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Những chủ điểm chính

1. Tiệp cận khái niệm

2. Thương hiệu & lộ trình

3. Quy tắc & phụ lục
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2. SỰ GIA 
TĂNG CỦA ĐỐI

THỦ CẠNH
TRANH TRỰC  

TIẾP

3. NGÂN SÁCH 
HẠN HẸP &

TRUYỀN
THÔNG RỜI  

RẠC

1. CẠNH 
TRANH GIÁ 
& CHI PHÍ

5. CHIẾN 
LƯỢC THAY

ĐỔI
THƯỜNG  

XUYÊN

6. TỐC ĐỘ ĐỔI
MỚI CHẬM &
SỰ SÁNG TẠO
KHÔNG CAO

7. ĐẦU TƯ 
DÀN TRẢI

4. QUẢN 
TRỊ QUAN  
HỆ PHỨC

TẠP

8 RÀO CẢN TRONG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

8. VIỄN CẢNH 
KHÔNG

SÁNG & TẦM
NHÌN BỊ THU 

HẸP



CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU LÀ GÌ ?

Ba nhân tố chính để xây dựng thương hiệu thành công

Thương liệu là tổng thể các liên kết,
cảm xúc, thái độ và nhận thức liên
quan đến một công ty, sản phẩm hay
dịch vụ. Thương hiệu là mối gắn kết
với khách hàng và là lới hứa đảm
bảo cung cấp các dịch vụ, lợi ích và
tính năng cụ thể.

Tại sao phải đầu tư xây dựng
thương hiệu?

Không có bằng sáng chế, cách biệt
công nghệ hay rào cản gia nhập,
thương hiệu là một trong những tài
sản mà công ty có thể sở hữu vô
thời hạn, dựa vào để có thể trích
xuất giá trị và tăng biên theo thời
gian.

Những thương hiệu phát triển bền vững nhất luôn có sự liên kết chặt chẽ giữa chiến 
lược thương hiệu và các kế hoạch về nhu cầu khách hàng.

Để phát triển chiến lược thương hiệu hiệu quả, DN cần 3 nhân tố chiến lược then chốt:

1) Định vị thương hiệu; 2) Kiến trúc thương hiệu ; và 3) Mở rộng thương hiệu.



Yếu tố then chốt Định vị thương hiệu Kiến trúc thương hiệu Mở rộng thương hiệu

Khái niệm Định vị thương hiệu là 
vị trí thương hiệu trong 

tâm trí khách hàng -

Kiến trúc thương hiệu
là cấu trúc logic,mang
tính chiến lược và có

Mở rộng thương hiệu
bao hàm việc sử dụng
thương hiệu để mở

những giá trị lợi ích mà
khách hàng nghĩ về 

thương hiệu .

liên kết cho tất cả các
thương hiệu nằm 

chung trong một danh 
mục.

rộng sang các thể loại
sản phẩm hấp dẫn, 

bằng cách tạo ra "cầu 
nối" dẫn dắt khách 

hàng.

Tác dụng Định vị là tuyên ngôn
nội bộ của chiến lược ,
dẫn dắt định hướng các

Kiến trúc thương hiệu
được áp dụng để đảm
bảo tính minh bạch,

Mở rộng thương hiệu
tận dụng thương hiệu
mở rộng các loại hình

hoạt động bên ngoài đồng bộ và tác dụng
đòn bẩy xuyên suốt 

danh mục

sản phẩm mới nhằm
mục đích tăng trưởng 

kinh doanh



ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

Ví dụ

"Hiệu suất" "Tiện nghi" "Sang trọng" "Sự lựa chọn thông 
minh"

Tuyên ngôn định vị thương hiệu

• Để nhắm đến đối tượng khách hàng, (Sản phẩm X) là (khung tham chiếu) duy nhất của tập hợp 
các lợi ích bởi vì (lý do để tin tưởng).

Bốn lựa chọn chiến lược làm cơ sở cho sự phát triển định vị

Xác định mục tiêu

Xây dựng thương hiệu 
cho đối tượng nào?

