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Nguyên tắc 17: Sự phối hợp và lượng hóa các phương pháp phân 
khúc để xác định thị trường tiềm năng và tạo ra sản phẩm mới. 
 

Phaân khuùc & Ñònh vò (segmentation & positioning) laø moät caëp khaùi nieäm höõu hieäu cuûa 

quaûn trò thöông hieäu. Ñoái vôùi caùc coâng ty ña quoác gia coù thöông hieäu haøng ñaàu, vieäc öùng 

duïng toái ña caùc phöông phaùp phaân khuùc vôùi söï hoã trôï ñaéc löïc cuûa nghieân cöùu marketing laø 

coâng vieäc baét buoät, maëc duø khaù toán keùm, laøm cô sôû cho haøng loaït caùc quyeát ñònh vaø giaûi phaùp 

kinh doanh.   

 

Ñieåm khaùc bieät cô baûn trong nhaän thöùc marketing cuõ vaø môùi laø gì? 

Ñoái vôùi tröôøng phaùi marketing cuõ, ngöôøi ta thöôøng xem phaân khuùc & ñònh vò laø caùc 

baøi toaùn ñôn bieán, caùc yeáu toá cô sôû ñeå xem xeùt phaân khuùc thöôøng chæ laø moät hai moät vaøi tham 

soá cô baûn nhö thu nhaäp, tuoåi, giôùi tính hay ngheà nghieäp. Baøi toaùn phaân khuùc thaät ra phöùc taïp 

hôn chuùng ta nghó, bôûi neáu xeùt toaøn dieän taát caû caùc tham soá thì thöïc chaát ñoù laø moät phöông 

trình ña bieán ñaët ra moät thöû thaùch raát lôùn cho caùc nhaø quaûn trò duy lyù.  

 

Ñieàu caàn löu yù laø moät giaûi phaùp ñònh vò khoân ngoan seõ “taïo ra moät phaân khuùc môùi”. 

 

Tö duy naøy seõ gaây khoù chòu ñoái vôùi moät soá ngöôøi, nhöng ñaây laø thöïc teá. Nhö vaäy thì 

söï phoái hôïp veà maët chieán löôïc giöõa Phaân khuùc vaø Ñònh vò laø raát caàn thieát. Marketing hieän ñaïi 

chuù troïng ñeán xu höôùng, töùc nhu caàu cuûa töông lai gaàn chöù khoâng phaûi döïa treân nhu caàu cuûa 

ngaøy hoâm nay. Nhö vaäy moät khi chuùng ta coù moät giaûi phaùp ñònh vò mang tính ñoät phaù, seõ hình 

thaønh moät nhoùm khaùch haøng môùi maø trong caùc khaûo saùt tröôùc ñaây chöa töøng xuaát hieän. Bôûi 

khoâng phaûi luùc naøo con ngöôøi cuõng bieát tröôùc taát caû nhöõng gì mình caàn. Caùc khaûo saùt thò 

tröôøng thöôøng giuùp chuùng ta tìm ra nhöõng nhu caàu hieän höõu thoâng qua söï quan saùt cuûa khaùch 

haøng ñoái vôùi moâi tröôøng xung quanh hoaëc thoâng tin maø hoï coù ñöôïc cho ñeán thôøi ñieåm hieän 

taïi.  

 

Söï phoái hôïp vaø löôïng hoùa caùc phaân khuùc coøn laø moät baøi toaùn ña bieán phöùc taïp. Chíng 

vì vaäy ñeå ñi saâu vaøo taâm lyù bí hieåm cuûa khaùch haøng, caùc phöông phaùp hieän nay coøn khai thaùc 

caû nhöõng cô hoäi quan saùt haønh vi khaùch haøng trong caùc moâi tröôøng hay tình huoáng ho aøn toaøn 

töï nhieân khoâng bò taùc ñoäng bôûi caùc baøi phoûng vaán hoaëc ngöôøi phoûng vaán.  

 

Trong trang kế tiếp chúng ta xem một ví dụ điển hình ứng dụng phân khúc khác nhau 
trong mô hình VALS (Value and Lifestyle Segmentation): 
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