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NGUYỄN TRÃI

“Nên thợ, nên thầy nhờ có học

No ăn, ấm mặc bởi hay làm”



KIM TỨ ĐỒ - ROBERT KIYOSAKI
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HỌC NHƯ THẾ NÀO?

Tôi nghe

•Tôi sẽ
quên

Tôi thấy

•Tôi sẽ
nhớ

Tôi làm

•Tôi sẽ
hiểu



MỤC TIÊU MÔN HỌC

Kiến
thức

Kỹ năng

Thái
độ



NỘI DUNG MÔN HỌC

1) Tổng quan về quảng cáo, khuyến mãi

2) Các hình thức quảng cáo khuyến mãi

3) Phương pháp nghiên cứu QC&KM

4) Kế hoạch quảng cáo

5) Kế hoạch khuyến mãi

6) Sáng tạo trong quảng cáo

7) Quảng cáo trực tuyến

8) Đạo đức và pháp lý trong Quảng cáo, Khuyến mãi
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YÊU CẦU HỌC TẬP

 Sinh viên phải học xong học phần Marketing căn bản

 Tham dự thường xuyên giờ giảng trên lớp,

 Tìm kiếm và đọc thêm các tài liệu tham khảo do giảng viên giới thiệu, xem bài
trước khi đến lớp.

 Tham gia phát biểu ý kiến trên lớp

 Tham gia thảo luận nhóm.

 Làm bài tập cá nhân và đề tài cuối khóa của nhóm.



ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP

Dự lớp
10%

Bài tập
10%

Đề tài
20%

Thi cuối kỳ
60%



ĐỀ TÀI NHÓM

Sáng tạo và thực hiện một mẫu quảng cáo

Hình thức: TVC hoặc Print Ad

Chủ đề: 
 Quảng cáo thương mại, hoặc

 Quảng cáo phi chính phủ



1. TỔNG QUAN VỀ QC&KM ADVERTISING & PROMOTION



MỤC TIÊU CHƯƠNG 1

Ý nghĩa, vai trò
của quảng cáo và

khuyến mãi
trong marketing

Tìm hiểu môi 
trường quảng 
cáo và khuyến 
mại trong bối 
cảnh hiện tại

Khảo sát những
nét chính yếu
trong lịch sử

ngành quảng cáo
& khuyến mãi



NỘI DUNG CHƯƠNG 1

•Chiến lược Marketing Mix và Marketing Tích hợp (IMC)1

•Tổng quan về quảng cáo và khuyến mãi2

•Lịch sử ngành quảng cáo, khuyến mãi3

•Quảng cáo thế giới và Việt Nam4



1. MARKETING 4P VÀ IMC

1. Marketing là gì?

2. Tiến trình marketing

3. Marketing 4P

4. Vai trò của QCKM trong Marketing



TỪ SHARE A COKE



ĐẾN TRAO COCA

Xem Video Clip



CON ĐƯỜNG TƠ LỤA



4.000 $

5.000 $



15.000 $





MARKETING LÀ GÌ?

Viện
Marketing 
Anh Quốc

“Marketing là chức năng tổ chức và quản lý toàn
bộ hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc phát
hiện ra sức mua của người tiêu dùng và biến
thành nhu cầu thực sự về một mặt hàng cụ thể,
đến sản xuất và đưa hàng hóa đến người tiêu
dùng cuối cùng nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp
thu được lợi nhuận mục tiêu”.



MARKETING LÀ GÌ?

Viện quản
lý
Malaysia

“Marketing là một nghệ thuật kết hợp, vận
dụng các nỗ lực cần thiết nhằm khai phá,
sáng tạo, thỏa mãn và gợi mở nhu cầu của
khách hàng để tạo ra lợi nhuận”.



PETER DRUCKER

“Mục đích của Marketing là
làm cho việc bán hàng
không còn cần thiết. Mục
đích của Marketing là nhận
thức và thấu hiểu khách
hàng tốt đến mức sản phẩm
hoặc dịch vụ hợp lý với họ
và tự nó bán được”



PHILIP KOTLER

“Marketing là một quá trình
xã hội mà trong đó các cá
nhân và nhóm đạt được sự
thoả mãn nhu cầu và ước
muốn của mình thông qua
sáng tạo, trao đổi những
sản phẩm/dịch vụ có giá trị
với những người khác”



KẾT LUẬN

Tiềm kiếm
nhu cầu

chưa được
thỏa

mãn/tạo ra
nhu cầu

mới

Xây dựng
chiến lược

SP, định
giá, phân

phối và xúc
tiến

Thỏa mãn
nhu cầu, 
phù hợp
sức mua
của KH

Đem lại giá
trị cho KH 

và lợi
nhuận cho

DN

Trách
nhiệm xã

hội



MARKETING VÀ BÁN HÀNG



MARKETING MIX 4P

PRODUCT

PRICE

PLACE

PROMOTION



MARKETING 5P

PEOPLE

PRODUCT

PRICE

PLACE

PROMOTION



MARKETING 6P

PRODUCT PACKAGING PRICE

PLACE PROMOTION POSITIONING



MARKETING 7P

PHILOSOPHY

PRODUCT PRICE PLACE PROMOTION

PEOPLE PROCESS



MARKETING TRONG DN

Phần chi phối
toàn bộ

• Kiến trúc
thương hiệu

• Định vị
thương hiệu

Phần chìm bên
trong công ty

• Kế hoạch 
marketing

• Chiến lược
thương hiệu

Phần nổi bên 
ngoài công ty

• Thực thi
ngoài thị
trường

• Quảng cáo
và truyền
thông



NHIỆM VỤ CỦA MARKETER

1) Brand key, Brand plan, Brand vision (Định vị, kế hoạch, tầm nhìn)

2) Brand Communication & Activation (Truyền thông kích hoạt)

3) Brand Innovation (Phát triển SP mới)

4) Brand Equity (Tài sản thương hiệu)

5) Brand Sales (Doanh số)

6) Brand Share (Thị phần)

7) Brand Profit & Loss (Lợi nhuận và lỗ)



36

LỊCH SỬ MARKETING

 1650: Có DN tại Nhật đã ghi chép lại sở thích của KH

 1809 – 1884: Công ty International Harvester bắt đầu nghiên cứu một cách hệ
thống

 1872: Cty Montgomery (Mỹ) làm marketing

 1902: Đại học Michigan đưa ra cơ sở lý luận

 1930s: Được giảng phổ biến, vào từ điển Anh 1944

 1950s: Ứng dụng rộng rãi trong doanh nghiệp
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MARKETING Ở VIỆT NAM

 Trước 1975

 Sau 1975

 Thời kỳ đổi mới (từ ĐH Đảng VI, năm 1996)

 Hội nhập quốc tế: Gia nhập Asean (28/7/1995), APEC (15/11/1998), WTO
(7/11/2006),TPP (5/10/2015 – kết thúc đàm phán)



THÁCH THỨC CHO MKT TRONG 
THỜI ĐẠI MỚI

Toàn cầu 
hóa diễn 
ra nhanh 

chóng

Kinh tế 
thế giới 

đang thay 
đổi

Sự phát
triển của
khoa học, 

công
nghệ

Đạo đức
KD và
trách

nhiệm XH



MARKETING 3.0
M

ar
k

e
ti

n
g

 1
.0

Bán sản 
phẩm, cách 
mạng CN, 
nhu cầu tự 
nhiên, phát 
triển SP, một 
giao dịch đến 
nhiều KH.

M
ar

k
e

ti
n

g
 2

.0

Thỏa mãn và 
duy trì KH, 
công nghệ 
thông tin, KH 
thông minh, 
tạo sự khác 
biệt, quan hệ 
một đối một.

M
ar

k
e

ti
n

g
 3

.0

Biến thế giới 
thành nơi tốt 
đẹp hơn, kết 
nối toàn cầu, 
tạo ra giá trị, 
KH là đối tác. 
Quan hệ giữa 
các nhóm.



XU HƯỚNG MARKETING XÃ HỘI

Lợi
nhuận

Lợi ích 
cộng 
đồng

Thỏa 
mãn 

nhu cầu 
KH



TIẾN TRÌNH MARKETING



KẾ HOẠCH MARKETING

Xác định mục 
tiêu

Phân tích thị 
trường

Hoạch định 
chiến lược

Xây dựng giải 
pháp

Chiến lược 
kênh

Chiến lược 
giá

Chiến lược 
truyền thông

Chương trình
hành động



CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN

Chiến lược xúc tiến Phối thức xúc tiến

Quảng cáo

Khuyến mãi

Marketing trực tiếp

Quan hệ công chúng

Bán hàng cá nhân



QUÁ TRÌNH TRUYỀN THÔNG

Nguồn: Supplemental Aspects of Integrated Marketing Communication, 6e by Shimp, 2003 



CHIẾN LƯỢC ĐẨY VÀ KÉO

Đẩy

Push

Kéo

Pull



ATL & BTL

BTL

Exhibition, direct 
mail, catalogue

ATL

Newspaper, tivi, 
radio, billboard



2. TỔNG QUAN VỀ QUẢNG CÁO

1. Định nghĩa

2. Vai trò của quảng cáo

3. Mục tiêu của quảng cáo

4. Các tô ̉chức tham gia hoạt động quảng cáo



QUẢNG CÁO LÀ GÌ?











XEM TVC

Ariel

CC Lemon

Milo

Vinamilk

Mì Gấu Đỏ gắn kết yêu thương



ĐỊNH NGHĨA QUẢNG CÁO

“Ngành khoa học kinh doanh làm tạm ngưng trí thông minh của con người trong
khoảng thời gian đủ dài để khai thác kiếm tiền”. Stephen Leacock



ĐỊNH NGHĨA QUẢNG CÁO

Theo Hiệp hội Marketing Mỹ (AMA): “Quảng cáo là bất kỳ loại hình nào của sự
hiện diện không trực tiếp của hàng hóa, dịch vụ, tư tưởng đến một nhóm người
mà người quảng cáo phải trả tiền”



ĐỊNH NGHĨA QUẢNG CÁO

Theo Philip Kotler: 
“Quảng cáo là bất kỳ hình
thức trình bày phi cá nhân
và cổ động cho ý tưởng, 
sản phẩm hay dịch vụ và
do người tài trợ được xác
định trả tiền”. 



ĐỊNH NGHĨA QUẢNG CÁO

 Luật Quảng cáo Việt Nam 2012: “Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện
nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh
lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh
sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội;
thông tin cá nhân”

 Luật Thương mại Việt Nam 2005: “Quảng cáo thương mại là hoạt động xúc
tiến thương mại của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của mình”



KẾT LUẬN

 Nội dung quảng cáo nhằm thuyết phục, nhắc nhở khách hàng hoặc gây ảnh
hưởng đến khách hàng tiềm năng.

 Thông điệp được chuyển đến khách hàng bằng nhiều phương tiện truyền
thông khác nhau

 Hình thức truyền thông trả tiền để được thực hiện



VAI TRÒ CỦA QUẢNG CÁO

Vai trò
quảng cáo
đối với nhà

sản xuất

Vai trò
quảng cáo

đối với
người tiêu

dùng

Vai tro ̀ 
quảng cáo
đối với các

phương tiện
truyền
thông

Vai tro ̀ 
quảng cáo
đối với nền

kinh tế



VAI TRÒ ĐỐI VỚI NHÀ SX

 Quảng cáo là một công cụ Marketing quan trọng giúp nhà sản xuất đạt được
mục tiêu truyền thông, một trong các mục tiêu của marketing.

