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20 Nguyên tắc đổi mới tư duy Tiếp thị Thương hiệu 
     

Tác giả: Võ Văn Quang- chuyên gia Thương hiệu 

 

Nguyên tắc 14: Thương hiệu không chỉ là hệ thống nhận diện mà là 
một chiến lược tiếp thị thương hiệu tổng thể và sâu sắc 

 

Trong nhöõng naêm ñaàu cuûa neàn kinh teá thöông hieäu (moät caùch goïi môùi cuûa kinh teá thò 

tröôøng caïnh tranh laønh maïnh) dieãn ra ôû nöôùc ta trong 10 naêm trôû laïi ñaây, doanh nghieäp Vieät 

Nam ñaõ yù thöùc vieäc xaây döïng thöông hieäu duø baèng nhöõng böôùc ñi doø daãm nhöng ñaõ mang laïi 

keát quaû tích cöïc ñaùng traân troïng. Nhöõng noã löïc xaây döïng thöông hieäu baày giôø ñaõ mang laïi 

moät vò theá môùi cho raát nhieàu doanh nghieäp Vieät Nam. Moät trong nhöõng daáu moác veà söï leân 

cuûa Thöông Hieäu Vieät laø chöông trình quaûng baù Sea Games 22 khi ñoù caùc thöông hieäu Vieät 

Nam ñoùng goùp ñeán 2/3 toång soá tieàn taøi trôï vôùi möùc ngaân saùch ñöôïc tính bôûi haøng trieäu usd. 

 

Tuy nhieân trong quaù trình tieáp xuùc doanh nghieäp, chuùng toâi nhaän thaáy phaàn lôùn doanh 

nghieäp Vieät Nam chöa aùp duïng chieán löôïc tieáp thò thöông hieäu vaø chöa tieáp caän moâ hình 

quaûn trò thöông hieäu trong doanh nghieäp. Nhieàu doanh nghieäp gaàn ñaây ñaõ aùp duïng thaønh 

coâng moâ hình quaûn trò thöông hieäu vaø thu huùt ñöôïc nguoàn nhaân löïc chaát löôïng cao töø caùc 

coâng ty ña quoác gia chaûy ngöôïc veà vaø nguoàn caùn boä quaûn lyù coù tö duy môû töï ñaøo taïo vaø ñöôïc 

ñaøo taïo töø caùc loø marketing chuyeân nghieäp.  

 

Moät chieán löôïc tieáp thò thöông hieäu toång theå nhieàu hôn moät heä thoáng nhaän dieän coù 

ñöôïc. Chieán löôïc Tieáp thò Thöông hieäu toång theå tham gia caû vaøo vieäc nghieân cöùu phaùt trieån 

saûn phaåm môùi vaø cô caáu saûn phaåm hoaøn chænh; caùc giaûi phaùp giaù vaø chi phí toaøn dieän, hoaïch 

toaùn lôïi nhuaän vaø ñaàu tö treân quan ñieåm thöông hieäu; chieán löôïc vaø phöông phaùp toå chöùc 

phaân phoái chuyeân nghieäp vaø ñöôïc löôïng hoùa toaøn dieän; söï phaân tích hình aûnh thöông hieäu 

treân cô sôû khaùi quaù hoùa saûn phaåm (conceptualized), treân quan ñieåm khaùch haøng vöôït khoûi 

thöïc theå hieän höõu cuûa saûn phaåm taïo ra nhöõng thöông hieäu coù söù meänh, coù tính caùch, vaø coù aán 

töôïng toát trong loøng coâng chuùng.  

 

Chiến lược Thương hiệu song hành với chiến lược kinh doanh, hoặc thậm chí chiến lược 
thương hiệu còn vượt qua khỏi quy mô và tầm hoạt động của một chiến lược cấp công ty! Điều 
này thực tế rất lý thú với những ai đồng quan điểm với chúng tôi xem thương hiệu là thực thể 
bao trùm, vượt ra khỏi ranh giới sản phẩm và ranh giới doanh nghiệp. 

 

   

(Chuyên gia Thương hiệu Võ Văn Quang: Nhà Tư vấn 
Chiến lược thương hiệu hàng đầu) 
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