
C. CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN



C- Chiến lược xúc tiến

1. Khái quát về xúc tiên.

1.1. Khái niệm về xúc tiến:

Xúc tiến là những nỗ lực của DN để thông tin thuyết
phục, nhắc nhở, khuyến khích khách hàng mua, sử
dụng sản phẩm của mình nhằm đẩy nhanh và tiêu thụ
nhiều hàng hoá.

Xúc tiến được thể hiện ở nhiều lĩnh vực như: bao bì,
nhãn mác, trưng bày, triển lãm, quảng cáo, tuyên
truyền, bán hàng trục tiếp…



 Khái niệm về xúc tiến hỗn hợp:

Xúc tiến hỗn hợp là sự phối hợp các công cụ xúc tiến tạo
thành một hỗn hợp xúc tiến ( Promtion MIX ) nhằm
hướng luồng thông tin đến khách hàng, các nhà trung
gian,và công chúng một cách hiệu quả.

Các công cụ xúc tiến gồm:

- Quảng cáo. ( Advertising )

- Tuyên truyền và quan hệ công chúng ( Publicity & Public
Relations )

- Khuyến mãi ( Sales Promotion ).

- Bán hàng trực tiếp ( Personal Selling)

- Marketing trực tiếp ( Direct Marketing )



1.2. Mục đích của xúc tiến:

 Thông báo: NSX cần thông báo cho các trung gian và
khách hàng về sụ có mặt của SP trên thị trường, những
thông tin cần thiết về chất lượng, giá cả, cách thức phân
phối…

Một sản phẩm dù tốt mấy nhưng không ai biết cũng sẽ
thất bại do vậy cần phải thông tin liên tục.

 Khuyến khích: Là một mục tiêu quan trọng nhằm thúc
đẩy nhanh hơn, nhiều hơn, quá trình mua hàng.

 So sánh: Làm cho khách hàng nhận biết được sự khác
biệt giữa hàng hoá của DN và các hàng hoá khác.



 Thuyết phục: Là nhằm làm cho khách hàng vượt qua 
những trở ngại về tâm lý để quyệt định  lựa chọn sản 
phẩm của DN.

 Nhắc nhở : Trong thị trường cạnh tranh và sôi động, DN 
cần thường xuyên nhắc nhở khách hàng về sự có mặt 
của sản phẩm, DN trên thị trường.

1.3. Tầm quan trọng của xúc tiến:

 Xây dựng hình ảnh cho công ty và cho sản phẩm.

 Thông tin về những đặc trưng của sản phẩm.

 Xây dựng nhận thức về sản phẩm mới.

 Quảng bá sản phâm hiện có.



• Tạo dựng hăng hái cho các thaànhviên phân phối.

• Giới thiệu câc điểm bán.

• Thuyết phục khách hàng thay đổi sản phẩm.

• Thúc đẩy khách hàng mua..

• Chứng minh sự hợp lý của giá bán.

• Cung cấp dịch vụ sau khi bán hàng.

• Duy trì sự trung thành đối với nhãn hiệu.

• Tạo lợi thế cạnh tranh.



2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến xúc tiến hỗn hợp.

2.1. Loại sản phẩm.

 Đối với hàng tiêu dùng:

Mức độ quan trọng của các công cụ xúc tiến : Quảng
cáo - khuyến mãi – bán hàng trực tiếp – Tuyên truyền.

 Đối với hàng công nghiệp”

Mức độ quan trọng của các công cụ xúc tiến: Bán hàng
trực tiếp - khuyến mãi – Quảng cáo – tuyên truyền.



2.2. Sự sãn sàng mua:
• Sự sãn sàng mua của khách trải qua các giai đoạn: Nhận

biết - Hiểu rõ – Thích – Ưa chuộng – Tin - Mua.

• Mỗi giai đoạn cần có những tác động khác nhau, cần sử 
dụng công cụ khác nhau để khách hàng vượt qua các 
giai đoạn:

VD: Nhận biết - Quảng cáo > Hiểu rõ - Cung cấp thông 
tin > Thích - Dùng thử > Ưa chuộng - Xúc tiến bán hàng 
> Mua - Bán hàng trực tiếp.



