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Nguyên tắc 4 
Nhà tiếp thị cần có khả năng tác động và thuyết phục người khác 

 

Söù meänh cuûa thöông hieäu laø xaùc laäp vaøo trong taâm trí vaø traùi tim haøng trieäu khaùch 

haøng. Ñeå thöïc hieän ñöôïc söù meänh naøy, nhaø tieáp thò luoân taän duïng taát caû moïi cô hoäi vaø phöông 

caùch coù theå coù ñeå thuyeát phuïc khaùch haøng, moät caùch tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp. Vì vaäy moät nhaø 

tieáp thò gioûi phaûi laø moät ngöôøi coù khaû naêng thuyeát phuïc xuaát saéc. Thaäm chí moät soá hoï coøn laø 

nhöõng caù nhaân coù höôûng ñoái vôùi coâng chuùng. Ñoù chính laø caùc söù giaû thöông hieäu. 

 

Trong coâng taùc quaûn trò haøng ngaøy, chuùng ta cuõng thöôøng gaëp phaûi nhöõng tình huoáng 

thöû thaùch khaû naêng thuyeát phuïc ñoàng söï vaø caáp treân cuõng nhö trieån khai caùc chöông trình cho 

ñoäi nguõ laøm coâng taùc thò tröôøng. Khi ñoù ñoøi hoûi moät khaû naêng dieãn thuyeát vaø thu phuïc ñaùm 

ñoâng xuaát saéc, töø ñoù coâng vieäc trieån khai caùc caùc chöông trình marketing seõ ñöôïc söï hoã trôï, 

haäu thuaãn maïnh meõ töø caùc nhoùm coù lieân quan. 

 

Naêng löïc thu huùt ñaùm ñoâng vaø taïo aûnh höôûng voán laø yeáu toá cô baûn cuûa moät nhaø laõnh 

ñaïo, cuõng ñöôïc theå hieän nhö moät thuoäc tính caàn thieát cuûa caùc thöông hieäu maïnh. Nhö vaäy 

vieäc xaùc laäp vò trí thöông hieäu saûn phaåm taïo choã ñöùng trong loøng coâng chuùng laø moät chuoãi noã 

löïc lieân tieáp cuûa quaù trình thuyeát phuïc, gaây aûnh höôûng vaø xaây döïng hình aûnh, ñi ñoâi vôùi vieäc 

giöõ ñuùng cam keát veà nhöõng tuyeân boá chaát löôïng cuûa mình. Taát caû caùc noã noùi treân ñeàu xuaát 

phat töø naêng löïc caù nhaân cuûa con ngöôøi (nhaø quaûn trò) ñöùng ñaèng sau moãi saûn phaåm, moãi 

thöông hieäu. 

 

Richard Branson laø moät ví duï sinh ñoäng veà söï phaùt trieån vaø thaønh coâng cuûa taäp ñoaøn 

thöông hieäu Virgin. Hình aûnh cuûa Sir Richard Branson coù söùc loâi cuoán khoâng chæ toaøn theå 

nhaân vieân coâng ty treân toaøn caàu maø coøn taùc ñoäng ñeán ñoái taùc, khaùch haøng beân ngoaøi coâng ty. 

Moät hình aûnh khaùc khoâng theå khoâng neâu ra ôû ñaây chính laø Bill Gates. Con ngöôøi naøy coù söùc 

thuyeát phuïc to lôùn baèng chính naêng löïc vaø tính caùch caù nhaân cuûa mình, goùp moät tyû leä ñaùng keå 

trong vieäc taïo laäp thöông hieäu Microsolf. 

 

Rieâng ñoái vôùi caùc nhaø quaûn lyù treû, moät vieäc caàn thieát phaûi laøm ñoù laø xaùc laäp chieán 

löôïc ñònh vò hình aûnh thöông hieäu caù nhaân, tìm ra nhöõng yeáu toá khaùc bieät taïo söùc huùt ñoái vôùi 

coâng chuùng tröïc tieáp cuûa mình. Ñoàng thôøi phaûi reøn luyeän kyõ naêng thuyeát phuïc ñaùm ñoâng nhö 

moät phaåm chaát caàn thieát cho moät nhaø laõnh ñaïo doanh nghieäp xuaát saéc cuûa töông lai. 
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