 Giúp thông tin về sản phẩm, dịch vụ, tạo sự chú ý, quan tâm, gợi mở và tạo
nhu cầu cho sản phẩm mới, tăng mức bán, duy trì nâng cao thị phần và mở
rộng thị trường.



VAI TRÒ ĐỐI VỚI NHÀ SX

 Quảng cáo hỗ trợ cho marketing mix: Thông tin địa điểm phân phối, các điều
kiện mua bán, sự khác biệt của sản phẩm, xây dựng nhận thức về sản phẩm,
giá cả, chương trình khuyến mãi.

 Quảng cáo công cụ cạnh tranh: Tạo áp lực buộc nhà sản xuất nâng cao chất
lượng, cải tiến mẫu mã, hạ giá bán sản phẩm, phá bỏ thế độc quyền, giữ uy tín,
giữ thị phần và xâm nhập vào những thị trường mới.



VAI TRÒ ĐỐI VỚI P.TIỆN TT

 Doanh thu từ việc quảng cáo (60 – 70%) cho phép các phương tiện truyền
thông cải tiến các chương trình của mình, tăng lượng phát hành, giúp công
chúng dễ dàng tiếp cận hơn.



VAI TRÒ ĐV NỀN KINH TẾ

 Hoạt động QC có liên quan đến nhiều đối tượng và nhiều lĩnh vực như: truyền
thông, nghiên cứu thị trường, nghệ thuật, PR, marketing, tạo công việc cho
nhiều người trong ngành quảng cáo và cả ngoài ngành.

 Khi quảng cáo có hiệu quả, sẽ tác động làm tăng lượng sản phẩm tiêu thụ, tạo
cơ hội cho nhà sản xuất mở rộng quy mô kinh doanh và người lao động có
thêm việc làm, kinh tế phát triển, nâng cao chất lượng sống.

 Quảng cáo còn mang lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách quốc gia. Chi phí
quảng cáo hiện chiếm 1 – 2% trong tổng GDP toàn thế giới.



MỤC TIÊU CỦA QUẢNG CÁO

Thông tin
Thuyết

phục
Nhắc nhở



MỤC TIÊU THÔNG TIN

 Sản phẩm mới

 Công dụng của sản phẩm

 Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

 Thay đổi về giá

 Phân phối và dịch vụ sau bán hàng

 Điều chỉnh thông tin sai lệch

 Xây dựng thương hiệu & hình ảnh của công ty



MỤC TIÊU THUYẾT PHỤC

Thuyết
phục

dùng thử

Thuyết
phục
mua
hàng

Khuyến
khích
dùng
nhãn

hiệu của
công ty

Tạo nên 
sự ưa 
thích 
nhãn 
hiệu

Thay đổi
nhận

thức của
NTD về

tính chất
của SP



MỤC TIÊU NHẮC NHỞ

 Nhắc nhở người mua cần SP cho thời gian tới

 Nhắc nhở người mua nơi bán sản phẩm

 Nhắc người mua nhớ mua lúc hạ giá

 Nhắc để cho hình ảnh sản phẩm luôn luôn ở vị trí đầu tiên trong tâm trí của
người mua (Top of Mind)



CÁC TỔ CHỨC THAM GIA

Đơn vị cần
quảng cáo

Là cá nhân hay tổ chức có nhu cầu thông tin quảng cáo và
trả tiền để thực hiện quảng cáo.

Đại lý quảng
cáo
(Agency)

Là một tổ chức độc lập có chuyên môn trong việc lập kế
hoạch và thực hiện quảng cáo thay cho đơn vị quảng cáo.

Phương
tiện quảng
cáo (Media)

Đài truyền hình, Báo chí, Công ty dịch vụ, Trang mạng xã
hội, Trang web chuyên ngành..





DENTSU TẠI VN



TÁC ĐỘNG CỦA QUẢNG CÁO

Nếu những gì người tiêu dùng cảm nhận được đúng như những gì mà người
quảng cáo muốn thì coi như quảng cáo ấy thành công. Chẳng hạn như thương
hiệu ấy là một thương hiệu cao cấp, kỹ thuật đáng tin cậy, công nghệ đột phá,
thời trang…(Tác động thuận)

Ngược lại, nếu những gì mà người tiêu dùng cảm nhận được lại hoàn toàn khác
với những gì mà người quảng cáo mong muốn tạo nên thì lúc ấy người quảng
cáo chỉ biết trông vào may rủi. (Tác động nghịch)

Clip quảng cáo “Gấu Đỏ gắn kết yêu thương” sử dụng nhân vật hư cấu gây phản
cảm và phá hỏng chương trình truyền thông của Mì Gấu Đỏ. (Xem Clip)



TÁC ĐỘNG CỦA QUẢNG CÁO

Còn nếu sau khi tiếp nhận quảng cáo ấy mà người tiêu dùng không cảm nhận gì
đặc biệt, không nhớ gì hết thì như thế có thể nghĩ đến sự hạn chế trong khả năng
quảng cáo. (Không có tác động)

Hay cũng có khi do sử dụng sai kênh truyền thông nên người tiếp nhận được
quảng cáo lại không phải là đối tượng khách hàng mà sản phẩm ấy nhắm đến.
Còn đối tượng khách hàng thực sự thì lại không có điều kiện tiếp nhận quảng cáo
ấy.



3. LỊCH SỬ NGÀNH QUẢNG CÁO

 Quảng cáo xuất hiện từ thời cổ đại La Mã với hình vẽ trên các bức tường thông báo
việc đấu giá, buổi biểu diển, khen các loại hàng hóa…

 Thời Trung cổ xuất hiện quảng cáo truyền miệng, những người sản xuất vẽ ký hiệu
trên sản phẩm để nhận biết (đồ gốm, thùng rượu…)

 Xuất hiện biểu ngữ, bảng hiệu vào TK 15

 Năm 1622 xuất hiện lần đầu tiên trên báo “The Weekly News”

 Đầu TK 20 công nghiệp quảng cáo ra đời, được nghiên cứu chính thức sau chiến tranh
thế giới lần 1.

 1920 xuất hiện radio

 1950 – 1980: Bùng nổ quảng cáo nghe nhìn

 Từ 1990: Thời đại của internet



Source: ZenithOptimedia

2007 2008 2009 2010 2011

Newspapers 130,178 123,109 102,136 97,703 97,228

Magazines 59,196 56,588 45,415 42,762 42,573

Television 180,460 185,788 172,320 174,836 183,177

Radio 38,583 37,630 33,647 33,280 34,216

Cinema 2,268 2,377 2,180 2,274 2,422

Outdoor 31,752 31,888 29,112 29,828 31,430

Internet 40,242 49,544 54,087 60,253 68,557

Total * 482,680 486,924 438,896 440,936 459,603

US$ million, current prices Currency conversion at 2008 average rates.

PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO



2007 2008 2009 2010 2011

North America 186,758 179,763 157,107 150,832 152,059

Western Europe 122,888 121,016 107,450 106,341 109,736

Asia Pacific 104,919 107,332 103,966 107,442 114,450

Central & Eastern Europe 31,296 35,227 27,862 29,258 32,071

Latin America 26,511 30,404 30,573 32,533 34,968

Africa/M. East/ROW 16,486 20,181 17,879 20,483 22,627

World 488,858 493,924 444,837 446,889 465,911

Major media (newspapers, magazines, television, radio, cinema, outdoor, 

internet) US$ million, current prices. Currency conversion at 2008 average rates.

Source: ZenithOptimedia

CHI PHÍ QUẢNG CÁO



4. QC TẠI VIỆT NAM



QUẢNG CÁO Ở VIỆT NAM

Doanh thu ngành quảng cáo năm khoảng 3 tỷ USD
Số doanh nghiệp dịch vụ quảng cáo: 5000

 Doanh nghiệp tại TP. HCM: 2.500

 Doanh nghiệp ở các địa phương khác: 2.500

Giá dịch vụ của DN quảng cáo

 Doanh nghiệp tiêu chuẩn quốc tế: 17% giá trị HĐ

 Doanh nghiệp vừa và nhỏ: thậm chí 3%

 Dự báo tương lai: Doanh thu có thể đạt 2-3 tỷ USD



QUẢNG CÁO Ở VIỆT NAM



QUẢNG CÁO Ở VIỆT NAM





TVC

Viet Jet Air

Vietnam Airlines

Jet Star Pacific



2. HÌNH THỨC 
QUẢNG CÁO & KHUYẾN MÃI

ADVERTISING & PROMOTION



MỤC TIÊU CHƯƠNG

Tìm hiểu và phân biệt
được các hình thức
QCKM

Tìm hiểu ưu nhược
điểm của các hình thức
QCKM

Tìm hiểu tính năng của
các phương tiện
QCKM để ứng dụng



NỘI DUNG CHƯƠNG

1

•Hình
thức QC

2

•Phương
tiện QC

3

•Hình
thức KM



1. CÁC HÌNH THỨC QUẢNG CÁO

1) Quảng cáo thương hiệu (Brand Advertising)

2) Quảng cáo địa phương (Local Advertising)

3) Quảng cáo hướng dẫn (Directory Advertising)

4) Quảng cáo phản hồi trực tiếp (Direct Respond Advertising)

5) Quảng cáo thị trường doanh nghiệp (Business To Business Advertising)

6) Quảng cáo hình ảnh công ty (Institution Advertising)

7) Quảng cáo dịch vụ công ích (Public Service Advertising)

8) Quảng cáo tương tác (Interact Advertising)



QUẢNG CÁO THƯƠNG HIỆU

Quảng cáo xây dựng thương hiệu nhằm xây dựng một hình ảnh hay sự nhận biết
về một thương hiệu về lâu dài. Nội dung quảng cáo này thường rất đơn giản vì
chỉ nhấn mạnh vào thương hiệu là chính.



P&G CHI 2,8 TỶ USD 
CHO QC THƯƠNG HIỆU (2013)



QUẢNG CÁO ĐỊA PHƯƠNG

Quảng cáo địa phương chủ yếu thông báo đến khách hàng rằng sản phẩm
đang có mặt tại một điểm bán hàng nào đó nhằm lôi kéo khách hàng đến
cửa hàng (như quảng cáo khai trương cửa hàng hay quảng cáo của các
siêu thị)



QUẢNG CÁO HƯỚNG DẪN

Đây là hình thức quảng cáo nhằm hướng dẫn khách hàng làm thế nào để
mua một sản phẩm hoặc dịch vụ (chẳng hạn như niên giám những trang
vàng, trang web hay điện thoại mua hàng…)



QC PHẢN HỒI TRỰC TIẾP

Hình thức quảng cáo này nhằm để bán hàng một cách trực tiếp, khách
hàng mua sản phẩm chỉ việc gọi điện thoại hoặc e-mail, sản phẩm sẽ được
giao đến tận nơi.



QC THỊ TRƯỜNG DN (B2B)

Loại hình quảng cáo này chỉ nhằm vào khách mua hàng là doanh nghiệp,
công ty khác (B2B)

Ví dụ như quảng cáo sản phẩm là nguyên liệu sản xuất, hoặc các sản phẩm
chỉ dùng trong văn phòng, nhà máy



QUẢNG CÁO TỔ CHỨC

 Loại hình quảng cáo này nhằm xây dựng các sự nhận biết về một
tổ chức, thu phục tình cảm hay sự ủng hộ của quần chúng đối với
một công ty, tổ chức.

 VD: Quảng cáo của các tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc, hay quảng
cáo của công ty Honda phát triển dự án trồng rừng nhằm làm cho
hình ảnh công ty thân thiện với công chúng.