2.3. Các giai đoạn trong chu kỳ sống của sản phẩm.

 Giai đoạn tung sản phẩm ra thị trường: Quảng cáo,
quan hệ công chúng, dùng thử, bán hàng cá nhân.

 Giai đoạn phát triển: Tăng cường quảng cáo kích thích
nhu cầu về nhãn hiệu, các trung gian tham gia xúc tiến,
giảm khuyến mãi.

 Giai đoạn bão hòa: Khuyến mãi nhấn mạnh, quảng
cáo theo hướng thuyết phục, dùng lực lượng bán hàng
để hỗ trợ quảng cáo.

 Giai đoạn suy thoái: Tất cả nỗ lực xúc tiến được cắt
giảm, nhấn mạnh nhắc nhở để duy trì khách hàng,
khuyến mãi sử dụng mạnh.



2.4.Sự lựa chọn chiến lược đẩy hay chiến lược kéo.
 Chiến lược đẩy: Nhà sản xuất hướng các nỗ lực xúc
tiến vào nhà phân phối để tạo hiệu ứng về phiá trước
trong kênh phân phối.
Chiến lược đẩy chú trọng: Bán hàng cá nhân; Khuyến
mãi cho các trung gian kể cả người bán hàng.
Khi cung lớn thường sủ dụng chiến lược đẩy.
 Chiến lược kéo: Các nỗ lực xúc tiến hướng đến NTD
cuối cùng
Chiến lược kéo chú trọng: Quảng cáo khuyến mại cho
NTD.



3. Kinh phí giành cho xúc tiến.

3.1. Xác định theo % trên doanh thu.

• Cách 1: Xác định một tỷ lệ % theo doanh thu dự kiến.
Từ đó phân bổ cho các hoạt động xúc tiến trên cơ sở kế
hoạch.

• Cách 2: Xác định chi phí xúc tiến trong giá bán một đơn
vị sản phẩm rồi từ đó suy ra ngân sách xúc tiến

3.2. Xác định theo khả năng tài chính.

• Ngân sách giành cho xúc tiến được xác định một khoản
nhất định trong năm. Sau đoóphân bổ cho các hoạt động
xúc tiến.

• Phương pháp này thường được sử dụng đối với DN có
lãi.



3.3. Xác định theo cạnh tranh.

• Số tiền giành cho xúc tiến có thể được quyết định dựa 
trên ngân sách của đối thủ cạnh tranh.

• Thường các DN lớn, kinh phí mạnh mới áp dụng.

3.4. Xác định theo mục tiêu và nhiệm vụ thực hiện.

• DN xác định mục tiêu của từng hoạt động xúc tiến. Trên 
cơ sở đó xác định kinh phí cân thiết.

• Tổng kinh phí chính là ngân sách giành cho hoạt động 
xúc tiến.



4. Các thành phần trong hỗn hợp xúc tiên:

4.1. Quảng cáo ( Advertising)

4.1.1. Khái niệm và bản chất của quảng cáo.

 Khái niệm: Quảng cáo là cách thức DN thuê các phương tiện
truyền thông chuyển tải một chiều những thông tin mà DN muốn gửi
tới khách hàng hoặc công chúng nhằm gây sự chú ý, yêu thích, tin
tưởng…mua sắm sử dụng hàng hoá của DN.

 Bản chất của quảng cáo:

 Tính đại chúng.

Tính lan toả.

 Diễn đạt có tính khuyếch đại.

 Tính vô cảm.



4.1.2 Mục tiêu của quảng cáo:

Mục tiêu hướng đến nhu cầu:

 Thông tin :     - Nhận thức về nhãn hiệu mới.

- Tạo sự quen thuộc cho k. hàng.

 Thuyết phục: - Tạo sự ưa thích nhãn hiệu.

- Xây dựng sự trung thành n. hiệu.

 Nhắc nhở:     - Ổn định mức bán.

- Duy trì sự trung thành nhãn hiệu  



 Hướng đến hình ảnh:

 Ngành sản xuất  : - Hình ảnh có lợi về ngành SX 

- Hướng đến nhu cầu gốc

 Công ty:                - Hình ảnh công ty.

