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh 

Nam Gia Lai nói riêng. Nó đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải xem xét 

cẩn trọng yếu tố này để có được sự thích ứng càn thiết phục vụ cho công 

việc kinh doanh.Tuy nhiên với văn hóa phương  Đông luôn coi trọng các 

giá trị truyền thống, tâm lý ngại thay đổi thói quen, nề nếp cũng là một 

rào cản lớn cho việc tham gia các dịch vụ giá trị gia tăng trong công việc 

cũng như trong lĩnh vực giải trí. 

d. Môi trường khoa học công nghệ 

Môi trường khoa học công nghệ với cơ sở hạ tầng mạng của Việt 

Nam ngày càng phát triển và đáp ứng được các đòi hỏi về thông tin và 

bảo mật của các tập đoàn lớn như Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 

triển, đây là điều kiện thuận lợi cho sản phẩm BIDV Smart Banking 

phát triển.  

e. Môi trường quốc tế, toàn cầu 

Ngành ngân hàng Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với quốc tế và 

khu vực, cụ thể Việt Nam đã hội nhập kinh tế và nhiều ngân hàng quốc 

tế toàn cầu đã vào Việt Nam: 

- Ngân hàng quốc tế HSBC 

- Ngân hàng CitiBank 

- Ngân hàng ANZ 

- Ngân hàng Shinhan Bank 

- Ngân hàng Hong Leong Bank 

- Ngân hàng Standard Chartered 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam 

Gia Lai có nhiều cơ hội để phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh  và 
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cũng có một số điểm cần hạn chế đó là: 

Cơ hội: 

- Tăng trưởng GDP 

- Ổn định chính trị 

- Hội nhập quốc tế 

- Nhu cầu người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền tăng 

- Dân số tăng 

- Lãi suât tăng 

- Công nghệ 

Nguy cơ:  

- Tỷ lệ lạm phát 

- Tỷ lệ thất nghiệp tăng 

- Tốc độ tăng CPI 

- Chính sách thuế 

f. Môi trường cạnh tranh 

Thị phần tín dụng trên địa bàn tiếp tục giữ ổn định và tăng trưởng nhẹ. 

Tính đến 31/12/2018, tín dụng trên địa bàn đạt 87.532 tỷ đồng, 

tăng9.361 tỷ đồng, tương đương tăng12%. Trong đó, BIDV Nam Gia 

Lai tăng13,4%, cao hơn mức tăng bình quân các Ngân hàng trên địa 

bàn, thị phần tín dụng đạt 10,2%, tăng0,13% so với năm 2017. Về quy 

mô tín dụng, BIDV Nam Gia Lai tiếp tục xếp thứ 5. 

Thị phần sản phẩm Mobile Banking của 5 Ngân hàng có thị phần 

khách hàng lớn nhất ở địa bàn Gia Lai đó là: BIDV Nam Gia Lai; 

Sacombank Gia Lai; Vietcombank Gia Lai; Vietinbank Gia Lai và 

Agribank Đông Gia Lai. 

Theo báo cáo tổng kết năm 2018 – Phòng Kế hoạch – Tài chính, thị 

phần hiện tại của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Nam Gia Lai trên thị trường Mobile banking đang có tốc độ tăng 

trưởng rất tốt với hơn 9000 khách hàng đã đăng ký sản phẩm Smart 

Banking, ngân hàng Vietcombank và Vietinbank vẫn là 2 ngân hàng 

ngân hàng chiếm số lượng khách hàng sử dụng lớn nhất. 

g. Về đối thủ cạnh tranh 



14 

Hiện nay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Nam Gia Lai phải đối mặt với cường độ cạnh tranh rất lớn từ các 

đối thủ cùng ngành trong lĩnh vực kinh doanh các dịch vụ giá trị gia 

tăng. Trên cơ sở các tiêu chí đánh giá về tình hình tài chính, quy mô 

hoạt động, quản lý nguồn nhân lực…có thể xác định, trên thị trường sản 

phẩm Mobile banking tại Gia Lai có các doanh nghiệp sau: 

Vietcombank Gia Lai, Vietinbank Gia Lai và Agribank Đông Gia Lai. 

