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1. BẢN CHẤT VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI

1.1 Khái niệm về kênh phân phối
a. Khái niệm
- Phân biệt giữa khái niệm “Phân phối” và “Kênh phân phối”:
• Phân phối: được hiểu là hoạt động chuyển giao một sản phẩm nào đó cho

người khác.
• Kênh phân phối: Stern và El.Ansary đã định nghĩa kênh phân phối như

sau: “Kênh phân phối là tập hợp một hệ thống các tổ chức độc lập liên
quan đến quá trình tạo ra sản phẩm hay dịch vụ sẵn sàng cho sử dụng
hoặc tiêu dùng.

- Tất cả những người tham gia vào kênh phân phối đều được gọi là thành
viên của kênh.

- Trong kênh phân phối bao giờ cũng có các thành viên: Nhà SX, nhà trung
gian, người tiêu dùng cuối cùng. Trong đó các nhà trung gian là các thành
viên quan trọng nhất trong nhiều kênh phân phối
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1. BẢN CHẤT VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI

b. Các trung gian tham gia kênh phân phối
 Nhà bán buôn:
• Bán buôn: bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến việc bán hàng hóa

và dịch vụ cho người mua để bán lại hoặc sử dụng vào mục đích kinh
doanh.

• Nhà bán buôn: Là các trung gian phân phối mua sản phẩm của nhà sản
xuất và bán nó cho các trung gian khác hoặc cho các khách hàng công
nghiệp

- Ưu điểm của người bán buôn:
+ Cung cấp tài chính, tín dụng cho nhà sản xuất:
+ Người bán buôn có sức đẩy hàng hóa ra thị trường lớn, chi phối hoạt động

phân phối của những trung gian bán lẻ gây ảnh hưởng đến hoạt động của
nhà sản xuất: do quy mô lớn, khách hàng đông, kỹ năng chuyên môn hóa..
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1. BẢN CHẤT VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI

- Nhược điểm:
+ Ít tiếp xúc với khách hàng cuối cùng nên ít năng động, thông tin thu được

từ khách hàng là thông tin thứ cấp.
+ Nhiều người bán buôn thường có xu hướng độc quyền mua đối với nhà sản

xuất.
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1. BẢN CHẤT VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI

 Nhà bán lẻ
• Hoạt động bán lẻ bao gồm tất cả các hoạt động phân phối hàng hóa hoặc

dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng, nhằm thỏa mãn nhu cầu
tiêu dùng của các cá nhân, phi thương mại.

• Nhà bán lẻ: là các trung gian phân phối mua sản phẩm từ nhà sản xuất
hoặc nhà bán buôn và bán sản phẩm trực tiếp cho người tiêu dùng cuối
cùng.

- Những ưu điểm của nhà bán lẻ:
+ Thường xuyên tiếp xúc với người tiêu dùng cuối cùng, giúp họ nắm được

nhu cầu, thị hiếu và thói quen mua hàng của khách hàng.
+ Người bán lẻ có những phương tiện bán hàng đa dạng, hệ thống cửa hàng

phong phú, như cửa hàng tổng hợp, cửa hàng tiện dụng….
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1. BẢN CHẤT VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI

 Đại lý và môi giới
- Là các trung gian phân phối có quyền thay mặt cho nhà sản xuất để bán

sản phẩm. Các đại lý, môi giới không có quyền sở hữu sản phẩm
+ Đại lý:

- Là người có thể đại diện cho bên mua, bên bán, đại lý bán
buôn hoặc đại lý bán lẻ.

- Họ hoạt động dưới tên của người họ đại diện, chỉ có chức
năng mua hộ hoặc bán hộ sản phẩm, không có quyền sở hữu hàng hóa và
quyết định giá bán.

- Lợi nhuận đại lý được hưởng là phần trăm hoa hồng của
mỗi hợp đồng.



VD: : Tại nước xuất khấu, đó chính là đại lý mua hàng. Họ
là người trung gian có trách nhiệm pháp lý đại diện thay
cho nhà sản xuất, tuy nhiên họ không có quyền quyết định
đối với hàng hoá. Chức năng cơ bản của họ là làm cầu
nối và hoạt động trung gian giữa người bán và người
mua. Sau mỗi lần hợp đồng bán hàng thành công, họ sẽ
được hưởng một khoản % hoa hồng từ phía nhà sản xuất.
Họ có thể là đại diện của một hoặc nhiều hơn các nhà sản
xuất/ nhà cung cấp/ nhà bán lẻ lớn miễn là họ không phải
đối thủ cạnh tranh
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1. BẢN CHẤT VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI

+ Môi giới: Là tầng lớp trung gian có nhiềm vụ tìm kiếm nhu cầu thị trường,
lựa chọn các nguồn cung ứng hợp lý để thỏa mãn nhu cầu đó

+ Chức năng : xúc tiến việc mua bán hàng hóa trên thị trường, làm cho cung
cầu trên thị trường gập nhau.