QUẢNG CÁO DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

Thường là quảng cáo hỗ trợ cho các chương trình, chiến dịch 
của Chính phủ như: sinh đẻ có kế hoạch, an toàn giao thông



QUẢNG CÁO TƯƠNG TÁC

Đây chủ yếu là các hoạt động quảng cáo bằng internet nhắm đến cá nhân người
tiêu dùng. Thường người tiêu dùng sẽ trả lời bằng cách click vào quảng cáo hoặc
không để ý đến thông tin quảng cáo đó.



2. PHƯƠNG TIỆN Q.CÁO

1. Báo

2. Tạp chí

3. Truyền hình

4. Truyền thanh

5. Ngoài trời

6. Phương tiện giao thông

7. Thư trực tiếp

8. Online

9. Vật phẩm

10. Trang vàng



BÁO CHÍ

Ưu điểm 

•Phạm vi rộng

•Lượng độc giả lớn

•Tính chất đúng lúc

•Hạn kết thúc ngắn

Nhược điểm 

•Đời sống ngắn ngủi

•Chi phí cho phạm vi 
bao phủ cao

•Việc in màu không 
trung thực



BÁO CHÍ

Báo chí có tính linh hoạt và phổ biến rộng rãi, thông điệp có thể xem lại nhiều lần



GIÁ QUẢNG CÁO

 Báo Tuổi Trẻ: 65 triệu/trang màu; 50tr/trang đen trắng.

 Báo Thanh Niên: 54 triệu/trang màu, 38 triệu/trang trắng đen. Quảng cáo trong
trang nội dung 72 triệu/trang màu.

 Báo SGGP: 30 – 45 triệu/trang (trắng đen/màu)

 Báo Công an TP.HCM: 60 triệu/trang

 Báo Phụ Nữ: 16, 21, 26 triệu/trang (trong nước, liên doanh, nước ngoài)



TẠP CHÍ

Ưu điểm

• Đối tượng chọn lọc

• Tính chất bổ sung của nội 
dung tạp chí

• Quảng cáo chất lượng 
cao, không phô trương

• Tuổi thọ cao

Nhược điểm

• Ngày hết hạn đăng ký 
sớm

• Thời gian chờ lâu

• Lãng phí trong phát hành

• Tắc nghẽn trong quảng 
cáo cạnh tranh



TẠP CHÍ

Tạp chí đến với nhóm khách hàng đặc thù bằng màu sắc và thông tin chi tiết.



GIÁ QUẢNG CÁO TẠP CHÍ

 Heritage (VNA): 100 – 200 triệu/trang

 Elle: 2.600 – 5.300 USD (#110 triệu)

 Tiếp thị & Gia đình: 68 – 98 triệu/trang

 Đẹp: Từ 32 – 70 triệu/trang

 Doanh nhân SG: 20 – 50 triệu/trang

 KTSG: 22 – 35 triệu/trang, bìa 1: 89 triệu



TRUYỀN HÌNH

Truyền hình có tác dụng lớn nhất và có thể đến với rất nhiều người, nhưng
phương tiện này tốn kém, có thể bị KH mục tiêu bỏ qua (không xem kịp hay bấm
qua kênh khác khi quảng cáo) và thời gian từ khi quảng cáo đến quyết định mua
hàng dài.





TRUYỀN HÌNH

Ưu điểm 

•Phạm vi rộng

•Tính động

•Phạm vi địa lý có chọn 
lọc

•Chi phí phần ngàn thấp

Nhược điểm

•Chi phí tuyệt đối lớn

•Hạn chế về thời gian 
phát quảng cáo

•Tuổi thọ ngắn

•Thiếu những phân khúc 
rõ ràng



RADIO

Ưu điểm

• Phạm vi và sự chọn lọc đối 
tượng

• Chi phí phát quảng cáo thấp
• Chi phí sản xuất tiết mục
quảng cáo truyền thanh thấp

Nhược điểm

• Giới hạn phạm vi địa lý
• Mức độ chú ý thấp



RADIO

Radio có thể truyền tin tới rất nhiều người, bất kỳ nơi nào.



QUẢNG CÁO OUTDOOR

Quảng cáo Outdoor tạo ra hình ảnh nổi bật, có thể đến với rất nhiều người bằng
một thông điệp ngắn gọn và thu hút sự chú ý.



QUẢNG CÁO OUTDOOR

Ưu điểm 

• Phạm vi và chọn lọc về địa lý
• Tác đo ̣ng lặp lại
• Thu hút bằng thị giác
• Chi phí thấp

Nhược điểm 

• Khó tìm vị trí đẹp (cạnh tranh)
• Hiệu quả thị giác đơn giản
• Mức độ chú ý thấp
• Bối cảnh lộn xộn



QUẢNG CÁO GIAO THÔNG

Quảng cáo quá cảnh trưng bày các thông điệp quảng cáo bên trong và bên ngoài
các phương tiện chuyên chở, và tại các đầu mối giao thông.



QUẢNG CÁO GIAO THÔNG

Ưu điểm

•Chọn lọc địa lý

•Đối tượng rộng lớn

•Chi phí phần ngàn 
thấp

Nhược điểm

•Giới hạn về diện tích 
quảng cáo

•Đặc trưng của đối 
tượng không rõ 
ràng



QUẢNG CÁO QUA THƯ TÍN

Ưu điểm

• Chọn lọc đối tượng
• Trực tiếp hóa giao tiếp
• Đúng lúc

Nhược điểm 

• Chi phí cao
• Khả năng chấp nhận thư của 

đối tượng thấp



QUẢNG CÁO ONLINE

 Internet được xem là một thành tựu khoa học vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Ngày
nay trên thế giới có trên 200 triệu người nối mạng Internet.

 Quảng cáo trên Internet có hai cách:

 (1) Thiết kế trang web riêng cho người quảng cáo. Cách này cho phép đưa
nhiều thông tin và thực hiện nhiều chức năng khác nhau.

 (2) Tạo mẫu banner hay biểu tượng và thuê chỗ trên các trang web nổi tiếng,
khi truy cập vào đó, khách hàng sẽ đến địa chỉ của người quảng cáo.



QUẢNG CÁO ONLINE

ƯU ĐIỂM:

Mức độ truyền thông tin rộng trên toàn thế giới

Thông tin quảng cáo có thể thay đổi, cập nhật dễ dàng mau chóng.

Có thể đo lường được KH lướt qua và đọc quảng cáo trên mạng.

Là một phương tiện tốt nhất để tiếp cận thị trường thế giới và thích hợp giới
thiệu SP: du lịch, thòi trang, nhà ở, sách báo, quà tặng.

Thông tin quảng cáo nhanh tức thời, rộng và chi phí rẻ …



QUẢNG CÁO ONLINE

NHƯỢC ĐIỂM

Thông tin chỉ đến được một nhóm khách hàng có máy tính và sử dụng mạng, tương
đối có trình độ.

Phụ thuộc vào hệ thống mạng.

Chi phí quảng cáo trênmạng sẽ có xu hướng gia tăng trong tương lai.



QUẢNG CÁO VẬT PHẨM

Quảng cáo trên vật phẩm là hình thức quảng cáo trên các vật phẩm và phát
không cho khách hàng, cho nhân viên của công ty hoặc cho bất kỳ người nào
khác như là một phương tiện đê ̉truyền thông về sản phẩm. 



QC TRÊN NIÊN GIÁM

Quảng cáo “những trang vàng” trên quyển niên giám điện thoại của bưu điện.

Cung cấp nhiều thông tin, đóng vai trò hướng dẫn khách hang

Được phát miễn phí và lưu giữ lâu trong gia đình



3. CÁC HÌNH THỨC K.MÃI

TRADE 
PROMOTION

CONSUMER 
PROMOTION



CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

Sự phát triển kinh tế: mức thu nhập và trình độ dân trí ảnh hưởng đến sức hút
của khuyến mãi

Mức độ trưởng thành của sản phẩm: chu kỳ sống

Văn hóa, tập quán: sự ưa chuộng/dị ứng với các hình thức khuyến mãi

Qui định của chính phủ: luật lệ giới hạn tỷ lệ khuyến mãi, thời gian khuyến mãi



CONSUMER PROMOTION

MỤC TIÊU

 Kích thích dùng thử sản phẩm và mua mới

 Kích thích tiêu dùng những sản phẩm đang bán

 Khuyến khích người tiêu dùng gắn bó với nhãn

 Bảo vệ khách hàng hiện tại của doanh nghiệp

 Phối hợp và làm tăng hiệu quả của quảng cáo và các hoạt động marketing
khác



CONSUMER PROMOTION

 Hàng mẫu (Samples)

 Phiếu thưởng (Coupon)

 Hoàn tiền (Cash Refund Offer)

 Gói giá (Price Pack)

 Quà tặng (Premium)

 Quà tặng quảng cáo

 Thưởng cho khách quen

 Cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, game



HÀNG MẪU (SAMPLES)

Những món quà tặng cho người tiêu dùng dùng thử một sản phẩm

Cũng có một số sản phẩm, công ty chỉ tính giá tượng trưng để phù đắp một phần
phí tổn.



PHIẾU THƯỞNG (COUPON)

Phiếutặngchongườimuacóđượcsựtiếtkiệmkhimua1sảnphẩmđượcchỉđịnh.

Gởiphiếuquabưuđiện,kèmtrongsảnphẩmkháchayđặttrongmẫuquảngcáo.

Phiếuthưởngkhuyếnkhíchngườitasớmdùngthửsảnphẩmmới.



HOÀN TIỀN 
(CASH REFUND OFFER)
Một hình thức giảm giá sau khi mua

Phần tiền hoàn trả lại của mức giá mua một sản phẩm cho khách tiêu thụ khi gởi
“bằng chứng đã mua” đến nhà sản xuất.

Các ngân hàng hoàn lại tiền cho khách sau khi mở thẻ ATM Credit (HSBC,
Citibank…)



GÓI GIÁ (PRICE PACK)

Giảm giá của nhà sản xuất ghi trực tiếp lên bao bì. Kiều bán gói giá rất hiệu quả
kích thích sức mua ngắn hạn.

VD: Mua hai tính một (gói chung); hai sản phẩm liên quan kẹp chung (kem và bàn
chải đánh răng).



TẶNG PHẨM (PREMIUM)

Hàng hóa được tặng không hoặc bán với giá rẻ như một khích lệ để mua sản
phẩm.

Bao bì có thể tái sử dụng được cũng là tặng phẩm, tặng phẩm được gởi sau khi
KH gởi “bằng chứng mua hàng” (nắp hộp).



QUÀ TẶNG QUẢNG CÁO 
(ADV SPECIALTY)
Vật phẩm hữu dụng có in tên nhà quảng cáo làm quà biếu cho khách tiêu dùng.
VD: Bút, nón, áo mưa, tách cà phê, móc chìa khóa…

Nghiên cứu tại Mỹ cho thấy: Mỗi năm chi hơn 4,5 tỳ USD cho quà tặng quảng cáo;
63% NTD có sử dụng SP quảng cáo; ¾ số đó nhớ tên nhà quảng cáo.



THƯỞNG CHO KHÁCH QUEN 
(PATRONAGE REWARD)
Phần thưởng bằng tiền mặt hay hiện vật dành cho khách hàng thân thiết của
công ty; tặng dưới dạng Thẻ VIP, tem thưởng (gộp nhiều tem để nhận thưởng)

VD: chương trình “Bông sen vàng” của Việt Nam Airlines gộp số km bay để nâng
hạng ghế hoặc nhận vé các chuyến bay miễn phí, Khách hàng thân thiết của
Coopmart, Nguyễn Kim được giảm giá một số mặt hàng…



CÁC CUỘC THI (CONTEST), RÚT 
THĂM TRÚNG THƯỞNG
Các chương trình phải đầu tư giải thưởng hấp dẫn để thu hút người tiêu dùng
tham gia, kích thích sự mua hàng.