Khả năng cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Laichỉ đứng thứ 3 trong 4 ngân hàng 

đứng sau so với Vietcombank, Vietinbank trước so với Agribank Đông 

Gia Lai. Theo thứ tự xắp xếp trong nhóm 4 Ngân hàng so sánh với nhau 

về năng lực cạnh tranh thì Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai là số 3, Vietinbank Gia Lai là số 1, 

Vietcombank Gia Lai là số 2, Agribank Đông Gia Lai là số 4. Đây là 

yếu tố hạn chế trong cạnh tranh của sản phẩm Smart Banking do đó để 

cho Ngân hàngNgân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Nam Gia Lai có cơ sở để xây dựng phát triển sản phẩm Smart 

Banking thì Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Nam Gia Laitrong tương lai cần nâng cao năng lực cạnh tranh của 

mình để có thể đưa được sản phẩm Smart Banking đến với khách hàng. 

2.2.3. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu 

Thị trường mục tiêu của BIDV CN Nam Gia Lai đối với sản phẩm 

BIDV Smart Banking tập trung chính vào những người trẻ tuổi dưới 45 

tuổi làm kinh doanh tự do và làm hành chính. Những lứa tuổi này thì 

tiếp cận và sử dụng công nghệ 1 cách rành rọt, thích khám phá những 

cái hiện đại. Đây là thị trường và khách hàng mục tiêu mà sản phẩm 

BIDV Smart Banking của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai cần hướng đến.  

2.2.4. Định vị sản phẩm 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam 

Gia Lai định vị sản phẩm Smart Banking của mình theo chiến lược định 

vị sản phẩm chất lượng vượt trội, nghĩa là không ngừng nâng cao chất 
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lượng sản phẩm Smart Banking để thu hút khách hàng. 

2.2.5. Các giải pháp marketing cho BIDV Smart Banking tại 

Chi nhánh Nam Gia Lai 

a. Chiến lược sản phẩm  

- Sản phẩm BIDV Smart Banking 

Ứng dụng BIDV SmartBanking là dịch vụ Ngân hàng trên điện 

thoại di động thông minh do BIDV cung cấp cho Khách hàng cá nhân để 

hỗ trợ thực hiện các giao dịch tài chính, phi tài chính và các tiện ích 

nâng cao. 

- Nhãn hiệu sản phẩm 

 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã xuất 

sắc vượt qua hàng trăm đề cử để lọt Top 10 doanh nghiệp được người 

tiêu dùng tin tưởng bình chọn tại Chương trình “Tin & Dùng Việt Nam 

2018”.  

- Kích thước tập hợp sản phẩm 

- Cách đặt tên sản phẩm 

Thông thường ứng dụng sử dụng trên điện thoại của hầu hết các 

ngân hàng thường gọi là Mobile Banking . Riêng BIDV đã tạo ấn tượng 

thương hiệu từ tên gọi: ‘‘BIDV SMART BANKING ’’. Sản phẩm Smart 

Banking được đặt tên thân thiện và dễ dàng nhận biết với khách hàng 

Việt Nam “ BIDV SMART BANKING ” Với dòng chữ tiếng việt nhỏ 

bên dưới là “ Ứng dụng ngân hàng thông minh” tạo cho sản phẩm Smart 

Banking sự hiện đại, tạo bộ nhận diện thương hiệu riêng cũng như rất 

thân thiện với người dùng sản phẩm. 

b. Chiến lược giá  

Hiện nay, chính sách giá và phí dịch vụ được tập trung tại Trụ sở 

chính ngoài Trung ương (TW) do bộ phận nghiệp vụ tại Trụ sở chính 

quy định. Và điều bất cập của chính sách là sự áp dụng 1 mức giá và phí 

cho tất cả các khách hàng, vùng miền, chi nhánh. Điều đó gây ra sự 

không phù hợp cho từng đối tượng khách hàng. Khi muốn áp dụng biểu 

phí khác phải có đề xuất lên TW xét duyệt ý kiến tổng hợp của các chi 

nhánh. Nếu muốn áp dụng mức phí riêng cho những khách hàng đặc biệt 
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thì Chi nhánh có thể hoàn lại phí sau cho khách hàng và trích từ quỹ của 