+ Người môi giới không có quyền sở hữu về hàng hóa, do đó họ cũng không
phải gánh chụi rủi ro trong việc kinh doanh hàng hóa đó và cũng không
có quyền quyết định đến hàng hóa.
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1.2 Vai trò và chức năng của kênh phân phối
1.2.1 Vai trò của kênh phân phối
- Giảm chi phí phân phối cho nhà sản xuất:
- Nhà sản xuất có điều kiện tập trung nguồn lực vào sản xuất, đầu tư

chuyên môn hóa cao
- Tối thiểu hóa số lần tiếp xúc bán cần thiết để thỏa mãn thị trường mục

tiêu:
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1.2.2 Chức năng của kênh phân phối
- Chức năng thu thập thông tin
- Xúc tiến
- Đàm phán:
- Phân phối vật chất:
- Hoàn thiện hàng hóa:
- Chia sẻ rủi ro trong quá trình phân phối:
- Cung cấp tài chính:
- Thiết lập các mối quan hệ



12

1. BẢN CHẤT VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI

1.3 Những dòng lưu chuyển trong kênh phân phối
Theo Philip Kotler có 5 dòng lưu chuyển trong kênh phân phối:
- Dòng lưu chuyển vật chất: mô tả việc di chuyển hàng hóa hiện vật thật sự

trong không gian và thời gian từ người cung ứng đến nhà sản xuất, cho
đến người bán buôn hoặc trực tiếp đến thẳng người bán lẻ
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1. BẢN CHẤT VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI

- Dòng lưu chuyển quyền sở hữu: Song song với dòng lưu chuyển hàng 
hóa, dòng quyền sở hữu cũng di chuyển từ người sản xuất qua nhà bán 
buôn, nhà bán lẻ đến người tiêu dùng.
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- Dòng lưu chuyển thanh toán: mô tả sự vận động của tiền và các chứng
từ thanh toán. Luồng tiền tệ di chuyển ngược chiều với luồng hàng hóa.
Còn chứng từ thanh toán thì chuyển từ người bán đầu tiên tới người mua
cuối cùng.
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1. BẢN CHẤT VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI

- Dòng lưu chuyển thông tin: mô tả quá trình trao đổi thông tin giữa các
thành viên kênh trong quá trình phân phối. Thông thường luồng thông tin
lưu chuyển trong kênh phân phối là luồng thông tin 2 chiều: thông tin từ
người cung ứng đến người sản xuất, người tiêu dùng và thông tin phản
hồi từ phía người tiêu dùng ngược trở lại.
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1. BẢN CHẤT VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI

- Luồng quảng cáo: Philip Kotler phân chia luồng thứ năm là luồng quảng 
cáo vì sự vận động của luồng quảng cáo, xúc tiến trong kênh phân phối là 
vận động một chiều



17

NỘI DUNG

1. BẢN CHẤT VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA KÊNH PP

2. CẤU TRÚC KÊNH PP VÀ CÁC LOẠI KÊNH PP

3. CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH PP 
TRONG DOANH NGHIỆP

4. QUYẾT ĐỊNH PHÂN PHỐI HÀNG HÓA VẬT CHẤT

5. CÁC QUYẾT ĐỊNH MARKETING CỦA HOẠT ĐỘNG
BÁN LẺ, BÁN BUÔNTRONG DOANH NGHIỆP



18

2.CẤU TRÚC KÊNH PHÂN PHỐI VÀ CÁC LOẠI KÊNH PHÂN PHỐI

2.1 Cấu trúc của kênh phân phối
2.1.1 Chiều dài của kênh phân phối
- Được xác định bằng số cấp độ trung gian có mặt trong kênh
2.1.2 Bề rộng kênh phân phối
- Là số lượng trung gian ở mỗi cấp độ phân phối.
VD: Nếu DN chỉ chọn 1 cấp trung gian là bán lẻ thì số lượng nhà bán lẻ là 

bao nhiêu trên một khu vực địa lý  số nhà bán lẻ này chính là bề rộng 
kênh PP. 

- DN có thể chọn 1 trong 3 phương thức PP sau đây:
2.1.2.1 Phân phối rộng rãi
2.1.2.2 Phân phối độc quyền
2.1.2.3 Phân phối chọn lọc
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2.CẤU TRÚC KÊNH PHÂN PHỐI VÀ CÁC LOẠI KÊNH PHÂN PHỐI

2.1.2.1 Phân phối rộng rãi
• Là phương thức doanh nghiệp tìm cách bán sản phẩm qua nhều trung gian 

ở mỗi cấp độ trung gian phân phối.
• Doanh nghiệp cố gắng đưa sản phẩm tới càng nhiều điểm bán lẻ càng tốt, 

tạo cho khách hàng một sự thuận tiện tối đa khi tìm mua sản phẩm
• Sử dụng nhiều cho các sản phẩm thông dụng, thỏa mãn nhu cầu hàng 

ngày hoặc nhu cầu cấp thiết của khách hàng.
VD: Kem đánh răng, xà phòng, thuốc….
• Nhược điểm của phương pháp này: khả năng kiểm soát của nhà sản xuất 

với sản phẩm và giá cả và các dịch vụ cần thiết đi kèm không cao.



20

2.CẤU TRÚC KÊNH PHÂN PHỐI VÀ CÁC LOẠI KÊNH PHÂN PHỐI

2.1.2.2 Phân phối độc quyền
• Là phương thức ngược với phân phối rộng rãi. Trên mỗi khu vực thị

trường, doanh nghiệp chỉ bán sản phẩm qua một trung gian thương mại
duy nhất.

• VD: DN chỉ bán sản phảm qua một người bán lẻ duy nhất qua một khu
vực địa lý cụ thể. Nhà sản xuất khi đó luôn yêu cầu nhà buôn của mình
không bán sản phẩm cạnh tranh. Kiểu phân phối này thường gặp trong
các ngành như xe hơi, máy móc thiết bị…

• Ưu điểm: Giúp nhà sản xuất dễ dàng dễ dàng kiểm soát chính sách của
nhà trung gian về việc định giá bán, tín dụng, quảng cáo và các dịch vụ
khác

• Nhược điểm: làm cho việc mua sắm của khách hàng khá khó khăn nên nó
chỉ được áp dụng cho các sản phẩm có những đặc tính khác biệt được
khách hàng đánh giá cao,
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2.1.2.3 Phân phối chọn lọc
• Là phương thức ở giữa phân phối rộng rãi và phân phối độc quyền.