Chú ý: Nội dung và cách thức tham gia dễ dàng cho NTD; nội quy dự thi phải công
khai, minh bạch để tránh kiện tụng



CONSUMER PROMOTION



TRADE PROMOTION

MỤC TIÊU

Xây dựng, mở rộng mạng lưới phân phối

Nâng cao hình ảnh nhãn, sản phẩm

Khuyến khích trưng bày, đẩy mạnh tiêu thụ

Củng cố và duy trì quan hệ với nhà PP & nhân viên BH



TRADE PROMOTION

CÁC HÌNH THỨC

Trợ cấp bán hàng, trưng bày

Hội thi giành cho lực lượng bán hàng, 

Quảng cáo hợp tác

Trang trí cửa hàng

Tặng hàng mẫu, vật phẩm trưng bày

Hội chợ, triển lãm

Chiết khấu

Điều kiện thanh toán

Khen thưởng: hiện vật, du lịch…



BÀI TẬP

Công ty Thực phẩm Kinh Đô dự định tung ra sản phẩm mới: “Mì ăn liền Kinh Đô”. 
Theo bạn Công ty nên sử dụng các hình thức khuyến mãi cho Người tiêu dùng
(Consumer Promotion) hay khuyến mãi cho Khách hàng (Customer/Trade 
Promotion), hay sử dụng cả hai? Công ty sẽ sử dụng những công cụ khuyến mãi
nào trong các chiến lược đó?



CHƯƠNG 3
NGHIÊN CỨU QC&KM

ADVERTISING & PROMOTION



MỤC TIÊU

Hoạt động nghiên
cứu QC & KM 

Nội dung cần
nghiên cứu QCKM 

Phương pháp
nghiên cứu QCKM



NỘI DUNG

Nhu cầu hiểu
biết về KH và
mục tiêu của
hoạt động
truyền thông

Các phương
pháp nghiên
cứu QCKM

Nội dung 
nghiên cứu

Phân tích các
nghiên cứu về
QCKM tại Việt
Nam



THẦY BÓI MÙ XEM VOI



NGHIÊN CỨU QC LÀ GÌ?

Hoạt động nghiên cứu nhằm mục đích hỗ trợ cho các nhà tiếp thị để đưa
ra những quyết định trong lĩnh vực QC.

Cung cấp cơ sở dữ liệu cho các nhà quảng cáo chuyên nghiệp thiết kế
chương trình quảng cáo gắn liền với môi trường thực tế theo những mục
tiêu cụ thể của người muốn quảng cáo.



LỢI ÍCH CỦA N.CỨU QC

Xác định đúng
đối tượng mục

tiêu và hiểu
đúng những gì
họ mong muốn

Xác định chi 
phí và hiệu quả

Giảm thiểu rủi
ro



NỘI DUNG NGHIÊN CỨU QC

Môi trường: kinh tế, pháp luật, nhân khẩu, văn hóa, tập quán, xã hội…

Hành vi tiêu dùng

Nhu cầu mua hàng

Phương tiện quảng cáo

Thử nghiệm quảng cáo để xác định phản ứng của khách hàng

Nghiên cứu kết quả (nội dung và hình thức)



NỘI DUNG NGHIÊN CỨU KM

Môi trường: kinh tế, pháp luật, nhân khẩu, văn hóa, tập quán, xã hội…

Hành vi tiêu dùng

Nhu cầu mua hang

Hình thức khuyến mãi (quá khứ, đối thủ, hình thức mới)

Thử nghiệm khuyến mãi (tại 1 khu vực) để xem phản ứng của khách hàng

Nghiên cứu kết quả (nội dung và hình thức)



MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu mối 
quan hệ nhân 
quả

•Kiểm tra giả thiết 
về mối quan hệ đó

Nghiên cứu mô 
tả

•Mô tả sự việc: 
thống kê dân số, 
hành vi mua hàng

Nghiên cứu 
thăm dò

•Tập hợp thông tin 
giúp xác định vấn 
đề, đề ra giả thiết



QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU

Xác định vấn
đề và mục tiêu
nghiên cứu

Phát triển kế 
hoạch nghiên 
cứu để thu 
thập thông tin

Tiến hành 
nghiên cứu –
thu thập và 
phân tích dữ 
liệu

Diễn giải và 
trình bày 
những vấn đề 
phát hiện



KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU

Xác định 
nguồn dữ liệu 

hiện có

Các phương 
pháp tiếp cận 
nguồn dữ liệu

Kế hoạch lấy 
mẫu 

Các công cụ 
để thu thập 
dữ liệu mới



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu tại bàn (thông tin thứ cấp)

Nghiên cứu tại hiện trường (thông tin sơ cấp)

Nghiên cứu nhân quả

Nghiên cứu liên tục



NGHIÊN CỨU TẠI BÀN

Thông tin thứ cấp

Nguồn bên ngoài: tổ chức thương mại, chính quyền, hiệp hội ngành nghề, sách
báo, tài liệu nghiên cứu, luận văn, internet…

Nguồn bên trong: nội bộ doanh nghiệp, agency



THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP

Cách tiếp cận

•Quan sát

•Khảo sát

•Thử nghiệm

PP tiếp xúc

•Thư từ

•Điện thoại

•Cá nhân

•Trực tuyến

Kế hoạch lấy 
mẫu

•Đơn vị mẫu
(ai?)

•Kích thước
mẫu (bao
nhiêu mẫu)

Công cụ 
nghiên cứu

•Bảng câu hỏi

•Máy móc



N.CỨU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Thông tin sơ cấp

Phỏng vấn, quan sát

Đối tượng phỏng vấn

Nghiên cứu định tính, định lượng

Nghiên cứu theo cấu trúc và không cấu trúc

Bảng câu hỏi

Focus Group



NGHIÊN CỨU NHÂN QUẢ 
(CAUSAL STUDIES)
Tìm mối quan hệ nhân quả giữa các biến của thị trường

Quan hệ giữa chi phí quảng cáo và và mức độ nhận biết (Brand Awareness) và
thích thú (Brand Preference) đối với một thương hiệu;

Nghiên cứu hiệu ứng của dạng khuyến mãi POP (Point of Purchase) vào doanh
thu của một nhãn hiệu.

Nghiên cứu nhân quả thông qua phương pháp thực nghiệm.



NGHIÊN CỨU LIÊN TỤC 
(CONTINUOUS RESEARCH)
Thực hiện liên tục để theo dõi thị trường

Các công ty NCTT thực hiện để bán cho khách hàng

Theo dõi rating báo chí, truyền hình, phát thanh

Theo dõi doanh thu, lượng bán của các cửa hàng bán lẻ



NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM

 Sử dụng mẫu quảng cáo, chương trình khuyến mãi tại các địa phương để
thăm dò phản ứng của khách hang.

 Sau khi có kết quả, điều chỉnh và triển khai đại trà



ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ

 Key Performance Indicator (KPI) là những thước đo có thể lượng hóa được,
sử dụng để đo lường hiệu quả.

 KPI phải phản ánh mục tiêu của doanh nghiệp và phải lượng hóa được.

 Khi định hình được các chỉ số KPI chuẩn sẽ làcông cụ quản trị hiệu quả.



KPI QUẢNG CÁO

 Chi phí quảng cáo trên 1.000 khán giả mục tiêu

 Mức độ biết đến sản phẩm được đo lường trước và sau quảng cáo.

 Tỷ lệ phần trăm những người nhận lại (nhớ có trợ giúp), nhớ lại (nhớ không
cần trợ giúp) những chi tiết trong thông điệp quảng cáo.



KPI QUẢNG CÁO (TT)

 Đánh giá của KH về các thông điệp QC (tính gây ấn tượng, khả năng tạo niềm
tin)

 Mức độ ưa thích của khách hàng đối với thông điệp và chương trình quảng
cáo

 Số lượng người hỏi mua sản phẩm được quảng cáo sau chương trình quảng
cáo

 Doanh thu của sản phẩm được QC: được đo lường trước và sau chương trình
quảng cáo.



KPI KHUYẾN MÃI

 Nếu lượng bán khi khuyến mãi thấp chứng tỏ sản phẩm của bạn không hấp
dẫn/ hoạt động truyền thông chưa được tốt/ khuyến mãi không hấp dẫn.

 Sau thời gian khuyến mại thường là doanh thu giảm xuống, do khách hàng
chưa dùng hết sản phẩm. Do vậy tỷ lệ doanh thu thấp hơn so với trước
khuyến mãi cùng không phản ánh đúng.



KPI KHUYẾN MÃI (TT)

 Tỷ lệ doanh thu sau khuyến mãi (một thời gian dài)/ trước khi khuyến mãi.
Nếu tỷ lệ này thấp hơn so với trước khi khuyến mãi chứng tỏ hiệu quả khuyến
mãi của bạn chưa tốt.

 Tỷ số chi phí khuyến mại (giải thưởng, quảng cáo cho khuyến mại, quản lý
khuyến mại) trên doanh thu



BÀI TẬP

Thiết kế Bảng câu hỏi NCTT mì gói KIDO (Nhãn hàng Đại Gia Đình)

1) Thông tin đáp viên

2) Thói quen mua hàng

3) Thói quen tiêu dùng

4) Tác động của quảng cáo và khuyến mãi đến hành vi mua hàng

5) Thăm dò về sản phẩm mì gói của KIDO



4. ADVERTISING PLAN ADVERTISING & PROMOTION



NỘI DUNG KẾ HOẠCH QUẢNG 
CÁO

Nghiên cứu thị
trường và sản

phẩm QC

Xác định mục 
tiêu quảng cáo

Ngân sách 
quảng cáo

Chiến lược 
quảng cáo

Phương tiện 
quảng cáo

Đo lường kiệu 
quả quảng cáo







1. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 
VÀ SP QUẢNG CÁO

Cần nghiên cứu tìm hiểu về hoàn cảnh của thị trường, để tìm hiểu
các cơ hội cũng như các vấn đề về marketing và chiêu thị phải đối
mặt.

Nghiên cứu sản phẩm trong mối tương quan với các sản phẩm khác
trên thị trường.

Bộ phận nghiên cứu thị trường của công ty sẽ xác định vị trí của các
SP cạnh tranh khác trên một thị trường mà sản phẩm sắp được tung
ra, thị phần của từng loại sản phẩm cạnh tranh, những ưu điểm và
nhược điểm của các đối thủ cạnh tranh này, đồng thời phân tích thế
mạnh, yếu, cơ hội và rủi ro (phân tích SWOT) của doanh nghiệp.



2. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU

 Mục tiêu quảng cáo: là nhiệm vụ thông tin đặc biệt, theo mức độ nhất định,
nhắm vào đối tượng xác định và trong khoảng thời gian ấn định.

 Doanh nghiệp có thể đặt ra các mục tiêu khác nhau: tăng doanh số, củng cố
thái độ của khách hàng về sản phẩm, thay đổi nhận thức, thông báo đặc biệt
(khuyến mại, giảm giá, hàng giả, sản phẩm mới)



YÊU CẦU CỦA MỤC TIÊU QC

 Phải phù hợp với các mục tiêu marketing.

 Phải xác định rõ đối tượng, mức độ đáp ứng mong đợi.

