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Nguyên tắc 6 
Sứ mệnh của thương hiệu là xác lập vào tâm trí và trái tim của 
khách hàng! 
 

Taøi saûn Thöông hieäu khoâng naèm trong nhaø maùy, trong keùt saét hay trong ngaân haøng. 

Taøi saûn Thöông hieäu naèm trong taâm trí (the Mind) vaø traùi tim (the Heart) cuûa haøng trieäu 

khaùch haøng. Ñoù cuõng chính laø söï meänh toái thöôïng cuûa taát caû caùc thöông hieäu. 

 

A.E. Lafley, CEO ñöông thôøi cuûa P&G, noùi raèng: “taøi saûn quyù nhaát cuûa chuùng ta chính 

laø con ngöôøi vaø caùc nhaõn hieäu cuûa P&G”.  

 

Taïi sao moät thöông hieäu phaûi xaùc laäp vaøo caû taâm trí vaø traùi tim cuûa khaùch haøng? Coù 

nhieàu ngöôøi laàm laãn giöõa khaùi nieäm “noåi tieáng” vôùi thöông hieäu. Baûn thaân söï noåi tieáng chæ 

taïo ra moät söï chuù yù lôùn cuûa coâng chuùng maø trong khoâng ít tröôøng hôïp, nhöõng hình aûnh xaáu vaø 

söï tai tieáng ñi keøm taïo ra nhöõng “giaû thöông hieäu”. Moät thöông hieäu ñích thöïc luoân coù hình 

aûnh ñeïp, taïo ra bôûi caû moät quaù trình noã löïc beàn bæ, tích goùp uy tín vaø chaát löôïng nhaát quaùn.  

 

Trong nhöõng khaùi nieäm gaàn ñaây veà saûn phaåm, chuùng toâi thöôøng ñeà caäp hai maûng lôïi 

ích saûn phaåm: ñoù laø phaàn lyù tính (rational) vaø phaàn caûm tính (emotional). Ñoái vôùi moät thöông 

hieäu, phaàn caûm tính bao goàm luoân caû hình aûnh, ñoái thoaïi vaø öùng xöû cuûa thöông hieäu ñoái vôùi 

coâng chuùng. Chính nhöõng taùc ñoäng naøy ñi vaøo traùi tim taïo ra tình caûm cuûa khaùch haøng vaø 

coâng chuùng ñoái vôùi moät thöông hieäu. 

 

Moät quan ñieåm ñoät phaù khaùc nöõa trong tö duy marketing ngaøy nay laø khaùi nieäm “voán 

tình caûm” (emotional capital, theo Paul Temporal). Voán tình caûm laø nhöõng noã löïc ñaàu tö hình 

aûnh cuûa thöông hieäu ñoái vôùi coâng chuùng. Khaùch haøng ngaøy nay coù theå thuï höôûng caùc lôïi ích 

caûm tính cuûa moät thöông hieäu saûn phaåm ngay caû tröôùc khi hoï boû tieàn ra chính thöùc mua saûn 

phaåm ñoù. Chaúng haïn taát caû moïi ngöôøi chuùng ta ñeàu caûm meán vaø chieâm ngöôõng hình aûnh ñeïp 

cuûa thöông hieäu Mercedes Benz qua quaûng caùo, truyeàn thoâng, baát keå raát nhieàu ngöôøi trong 

chuùng ta vaãn chöa mua moät chieác xe hôi Mercedes Benz. Ñieàu naøy moät laàn nöõa khaúng ñònh 

luaän ñieåm “Thöông hieäu chính laø ñænh cao cuûa Saûn phaåm”. 

 

Moät thöông hieäu caøng phaùt trieån thì phaàn caûm tính caøng phong phuù vaø tyû phaàn lôùn hôn 

phaàn lyù tính hay nhöõng lôïi ích cô baûn. Theo thuyeát nhu caàu cuûa Abraham Maslow, ôû caùc naác 

cao hôn trong thaùp nhu caàu, phaàn giaù trò xaõ hoäi, söï toân vinh vaø giaù trò tinh thaàn tích hôïp trong 

moät thöông hieäu saûn phaåm laøm taêng giaù trò toång theå cuûa moät thöông hieäu, bôûi ñoù cuõng chính 

laø kyø voïng (hay tham voïng chính ñaùng) cuûa taát caû moïi ngöôøi trong chuùng ta. 
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