Chi nhánh. 

c. Chiến lược về phân phối 

Các kênh phân phối của Ngân hàng hiện nay là kênh bán hàng hiện 

đại thông qua website của Ngân hàng BIDV và kênh đăng ký trực tiếp 

tại Ngân hàng. 

d. Chính sách truyền thông cổ động 

Chào hàng trực tiếp 

Khuyến mãi 

- Chương trình của trụ sở chính 

- Chương trình của Chi nhánh 

Hoạt động chăm sóc khách hàng 

e. Chính sách nguồn nhân lực 

Con người là yếu tố quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ. Nhân 

viên ngân hàng chính là hình ảnh của ngân hàng, là người tiếp xúc trực 

tiếp với khách hàng là hiện thân của chất lượng dịch vụ, khách hàng có 

ấn tượng như thế nào đối với Ngân hàng phụ thuộc vào cảm nhận của họ 

khi tiếp xúc với cán bộ này. 

Là một chi nhánh được thành lập trên cơ sở chia tách chi nhánh 

BIDV Gia Lai tại thời điểm thành lập gồm 100 cán bộ nhân viên. Do đó 

BIDV Nam Gia Lai có 1 lực lượng nhân viên nhiều kinh nghiệm. Tuy 

nhiên hằng năm, BIDV tổ chức tuyển dụng tập trung, chi nhánh Nam 

Gia Lai chỉ đăng ký tuyển cấp bậc ‘‘nhân viên’’ với yêu cầu trình độ từ 

cao đẳng, qua đó cho thấy đầu vào nhân sự của BIDV Nam Gia Lai 

chưa được cao. 

Về chính sách đào tạo trình độ nhân viên chưa được chú trọng. 

Nhân viên khi trúng tuyển vào Ngân hàng rất ít được tham gia các lớp 

đào tạo nghiệp vụ, chỉ là phương pháp học việc từ người cũ trong khi 

TW tổ chức rất nhiều lớp nghiệp vụ dành cho cán bộ ngân hàng của các 

chi nhánh. 

f.   Môi trường vật chất 

- Về hệ thống nhận diện thương hiệu  
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BIDV Nam Gia Lai chú trọng trong việc tuân thủ nhận diện thương 

hiệu theo chỉ đạo của Trụ sở chính.  

- Về cơ sở vật chất :  

+ Hệ thống an ninh  

+ Hệ thống bảo mật  

+ Hệ thống máy tính và các thiết bị trợ giúp  

+ Trang thiết bị, tiện nghi giao dịch  

g. Quy trình 

Không riêng gì BIDV Nam Gia Lai mà tất cả các chi nhánh trên toàn 

quốc buộc phải tuân thủ theo những quy định về quy trình do Trụ sở chính 

đưa ra. 

Đề xuất các quy trình của riêng mình, quy trình được thiết kế có sự thay 

đổi so với Trụ sở chính nhưng phù hợp với đặc điểm khu vực của mình. 

2.2.6. Tổ chức thực hiện 

BIDV Nam Gia Lai đã lên kế hoạch cụ thể chi tiết cho từng chính 

sách và triển khai cho những bộ phận phù hợp thực hiện kế hoạch. Phân 

công trách nhiệm và công việc cho các bộ phận, đưa ra những mốc thời 

gian cụ thể để tiền hành và hoàn thành công việc.  

2.2.7. Kiểm tra giám sát hoạt động marketing 

Sau khi tổ chức thực hiện. BIDV Nam Gia Lai tiến hành kiểm tra giám sát 

trong và sau quá trình thực hiện. Việc kiểm tra này được tiến hành bởi phòng 

Kế hoạch – Tài chính phối hợp với phòng Tổ chức hành chính. 