 Phải có tính khả thi

 Phải có khả năng đo lường

 Phải có thời hạn cụ thể



SMART

•Cụ thể, rõ ràng, dễ hiểuSPECIFIC

•Đo, đếm đượcMEASURABLE

•Có thể đạt đượcATTAINABLE

•Có liên quan đến tầm nhìn chungRELEVANT

•Có thời hạnTIME BOUND



PHÂN LOẠI MỤC TIÊU QC

Mục tiêu của quảng cáo có thể được phân loại và liệt kê theo mức độ nhận thức,

hiểu biết, thuyết phục và hành động:

(1) Nhằm khuyến khích khán giả tìm hiểu thông tin về sản phẩm

(2) Nhắc người tiêu dùng nhớ lại sự thỏa mãn trong quá khứ và thúc đẩy họ tiếp

tục mua sản phẩm (“Vui mừng gặp lại các bạn!”, “Có mặt tại Việt Nam từ năm

...”, “Hãy cùng khám phá ... một lần nữa”)



PHÂN LOẠI MỤC TIÊU QC

(3) Tạo mối liên kết giữa sản phẩm và nhu cầu: Mục đích nhằm xây dựng
trong tâm trí người tiêu dùng mối quan hệ giữa sản phẩm và nhu cầu. Qua
đó một nhãn hiệu từ tình trạng chưa được biết đến, từ tình trạng được
chấp nhận sang tình trạng được ưa chuộng.

(4) Thuyết phục và thay đổi thái độ của người tiêu dùng: DN đặt mục tiêu
này nếu muốn thay đổi thái độ nhận thức ở khách hàng theo chiều hướng
tốt hơn nếu như sản phẩm đang gặp tai tiếng vì một lý do nào đó (ví dụ:
sự cố nhiễm dioxyle của CocaCola); hoặc thay đổi quan niệm sai lệch về
sản phẩm.



PHÂN LOẠI MỤC TIÊU QC

(5) Thúc đẩy hành độngmua sản phẩm của người tiêu dùng: Thúc đẩy khán
giả đi đến hành động mua sản phẩm và xảy ra càng sớm càng tốt. Hành
động mua sản phẩm trực tiếp có thể gọi điện thoại, gửi thư hoặc fax đơn
đặt hàng, làm cho khán giả hình thành quyết định mua sắm ngay lập tức.

(6) Củng cố thái độ: Doanh nghiệp có sản phẩm hàng đầu trên thị trường
áp dụng để giữ thị phần và doanh số của mình. Chúng ta thường thấy các
mẫu quảng cáo của CocaCola, Sony, Honda ... và các công ty khổng lồ khác
xuất hiện thường xuyên ở hầu hết mọi quốc gia. Đôi lúc, những công ty
này đưa ra một sản phẩm mới nhưng mục tiêu chính rất đơn giản của họ
là làm cho người tiêu dùng luôn nhớ đến tên tuổi của mình và gắn bó với
nhãn hiệu.



XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG QC

 Khán giả mục tiêu có thể là những khách mua tiềm tàng của công ty,
những người sử dụng hiện thời, những người quyết định, hoặc những
người gây ảnh hưởng.

 Khán giả mục tiêu có thể là những cá nhân, những nhóm khách hàng,
những giới đặc biệt nào đó, hay công chúng nói chung.

 Khán giả mục tiêu sẽ ảnh hưởng quan trọng đến những quyết định của
chiến lược truyền thông về: nói cái gì? nói với ai? nói như thế nào? nói
khi nào? nói ở đâu?



3. NGÂN SÁCH QUẢNG CÁO

 Sau khi đã thiết lập mục tiêu và chiến lược quảng cáo, doanh nghiệp
phải hoạch định một ngân sách cho kế hoạch của mình.

 Tùy theo đặc tính sản phẩm và mục tiêu quảng cáo mà doanh nghiệp có
thể quyết định lập ngân sách quảng cáo cho phù hợp.



XÁC ĐỊNH NGÂN SÁCH

Phương 
pháp theo 
khả năng

Phương 
pháp 

phân phần 
trăm 

doanh số

Phương 
pháp cạnh 

tranh

Phương 
pháp mục 

tiêu và 
nhiệm vụ



4. CHIẾN LƯỢC SÁNG TẠO

 Chiến lược sáng tạo là kế hoạch về thông điệp quảng cáo là biểu hiện
cái mà người quảng cáo muốn truyền đạt và muốn lưu lại trong tâm trí
đối tượng.

 Các yếu tố quyết định chiến lược thông điệp quảng cáo:
1) Mục tiêu quảng cáo
2) Đối tượng mục tiêu
3) Đặc điểm sản phẩm
4) Định vị cạnh tranh



CHIẾN LƯỢC SÁNG TẠO

Chiến lược sáng tạo được trình bày trong tài liệu gọi là KH sáng tạo
(Creative Brief/ Copy Platform) gồm:

1. Các vấn đề cơ bản mà QC phải đối mặt và giải quyết.

2. Mục tiêu truyền thông và mục tiêu quảng cáo.

3. Đặc điểm của khán giả mục tiêu.

4. Mô tả các lợi ích chính của sản phẩm.

5. Ý tưởng chủ yếu cần nhấn mạnh

6. Cách thức giải thích, thể hiện các đặc trưng, lợi ích chủ yếu của sản
phẩm.

7. Thông tin cần hỗ trợ.



CHIẾN LƯỢC SÁNG TẠO

Sau khi hoạch định chiến lược sáng tạo, công ty sẽ triển khai việc thực
hiện hoặc chọn một đại lý quảng cáo hoặc giao cho bộ phận phụ trách
quảng cáo của công ty thực hiện.



10 MÀU SẮC TRONG MARKETING

MÀU ĐỎ

Màu đỏ là màu của quyền lực, nó tạo sự chú ý cho mọi người mà được giữ 
lâu trong tâm trí, đó là lý do màu đỏ được sử dụng phổ biến nhất trong tiếp 
thị. Chỉ cần đừng lạm dụng nó.

MÀU XANH

Nếu bạn muốn người khác nhìn mình là người luôn vui vẻ và đáng tin cậy thì 
xanh là sắc màu cho chính bạn. Trộn màu xanh với những màu sắc phù hợp 
với nó sẽ cho kết quả tốt nhất.



10 MÀU SẮC QUAN TRỌNG 
TRONG MARKETING
MÀU HỒNG

Những người muốn cạnh tranh với các bạn gái trẻ tuổi để có được sự chú ý, thì màu 
hồng không thể là lựa chọn sai. Nó là niềm vui, nhí nhảnh và rất phụ nữ.

MÀU VÀNG

Vàng là màu sắc mạnh mẽ nhưng nó cũng là màu sắc nguy hiểm nhất. Người sử 
dụng màu vàng luôn muốn lôi kéo sự chú ý của khán giả và muốn chứng minh cho 
họ biết sự tự tin vào chính khả năng bản thân.

MÀU XANH LÁ CÂY

Đây là một màu đa năng, nó ấm áp và mời gọi, tạo cho khách hàng cảm giác dễ 
chịu. Nó biểu thị cho sức khoẻ và thân thiện với môi trường. Cuối cùng, xanh là cây 
là màu sắc của tiền do đó có thể tạo cho bạn những suy nghĩ nhạy cảm với những 
tiềm năng thịnh vượng.



10 MÀU SẮC QUAN TRỌNG 
TRONG MARKETING
MÀU TÍM

Tím là màu sắc của hoàng gia, nó là một biểu tượng hoàn hảo cho sự sang 
trọng và uy tín. Nó rất phù hợp cho các tài liệu tiếp thị của bạn

MÀU ÁNH VÀNG

Màu ánh vàng tượng trưng cho sự thanh lịch và đáng tin. Nhưng nếu xếp nó 
bên cạnh màu tím và xanh lá cây sẽ làm cho nó nổi trội, biểu thị cho sự khoe 
khoan giàu có.

MÀU CAM

Cam là màu của năng lượng. Nó có khả năng lôi kéo sự chú ý một cách đặc 
biệt, nó làm cho người ta thấy thú vị và mát mẽ. Màu cam có thể giúp khách 
hàng cảm thấy họ đang giao dịch với một công ty tiên tiến.



10 MÀU SẮC QUAN TRỌNG 
TRONG MARKETING
MÀU NÂU

Màu nâu là giai điệu của đất, nó được biết đến như sắc màu của sự thư giãn 
và thoải mái. Nâu thường dùng cho những công tác dịch vụ khách hàng.

MÀU ĐEN

Đen là một màu sắc rất linh hoạt. Nó thể thể được xem là hiện đại nhưng 
cũng có lúc là biểu tượng cho cổ điển. Màu đen thường được sử dụng như 
màu sắc tương phản để tạo thêm kịch tính chí bất cứ tâm trạng nào.



5. CHIẾN LƯỢC PHƯƠNG TIỆN QC

Chiến lược phương tiện là sự cân nhắc lựa chọn các phương tiện truyền
thông thích hợp để thực hiện mục tiêu quảng cáo và chiến lược thông
điệp.

1. Qui trình lập chiến lược phương tiện quảng cáo

2. Các yêu tố ảnh hưởng đến việc chọn phương tiện

3. Thời biểu phương tiện quảng cáo



QUY TRÌNH LẬP CHIẾN LƯỢC 
PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO
Tùy theo đặc điểm ở mỗi công ty, mục tiêu quảng cáo khác nhau, chiến
lược phương tiện QC sẽ hác nhau, tuy nhiên qui trình và nội dung các
bước trong chiến lược phương tiện quảng cáo gồm các bước được trình
bày trong hình



QUY TRÌNH CHỌN PHƯƠNG TIỆN 
QC

Phân tích 
chuẩn bị

Xác định 
khả năng 
phương 
tiện

Đánh giá 
phương 
tiện

Chọn 
phương 
tiện

Lập lịch 
biểu quảng 
cáo



PHÂN TÍCH CHUẨN BỊ

Xác định
mục tiêu
QC

Xác định
đặc điểm
đối tượng

Chiến lược 
phương 
tiện của đối 
thủ

Chiến lược 
thông điệp



CHẤT LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN

Đặc điểm 
đối tượng 
phương 

tiện

Mức độ 
truyền 
thông 
điệp

Cơ hội 
mẫu 

quảng 
cáo được 

chú ý

Hiệu quả 
lập lại 
quảng 

cáo



YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC 
CHỌN LỰA P.TIỆN QC
 Mục tiêu quảng cáo

 Ngân sách, chi phí quảng cáo

 Đặc điểm khách hàng.

 Phạm vi hoạt động của phương tiện

 Tần số của phương tiện

 Đặc điểm khán thính giả/độc giả của các phương tiện

 Phạm vi phát hành của các phương tiện



THỜI BIỂU PHƯƠNG TIỆN QC

Chương trình liên tục (Continuity Program): sử dụng các phương tiện
thông qua chiến dịch kéo dài liên tục trong một khoảng thời gian. Áp dụng
cho quảng cáo sản phẩm có doanh số tiêu thụ ổn định cả năm.

Chương trình theo thời vụ (Seasonal Program): tập trung cho một
phương tiện hay một số phương tiện trong một khoảng thời gian ngắn.
Áp dụng cho quảng cáo sản phẩm có đặc điểm mua sắm theo thời vụ.

Chương trình theo nhịp độ (Flighting Program): quảng cáo liên tục
nhưng tăng cường trong một giai đoạn nào đó.



PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO

Print Ad

Tivi

Phát thanh, truyền thanh

Áp phích và tờ rơi

Tài liệu quảng cáo và giới thiệu

Danh bạ

Biển quảng cáo

Biển hiệu trưng bày

Trưng bày tại điểm bán

Biểu tượng

Video…



6. ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA VÀ ĐÁNH 
GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA QUẢNG CÁO

Sau khi thực hiện chương trình quảng cáo, cần thiết phải đo lường đánh
giá hiệu quả của chiến lược sáng tạo so với mục tiêu đã đề ra: có gây sự
chú ý, duy trì được sự quan tâm hay không, có hình thành thái độ, hành
động ở đối tượng không.



