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Nguyên tắc 13: Thương hiệu là phương tiện và là mục tiêu của chiến lược 
kinh doanh thành công 
 

Muïc tieâu kinh doanh luoân luoân phaûi laø lôïi nhuaän. Tuy nhieân caøng ngaøy chuùng ta caøng 

thaáy nhöõng muïc tieâu mang tính chaát “phi lôïi nhuaän” (noùi theo caùch cuõ) xuaát hieän trong caùc 

toân chæ haønh ñoäng cuûa nhieàu doanh nghieäp hay chí ít taát caû nhöõng thöông hieäu, doanh nghieäp 

thaønh coâng ñeàu quan taâm ñeán vaán ñeà chia seû quyeàn lôïi (keå caû lôïi nhuaän) vaø traùch nhieäm 

coäng ñoàng. Nhö vaäy kinh doanh ngaøy nay khoâng thuaàn tuùy chæ mang tính lôïi nhuaän. Hieåu 

theo ngoân ngöõ söù meänh thöông hieäu thì kinh doanh ngaøy nay söû duïng tö duy marketing nhaèm 

muïc ñích xaây döïng thöông hieäu maïnh, nhöng, keát quaû laø doanh soá vaø lôïi nhuaän seõ ñi cuøng vôùi 

söï hình thaønh thöông hieäu maïnh ñoù.  

 

Hieåu veà vai troø thöông hieäu laø “phöông tieän”, chuùng ta haõy nhìn vaøo caùch maø caùc 

chöông trình nhöôïng quyeàn thaønh coâng ñang dieãn ra. Thöông hieäu maïnh luùc naøy ñöôïc khai 

thaùc nhö moät phöông tieän gia taêng ñieåm tieáp xaùc vôùi khaùch haøng taïi nhieàu nôi khaùc nhau. 

Thöông hieäu James Bond ngaøy nay ñöôïc khai thaùc khoâng chæ rieâng trong lónh vöïc ñieän aûnh, 

maø coøn laø thôøi trang, phuï trang vaø nhieàu hình thöùc khaùc nhau.  

 

Moät chieán löôïc laáy phaân phoái vaø thöông hieäu laøm giaûi phaùp troïng taâm ñöôïc chuùng toâi 

goïi laø “Chieán löôïc P3 & P4”. Caùc taäp ñoaøn kinh teá laâu nay chæ chuù troïng ñeán saûn xuaát vaø 

kinh doanh trong moät moâi tröôøng caïnh tranh seõ coù luùc caûm thaáy maát daàn nhöõng lôïi theá so 

saùnh truyeàn thoáng. Ñieàu naøy coù theå hieåu raèng khoûang caùch veà naêng löïc saûn xuaát vaø hieäu quaû 

chi phí thaáp caøng ngaøy caøng bò thu heïp, bò baùm ñuoåi bôûi caùc ñoái thuû. Chieán löôïc ñoù (taïm goïi 

laø P1& P2) caøng ngaøy caøng trôû neân beá taéc, ñoù laø ñieàu maø chuùng ta ñang nhaän ra. Chaúng haïn 

nhö vieäc xem nguoàn lao ñoäng reû khoâng phaûi laø moät lôïi theá maø neân xem laø moät noãi buoàn. 

 

Moät soá doanh nghieäp tieân phong gaàn ñaây ñaõ xaây döïng caùc heä thoáng phaân phoái vaø 

khoâng ngöøng thuùc ñaåy quaûng baù hình aûnh thöông hieäu; xem thöông hieäu vöøa laø muïc tieâu vöøa 

bieát khai thaùc thöông hieäu nhö moät phöông tieän kinh doanh höõu hieäu. 

 
Các phương thức kinh doanh hiện đại và kinh doanh trên mạng internet ngày nay cũng 

vận dụng những mô hình mới mà trong đó chúng tôi phân tích thấy có sự tương đồng với nguyên 
tắc P3&P4 của Brand Marketing. 
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