Tuy nhiên việc giám sát còn chưa chặt chẽ. Có những công việc 

được thực hiện khá tốt so với kế hoạch, nhưng cũng có những công việc 

chưa bám sát theo đúng kế hoạch gây ảnh hưởng đến chất lương dịch vụ 

ngân hàng. Và cụ thể những hạn chế ta sẽ đề cập kỹ hơn trong mục 2.3.2 

– Những tồn tại và nguyên nhân. 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO 

SẢN PHẨM BIDV SMART BANKING 

2.3.1. Những kết quả đạt được 

Số lượng khách hàng đăng ký dịch vụ tăng hằng năm.  

Bảng 2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh sản phẩm BIDV 
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Smart Banking giai đoạn 2016 – 2018 

 Điều đó cho ta thấy được hiệu quả của các chính sách marketing 

mà BIDV đã thực hiện trong năm 2018.Tuy số lượng khách hàng đăng 

ký và sử dụng tăng hằng năm nhưng kết quả đạt được vẫn chưa như 

mong đợi. 

2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân 

- Về số lượng khách hàng đăng ký: số lượng khách hàng đăng ký 

tăng qua hằng năm nhưng tỷ lệ kích hoạt và sử dụng chưa cao do có 1 

phần KH đăng ký nhưng chưa kích hoạt dịch vụ. 

- Về khách hàng: do thói quen sử dụng tiền mặt của người dân tại 

địa bàn Gia Lai tương đối cao. Một số khách hàng chưa hiểu rõ về các 

dịch vụ Ngân hàng, ko tin tưởng hay sợ rủi ro khi giao dịch trên các 

thiệt bị điện tử, không chịu tiếp cận công nghệ, cảm thấy phiền phức 

khó sử dụng, … 

- Về sản phẩm: hạn chế về hạn mức giao dịch. 

- Về giá và phí:chưa có mức phí riêng linh hoạt cho từng đối 

tượng KH. BIDV Nam Gia Lai không thể quyết định được mức giá và 

phí, nó phụ thuộc vào Trụ sở chính. 

- Về phân phối: địa điểm để đăng ký dịch vụ tại quầy giao dịch 

chưa được phân phối rộng. 

- Về truyền thông cổ động: tờ rơi ở các kệ quầy, các biển quảng 

cáo treo trước ngân hàng hết hiệu lực, độ xử lý tra soát chưa cao, thông 

thường để xử lý tra soát 1 giao dịch chuyển tiền mất thời gian ít nhất là 

2-3 ngày.  

- Về con người:chưa chú trọng chính sách đào tạo nghiệp vụ và kỹ 

năng mềm cho nhân viên. Chất lượng đầu vào chưa được cao, chỉ yêu 

cầu trình độ cao đẳng. 

- Cơ sở vật chất 

+ Bãi giữ xe chưa có mái che gây nắng nóng. 

+ Công cụ lao động hỗ trợ nhân viên chưa được tốt (máy tính, máy 

in cũ ít được thay thế). 

+ Hệ thống máy điều hòa thường xuyên bị hỏng. 



19 

- Quy trinh:chưa phù hợp cho từng phòng giao dịch. 

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát 

BIDV Nam Gia Lai luôn song song 2 việc tổ chức thực hiện và 

kiểm tra giám sát. Tuy nhiên quá trình kiểm tra giám sát vẫn không 

tránh đươc những thiếu sót. Khi có thông báo kiểm tra thì tất cả các đơn 

vị đều chuẩn bị chu đáo để đối phó, nhưng khi kiểm tra xong thì mọi 

việc lại có thể không được giống như kế hoạch đã giao. Vì vậy mới có 

tình trạng như là: tờ rơi, bảng quảng cáo hết hiệu lực, nhân viên bảo vệ 

thiếu trách nhiệm hay bấm điện thoại trong giờ làm việc… 

 

CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP MARKETING CHO SẢN PHẨM BIDV SMART 

BANKING TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT 

NAM CHI NHÁNH NAM GIA LAI 

3.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Định hướng phát triển BIDV Nam Gia Lai 

Trước những cơ hội, thuận lợi cũng như những khó khăn, thách 

thức trong môi trường kinh doanh, BIDV Nam Gia Lai xác định một số 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 như sau: 

1/ Tiếp tục đánh giá thị trường, nắm bắt cơ hội, phát huy thành quả 

đã đạt được trong năm 2018, phấn đấu tăng trưởng quy mô hiệu quả 

hoạt động theo định hướng của BIDV và mức tăng chung trên địa bàn. 