- Tạo ra nhu cầu lựa chọn.

 Thương hiệu:       - Xây dựng và phát triển danh    

tiếng của công ty.

- Quảng bá thương hiệu



4.1.3. Các phương tiện quảng cáo.

 Nhóm phương tiện in ấn: Báo, tạp chí, ấn phẩm.

 Ưu điểm :     - Định được thời gian.

- Bao quát được thị trường.

- Mức độ tin cậy cao.

- Tần suất được xác định.

- Có thể lưu giữ.

 Nhược điểm: - Thông tin dễ bị bỏ qua

- Không sống động



 Nhóm phương tiện điện tử:Truyền thanh, truyền hình, 
Internet.

 Truyền thanh:

+ Ưu điểm      : - Phạm vi phủ sóng rộng.

- Thính giả có chọn lọc tương đối.

- Tần suất cao

- Chi phí thấp.

+ Nhược điểm: - Chỉ tác động thính giác.

- Dễ bỏ qua. 

- Không lưu giữ.



 Truyền hình:

+ Ưu điểm :      - Sống động, ấn tượng do kết hợp  

nhiều yếu tố. 

- Phạm vi rộng.

- Tần suất cao.

+ Nhược điểm: - Không chọn lọc khán giả.

- Thời gian quảng cáo ngắn.

- Có thể bị nhàm chán.

- Chi phí cao



 Quảng cáo ngoài trời:

+ Ưu điểm         : - Linh động, lâu dài

- Ít chịu áp lực cạnh tranh.

- Không qua đắt.

+ Nhược điểm   : - Hạn chế sáng tạo .

- Không chọn lọc người xem.

- Chịu nhiều ràng buộc. 

 Thư trực tiếp:

+ Ưu điểm         : - Chọn lọc đối tượng.

+ Nhược điểm   : - Mất nhiều thời gian và chi phí.    



4.2.Quan hê công chúng ( Public Relations – PR )

 Khái niệm:

 Là hoạt động truyền thông để xây dựng và bảo vệ danh
tiếng của sản phẩm của DN trước công chúng

 Đối tượng nhận thông điệp PR : Giới tiêu thụ, các nhà
đầu tư, các báo, đài, Chính phủ, những nhóm công chúng
khác.

 Đặc trưng của PR:

-Tạo sự tin cậy

- Làm mất sự phòng thủ của khách hàng.

- Kích thích hoá. 



4.2.Quan hê công chúng ( Public Relations – PR )

 Quan hệ công chúng có thể thực hiện những nhiệm vụ
sau:

-Trợ giúp cho việc tung ra sản phẩm mới

- Hỗ trợ cho việc định vị lại sản phẩm ở giai đoạn chín
muồi

- Gây ảnh hưởng tới một nhóm khách hàng mục tiêu cụ
thể

- Bảo vệ những sản phẩm đang gập rắc rôí với công chúng
trên thị trường

- Xây dựng hình ảnh về DN



 Các công cụ chủ yếu của quan hệ công chúng:

 Xuất bản phẩm: Báo cáo hàng năm; những bài báo;
những tư liêu nghe nhìn; bản tin công ty và các tạp chí.

 Tổ chức sự kiện: Các buổi hội thảo; các lễ kỷ niệm; hội
nghị khách hàng…

 Cung cấp tin tức: Họp báo; cung cấp thông tin về sản
phẩm, thông tin về tài chính…

 Tài trợ: Các tài trợ từ thiện; tài trợ thương mại.

 Hoạt động công ích:

 Phương tiện nhận dạng: Logo, bảng hiệu, mũ, áo…



4.3. Xúc tiến bán hàng ( khuyến mại )

 Khái niệm:

 Xúc tiến bán hàng là những khích lệ ngắn hạn để khuyến
khích việc mua sản phẩm hay dịch vụ của DN..

 Đặc trưng:

-Truyền thông: Gây sự chú ý, dẫn người tiêu thụ đến sản
phẩm. 

- Kích thích: Thúc đẩy, động viên, gia tăng lợi ích…

- Chào mời:Thúc dục mua ngay sản phẩm



Mục tiêu của Xúc tiến bán hàng:

Mục tiêu đối với các trung gian phân phối:

-Tăng mức mua và dự trữ của nhà PP.