Doanh nghiệp sẽ tìm cách phân phối sản phẩm qua một số trung gian
được chọn lọc theo những tiêu chuẩn nhất định ở mỗi cấp độ phân phối.

VD: doanh nghiệp tìm kiếm chọn lọc một số người bán lẻ nhất định bán sản
phẩm của họ ở một khu vực thị trường cụ thể.

• Ưu điểm: doanh nghiệp không phải phân tán nguồn lực cho quá nhiều
trung gian; xây dựng mối quan hệ với các nhà trung gian đã được tuyển
chọn, doanh nghiệp bao quát thị trường và kiểm soát thị trường tốt hơn.
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2.CẤU TRÚC KÊNH PHÂN PHỐI VÀ CÁC LOẠI KÊNH PHÂN PHỐI

2.2 Các loại kênh phân phối
2.2.1 Kênh phân phối truyền thống
2.2.1.1 Bản chất
• Kênh phân phối truyền thống thường là tập hợp ngẫu nhiên của các tổ

chức cá nhân độc lập với nhau.
• Các thành viên trong kênh hoạt động trước hết vì mục tiêu trước mắt của

mình. Do đó, không có sự phối hợp thống nhất giữa các thành viên trong
kênh, thiếu sự lãnh đạo tập trung, hoạt động kém. có thể dẫn đến xung
đột về quyền lợi giữa các thành viên trong kênh.
+ Xung đột theo chiều ngang: xung đột giữa các trung gian cùng một cấp
độ phân phối trong kênh. VD, xung đột giữa những người bán lẻ cùng 1
mặt hàng.
+ Xung đột theo chiều dọc: Xung đột giữa các thành viên ở các mức độ
phân phối khác nhau trong kênh. VD xung đột giữa người bán buôn và
người bán lẻ
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2.2.1.2 Các loại kênh phân phối
a.Các kênh phân phối cho hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cá nhân
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2.CẤU TRÚC KÊNH PHÂN PHỐI VÀ CÁC LOẠI KÊNH PHÂN PHỐI

 Kênh trực tiếp (Kênh A/Kênh 0)
- Là kênh không có các thành viên trung gian, nhà sản xuất sản phẩm trực

tiếp bán sản phẩm cho người tiêu dùng cuối cùng. Khi đó nhà sản xuất thực
hiện tất cả các chức năng trong kênh.
VD: bán hàng đến tận các hộ gia đình, bán qua thư đặt hàng, bán qua hệ
thống viễn thông và bán qua cửa hàng của nhà sản xuất.
- Ưu điểm:

+ Tốc độ lưu thông hàng hóa được đẩy nhanh; đảm bảo tính chủ động
của doanh nghiệp trong hoạt động phân phối;
+ Đảm bảo mối quan hệ trực tiếp giữa doanh nghiệp sản xuất với khách
hàng; Các thông tin được truyền đạt trực tiếp từ người sản xuất tới người
tiêu dùng chính xác, kịp thời;
+ Lợi nhuận mà người sản xuất thu được sẽ cao hơn.
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Nhược điểm:
+ Không tận dụng được các công việc và chức năng mà các trung gian có thể

thực hiện.
+ Việc quản lý phức tạp do vừa phải quản lý sản xuất vừa phải quản lý phân

phối trực tiếp, phải đầu tư vốn và nhân lực.
+ Khối lượng hàng hóa tiêu thụ phụ thuộc vào trình độ của lực lượng bán

hàng.
-> Kênh phân phối này phù hợp với người sản xuất có quy mô nhỏ và thị

trường hẹp. Và phù hợp với hàng hóa dễ hư hỏng.
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Kênh 1 cấp (kênh B): Kênh gián tiếp, kênh ngắn hay còn gọi kênh phân
phối gián tiếp cấp một, bao gồm hoạt động bán hàng thông qua một loại
trung gian. Ví dụ như qua người bán lẻ

- Thông thường được sử dụng đối với các mặt hàng chuyên doanh hay cá sản
phẩm là hàng tươi sống dễ hỏng…

Ưu điểm:
+ doanh nghiệp vẫn có khả năng phát huy được những ưu điểm của kênh

phân phối trực tiếp.
+ doanh nghiệp có thể giải phóng được một phần chức năng lưu thông để

tăng cường hoạt động chuyên môn hóa, sản xuất giảm bớt số lượng vốn
và nhân lực đầu tư cho hoạt động phân phối.

-> Thường được sử dụng khi người bán lẻ có quy mô lớn, có thể mua khối
lượng lớn từ người sản xuất hoặc khi chi phí lưu kho quá đắt nếu phải sử
dụng nhà bán buôn.
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Kênh 2 cấp (Kênh C)
- Trong kênh có thêm người bán buôn.
• Ưu điểm:
+ Tận dụng được lợi thế của cả nhà bán buôn và nhà bán lẻ
- Kênh này thường được áp dụng cho những loại hàng hóa có giá trị

