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Nguyên tắc 19: Sự cân bằng giữa yếu tố Chiến lược và yếu tố Sáng 
tạo trong quản trị marketing 
 

Marketing khaùc vôùi caùc ngaønh quaûn trò khaùc cô baûn laø yeáu toá caûm tính. Tröôùc ñaây 

ngöôøi ta thöôøng ñöa vaøo quaûn trò moät loïai caùc pheùp tính raât chính xaùc vaø döïa vaøo ñoù ñeå xaùc 

laäp giaûi phaùp caïnh tranh. Ñieàu naøy chæ ñuùng ñoái vôùi lónh vöïc kinh teá hoïc vó moâ. 

 

Quaûn trò laø moät ngaønh mang ñaày tính nhaân vaên, trong ñoù coù söï ñoùng goùp ngaøy caøng 

quan troïng cuûa caùc lónh vöïc taâm lyù coäng ñoàng (humanistic psychology) vaø marketing. Quaûng 

caùo laø moät heä thoáng phöông phaùp ñi töø cô sôû cuûa hai nhoùm chuyeân ngaønh noùi treân, keát hôïp 

toång hôïp moät caùch haøi hoøa caùc lónh vöïc ngheä thuaät vaø truyeàn thoâng ñaïi chuùng. Quaûng caùo laø 

moät ngaønh raát toång hôïp vaø ñaày saùng taïo, minh chöùng cho vai troø cuûa yeáu toá saùng taïo trong 

quaûn trò marketing ngaøy nay, thaäm chí trong nhieàu lónh vöïc saûn phaåm, noù chieám vai troø quyeát 

ñònh ñeán söï thaønh baïi cuûa kinh doanh. 

 

Coâng thöùc höõu duïng cuûa chuùng toâi thöôøng ñöa ra laø: quaûn trò kinh doanh ngaøy nay coù 

50% vai troø cuûa Chieán löôïc vaø 50% vai troø cuûa Saùng taïo. Chaúng haïn hai thöông hieäu saûn 

phaåm cuøng moät ngaønh haøng, cuøng chaát löôïng, cuøng möùc phaân phoái treân thò tröôøng vaø.. cuøng 

naác giaù, thaäm chí cuøng quaûng caùo treân cuøng giôø vaøng treân cuøng moät ñaøi truyeàn hình. Saûn 

phaåm A quaûng caùo 100 spot moãi thaùng, Saûn phaåm B laø 70 spot moãi thaùng, vaäy thì ai seõ thaéng 

ai? 

Caâu traû lôøi laø khoâng phaûi ñöông nhieân Saûn phaåm A seõ thaéng Saûn phaåm B, bôûi neáu 

quaûng caùo cuûa Saûn phaåm B hay hôn, haáp daãn vaø ñöôïc nhieàu ngöôøi yeâu meán hôn thì vaãn coù 

khaû naêng thaéng aùp ñaûo Saûn phaåm A. Ñieàu naøy minh chöùng cho vai troø vaø giaù trò cuûa Saùng taïo 

trong marketing vaø trong caïnh tranh kinh doanh ngaøy nay.  

 

Thöïc ra ñoái vôùi quaûn trò tieáp thò toaøn dieän, Saùng taïo khoâng chæ coù nghóa laø Quaûng caùo! 

Moät quy trình marketing chuyeân nghieäp coù theå saùng taïo ra nhöõng saûn phaåm (hay thöông 

hieäu) môùi, haáp daãn veà lôïi ích, ñeïp veà hình aûnh saûn phaåm vaø nhaõn hieäu, hieäu quaû veà maët chi 

phí, khaû thi veà maët saûn xuaát vaø phaân phoái. 

 

Saùng taïo Marketing (taïm dòch töø Marketing Innovation) laø moät lónh vöïc raát khoa hoïc. 

Raát tieác laø ít coù doanh nghieäp Vieät Nam öùng duïng trieät ñeå tö duy naøy. Trong thöïc teá chuùng ta 

thaáy hai nhoùm theá löïc coâng ngheä vaø theá löïc kinh doanh hoaït ñoäng ñoäc laäp vôùi nhau maø chöa 

tìm thaáy tieáng noùi chung.  
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