- Khuyến khích mua vào những thời điểm vắng khách.

- Gia tăng nhiệt tình bán hàng.

- Tăng cường phân phối sản phẩm.

- Khuyến khích ủng hộ sản phẩm mới. 

- Xây dựng mối quan hệ tin cậy hợp tác lâu dài. 



Mục tiêu đối với khách hàng:

- Khuyến khích mua nhiều sản phẩm.

- Động viên sử dụng thử sản phẩm.

- Lôi kéo khách hàng của đối thủ cạnh tranh.

- Gia tăng sự nhận thức nhãn hiệu sản phẩm.

- Khuyến khích mua lại sản phẩm.

- Thôi thúc mua hàng bốc đồng.



 Các công cụ khuyến mại

 Đối với nhà phân phối.

- Giảm giá.

- Thưởng, tăng quà.

-Trưng bày tại điểm bán.

- Huân luyện nhân viên.

- Trình diễn sản phẩm.

- Hỗ trợ bán hàng.



 Đối với NTD cuối cùng:

- Tặng sản phẩm mẫu.

- Tặng phiếu giảm giá.

- Mua nhiều tăng thêm.

- Tặng quà.

- Xổ số, quay thưởng.

- Dùng thử miễn phí.

- Trưng bày, trình diễn sản phẩm.

- Thẻ VIP



4.4. Bán hàng trực tiếp ( Personal Selling )

 Khái niệm:

 Bán hàng trực tiếp là sự giao tiếp của nhân viên bán 
hàng với khách hàng để trình bày giới thiệu và bán sản 
phẩm.

 Đặc điểm:

- Có tương tác nhất định giữa người bán và người mua.

- Có nhiều thộng tin trực tiếp.

- Có tính thuyết phục.

- Tạo được thiện cảm



 Nhiệm vụ chủ yếu của bán hàng cá nhân:

 Thăm dò tìm kiếm khách hàng.

 Truyền đạt khéo léo những thông tin về sản phẩm và 
dịch vụ của DN

 Thuyết phục khách hàng mua.

 Thực hiện bán hàng.

 Cung cấp dịch vụ, cố vấn, trợ giúp kỹ thuật, giao hàng.

 Nghiên cứu và thu thập thông tin về thị trường.

 Đánh giá khách hàng, quan hệ sau bán hàng.



 Các bước của quá trình bán hàng.

 Thăm dò và đánh giá.

 Tiền tiếp xúc.

 Tiếp xúc.

 Giới thiệu và chứng minh.

 Xử lý những từ chối.

 Kết thúc.

 Theo dõi.



3. Bốn công cụ trong khuyếch trương sản phẩm 

Các công cụ quảng cáo

• Ấn phẩm
• Bao bì
• Truyền thanh
• Truyền hình
• áp phích
• Biển quảng cáo
• Biểu tượng

PR

• Bài viết trên báo chí
• Hội thảo
• Hoạt động từ thiện
• Tài trợ
• Vận động
• Các ấn phẩm giới thiệu

Các c.cụ xúc tiến bán hàng

• Giảm giá.
• Thưởng, quà tặng.
• Trò chơi
• Hội chợ trưng bày
• Trình diễn sản phẩm.
• Hàng mẫu dùng thử
• Phiếu giảm giá

Bán hàng trực tiếp

• Thuyết minh bán hàng
• Hội nghị khách hàng
• Các chương trình khuyến 

khích
• Vị trí cửa hàng
• Phương thức bán hàng

KHÁCH HÀNG



Câu hỏi ôn tập:

1. Thế nào là xúc tiến hỗn hợp? Tại sao phỉ tiến hành xúc 
tiến hỗn hợp?

2. Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến xúc tiến hỗn hợp.

3. Trình bày vè công cụ quảng cáo trong xúc tiến hỗn hợp.

4. Trình bày công cụ tuyên truyền và PR trong xúc tiến 
hỗn hợp.

5. Thế nào là xúc tiến bán hàng.

6 . Thế nào là bán hàng trực tiếp.
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