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Nguyên tắc 8 
Nguyên tắc mới của P4: quảng bá thương hiệu chứ không phải quảng bá sản 
phẩm. 

 

Raát nhieàu nhaø chuyeân moân vaãn coøn nghó raèng P4 trong 4 yeáu toá marketing cô baûn coù 

nghóa laø “quaûng baù saûn phaåm”. Ñaây cuõng laø moät trong nhöõng khaùc bieät giöõa Tieáp thò vaø Tieáp 

thò Thöông hieäu. Tieáp thò, hay Tieáp-thò-saûn-phaåm laáy khaùi nieäm saûn phaåm hay voøng-ñôøi-saûn-

phaåm laøm ñoái töôïng trung taâm. Coøn tieáp thò thöông hieäu laáy thöông hieäu (töùc saûn phaåm coù 

thöông hieäu) laøm ñoái töôïng trung taâm. Söï khaùc bieät naøy tuy raát nhoû nhöng noù mang yù nghóa 

raát lôùn. Chaúng haïn noùi theo “tieáp thò saûn phaåm” chuùng ta seõ quaûng caùo veà söõa baèng khaåu 

hieäu “söõa laø raát toát cho söùc khoûe”. Tuy nhieân quyù vò seõ thaáy roõ raøng raèng vieäc quaûng baù 

“söõa” chung chung nhö vaäy khoâng theå mang laïi lôïi theá so saùnh giöõa moät saûn phaåm söõa coù 

thöông hieäu A vôùi saûn phaåm söõa coù thöông hieäu B. Nhö vaäy ñoái vôùi doanh nghieäp vieäc aùp 

duïng “tieáp thò saûn phaåm” laø moät sai laàm nghieâm troïng.  

 

Doanh nghieäp, hay caùc thöïc teå kinh teá xaõ hoäi caáp vi moâ, khoâng theå aùp duïng marketing 

chung chung maø phaûi aùp duïng “tieáp thò thöông hieäu”. Theo ñoù vieäc quaûng baù thöông hieäu saûn 

phaåm trong ví duï treân ñaây seõ laø: “söõa A laø raát toát cho söùc khoûe”. Hai caâu naøy chæ khaùc nhau ôû 

phaàn ñònh danh: “söõa” vaø “söõa nhaõn hieäu A”. Nhaân ñaây chuùng toâi cuõng xin löu yù moät ñònh 

nghóa boå sung cho thöông hieäu, raèng, teân thöông hieäu khoâng theå laø moät danh töø chung, maø 

phaûi ít nhaát laø moät danh töø rieâng (söõa laø danh töø chung, söõa Moäc Chaâu hay söõa Delta laø danh 

töø rieâng vaäy). 

 
Dưới góc độ sâu sắc của triết lý thương hiệu, vọi thế của thương hiệu ngày nay đã bao 

trùm và vượt ra khỏi ranh giới sản phẩm. Thậm chí thương hiệu đã vượt qua ranh giới doanh 
nghiệp. Khái niệm P4 trong 4P cơ bản được nhìn nhận dưới góc độ cao hơn là vì vậy. 
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