CÁC HÌNH THỨC ĐO LƯỜNG & 
KIỂM TRA
1. Đo lườngmang tính thăm dò:

Cách thức tiến hành có thể là thăm dó ý kiến người tiêu dùng bằng cách
phỏng vấn trực tiếp hoặc tổ chức các buổi hội thảo-thảo luận nhóm khách
hàng mẫu (focus group).



CÁC HÌNH THỨC ĐO LƯỜNG & 
KIỂM TRA
2. Đo lườngmang tính mô tả:

Phần lớn hình thức đo lường này được các doanh nghiệp và công ty
quảng cáo áp dụng là nhằm phát hiện những tính chất chung của thị
trường, thái độ của người tiêu dùng và các yếu tố khác nhằm trả lời
những vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm về quảng cáo.



CÁC HÌNH THỨC ĐO LƯỜNG & 
KIỂM TRA
3. Đo lườngmang tính nhân - quả:

Mối quan hệ giữa quảng cáo với một kết quả nào đó.

Quan hệ giữa mức độ xem quảng cáo với đặc điểm của đối tượng (giới
tính, nhóm tuổi).

Quan hệ giữa chi phí với doanh số.

Quan hệ giữa thời gian xem với mức độ nhận thức.

Quan hệ giữa xem QC với đặc điểm mua sắm của đối tượng.

Quan hệ giữa mức độ xem quảng cáo, nội dung quảng cáo với thái độ của
đối tượng.



KPI QUẢNG CÁO

 Chi phí quảng cáo trên 1.000 khán giá mục tiêu

 Mức độ biết đến sản phẩm được đo lường trước và sau quảng cáo.

 Tỷ lệ phần trăm những người nhận lại (nhớ có trợ giúp), nhớ lại (nhớ
không cần trợ giúp) những chi tiết trong thông điệp quảng cáo.



KPI QUẢNG CÁO

 Đánh giá của KH về các thông điệp QC (tính gây ấn tượng, khả năng tạo
niềm tin)

 Mức độ ưa thích của khách hàng đối với thông điệp và chương trình
quảng cáo

 Số lượng người hỏi mua sản phẩm được quảng cáo sau chương trình
quảng cáo

 Doanh thu của sản phẩm được QC: được đo lường trước và sau
chương trình quảng cáo.



BÀI TẬP THỰC HÀNH



5. PROMOTION PLAN ADVERTISING & PROMOTION



KẾ HOẠCH KHUYẾN MÃI

Xác định mục 
tiêu, chỉ tiêu

Đặt tên 
chương trình

Quy mô: Địa
lý/nhóm KH

Quyết định cho
1 SP hay nhóm

SP

Thời gian, thời 
lượng

Hình thức
Chương trình 
truyền thông

Ngân sách

C.trình hành
động và đánh
giá hiệu quả



1. XÁC ĐỊNH MT & CHỈ TIÊU

Thu hút KH mới

Giới thiệu SP/DV mới cho KH hiện tại

Chống lại chương trình của đối thủ cạnh tranh

Định vị lại hình ảnh DN

Định vị lại thương hiệu SP

Thu hút khách hàng mùa thấp điểm



2. ĐẶT TÊN CHƯƠNG TRÌNH

Tạo cảm hứng cho KH và các thành viên tham gia thực hiện

Tên đi kèm slogan – thông điệp quảng cáo



3. QUYẾT ĐỊNH QUY MÔ

 Không nhất thiết phải thực hiện đồng loạt trên thị trường

 Phân vùng để việc tổ chức có thể thích hợp thời gian và chi phí

 Cân nhắc những bất lợi về chi phí, thời gian và huy động nguồn với vi
mô quá nhỏ hoặc quá lớn



4. QUYẾT ĐỊNH SP K.MÃI

Không nhất thiết phải KM toàn bộ SP

Chọn SP/DV nào cần thúc đẩy theo các mục tiêu MKT



5. THỜI GIAN, THỜI ĐIỂM

Thời điểm bán hàng giảm hay nhu cầu KH tăng

Quan tâm thời điểm KM của đối thủ

Ý nghĩa của thời điểm thực hiện (Mừng Quốc khánh…)

Quy định của Chính phủ (VN) một chương trình không quá 45 ngày, 1 SP 
không KM quá 90 ngày/năm



6. HÌNH THỨC, CƠ CẤU 

 Tặng hàng mẫu, dịch vụ dùng thử

 Bán hàng tặng kèm SP/DV không thu tiền

 Giảm giá trực tiếp (thấp hơn giá bán trước đó)

 Bán hàng kèm phiếu mua hàng

 Phiếu dự thi trúng thưởng theo thể lệ đã công bố

 Khuyến mãi có tính chất may rủi

 Chương trình KH thường xuyên

 KM thông qua internet và phương tiện điện tử khác



7. TRUYỀN THÔNG

 Thời gian

 Nội dung

 Phương tiện truyền thông

 Số lượng

 Đơn giá

 Chi phí



8. NGÂN SÁCH

Khuyến mãi tác động để gia tăng doanh số bán nhưng bản chất là chi phí
nên có thể làm giảm lợi nhuận.

Khuyến mại được xem là thành công nếu tạo ra mức doanh thu bù đắp
được chi phí.

Ngân sách gồm phần cứng (phải chi bất kể doanh số bán) và phần mềm
(phát sinh theo hàng bán ra).



PHÂN TÍCH CHI PHÍ

Tỷ lệ quà tặng/giá bán

Tỷ lệ quà tặng/toàn bộ chi phí KM

Chi phí quảng cáo/tổng chi phí

Chi phí sổ xố, thưởng/tổng chi phí



9. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

1. Thời gian (bắt đầu, kết thúc)

2. Địa điểm

3. Nội dung hoạt động

4. Người phụ trách

5. Ngân sách

6. Bộ phận phối hợp



CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BẰNG 
TIỀN MẶT 21 TỶ ĐỒNG CỦA HABECO 

 Tên ch.trình: “Tết đến xuân sang, lộc vàng gõ cửa”

 Sản phẩm: Bia lon Habeco

 Thời gian: 20/11/2014 – 20/3/2014 (Tết Ất Mùi)

 Giải thưởng: 20 giải nhất (100 triệu đồng/giải); 200 giải nhì (10 triệu
đồng/giải); 2000 giải ba (1 triệu/giải); 150.000 giải tư (100.000 đồng/giải)



BÀI TẬP

Sản phẩm mới: Bột giặt OMO (có thể đặt tên mới)

Đặc tính: Sạch nhanh, Không phai màu vải, Không hại da tay

Chiến dịch khuyến mãi: Mùa Tết 2015

Đối tượng: Người nội trợ

Nội dung thực hiện:

1) Tên chiến dịch

2) Nội dung chiến dịch

3) Hình thức khuyến mãi



6. CREATIVE STRATEGY ADVERTISING & PROMOTION



NỘI DUNG

Hoạch
định
chiến
lược

1

Phát
triển
chiến
lược

2

Triển
khai
chiến
lược

3

Chiến
thuật

4



1. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC



SÁNG TẠO



DAVID MACKENZIE OGILVY

“Quảng cáo mà 
không bán được 
hàng thì chứng 
tỏ nó không hề 

sáng tạo!”



LEO BURNETT

“Creativity has 
the power to 

transform 
human 

behaviour”



SÁNG TẠO

 Sáng tạo trong QC&KM là một quy trình tạo ra những thông điệp mới mẻ bằng
các cách thức thể hiện khác nhau theo các hình thức khác nhau.

 Bản chất của ST là sắp xếp những cái đã biết theo cách chưa hề có trước đó.

 Dùng những dữ liệu có được, rồi phân tích, suy luận, sắp xếp những thông tin,
những khái niệm đã biết theo một cách mới và so sánh kết quả có thỏa mãn
được những yêu cầu mới hay không.



SÁNG TẠO LÀ GÌ?

Quá trình
đổi mới

Tạo ra giá
trị mới

Vượt trội
bản thân

Vượt
thắng
hoàn cảnh





TÌM Ý TƯỞNG TỪ ĐÂU?

•giám đốc phụ trách
khách hàng

•nhân viên nghiên
cứu

•diễn viên

Các nhân viên công
ty quảng cáo:

•giám đốc nhãn hiệu, 

•giám đốc marketing

KH của các công ty
quảng cáo:



CÔNG VIỆC ĐẦY THỬ THÁCH

 Một ý tưởng sáng tạo phải có tính độc đáo, thay vì chỉ nêu một cách đơn giản

các đặc điểm của SP họ phải làm cho các thông điệp có sức thu hút, tạo sự

quan tâm ở khách hàng và đi vào tâm trí của họ.

 Mỗi tình huống marketing, mỗi kế hoạch quảng cáo phải có cách sáng tạo

khác nhau.

 Một số công ty thường không thích những QC quá khác biệt, những quảng

cáo có tính đột phá phải chấp nhận rủi ro cao.



PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO KHẢ 
NĂNG SÁNG TẠO
1) Thái độ tích cực để dòng sáng tạo tích cực

2) Quan sát sự ngẫu nhiên để có ý tưởng mới, độc đáo

3) Nghe nhạc để kích thích trí não

4) Mang theo bút và sổ để ghi lại kịp thời ý tưởng

5) Đọc sách để tạo cảm hứng, trí tưởng tượng, tăng vốn từ

6) Tự xác định vấn đề của mình

7) Tìm đến không gian thoáng đãng tốt cho sức khỏe và trí não

8) Rèn luyện hàng ngày



QUY TRÌNH SÁNG TẠO

Nghiên cứu
thông tin đầu
vào cho qui 
trình sáng tạo

Nghiên cứu 
sản phẩm, 
dịch vụ

Nghiên cứu 
định tính

Thẩm tra ý 
tưởng sáng 
tạo



NGHIÊN CỨU THÔNG TIN ĐẦU 
VÀO
Các nhà sáng tạo cần có các thông tin đầu vào cho thiết kế ý tưởng từ cách thức
sau:

Đọc tất cả mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm, thị trường: sách báo, bài nghiên
cứu, các báo cáo nghiên cứu.

Trao đổi với những người có liên quan đến sản phẩm như: kỹ sư, người thiết kế,
đội ngũ bán hàng, người tiêu dùng ...



NGHIÊN CỨU THÔNG TIN ĐẦU 
VÀO
Lắng nghe người ta nói chuyện, trao đổi trong cửa hàng, quán ăn.

Sử dụng sản phẩm: càng dùng nhiều sản phẩm càng hiểu rõ về nó.

Làm việc với khách hàng, học hỏi từ kinh doanh để hiểu rõ hơn về những người
mà mình muốn truyền đạt các thông tin đến họ.



NGHIÊN CỨU SP/DV

Thông tin này có từ các cuộc nghiên cứu chuyên biệt về sản phẩm, KH mục tiêu.

Các nghiên cứu định lượng, định tính: thái độ của người tiêu dùng, cơ cấu thị
trường, định vị sản phẩm, nghiên cứu lối sống, nhân khẩu học, tâm lý của khách
hàng.



NGHIÊN CỨU SP/DV

Thông tin về SP/DV sẽ cung cấp thông tin đầu vào cho đội ngũ sáng tạo, giúp họ
biết các lợi ích cơ bản và các đặc điểm độc đáo của SP cần phải nhấn mạnh trong
thông điệp quảng cáo.