Cụ thể: 

- Dư nợ tín dụng đạt 10.000 tỷ đồng, tăng12% so với 2018, trong 

đó tín dụng bán lẻ thông thường phấn đấu đạt 3.900 tỷ đồng, tăng15% 

so với 2018; 

- Huy động vốn đạt 4.250 tỷ đồng, tăng 8% so với 2018, trong đó 

huy động vốn dân cư đạt 3.100 tỷ đồng (tăng 6% so với 2018); 

- Lợi nhuận trước thuế sau khi trích đủ DPRR phấn đấu đạt 150 tỷ 

đồng. 

2/ Tập trung cao độ cho công tác cơ cấu lại khách hàng nhằm cải 

thiện chất lượng tín dụng để đảm bảo duy trì hiệu quả kinh doanh, đặc 
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biệt ưu tiên cho công tác cơ cấu nợ đối với khách hàng khó khăn tại địa 

bàn huyện Chư Sê, Chư Puh. 

3/  Tiếp tục có các giải pháp đột phá, cách làm mới trong hoạt động 

tín dụng bán lẻ. Lựa chọn các sản phẩm an toàn, hiệu quả, ứng dụng 

công nghệ mới để nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

4/ Tập trung nghiên cứu đổi mới phương thức, cách làm hiệu quả, 

trong đó đặc biệt lưu tâm đến việc ứng dụng công nghệ hiện đại, chú 

trọng yếu tố chất xám, năng lực cán bộ để đẩy nhanh tốc độ xử lý công 

việc và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý khách hàng. 

5/ Tận dụng lợi thế nền khách hàng bán lẻ đa dạng hiện có để khai 

thác, phát triển theo chiều sâu các sản phẩm phi tín dụng ứng dụng công 

nghệ di động, nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng và tăng vị thế cạnh 

tranh trước xu thế phát triển Ngân hàng hiện đại.    

 6/ Tiếp tục ưu tiên công tác đào tạo tại chỗ CBNV Chi nhánh, 

trong đó phát huy vai trò lãnh đạo phòng trong công tác truyền đạt kinh 

nghiệm, kỹ năng vận dụng kiến thức trong xử lý công việc.  

3.1.2. Phân quyền hoạt động marketing tại BIDV Nam Gia Lai 

Về hoạt động marketing, tất cả các CN không riêng gì BIDV Nam 

Gia Lai chỉ được BIDV Việt Nam phân một số quyền chứ không phải 

được giao toàn bộ quyền cho hoạt động marketing. Có thể nói như về 

chính sách sản phẩm hay mức giá, tất cả các chi nhánh đều đồng bộ áp 

dụng như nhau. Một vài chính sách như phân phối, truyền thông, chính 

sách bán hàng, chính sách chăm sóc khách hàng, chính sách quảng cáo, 

tiếp thị sản phẩm Smart Banking.… thì vừa áp dụng chính sách của hội 

sở chính, vừa có thể áp dụng những chính sách riêng của CN và chi phí 

cho những chính sách của riêng đó đều do CN tự chịu. 

3.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING 

3.2.1. Phân tích thị trường  

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Gia Lai, 

đến cuối năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 22 chi nhánh ngân hàng thương 

mại, 1 Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, 1 Chi nhánh 

Ngân hàng Phát triển, 1 Chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã và 6 Quỹ Tín 
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dụng nhân dân cơ sở với hơn 130 điểm giao dịch. Việc các ngân hàng 

thương mại đẩy mạnh mở rộng mạng lưới hoạt động, nhất là địa bàn các 

huyện, sẽ góp phần gia tăng sự lựa chọn cho KH, đặc biệt các dịch vụ 

ngân hàng điện tử hiện nay bùng nổ mạnh mẽ với nhiều tính năng nổi 

trội. Đây là cơ hội cũng là thách thức rất lớn để các ngân hàng cải thiện 

mình. Khách hàng cũng từ đó có thể sử dụng những dịch vụ tốt nhất. 

