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Nguyên tắc 12: 
Nhà tiếp thị phải sống giữa các mối quan hệ cộng đồng 

 

Söù meänh cuûa Thöông hieäu laø xaùc laäp vaøo taâm trí vaø traùi tim cuûa khaùch haøng. Vì vaäy 

ñeå xaây döïng thöông hieäu maïnh, caùch toát nhaát ñoái vôùi moät nhaø tieáp thò laø soáng giöõa coäng 

ñoàng. Ñoù laø phöông caùch duy nhaát ñeå giuùp chuùng ta thaáu hieåu moïi ngoùc ngaùch nhu caàu ngöôøi 

tieâu duøng. Moät soá nhaø quaûn trò chuyeân nghieäp coù theå cho raèng nghieân cöùu thò tröôøng laø giaûi 

phaùp höõu hieäu nhaát ñeå thaáu hieåu ngöôøi tieâu duøng. Nhöng khoâng phaûi luùc naøo chuùng ta coù ñuû 

ñieàu kieän theå thöïc hieän caùc chöông trình nghieân cöùu thò tröôøng toán keùm. Moät soá nhaø quaûn trò 

chöa heà thöïc hieän baát lyø moät chöông trình nghieân cöùu marketing nghieâm tuùc nhöng baûn thaân 

hoï laïi coù theå phaùn ñoaùn ñuùng nhu caàu. Ñieàu naøy chæ ñuùng vôùi ngöôøi luoân luoân soáng giöõa thò 

tröôøng, suy nghó baèng tö duy cuûa khaùch haøng chöù khoâng phaûi theo tö duy chuû quan cuûa mình. 

 

Marketing khoâng daønh cho nhöõng ngöôøi suoát ngaøy soáng kheùp kín vaø chæ nghieân cöùu 

saâu caùc vaán ñeà lyù thuyeát. Matrketing chæ ñuùng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coù oùc quan saùt thöïc teá, 

khoâng chaáp nhaát nhöõng ñieàu luaät, khoâng caàn quaù nhieàu caùc quy luaät hay kinh nghieäm coá höõu. 

Maø caàn hôn ñoù laø tính toø moø, söï khieâm toán vaø côûi môû, bieát laéng nghe nhöõng yù kieán traùi 

ngöôïc. 

 

Nhöõng thöông hieäu thaønh coâng ngaøy nay ñeàu xaùc laäp chieán löôïc taïo ra nhöõng moái 

quan heä vôùi khaùch haøng vaø theå hieän chieán löôïc ñoù baèng nhöõng haønh ñoäng, keá hoaïch cuï theå 

mang tính saùng taïo vaø thieát thöïc vôùi coäng ñoàng. Moät coâng ty theùp gaén hình aûnh vaøo chöông 

trình “ngoâi nhaø mô öôùc”, moät coâng ty xe maùy khôûi xöôùng chöông trình truyeàn thoâng “an toaøn 

giao thoâng”, moät nhaõn bia danh tieáng taøi trôï saùng laäp neân “giaûi thöôûng Sao Ñoû”. Caùc giaûi 

phaùp naøy hình thaønh moät caùch töï nhieân vaø khoâng goø eùp, töø chính tö duy hoøa nhaäp coäng ñoàng 

cuûa caùc nhaø quaûn trò thöông hieäu. 

 
Quá trình say mê gắn mình vào các mối quan hệ và văn hóa cộng đồng giúp cho nhà tiếp 

thị, nhà kinh doanh nói chung, có một trực giác nhạy bén. Trong không ít trường hợp trực giác 
này giúp cho nhà kinh doanh sáng suốt đưa ra quyết sách khả thi hơn cả các báo cáo nghiên cứu 
thị trường tốn kém. Một trong những tình huống như vậy là trường hợp Akiro Morita (chủ tịch 
Sony) đưa ra các phán quyết sáng suốt liên quan đến việc tung sản phẩm Walkman, bác bỏ 
những lời khuyên “trái ngược” từ các công ty nguyên cứu thị trường. 
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