thấp, tiêu dùng thường xuyên như : bánh kẹo, thuốc lá….
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• Kênh dài (Kênh D)
- Là kênh dài nhất còn gọi là kênh 3 cấp
- Áp dụng cho những chủng loại hàng phong phú, có thị trường rộng
và đặc biệt là thị trường ở những vùng địa lý khác nhau.
-Đây là loại kênh phân phối hàng hóa phổ biến nhất trong hoạt động
phân phối hàng hóa. Loại kênh phân phối này thường được các nhà
sản xuất có quy mô lớn sử dụng
- Ưu điểm
+ Mang tính chuyên môn hóa cao
+ Hoạt động lưu thông hàng hóa trên thị trường linh hoạt, dự trữ hàng

hóa và điều chỉnh lưu lượng hàng hóa lưu thông hợp lý.
+ Khả năng thỏa mãn nhu cầu thị trường lớn do chuyên môn hóa cao

của nhà sản xuất và nhà phân phối.
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- Nhược điểm:
+ Nhà sản xuất không có mối quan hệ trực tiếp với người tiêu dùng

cuối cùng, do đó thông tin thu được thường là thông tin thứ cấp cho
nên không kịp thời và thiếu chính xác.

Tóm lại:
+ Việc lựa chọn kênh phân phối trực tiếp hay gián tiếp, kênh dài hay kênh
ngắn, kênh gồm mấy cấp phụ thuộc vào đặc điểm hàng hóa mà doanh nghiệp
sản xuất, phụ thuộc vào quy mô kinh doanh và trình độ của lực lượng bán
hàng.
+ Một kênh phân phối càng ngắn thì thông tin phản hồi càng kịp thời, chính
xác, độ an toàn cao; còn kênh phân phối càng dài thì thông tin thu thập được
càng khó khăn, hoạt động quản lý càng phức tạp, lượng dự trữ hàng hóa trên
kênh phân phối càng lớn, và độ rủi ro gia tăng
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2.CẤU TRÚC KÊNH PHÂN PHỐI VÀ CÁC LOẠI KÊNH PHÂN PHỐI

b. Các kênh phân phối hàng hóa về dịch vụ công 
nghiệp
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• Kênh A: là kênh trực tiếp. Các công ty sử dụng kênh này duy trì lượng
bán của chính mình để bán hàng cho người tiêu dùng. Kiểu kênh này
được sử dụng khi người mua lớn và đã xác định rõ, các nỗ lực bán đòi hỏi
đàm phán mạnh mẽ, sản phẩm có giá trị đơn vị cao và yêu cầu trợ giúp
lắp đặt hoặc hướng dẫn sử dụng.

• Kênh B: Nhà phân phối công nghiệp thực hiện nhiều chức năng kênh
khác nhau bao gồm bán, lưu kho, phân phối và tín dụng.

• Kênh C: có thêm Đại lý. Đại lý hoạt động như người bán hàng độc lập
của nàh sản xuất và giới thiệu nhà sản xuất cho người tiêu dùng công
nghiệp

• Kênh D: là kênh dài nhất, bao gồm cả đại lý và nhà phân phối
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2.2.2 Hệ thống Marketing theo chiều dọc (Vertical Marketing
System-VMS)

2.2.2.1 Bản chất
• Là các kênh phân phối có chương trình trọng tâm và quản lý

chuyên nghiệp được thiết kế để đạt hiệu quả phân phối và ảnh
hưởng Marketing tối đa. Các thành viên trong kênh có sự liên kết
chặt chẽ với nhau và hoạt động như một thể chế thống nhất, vì mục
tiêu thỏa mãn nhu cầu thị trường của cả hệ thống.

• Mục đích: VMS xuất hiện nhằm kiểm soát hoạt động của kênh và
giải quyết xung đột. Ở các nước phát triển, các kênh VMS trở
thành phổ biến và chiếm tới 64% thị trường hàng tiêu dùng.

2.2.2.2 Phân biệt sự khác nhau với kênh phân phối truyền thống
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2.2.2.2 Phân biệt sự khác nhau với kênh phân phối truyền thống
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2.2.2.3 Các loại kênh VMS
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• Hệ thống VMS sở hữu: là hình thức kênh phân phối dọc,
trong đó nhà sản xuất làm chủ sở hữu toàn bộ cả sản xuất
và phân phối, nhà sản xuất giải quyết toàn bộ quá trình
hợp tác và các xing đột phát sinh trong quá trình phân
phối

VD: Hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam cũng là
một hệ thống Marketing liên kết dọc, vì các ngân hàng là
chính là chủ sở hữu các chi nhánh của nó trên khắp cả
nước, từ thành phố cho đến các huyện, thị.
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- Hệ thống VMS hợp đồng:
• Đây là một hệ thống gồm các công ty độc lập, gắn bó với nhau

thông qua quan hệ hợp đồng phối hợp hoạt động. Mục tiêu của hệ
thống là đạt được hiệu quả cao hơn so với khi họ hoạt động riêng
rẽ. Để cạnh tranh, các nhà sản xuất và các nhà bán lẻ đã tự tổ chức
liên kết lại với nhau dưới các hình thức khác nhau như: liên kết tự
nghuyện của những người bán lẻ, dưới sự bảo trợ của nhà bán buôn,
hợp tác xã của những người bán lẻ và hệ thống nhượng quyền.

VD: Công ty Cocacola cấp giấy phép bán hàng cho các thị trường
khác nhau cho các nàh bán buôn. Theo giấy phép này, công ty cho
phép họ mua nước cốt Coca của công ty, đem về nạp ga, đóng chai
và phân phối cho những người bán lẻ ở địa phương.
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- Hệ thống VMS được quản lý: VMS được quản lý đạt được sự phối hợp ở
các giai đoạn kế tiếp trong sản xuất và phân phối không phải qua sự sở
hữu chung hay hợp đồng rằng buộc mà bằng quy mô và ảnh hưởng
của một thành viên kênh tới những người khác.