3.2.2. Phân đoạn thị trường 

Căn cứ vào thực trạng và kết quả nghiên cứu, BIDV Nam Gia Lai 

chia thị trường thành  những nhóm sau : 

+ Theo độ tuổi 

+ Theo đối tượng 

3.2.3. Lựa chọn thị trường mục tiêu 

Mục tiêu cuối cùng của các ngân hàng nói chung và BIDV Nam 

Gia Lai nói riêng là phục vụ tất cả các tầng lớp khách hàng. Tuy nhiên, 

dựa trên cơ sở nghiên cứu, BIDV Nam Gia Lai nên nhắm đến đối tượng 

là người sản xuất kinh doanh tự do, người đi làm hành chính và học sinh 

sinh viên với độ tuổi dưới 45 tuổi. 

3.4. GIẢI PHÁP MARKETING CHO SẢN PHẨM BIDV SMART 

BANKING TẠI NGÂN HÀNG BIDV NAM GIA LAI 

3.4.1. Giải pháp về sản phẩm 

Về hạn mức giao dịch: có đề xuất lên Trụ sở chính nên triển khai 

nhiều gói hạn mức như là gói cơ bản và gói nâng cao. Tùy vào nhu cầu 

của KH, họ có thể tích chọn vào gói mà mình muốn sử dụng. 

3.4.2. Giải pháp về chính sách giá 

Đề xuất lên TW những mức giá ( phí giao dịch) với các nhóm 

khách hàng khác nhau sao cho phù hợp với từng tính chất và mục tiêu 

khác nhau. Đồng thời theo dõi, khai thác thông tin của các ngân hàng 

trên địa bàn đưa ra những chính sách lãi suất, phí phù hợp và cạnh tranh. 

3.4.3. Giải pháp về phân phối 

- Mở rộng kênh phân phối bằng cách triển khai cho tất cả các cán 

bộ trong NH đều có thể tiếp nhận hồ sơ đăng ký dịch vụ BIDV Smart 

Banking . 
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- Tất cả các giao dịch viên đều phải đăng ký User chương trình 

đăng ký BIDV Smart Banking. 

- Liên kết với các trường học tại địa bàn Gia Lai để làm thẻ sinh 

viên. 

 - Giới thiệu BIDV smart banking đến các đơn vị chi lương mới. 

3.4.4. Giải pháp về xúc tiến hỗn hợp 

- Kích thích tiêu thụ : áp dụng đồng thời các chương trình của Trụ 

sở chính và các chương trình riêng do chi nhánh tự đề xuất. 

- Quảng cáo 

- Quan hệ công chúng 

- Chăm sóc khách hàng 

3.4.5. Giải pháp về nguồn nhân lực 

Nhân viên là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng dịch vụ, chất 

lượng dịch vụ tạo ra sự hài lòng và trung thành của KH, từ đó tạo ra 

doanh thu và lợi nhuận cho ngân hàng. 

3.4.6. Giải pháp cơ sở vật chất 

- Các giải pháp về cộng nghệ : không ngừng đầu tư phát triển hạ 

tầng kỹ thuật mạng, xây dựng kết cấu hạ tầng công nghệ hiện đại. 

- Kiểm tra định kỳ, sửa chữa hệ thống làm mát. Thuê công ty dịch 

vụ sữa chữa có uy tín thay thế công ty cũ nếu làm việc không đạt hiệu 

quả. 

- Nêu lắp đặt mái che tại bãi gửi xe tại tất cả các phòng giao dịch, 

mái che giúp che nắng, che mưa, sự thuận tiện khi đến giao dịch sẽ giúp 

khách hàng lựa chọn giao dịch tại BIDV thay vì đến 1 NH khác không 

có mái che. 

- Cung cấp thay thế công cụ lao động cho nhân viên khi cần thiết 

làm giảm thời gian chờ đợi do máy hỏng nhầm nâng cao chất lượng dịch 

vụ. 

