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Tác giả: Võ Văn Quang- chuyên gia Thương hiệu  

 

Nguyên tắc 20: Mô hình “Marketing 7P” mô hình quản trị toàn diện 
 

Döïa vaøo kinh ngheäm vaø suï ñuùc keát nguyeân lyù marketing hieän ñaïi, chuùng toâi ñaõ xaây 

döïng moät moâ hình quaûn trò marketing ñôn giaûn nhöng xuùc tích vaø deã hieåu maø haàu heát caùc nhaø 

quaûn trò doanh nghieäp ñeàu naém baét khoâng quaù khoù khaên, aùp duïng linh hoaït trong doanh 

nghieäp cuûa mình trong vieäc xaùc laäp boä maùy, xaây döïng chieán löôïc vaø tìm ra nhöõng ñoái saùch 

caïnh tranh hieäu quaû toaøn dieän cho thöông hieäu saûn phaåm vaø cho caû doanh nghieäp trong moät 

thôøi ñaïi maø marketing ñang ñoùng goùp phaàn quyeát ñònh trong caùc chieán löôïc kinh doanh thaønh 

coâng treân nhieàu lónh vöïc khaùc nhau: töø ngaân haøng, baûo hieåm, xe maùy, cho ñeán haøng tieâu 

duøng thoâng duïng, du lòch, giaûi trí, ngheä thuaät ñaïi chuùng, truyeàn thoâng… 

 

Moâ hình Marketing 7P naøy bao goàm 3 naác: naác 1 laø “4P” töùc 4 yeáu toá cô baûn trong 

quaûn trò marketing. Ñoù laø nhoùm caùc giaûi phaùp (hay chieán löôïc) Saûn phaåm, töø yù töôûng cho ñeán 

saûn xuaát ra saûn phaåm, trong ñoù khoâng queân ñònh nghóa saûn phaåm laø moät taäp hôïp caùc lôïi ích; 

Nhoùm keá tieáp laø caùc giaûi phaùp Giaù, töø chi phí cho ñeán chieát khaáu phaân phoái vaø giaù tieâu duøng; 

Keá ñeán laø caùc giaûi phaùp veà phaân phoái vaø baùn haøng vaø sau cuøng laø caùc giaûi phaùp Quaûng baù 

thöông hieäu saûn phaåm (neân nhôù laø quaûng baù thöông hieäu, trong ñoù coù saûn phaåm, chöù khoâng 

phaûi quaûng baù saûn phaåm). 

ÔÛ caáp ñoä 2, chuùng ta quan taâm ñeán hai nhoùm giaûi phaùp loät taû tinh thaàn cô baûn cuûa 

quaûn trò, ñoù laø yeáu toá Con ngöôøi vaø yeáu toá Heä thoáng.  

ÔÛ caáp ñoä 3, chuùng ta tìm hieåu vai troø cuûa tö töôûng, trieát lyù, vaên hoùa trong moät toå chöùc, 

hay cuï theå laø trong moät doanh nghieäp. Caùc giaûi phaùp ôû caáp ñoä naøy theå hieän bôûi söù meänh hay 

taàm nhìn cuûa doanh nghieäp, cuûa thöông hieäu; vaên hoùa, nhöõng thoùi quen öùng xöû vaø chuaån giaù 

trò trong doanh nghieäp, cuõng nhö giöõa thöông hieäu öùng xöû tröôùc coäng ñoàng; tö töôûng, taàm 

nhìn vaø giaù trò cuûa toå chöùc cuõng caàn phaûi ñöôïc thoâng ñaït moät caùch hieäu quaû ñeán vôùi toaøn theå 

caù nhaân tröïc thuoäc (stake holder) vaø keå caû ñoái vôùi coäng ñoàng trong ñoù dó nhieân laø coù khaùch 

haøng, ngöôøi tieâu duøng, ñoái taùc, ngöôøi thaân cuûa hoï, hay noùi roäng hôn laø cuûa to aøn xaõ hoäi. 

 

Trong chieán löôïc phaùt trieån beàn vöõng, moâ hình 7P caøng ngaøy caøng chöùng minh hieäu 

quaû cuûa noù. 
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 Lần đầu tiên tại Việt Nam, một mô hình quản trị mới tiên tiến do chính người Việt Nam, 
một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực marketing, sáng lập và đúc kết thành phương thức quản 
trị hữu hiệu. 
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