• Sự lãnh đạo thuộc về 1 hay vài thành viên có sức mạnh nhất trong
kênh. Thành viên đó có thể là nhà sản xuất hoặc nhà phân phối có uy
tín.

VD: Công ty “Protect & Gambelt” hay Unilever.. có đủ uy tín và tiểm lực để 
phối hợp hoạt động của những nhà bán bán buôn trung gian mặt hàng do 
công ty sản xuất. Các nhà bán lẻ thấy tham gia vào kênh phân phối của 
nàh sản xuất lớn này là có lợi, do có thể được hưởng thêm những ưu đãi 
khác như chiết khấu, khuyến mại, hướng dẫn cách trưng bày gian 
hàng…nên họ tự nguyện tham gia và chấp nhận các chính sách phân phối 
của công ty.



39

NỘI DUNG

1. BẢN CHẤT VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA KÊNH PP

2. CẤU TRÚC KÊNH PP VÀ CÁC LOẠI KÊNH PP

3. CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH PP 
TRONG DOANH NGHIỆP

4. QUYẾT ĐỊNH PHÂN PHỐI HÀNG HÓA VẬT CHẤT

5. CÁC QUYẾT ĐỊNH MARKETING CỦA HOẠT ĐỘNG
BÁN LẺ, BÁN BUÔNTRONG DOANH NGHIỆP



40

3. CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ
KÊNH PHÂN PHỐI TRONG DOANH NGHIỆP

3.1 Những căn cứ chọn kênh phân phối
3.1.1 Mục tiêu của kênh
Trả lời câu hỏi:
- Kênh sẽ vươn tới thị trường nào? với mục tiêu phục vụ khách hàng 

ở mức độ nào? các trung gian phải hoạt động như thế nào? 
- Những mục tiêu khác nhau đòi hỏi kênh phân phối khác nhau cả về 

cấu trúc và cách quản lý trong kênh.

3. CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH 
PHÂN PHỐI TRONG DOANH NGHIỆP
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3.1.2 Đặc điểm của khách hàng mục tiêu
+ xem xét về quy mô, mật độ, mức độ phân tán địa lý và hành vi người 

tiêu dùng.
+ Khách hàng càng ở phân tán về địa lý, khách hàng mua thường 

xuyên với lượng nhỏ thì kênh càng dài.
+ Mật độ khách hàng trên đơn vị diện tích càng cao thì càng nên sử 

dụng kênh phân phối trực tiếp
 Giải thích lý do chính khiến cho các sản phẩm cho tiêu dùng công 

nghiệp thường được bán trực tiếp?

3. CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH 
PHÂN PHỐI TRONG DOANH NGHIỆP
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3.1.3 Đặc điểm về sản phẩm
+ Những sản phẩm dễ hư hỏng cần kênh trực tiếp
+ Những sản phẩm cồng kềnh, nặng nề đòi hỏi kênh phân 

phối ngắn để giảm thiểu tối đa quãng đường vận chuyển 
và số lần bốc dỡ.

+ Những hàng hóa không tiêu chuẩn hóa như việc xây dựng 
mô hình cần bán trực tiếp.

+ Các sản phẩm có giá trị cao thường không qua trung gian

3. CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH 
PHÂN PHỐI TRONG DOANH NGHIỆP
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3.1.4 Đặc điểm của trung gian thương mại
Các trung gian thương mại có khả năng khác nhau trong 
việc thực hiện quảng cáo, lưu kho, khai thác khách hàng 
và cung cấp tín dụng. Vì vậy, doanh nghiệp cần phân tích 
để lựa chọn loại trung gian thích hợp cho kênh phân phối 
sản phẩm của mình

3. CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH 
PHÂN PHỐI TRONG DOANH NGHIỆP
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3.1.5 Kênh phân phối của đối thủ cạnh tranh
• Doanh nghiệp cần phân tích những ưu thế và những hạn

chế chủ yếu của kênh phân phối của đối thủ cạnh tranh để
thiết kế kênh phân phối của mình có khả năng cạnh tranh
cao hơn.

• Doanh nghiệp cần phải lựa chọn kênh phân phối có thể
mang lại lợi thế cạnh tranh so với kênh của đối thủ cạnh
tranh.

• Nhìn chung, cạnh tranh càng gay gắt thì nhà sản xuất càng
cần những kênh có liên kết chặt chẽ

3. CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH 
PHÂN PHỐI TRONG DOANH NGHIỆP
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3.1.6 Đặc điểm của doanh nghiệp
• Nguồn tài chính: Các nhà sản xuất có ít nguồn tài chính

thì không có khả năng tự tổ chức phân phối mà phải sử
dụng trung gian.

• Khả năng quản lý: Các nàh sản xuất ít có kinh nghiệm
quản lý phân phối thường muốn sử dụng trung gian

• Mong muốn quản lý kênh: Một số nàh sản xuất mong
muốn quản lý kênh phân phối để kiểm doát giá cả và hoạt
động xúc tiến marketing.