NGHIÊN CỨU SP/DV

Một số công ty QC cũng tiến hành nghiên cứu NTD hàng năm để tìm hiểu lối sống
của họ, cho người sáng tạo cái nhìn sâu hơn về KH, hiểu rõ hơn những người mà
chiến lược sáng tạo nhắm vào.



NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH

Để cung cấp thông tin cho đội ngũ sáng tạo, công ty quảng cáo thường tổ chức
các cuộc nghiên cứu định tính cũng như nghiên cứu chuyên sâu, tổ chức các
nhóm hội thảo.

VD: Storm Eye nghiên cứu thị trường bia để sáng tạo quảng cáo cho Sài Gòn Beer



FOCUS GROUPS

Là phương pháp sử dụng nhóm KH mục tiêu thảo luận về một đề tài nào đó.

Ví dụ: Thảo luận về lý do chọn mua nhãn SP cụ thể nào đó, sử dụng SP như thế
nào, điều nào là quan trọng đối với họ khi chọn một nhãn, đặc điểm nào của một
SP họ thích hay không thích hoặc chưa thỏa mãn.

Họ cũng sẽ thảo luận về sức thu hút của các QC của các công ty. Báo cáo của các
nhóm thảo luận này sẽ cung cấp ý tưởng sáng tạo cho nhà QC.



THẨM TRA Ý TƯỞNG

Giai đoạn này sẽ đánh giá ý tưởng, loại bỏ các ý tưởng không thích hợp và xác
định ý tưởng cuối cùng.

Giai đoạn này người ta cũng sử dụng kỹ thuật nhóm hội thảo (BRAINSTORMING)
để đánh giá ý tưởng, nghiên cứu thông điệp cần quảng cáo. Thảo luận về ý nghĩa
của các quảng cáo, ý kiến về những yếu tố trong mẫu quảng cáo: khẩu hiệu, tiêu
đề, hình ảnh.



2. CHIẾN LƯỢC SÁNG TẠO

Kế hoạch sáng tạo

Chiến dịch quảng cáo

Nghiên cứu các ý tưởng chủ đạo của 
quảng cáo



KẾ HOẠCH SÁNG TẠO

Sau khi xác định ý tưởng sáng tạo dựa trên các yếu tố: đặc điểm khán giả mục
tiêu, vấn đề mà quảng cáo phải giải quyết, chiến lược sáng tạo sẽ được triển khai
thành một bản kế hoạch sáng tạo (Creative / Copy Platform).



KẾ HOẠCH SÁNG TẠO

Kế hoạch sáng tạo: là tài liệu gồm các thông tin cơ bản mà người viết quảng cáo
dựa vào đó để xây dựng các mẫu quảng cáo.

Có nhiều tên gọi khác nhau như: bản thiết kế sáng tạo, hợp đồng sáng tạo, bản
thuyết minh sáng tạo.

Giám đốc phụ trách KH sẽ trình bày bản kế hoạch này với các khách hàng của
mình.



NỘI DUNG KH SÁNG TẠO

1. Mục tiêu truyền thông và mục tiêu quảng cáo.

2. Đặc điểm khán giả mục tiêu mà QC tác động đến.

3. Lợi ích chủ yếu của sản phẩm đối với người tiêu dùng.

4. Ý tưởng chủ đạo phải nhấn mạnh.

5. Cách thức thể hiện chiến lược sáng tạo: phương pháp thu hút, kỹ thuật thể

hiện.

6. Thông tin cần thiết phải hỗ trợ.



CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO

 Chiến dịch quảng cáo đề cập đến hàng loạt thông điệp QC được thực hiện
trên các phương tiện truyền thông khác nhau cùng tập trung vào một ý
tưởng quảng cáo.

 Một vài chiến dịch quảng cáo chỉ kéo dài trong thời gian ngắn vì nó không có
hiệu quả; cũng có những chiến dịch quảng cáo rất thành công và kéo dài nhiều
năm.



CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO

 Philip Morris với chiến dịch quảng cáo “Marlboro Country” kéo dài hơn 35
năm

 “Hãy làm ngay – Just do it” của Nike



CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO

Một chiến dịch quảng cáo có hiệu quả phải có một ý tưởng chủ đạo để hấp dẫn
sự chú ý của khách hàng, để nhận được sự đáp ứng và thiết lập một hình ảnh sản
phẩm so với đối thủ cạnh tranh.



CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO

Thử thách thực tế đối với đội ngũ ST là tìm kiếm các ý tưởng này để sử dụng
trong QC.

Một số SP khó có thể tìm ra những đặc điểm độc đáo để nói về chúng, nhưng
cũng có những ý tưởng chủ đạo trở thành yếu tố cơ bản cho sự thành công của
chiến dịch QC.



Ý TƯỞNG CHỦ ĐẠO CỦA QC

 Phần quan trọng trong chiến lược sáng tạo là xác định chủ đề trọng tâm trong
chiến lược QC. Đó là ý tưởng chủ đạo của QC (Major selling idea).

 Ý tưởng quảng cáo chủ đạo là ý tưởng độc nhất, có ý nghĩa và dễ nhớ nhất
mà người ta nói về sản phẩm với khán giả mục tiêu.

 Rất khó khăn trong việc tìm ra ý tưởng chủ đạo.



SỬ DỤNG YẾU TỐ ĐỘC ĐÁO CỦA SP 
(UNIQUE SELLING PROPOSITION)

 Quảng cáo USP: Trình bày lợi ích về thuộc tính, đặc điểm quan trọng duy nhất

của sản phẩm.

 Quảng cáo USP được khởi xướng bởi một người Mỹ là Reeves trong những

năm 1940, sau đó được Bates phát triển và hoàn thiện.

 Thời kỳ này công nghệ sản xuất còn phôi thai và mỗi sản phẩm thường có một

ưu điểm rất riêng. Bằng cách xoáy vào ưu điểm này, nhà quảng cáo tạo cho

thương hiệu của mình một hình ảnh và chỗ đứng độc lập.

 Thường dùng những chữ “duy nhất” hay “đầu tiên”



“SÔCÔLA CHỈ TAN TRONG
MIỆNG, KHÔNG TAN TRÊN TAY”



SỬ DỤNG ƯU THẾ TÌNH CẢM
EMOTIONAL SELLING PROPOSITION

 Ra đời như là câu trả lời cho sự bế tắc của USP, khi mà sản phẩm ngày một
giống nhau.

 Quảng cáo ESP thường được áp dụng cho những sản phẩm rẻ tiền (nước
ngọt, bột ngọt, mì ăn liền, bánh kẹo...) khi mà sự lựa chọn rất cảm tính.

 Quảng cáo ESP vui nhộn, đầy ắp nụ cười và kèm theo một câu hát hay cả bài
hát.

http://cuoi.hoibi.net/anh-vui/ngau-nhien/


NĂM 1931: COCA COLA VẼ HÌNH ÔNG GIÀ NOEL NGHỈ XẢ HƠI VÀ
UỐNG COCA ĐỂ LẤY LẠI SỨC TRONG LÚC ĐI PHÂN PHÁT QUÀ ĐỂ
TÁC ĐỘNG VÀO TRẺ EM.



AJINOMOTO

 Ajinomoto rất thành công với một chùm phim quay trên một gia đình không
đổi gồm ba thế hệ ông bà, bố mẹ, con cái đều vui thích nấu ăn với Ajinomoto
trên một giai điệu không đổi: “Những món ăn quê hương đậm đà Ajinomoto
ngon quá, vui biết bao bữa ăn gia đình, Ajinomoto tuyệt vời...”.



QUẢNG CÁO LỐI SỐNG
LIFESTYLE ADVERTISING
Quảng cáo lối sống, hay giá trị, dựa trên giả định này: “Hãy đi cùng tôi, vì chúng
ta chung một niềm tin”. Quảng cáo này thường có vẻ xa vời, nhưng sức mạnh
của nó khi đúng đối tượng khách hàng.

Nike xây dựng lâu đài của mình xung quanh thái độ “Just do it” (“Hãy làm điều
bạn thích” – Đó là một thái độ rất Mỹ!)



TIGER BEER

Chiến dịch “Hãy thưởng anh ấy một Tiger” khi mới tung vào Việt Nam có thể xem
như một nỗ lực chuyên nghiệp đầu tiên quảng cáo theo hướng lối sống.

Lặp đi lặp lại câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, bằng các thước phim hành động
hấp dẫn và cùng với câu hiệu “Bản lĩnh đàn ông thời nay”, thương hiệu bia Tiger
đã đánh trúng tâm lý người tiêu dùng Việt Nam.



TẠO RA HÌNH ẢNH T.HIỆU

Đối với một số loại sản phẩm, cạnh tranh về nhãn tương đồng nhau và khó tìm ra
thuộc tính/đặc điểm của sản phẩm để sử dụng như điểm độc đáo của sản phẩm
(ví dụ; nước giải khát, bia).



TẠO RA HÌNH ẢNH T.HIỆU

Chiến lược sáng tạo thường dựa vào phát triển sự nhận thức, dễ nhớ về
nhãn qua quảng cáo hình ảnh nhãn.

Yếu tố then chốt để quảng cáo thành công là phát triển hình ảnh để lôi
cuốn, thu hút khách hàng sử dụng sản phẩm.



TẠO RA HÌNH ẢNH T.HIỆU

Định vị sản phẩm là yếu tố cơ bản trong chiến lược sáng tạo khi có nhiều nhãn
hiệu cạnh tranh trong cùng một thị trường.

Ví dụ thị trường chất tẩy rửa. Mỗi nhãn có một đặc trưng nổi bật so với nhãn
khác, người ta sẽ sử dụng đặc trưng này như một yếu tố định vị nhãn, làm cho
người tiêu dùng nhớ đến sản phẩm.



3. TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC

1. Các khái niệm

2. Các phương pháp thu hút trong quảng cáo

3. Các thức thể hiện thông điệp quảng cáo



CÁC KHÁI NIỆM

 Phương pháp thu hút trong QC là cách thức lôi cuốn sự quan tâm của KH
nhằm tác động đến cảm xúc của họ hướng đến SP/DV và thúc đẩy hành động.

 Phong cách thể hiện QC là cách thức biến những thu hút thành những thông
điệp QC.

 Thu hút có thể xem là nội dung bên trong của QC còn phong cách thể hiện là
hình thức trình bày của nội dung đó.



CÁC PHƯƠNG PHÁP THU HÚT 
TRONG QUẢNG CÁO
1. Phương pháp thu hút lý trí (Rational Appeal)

2. Phương pháp thu hút cảm xúc (Motional Appeal)

3. Kết hợp 2 phương pháp trên



PP THU HÚT LÝ TRÍ
RATIONAL APPEAL

Đây là phương pháp thu hút hướng vào các lập luận của khách hàng, sự

cân nhắc về các đặc điểm, lợi ích, công dụng của sản phẩm để thuyết phục

khách hàng.

Những lập luận có thể đưa ra là:

a. Cân nhắc về giá cả (hiệu quả, tiết kiệm, giá hợp lý).

b. Tính giá trị của SP (tính giá trị, hiệu quả, rẻ, cao cấp)

c. Cân nhắc về tính chất mới lạ, công dụng hữu ích của SP.

d. Cân nhắc về chất lượng sản phẩm.



PP THU HÚT CẢM XÚC 
MOTIONAL APPEAL
Đây là phương pháp thu hút hướng vào cảm xúc, tâm lý của khách hàng (có thể
là những cảm xúc tích cực hoặc tiêu cực) để gây sự tác động, quan tâm hoặc mua
sản phẩm.