3.4.7. Giải pháp về quy trình 

Thiết kế quy trình cụ thể riêng phù hợp cho từng phong giao dịch, 

làm sao có thể rút ngắn nhất thời gian cho 1 giao dịch nhưng vẫn đảm 

bảo chất lượng. 
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3.5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT 

Tất cả các phòng ban, bộ phận liên quan phải phối hợp với nhau để 

thực hiện các chiến lược marketing 

3.6. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

3.6.1. Kiến nghị với Chính phủ 

Xây dựng, sửa đổi và hoàn thiện các quy định của pháp luật  để 

khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt : 

Củng cố, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thúc đẩy phát triển thương 

mại điện tử và thanh toán điện tử. 

3.6.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 

Hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển thanh toán không dùng tiền 

mặt; chính sách hạn chế thanh toán bằng tiền mặt; khuôn khổ pháp lý 

cho hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; quy định về phí 

đảm bảo thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Phối hợp 

với Bộ Tài chính công khai chi tiết danh mục giao dịch bắt buộc phải 

thanh toán qua ngân hàng. 

Chủ động phối hợp cùng các bộ ban ngành có liên quan nghiên cứu 

hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc ứng dụng những tiến bộ của 

khoa học công nghệ trong hoạt động thanh toán, cũng như xây dựng các 

văn bản quy phạm pháp luật để đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước 

trong việc phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử. 

Thường xuyên phối hợp với các bộ ngành, đơn vị liên quan tăng 

cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho các dịch vụ thanh 

toán điện tử mới; ban hành các quy định và biện pháp đảm bảo an ninh, 

an toàn, bảo mật, phát hiện, đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý 

các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng điện tử. 

3.6.3. Kiến nghị với Hội sở chính BIDV 

Tiếp tục hoàn thiện sản phẩm với nhiều tiện ích nổi trội và phù hợp 

với từng đối tượng khách hàng. 

Có chính sách marketing phù hợp trong từng giai đoạn, phù hợp 

với từng khu vực địa lý. 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu nhằm nâng cao 
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hình ảnh của BIDV trong mắt khách hàng. 

Liên tục cập nhật ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất 

lượng dịch vụ, thể hiện sự chuyên nghiệp, tạo niềm tin cho Khách hàng 

khi sử dụng các dịch vụ của ngân hàng. 

 

KẾT LUẬN 

Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động marketing đối với 

hiệu quả  kinh doanh của Ngân hàng, đặc biệt trong thị trường cạnh 

tranh khốc liệt, sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin đã 

làm thay đổi to lớn trong lĩnh vực công nghệ ngân hàng truyền thống. 

Với tư cách là 1 nhân viên của BIDV Nam Gia Lai, việc nghiên cứu và 

áp dụng chính sách marketing vào hoạt động phát triển sản phẩm BIDV 

Smart Banking là cần thiết. 

 Với mục tiêu như vậy tôi đã chọn đề tài Marketing với mong 

muốn  góp phần xây dựng hoàn thành mục tiêu kế hoạch kinh doanh của 

BIDV Nam Gia Lai, đồng thời quảng bá hình ảnh của Chi nhánh trước 

công chúng, mong muốn góp phần giúp BIDV Nam Gia Laitrở thành 

chi nhánh dẫn đầu trong việc phát triển sản phẩm dịch vụ bán lẻ NH 

điện tử đối với khu vực Tây Nguyên. Và cũng có thể được lấy làm tài 

liệu tham khảo cho các Ngân hàng khác, đóng góp phần nào cho sự phát 

triển của tỉnh Gia Lai nói chung và thành phố Pleiku nói riêng trên chặn 

đường hội nhập kinh tế. 

Trong quá trình nghiên cứu có thể bị hạn chế về mặt thời gian nên 

luận văn không tránh khỏi thiếu sót, tác giả rất mong nhận được sự đóng 

góp để đề tài được hoàn thiện hơn. 

Cuối cùng, tác giả cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành và 

sâu sắc nhất đến thầy PGS.TS Lê Văn Huy đã hướng dẫn nhiệt tình, sự 

hỗ trợ và giúp đỡ từ các anh/chị em BIDV Nam Gia Lai và các Thầy Cô 

trường đại học Đà Nẵng đã giúp tác giả hoàn thành luận văn này. 