• Quy mô doanh nghiệp sẽ quyết định quy mô thị trường và
khả năng lựa chọn những trung gian phân phối

3. CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH 
PHÂN PHỐI TRONG DOANH NGHIỆP
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3.1.7 Đặc điểm môi trường kinh doanh
• Tình trạng phát triển kinh tế của đất nước, những quy 

định về cạnh tranh, quảng cáo…..
3.2 Lựa chọn các kênh phân phối
3.2.1 Các loại trung gian
3.2.2 Số lượng trung gian
- Số lượng trung gian còn tùy thuộc vào chiến lược hay hình

thức phân phối:

3. CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH 
PHÂN PHỐI TRONG DOANH NGHIỆP
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 Chiến lược phân phối độc quyền:
- hạn chế một cách nghiêm ngặt số lượng và chất lượng các trung 

gian tham gia vào hoạt động phân phối hàng hóa và dịch vụ của 
công ty

- mỗi trung gian được lựa chọn thực hiện hoạt động phân phối trên 
một khu vực thị trường cụ thể. Các trung gian độc quyền không 
được phép bán hàng của đối thủ cạnh tranh

 Phương thức phân phối này được áp dụng khi nhà sản xuất muốn
duy trì phần lớn việc kiểm soát về cấp độ dịch vụ, số lượng chất
lượng dịch vụ, tín dụng, xúc tiến bán hàng…mà các trung gian độc
quyền cung cấp cho người mua. Phân phối độc quyền có xu hướng
làm nổi bật hình ảnh của sản phẩm. Chiến lược này thường gặp
trong các ngành xe hơi, thiết bị, và một số mặt hàng chuyên doanh
khác

3. CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH 
PHÂN PHỐI TRONG DOANH NGHIỆP
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 Chiến lược phân phối có chọn lọc
- Phân phối chọn lọc tìm kiếm và sử dụng một số các trung gian phù

hợp nhất, phục vụ cho hoạt động phân phối hàng hóa trên một khu
vực thị trường

- Thông qua phân phối chọc lọc, công ty có thể phát triển mối quan
hệ với các trung gian đã lựa chọn và hy vọng ở họ những nỗ lực
bang hàng tốt hơn mức trung bình.

- Việc phân phối có chọn lọc cho phép nhà sản xuất chiếm lĩnh được
phần thị trường thỏa đáng với mức độ kiểm soát lớn hơn và chi phí
thấp hơn so với việc phân phối tập trung

3. CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH 
PHÂN PHỐI TRONG DOANH NGHIỆP
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 Chiến lược phân phối tập trung hay còn gọi là chiến lược phân
phối mạnh

- công ty cố gắng đưa được hàng hóa dịch vụ càng nhiều vào thị
trường càng tốt, sử dụng tối đa các thành phần trung gian trên thị
trường tham gia phân phối hàng hóa

- chiến lược này được sử dụng cho những mặt hàng và dịch vụ thông
dụng tần số sử dụng lớn như: thuốc lá, thực phẩm, dược phẩm….

3. CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH 
PHÂN PHỐI TRONG DOANH NGHIỆP
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3.2.3 Điều kiện và trách nhiệm các thành viên trong kênh
• Việc cân nhắc chính sách giá: Nhà sản xuất và các nhà trung gian 

phải thống nhất với nhau về bảng giá, bảng chiết khấu giá, đôi bên 
phải thực hiện đúng cam kết ban đầu.

• Điều kiện bán hàng bao gồm những điều kiện thanh toán như : tín 
dụng mua hàng, chiết khấu theo hình thức nào…

• Quyền hạn theo lãnh thổ: các trung gian cần biết rõ phạm vi lãnh 
thổ thị trường mà họ được giao quyền bán hàng

• Ngoài ra, nhà sản xuất cùng với trung gian bàn bạc và hợp tác với 
nhua về các dịch vụ hỗ trợ như quảng cáo, tư vấn quản trị, huân 
luyện nhân  viên….

3. CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH 
PHÂN PHỐI TRONG DOANH NGHIỆP
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3.3 Quản trị kênh phân phối
- Quản lý phân phối hàng ngày: liên quan đến việc tiếp nhận, xử lý 

đơn đặt hàng. Mỗi doanh nghiệp cần xây dựng cơ chế và quy trình 
thu thập, tập hợp và xử lý các đơn đặt hàng rõ ràng, đơn giản, gọn 
nhẹ, nhanh và chính xác cho khách hàng.

- Quản lý phân phối về dài hạn liên quan đến xây dựng các chính 
sách phân phối hợp lý. Nội dung chủ yếu của hoạt động quản lý 
kênh trong dài hàn là:

3.2.1 Khuyến khích các thành viên trong kênh
- Hợp tác: tạo mức lợi nhuận cao, chiết khấu bán lẻ cao, các điều kiện 

ưu đãi trong hợp đồng, trợ cấp quảng cáo, thi đua doanh số, phần 
thưởng vật chất và tinh thần cho các thành viên bán hàng giỏi

3. CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH 
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- Thiết lập quan hệ thành viên lâu dài, ổn định với các thành 
viên trong kênh.

- Xây dựng chương trình phân phối: Xây dựng 1 hệ thống kênh 
dọc, được quản lý chuyên nghiệp, kết hợp nhu cầu, lợi ích của 
nhà sản xuất và nhà phân phối.

3. CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH 
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3.2.2 Tuyển chọn các thành viên của kênh
Một trung gian tốt phải được xem xét trên các mặt:
• Thâm niên trong nghề, sự am hiểu về sản phẩm, về thị trường
• Có khả năng hợp tác trong kênh phân phối và xúc tiến.
• Có uy tín và có khả năng tiếp cận với thị trường mục tiêu.
• Khả năng tài chính và điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật
• Quy mô và chất lượng của đội ngũ bán hàng
• Lợi nhuận và khả năng phát triển doanh số

3. CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH 
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3.2.3 Đánh giá các thành viên của kênh
Những tiêu chuẩn để đánh giá như:
• Mức doanh số đạt được
• Mức độ lưu kho trung bình
• Thời gian giao hàng
• Cách xử lý hàng hóa thất thoát hoặc hư hỏng
• Mức hợp tác trong chương trình quảng cáo, huấn 

luyện của doanh nghiệp
• Mức độ thực hiện các dịch vụ phải làm đối với 

khách hàng

3. CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH 
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55

NỘI DUNG

1. BẢN CHẤT VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA KÊNH PP

2. CẤU TRÚC KÊNH PP VÀ CÁC LOẠI KÊNH PP

3. CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH PP 
TRONG DOANH NGHIỆP

4. QUYẾT ĐỊNH PHÂN PHỐI HÀNG HÓA VẬT CHẤT

5. CÁC QUYẾT ĐỊNH MARKETING CỦA HOẠT ĐỘNG
BÁN LẺ, BÁN BUÔNTRONG DOANH NGHIỆP



56

4. QUYẾT ĐỊNH PHÂN PHỐI HÀNG HÓA VẬT CHẤT
4.1 Bản chất của hoạt động phân phối hàng hóa vật chất
a.Khái niệm
-là hoạt động lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra việc vận tải và
lưu kho hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng nhằm phục
vụ nhu cầu của người tiêu dùng ở thị trường mục tiêu và thu
được lợi nhuận cao nhất
phải đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng với mức
chi phí hợp lý

4. QUYẾT ĐỊNH PHÂN PHỐI HÀNG HÓA VẬT CHẤT



57

Những chi phí phân phối vật chất cơ bản bao gồm: 
• Vận chuyển
• Điều hành
• Xử lý đơn đặt hàng
• Chi phí lưu kho
• Tiền thuê kho bãi
• Đóng gói
• Giao và nhận

4. QUYẾT ĐỊNH PHÂN PHỐI HÀNG HÓA VẬT CHẤT
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b. Vai trò của phân phối hàng hóa vật chất
• Phân phối vật chất là công cụ tiềm năng để tạo ra nhu cầu: 
• Hệ thống phân phối vật chất tốt giúp giảm chi phí và từ đó

giảm giá bán thu hút thêm được khách hàng:
4.2 Mục tiêu của phân phối hàng hóa vật chất
Đúng hàng – Đúng nơi – Đúng thời gian – Đạt chi phí tổi thiểu

(right goods – right place – right time – minimum cost)
4.3 Các quyết định phân phối hàng hóa vật chất
Khi đã quyết định các mục tiêu phân phối vật chất công ty phải

quyết định các vấn đề lớn sau: Xử lý đơn đạt hàng; kho bãi;
lưu kho; vận tải

4. QUYẾT ĐỊNH PHÂN PHỐI HÀNG HÓA VẬT CHẤT
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4.3.1 Xử lý các đơn hàng
Bao gồm các công việc:
• Tiếp nhận đơn hàng và chuyển gia đơn hàng đến các bộ phận 

có liên quan
• Kiểm tra khả năng thanh toán của khách hàng
• Xác định mức tồn kho của hàng hóa và địa điểm chứa hàng 

hóa
• Lập hóa đơn bán hàng và yêu cầu bổ sung hàng cho bộ phận 

sản xuất

4. QUYẾT ĐỊNH PHÂN PHỐI HÀNG HÓA VẬT CHẤT
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4.3.2 Quyết định về kho bãi, dự trữ hàng hóa
Các quyết định bao gồm:
• Xác định nhu cầu và vị trí kho bãi
• Quyết định về xây dựng hay thuê kho bãi

+ Nếu xây dựng công ty dễ kiểm soát những vốn lớn và khó thay 
đổi địa điểm khi cần thiết
+ Thuê kho bãi công cộng, công ty phải trả tiền i, thuê nhưng lại 
được lựa chọn kiểu kho, địa điểm phù hợp.

• Quyết định về phương thức xếp đặt và bốc dỡ trong kho
• Xây dựng quy trình quản lý và kiểm kê kho

4. QUYẾT ĐỊNH PHÂN PHỐI HÀNG HÓA VẬT CHẤT
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4.3.4 Quyết định về dự trữ hàng hóa trong kho
Cần xác định mức tồn kho tối ưu vừa không gián đoạn hàng vừa tiết

kiệm chi phí. Cụ thể:
• Xác định mức hàng tồn kho tối thiểu
• Xác định quy mô lượng mặt hàng tối thiểu
4.3.4 Quyết định về vận tải
-Doanh nghiệp có thể lựa chon 5 phương tiện sau: Đường săt; Đường
thủy; Đường Bộ; Đường hàng không và Đường ống.
- Khi lựa chọn phương tiện vận chuyển cần phải tính đến 6 yếu tố sau:
tốc độ vận chuyển, tần suất giao hàng, độ tin cậy, khả năng vận
chuyển các loại hàng hóa khác nhau, khả năng vận chuyển đến địa
điểm theo yêu cầu và chi phí vận chuyển.

4. QUYẾT ĐỊNH PHÂN PHỐI HÀNG HÓA VẬT CHẤT
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5. CÁC QUYẾT ĐỊNH MARKETING CỦA HOẠT ĐỘNG
BÁN LẺ, BÁN BUÔN TRONG DOANH NGHIỆP
5.1 Hoạt động bán lẻ
5.1.1 Khái niệm bán lẻ
• Là tất cả các hoạt động có liên quan đến việc bán hàng hóa hay dịch

vụ trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng sử dụng cho bản thân
chứ không phải kinh doanh.