Khung tham chiếu 
Bối cảnh cạnh tranh là 

gì?

Lợi ích 
Những lợi ích từ 
thương hiệu là gì?

Bằng chứng

Lý do tin tưởng định vị 
thương hiệu là gì?



CẤU TRÚC THƯƠNG HIỆU

Tổng quan
Khách hàng liên kết với thương hiệu ở
một số cấp độ.
• Thương hiệu mẹ >> Thương hiệu sản

phẩm >> Công cụ mô tả sản phẩm

Mối liên kết này cho phép các tổ chức tạo
được danh mục thương hiệu thu hút các
phân khúc và nhu cầu khác nhau.
• Acura - Honda - Honda Accord
• Apple – Mac – Ipod – Iphone - Ipad -

Ipad5

Thương hiệu mẹ thường bao hàm các lợi
ích cảm tính, trong khi thương hiệu sản
phẩm truyền tải các lợi ích mang tính lý trí
liên quan đến mục tiêu cụ thể.

Mục đích
Mục đích chính là nâng cao tính minh bạch,

đồng bộ và tác dụng đòn bẩy cho thương
hiệu. Thương hiệu mẹ

Thương hiệu

A B

Thương hiệu con



MỞ RỘNG THƯƠNG HIỆU

Mở rộng thương hiệu là quá trình cho phép các công ty xác nhận 
những cơ hội kinh doanh hấp dẫn mới cho thương hiệu sẵn có, với 2 
phương pháp căn bản:

1: Suy diễn 

Khách hàng theo 
nhãn hiệu
đăng ký 
đến các
vị trí logic.

Các lợi ích

Các lợi thế của mở rộng 
thương hiệu (với kiến tạo
thương hiệu mới).

✓Xây dựng và củng cố hơn
nữa đặc quyền kinh doanh
thương hiệu.
✓Tăng cường khả năng 
kinh doanh mới thành 
công.

✓Giảm chi phí phát triển 
kinh doanh mới.

Liên kết 
thương 

hiệu hiện  
tại

Loại A Loại B Loại C

Thương hiệu có thể mang tính co giãn cao - bí quyết ở 

đây là không nên can thiệp vào các lợi ích vốn có của 
thương hiệu.

Cầu nối

Loại hình  
hấp dẫn

2: Quy nạp

Các marketer xác định 
các loại hình hấp dẫn và 
kiến tạo cầu nối liên kết 
đến khách hàng.



Vấn đề chính

Chúng ta biết gì 
về 3C

Thiết lập chiến 
lược thương hiệu 
có những phương 
án lựa chọn nào?

Khái niệm truyền 
tải/định vị thương 
hiệu tiềm năng là 

gì

Các khái niệm tối 
ưu là gì dưới góc 
nhìn của khách 

hàng?

Chiến lược và kế 
hoạch được đề 

đạt là gì?

Người Đối thủ

tiêu Công ty
dùng

Các khái  
niệm Chiến lược

và kế hoạch
chiến lược

Quy trình phát triển thương hiệu cân đối những thẩm định cả trong lẫn ngoài, hình thành tư 
tưởng, phát triển khái niệm thực thi những đòi hỏi từ phía khách hàng.

Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 Bước 5

Chuẩn bị các gợi ý 
chiến lược thương 
hiệu và kế hoạch 

hành động

Tối ưu hóa các khái 
niệm chiến lược 

thương hiệu nội bộ 
cùng với các đối 

tượng khách hàng 
mục tiêu

Tiến hành tư 
tưởng và phát 

triển các khái niệm 
chiến lược thương 

hiệu

Thực hiện nhìn 
nhận chiến lược 

thương hiệu

Tiến hành đánh 
giá thương hiệu 
và xác nhận vấn 

đề



ĐỂ NHẬN ĐẦY ĐỦ TÀI LIỆU, CÁC ANH/CHỊ HỌC

VIÊN VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỢ GIẢNG LỚP HỌC PTI

TRÂN TRỌNG !




