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Nguyên tắc 16: mỗi dòng sản phẩm có mức độ khai thác thương 
hiệu khác nhau, tùy thuộc vào hàm lượng giá trị lý tính và cảm tính 
 

Döïa treân ñònh nghóa “saûn phaåm laø moät taäp hôïp caùc lôïi ích, trong ñoù coù nhoùm caùc lôïi 

ích lyù tính vaø lôïi ích caûm tính” töø ñoù hình thaønh phöông phaùp phaân loaïi saûn phaåm theo haøm 

löôïng lôïi ích lyù tính vaø lôïi ích caûm tính. 

 

Caùch ñònh nghóa vaø phaân loaïi naøy seõ raát höõu ích trong khaù nhieàu öùng duïng thöïc tieãn. 

Tröôùc tieân laø döôùi goùc ñoä quaûn lyù nhaø nöôùc, nhö vieäc aán ñònh phaàn traêm nhaân saùch chi quaûng 

caùo toái da cho taát caû caùc ngaønh haøng khoâng vöôït quaù moät möùc cuï theå (7% chaúng haïn) nhö 

tröôùc ñaây laø khoâng coù cô sôû. Veà nguyeân lyù, moät saûn phaåm raát thieân veà lyù tính, hay thuaàn lyù 

tính thì haøm löôïng giaù trò hình aûnh seõ raát thaáp vaø haàu nhö khoâng ñaùng keå. Saûn phaåm theùp xaây 

döïng chaúng haïn, chæ caàn tyû leä chi cho quaûng caùo vöôït quaù 1% thì ñaõ xem nhö khoâng khaû thi. 

Trong khi ñoù caùc saûn phaåm “caûm tính” nhieàu hôn nhö ngaønh haøng hoùa myõ phaåm, caùc doanh 

nghieäp coù theå chi ñeán treân 10% doanh soá. 

 

Beân caïnh ñoù, trong cuøng moät ngaønh haøng, saûn phaåm ñöôïc ñònh vò ôû naác cao coù theå 

khai thaùc giaù trò caûm tính nhieàu hôn moät saûn phaåm cuøng loaïi ñöôïc ñònh vò ôû naác thaáp. Nhöõng 

nguyeân taéc caên baûn naøy giuùp doanh nghieäp vaø caùc nhaø quaûn lyù traùnh ñöôïc nhöõng giaûi phaùp 

caïnh tranh sai laàm hoaëc caùc chính saùch quaûn lyù vó moâ khoâng phuø hôïp. 

Moät trong nhöõng ñieàu maø doanh nghieäp Vieät Nam ñang ñöông ñaàu laø laøm sao caïnh tranh vôùi 

saûn phaåm cuûa Trung Quoác cuøng loaïi ñöôïc baùn vôùi giaù reû hôn treân thò tröôøng theá giôùi. Ñoái vôùi 

caùc saûn phaåm coù ñoä ñoàng nhaát cao ngöôøi Trung Quoác luoân coù lôïi theá veà naêng suaát cao vaø giaù 

thaønh thaáp. Tuy nhieân ñoâi vôùi caùc saûn phaåm ñoøi hoûi yeáu toá thaåm myõ, giaù trò caûm tính, yeáu toá 

thôøi trang vaø ñoøi hoûi söï linh hoaït trong thieát keá, kieåu daùng, maãu maõ thì doanh nghieäp Vieät 

Nam coù nhieàu cô hoäi caïnh tranh hôn. 

 

Khi nhu caàu thò tröôøng phong phuù vaø ña daïng thì khaû naêng khai thaùc caùc yeáu toá lôïi ích 

caûm tính vaø lôïi ích thöù caáp caøng nhieàu trong khi khoaûng caùch khaùc bieät veà lôïi ích cô baûn caøng 

ngaøy caøng bò thu heïp. 
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