5.1.2 Các hình thức bán lẻ
5.1.2.1 Theo tiêu thức mặt hàng bán lẻ
• Cửa hàng chuyên doanh
• Cửa hàng bách hóa
• Siêu thị:
• Cửa hàng tiện dụng

5. CÁC QUYẾT ĐỊNH MARKETING CỦA HOẠT ĐỘNG BÁN 
LẺ, BÁN BUÔN TRONG DOANH NGHIỆP
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5.1.2.2 Theo mức độ dịch vụ khách hàng cung cấp cho người 
mua

• Cửa hàng bán lẻ tự phục vụ:
• Cửa hàng bán lẻ cung cấp dịch vụ hạn chế: Chỉ cung cấp một

số ít sản phẩm, dịch vụ
• Cửa hàng bán lẻ cung cấp đầy đủ dịch vụ: Các cửa hàng bán lẻ

cung cấp đầy đủ dịch vụ thêm thường bán với giá cao, nhằm
phục vụ cho khách hàng yêu cầu cao. Các nhà hàng trong các
khách sạn cao cấp thuộc loại này.

5. CÁC QUYẾT ĐỊNH MARKETING CỦA HOẠT ĐỘNG BÁN 
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5.1.2.3 Theo hình thức bán hàng
• Bán lẻ qua cửa hàng:
• Bán lẻ không qua cửa hàng:
• Máy bán hàng tự động:
5.1.2.4 Theo hình thức sở hữu
• Cửa hàng bán lẻ độc lập:
• Tập đoàn bán lẻ: 
• Hợp tác xã bán lẻ: 
• Các đại lý độc quyền kinh tiêu:

5. CÁC QUYẾT ĐỊNH MARKETING CỦA HOẠT ĐỘNG BÁN 
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5.1.3 Các quyết định Marketing của nhà bán lẻ
a. Quyết định về thị trường trọng điểm
b. Quyết định về những mặt hàng và dịch vụ mà nhà bán lẻ

cung cấp.
Cần chú ý đến 3 yếu tố sau:
• Hỗn hợp sản phẩm mà nhà bán lẻ bán: phải phù hợp với ý đồ

mua sắm của thị trường mục tiêu.
• Hỗn hợp các dịch vụ về khách hàng: giao hàng tận nhà, bán

chụi, bảo hành, sửa chữa…
• Bầu không khí riêng của cửa hàng là yếu tố dùng để cạnh

tranh của các nhà bán lẻ

5. CÁC QUYẾT ĐỊNH MARKETING CỦA HOẠT ĐỘNG BÁN 
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c. Quyết định về giá bán
• Giá bán lẻ được xác định dựa trên cơ sở : giá mua vào + chi 

phí của nhà bán lẻ + lợi nhuận
d. Quyết định về xúc tiến hỗn hợp
• Nhà bán lẻ phải biết sử dụng các công cụ xúc tiến như quảng 

cáo, bán hàng trực tiếp, khuyến mại, tuyên truyền…
e. Quyết định về địa điểm

5. CÁC QUYẾT ĐỊNH MARKETING CỦA HOẠT ĐỘNG BÁN 
LẺ, BÁN BUÔN TRONG DOANH NGHIỆP



68

5.2 Hoạt động bán buôn
5.2.1 Khái niệm
- Bán buôn bao gồm tất cả các hoạt động nhằm bán hàng hóa và 

dịch vụ cho những người mua về để bán lại hoặc để kinh 
doanh.

- Nhà bán buôn khác với nhà bán lẻ:
• Họ giao dịch chủ yếu với khách hàng buôn bán nên ít quan 

tâm đến quảng cáo,địa điểm hay bầu không khí..
• Có phạm vi buôn bán rộng hơn và khối lượng hàng hóa giao 

dịch cũng lớn hơn
• Họ chịu những quy định về pháp luật về thuế

5. CÁC QUYẾT ĐỊNH MARKETING CỦA HOẠT ĐỘNG BÁN 
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5.2.2 Phân loại nhà bán buôn
• Nhà bán buôn hàng hóa thực sự: Đây là những doanh nghiệp có

quyền sở hữu độc lập, mua buôn hàng hóa để bán lại và có quyền
quyết định đối với hàng hóa của họ

• Các nhà môi giới và đại lý: Đây là những cá nhân và tổ chức bán
buôn nhưng không sở hữu hàng hóa mà chỉ thực hiện một số chức
năng để tạo lợi nhuận cho việc mua bán, qua đó họ hưởng tỷ lệ
phần trăm trên doanh số bán.

• Các trung gian bán buôn khác: chi nhánh, VP đại diện của nhà sản
xuất

• Họ là đại diện cho nhà sản xuất để tiếp xúc với khách hàng để thực
hiện một số chức năng thương mại được nhà sản xuất giao phó

5. CÁC QUYẾT ĐỊNH MARKETING CỦA HOẠT ĐỘNG BÁN 
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5.2.3 Các quyết định Marketing của nhà bán buôn
- Quyết định về thị trường mục tiêu
- Quyết định về những mặt hàng và thị trường cung cấp
- Quyết định về giá: Giá bán =  Giá mua + Chi phí + Lợi nhuận
- Quyết định về xúc tiến hỗn hợp: Đa số các nhà bán buôn 

không quan tâm nhiều đến hoạt động xúc tiến
- Quyết định vê địa điểm bán hàng: Họ thường đặt địa điểm tại 

những nơi giá rẻ và quan tâm đến xây dựng những kho hàng 
hiện đại được tự động hóa

5. CÁC QUYẾT ĐỊNH MARKETING CỦA HOẠT ĐỘNG BÁN 
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