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Nguyên tắc 11: Nguyên tắc chiến lược Kéo và Đẩy 

 

Löïc Keùo hình thaønh baèng vieäc xaùc laäp thöông hieäu vaøo taâm trí ngöôøi tieâu duøng. Moät 

“thöông hieäu maïnh” coù moät Löïc Keùo maïnh hôn laø moät thöông hieäu coù ít ngöôøi bieát ñeán. 

Chaúng haïn khi moät trong soá chuùng ta chuaån bò ñi mua moät caùi truyeàn hình, ñieàu ñaàu tieân 

chuùng ta nhôù ñoù laø moät thöông hieäu naøo ñoù, xuaát hieän trong trí nhôù (vd: Sony hay Samsung 

ñöôïc nhaéc ñeán nhieàu hôn laø moät thöông hieäu nhö Akira, raát ít ngöôøi nhaéc ñeán). Khi ñoù chuùng 

ta noùi raèng Sony coù löïc keùo maïnh hôn laø Akira. Quaûng caùo Baùo, Truyeàn hình, Taøi trôï, 

Outdoor (panoâ), Quaûng caùo löu ñoäng (roadshow), moät soá chöông trình PR… taát caû taïo ra Löïc 

Keùo. 

 

Löïc Ñaåy hình thaønh bôûi taát caû caùc noã löïc nhaém ñeán ngöôøi baùn (nhaø phaân phoái, cöûa 

haøng baùn leû). Chaúng haïn moät giaûi phaùp khuyeánh khích baùn haøng nhaém vaøo ñaïi lyù nhö mua 

“10 taëng 1” seõ taïo ra “Löïc Ñaåy”. Moät chính saùch giaù coù möùc chieát khaáu cao seõ taïo ra Löïc 

Ñaåy maïnh hôn laø moät chính saùch chieát khaáu thaáp hôn. Nhö vaäy taát caû caùc noã löïc nhaém vaøo 

ngöôøi baùn seõ taïo ra Löïc Ñaåy. 

 
Minh hoạ mô hình Kéo và Đẩy: 
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Quaûn trò Thöông hieäu bao goàm taäp hôïp caùc noã löïc taïo ra Löïc Keùo vaø caùc noã löïc taïo ra 

Löïc Ñaåy. Quaûn trò Thöông hieäu, so vôùi quaûn trò marketing thoâng thöôøng laø ôû taäp hôïp caùc 

nhoùm giaûi phaùp tieáp thò taïo ra Löïc Keùo (marketing above-the-line) vaø nhoùm giaûi phaùp tieáp 

thò taïo ra Löïc Ñaåy (marketing below-the-line). Moâ hình keùo vaø ñaåy neâu baät nhöõng lôïi theá raát 

lôùn trong quaûn trò tieáp thò thöông hieäu bôûi noù ñaùp öùng tö duy caïnh tranh ngaøy nay: “caïnh 

tranh laø moät chaïy ñua song haønh, chöù khoâng phaûi laø cuoäc ñoái ñaàu tröïc dieän”. Ñieàu naøy seõ 

ñöôïc ñeà caäp chi tieát hôn trong nguyeân taéc thöù 15. 

 

 

 

 
(Mô hình Kéo và Đẩy trên đây do Chuyên gia Thương hiệu Võ Văn 
Quang thiết lập và giữ Bản quyền) 
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