PHƯƠNG PHÁP CẢM XÚC TIÊU 
CỰC

Nhắm vào sự sợ hãi, lo âu của KH như: sợ bệnh tật, sợ tai nạn, những rủi ro

không an toàn ... để tạo ra sự thay đổi trong hành vi.

Sử dụng hình ảnh thông điệp QC đưa ra các giải pháp làm giảm sự lo âu và giải

quyết vấn đề bằng việc dùng sản phẩm. Động cơ mua thiên về cảm xúc hơn là sự

cân nhắc thuộc tính SP.

Ví dụ:

Quảng cáo bảo hiểm (sức khỏe, hỏa hoạn, nhân thọ, rủi ro ...)

Quảng cáo mỹ phẩm, vệ sinh cá nhân (chống lại sự già nua, cái xấu)

Quảng cáo loại thuốc (chống lại cơn đau, ảnh hưởng của bệnh tật ...)



PHƯƠNG PHÁP CẢM XÚC TÍCH 
CỰC
Nhắm vào nhu cầu tự thể hiện, “cái tôi” của mỗi người hoặc nhu cầu tình cảm, xã
hội, nhu cầu địa vị, uy tín ...

Ví dụ:

Sản phẩm cao cấp hướng vào địa vị, uy tín (chơi gôn, đồ trang sức, xe hơi, nước
hoa ...)

Sản phẩm hướng vào tính cách cá nhân (bia, nước giải khát, điện thoại di động
...)

Sản phẩm hướng vào nhu cầu tình cảm (sản phẩm chăm sóc bé, thức ăn, quà
tặng ...)



KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP
LÝ TRÍ VÀ CẢM XÚC
Phương pháp thu hút cảm xúc là phương pháp tốt hơn để QC cho những SP
không có điểm độc đáo khi so sánh với SP của đối thủ cạnh tranh.

Tuy nhiên trong nhiều tình huống, các chuyên gia sáng tạo phải kết hợp cả hai
phương pháp thu hút để cùng tạo ra sự thay đổi hành vi, vì đôi khi quyết định của
NTD dựa vào cả hai động cơ lý trí và cảm xúc.



CÁCH THỨC THỂ HIỆN THÔNG 
ĐIỆP QC
1) Phương pháp tả chân (Straight sell factual message)

2) Phương pháp bằng chứng khoa học (Scientific/Technical Evidence)

3) Phương pháp giải thích trình bày sản phẩm (Demonstration)

4) Phương pháp so sánh (Comparision)

5) Phương pháp bằng chứng xác nhận (Testimonial)

6) Phương pháp tình huống đời thường (Slice of life)



CÁCH THỨC THỂ HIỆN THÔNG 
ĐIỆP QC
7) Phương pháp hoạt hình (Animation)

8) Dùng biểu tượng, nhân cách (Personality Symbol)

9) Phương pháp lãng mạn (Fantasy)

10) Phương pháp kịch bản (Dramatization)

11) Phương pháp hài hước (Humour)



4. CHIẾN THUẬT SÁNG TẠO

Chiến thuật sáng tạo là việc thiết kế và sản xuất các chương trình quảng cáo. Nó
bao gồm nhiều hoạt động như: viết lời quảng cáo, thiết kế.

1. Chiến thuật sáng tạo cho quảng cáo in ấn

2. Chiến thuật sáng tạo cho quảng cáo truyền hình

3. Chiến thuật sáng tạo cho quảng cáo truyền thanh

4. Chiến thuật sáng tạo quảng cáo cho phương tiện ngoài trời, di động



1. QUẢNG CÁO IN ẤN

Các yếu tố cơ bản của quảng cáo: tiêu đề, phụ đề, thân bài, ảnh minh họa và trình
bày.

Tiêu đề và phần thân bài do người viết quảng cáo thực hiện

Trình bày hình ảnh sẽ do các họa sĩ thực hiện dưới sự chỉ đạo của giám đốc sáng
tạo nhưng phải phối hợp với người viết quảng cáo để thiết kế sắp xếp các yếu tố
khác.



TIÊU ĐỀ (HEADLINE)

Tiêu đề: là nhóm từ được thiết kế nổi bật để gây sự chú ý người đọc (in đậm, cỡ
chữ lớn tách riêng với thân bài), thường đặt ở vị trí đầu của bài viết.

Chức năng của tiêu đề là lôi cuốn sự chú ý của người đọc làm cho họ quan tâm
đến phần còn lại của quảng cáo. Do đó cần lựa chọn ý tưởng cho tiêu đề thu hút
người đọc tiếp đọc nội dung trong bài viết và chú ý đến ảnh minh họa.



CÁC LOẠI TIÊU ĐỀ

Có nhiều loại tiêu đề, sử dụng loại nào tùy thuộc vào nhiều yếu tố như: chiến lược
sáng tạo, tình huống quảng cáo, loại sản phẩm, phương tiện in ấn nào, mối quan
hệ giữa tiêu đề với các yếu tố khác trong quảng cáo (ảnh, bài viết).

Tiêu đề có thể chia làm 2 loại: tiêu đề trực tiếp và tiêu đề gián tiếp.



TIÊU ĐỀ TRỰC TIẾP

Đi thẳng vào các thông tin cần trình bày, nhắm trực tiếp vào khách hàng mục
tiêu.

Tiêu đề lợi ích (Benefit headline)

Tiêu đề thông tin (Information headline)

Tiêu đề chọn lựa (Selective headline)

Tiêu đề khẩu hiệu, mệnh lệnh: câu dễ nhớ, khẩu hiệu gắn với sản phẩm của công
ty.



TIÊU ĐỀ GIÁN TIẾP

Không đi thẳng vào sản phẩm mà lôi cuốn người đọc bằng sự hiếu kỳ, để họ tìm
sự trả lời trong phần thân bài, ảnh minh họa.

Tiêu đề câu hỏi (Question): ví dụ trong quảng cáo ABBOTT “Trong gia đình, ai là
người bạn thương ít nhất?”

Tiêu đề gây tò mò (Provocation headline): câu gây tò mò, gợi chú ý nội dung.



TIỂU ĐỀ (SUB HEADLINE)

Tiểu đề hay tiêu đề phụ, sử dụng để mở rộng tư tưởng cho tiêu đề, hoặc liên kết
tiêu đề với thân bài. Thường thiết kế nhỏ hơn tiêu đề và đặt dưới tiêu đề.



THÂN BÀI (BODY COPY)

Thân bài trường là trọng tâm của thông điệp quảng cáo, thân bài không quá
ngắn để có thể nêu đủ thông tin cần thiết và cũng không quá dài để có thể giữ sự
quan tâm của người đọc.



THÂN BÀI (BODY COPY)

Cách trình bày thân bài phụ thuộc vào phương pháp thu hút, phương cách thể
hiện quảng cáo (tả chân, trình bày rõ lợi ích sản phẩm). Viết lời quảng cáo cần chú
ý:

Phải viết một cách súc tích, dễ hiểu.

Tránh sự rập khuôn.

Không quá cường điệu



ẢNH MINH HỌA

Ảnh minh họa sẽ hỗ trợ rất nhiều cho phần từ ngữ trong bài quảng cáo, làm cho
người đọc hiểu rõ hơn về thông tin, hình dung sản phẩm.

Đôi khi chỉ cần 1 ảnh minh họa kết hợp khéo léo với một tiêu đề cũng có thể tạo
nên hiệu quả. Một số trường hợp dùng ảnh minh họa thuyết phục hơn diễn tả
bằng lời.



ẢNH MINH HỌA

Ảnh minh họa có thể thực hiện bằng hình thức sau: ảnh chụp (chính sản phẩm, 
nhân vật), ảnh vẽ, biểu đồ ... 

Phương pháp sử dụng ảnh minh họa:

 Sử dụng hình ảnh tượng trưng

 Sử dụng so sánh (trước và sau, so sánh có dùng và không dùng sản phẩm).

 Hình ảnh sản phẩm đang được sử dụng.

 Hình ảnh mô tả chi tiết bộ phận của sản phẩm.



2. QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH

Quảng cáo trên truyền hình có nhiều lợi thế: kết hợp hình ảnh sống động, âm
thanh, màu sắc, dễ diễn đạt có hiệu quả thông điệp, dễ gây ấn tượng, cảm xúc ở
người xem.

Quảng cáo truyền hình có nhiều yếu tố, âm thanh và hình ảnh là hai yếu tố cơ
bản, và phải được kết hợp để tạo hiệu quả cao và truyền đạt thông điệp của nhà
quảng cáo.



YẾU TỐ HÌNH ẢNH (VIDEO)

Hình ảnh: là cái mà người xem nhìn thấy trong quảng cáo: cảnh phim, hình nhân
vật, sản phẩm, ảnh hoạt hình, hình ảnh logo, nhãn hiệu, tên công ty ...

Nhiệm vụ của hình ảnh lôi cuốn sự chú ý, truyền đạt ý tưởng thông điệp.

Quyết định về hình ảnh trong phim quảng cáo trên cơ sở xem xét sản phẩm,
người trình bày, yếu tố cần minh họa để quyết định cái nào sẽ xuất hiện trên
khung hình.



YẾU TỐ ÂM THANH (AUDIO)

Phần âm thanh của quảng cáo bao gồm: tiếng nói, âm nhạc, hiệu quả âm thanh
(tiếng động cơ xe, tiếng gió, tiếng bước chân ...)

Tiếng nói: được sử dụng dưới nhiều hình thức: lời giới thiệu của phát thanh viên,
lời đàm thoại của các nhân vật trong phim, hoặc lồng tiếng.



YẾU TỐ ÂM THANH (AUDIO)

Âm nhạc: có vai trò quan trọng trong phim quảng cáo. Nhiều trường hơp chỉ sử
dụng âm nhạc cũng mang lại hiệu quả như: quảng cáo mỹ phẩm, đồ trang sức.

Sử dụng âm nhạc tăng thêm hiệu quả cho quảng cáo trong việc gây chú ý, tạo ấn
tượng, vì âm nhạc dễ tạo cảm xúc, dễ thuyết phục người xem chấp nhận thông
điệp hơn.



YẾU TỐ ÂM THANH (AUDIO)

Ví dụ như nhạc của bài hát “My heart will go on” trong quảng cáo bia Bến Thành,
“Shalala” trong QC bánh Kinh Đô, “Revolution” (của The Beatles) trong quảng
cáo Nike.

Một số công ty đã chi rất lớn để được bản quyền sử dụng các bài nhạc nổi tiếng
để sử dụng trong quảng cáo của mình. Hãng Microsoft trả 4 triệu USD để có
quyền sử dụng bản “Start me up” của nhóm Rolling Stone trong quảng cáo
Windows 95. (Xem video)



KỊCH BẢN (SCRIFT)

Các yếu tố hình ảnh và âm thanh trong quảng cáo truyền hình phải được phối
hợp với nhau trong một văn bản gọi là: Kế hoạch kịch bản (script) trong đó mô tả
chi tiết sự phối hợp giữa phần hình ảnh và âm thanh.



KỊCH BẢN (SCRIFT)

Khi một kế hoạch kịch bản được chấp thuận, người viết kịch bản và giám đốc
nghệ thuật sẽ làm việc với nhau để sản xuất ra một kịch bản phân cảnh
(Storyboard)

Kịch bản phân cảnh là một bản phác họa một số hình ảnh, cảnh chính cần thiết để
thể hiện kịch bản quảng cáo. Nó là một tài liệu quan trọng hướng dẫn cho đội
ngũ công ty quảng cáo thực hiện quảng cáo như thế nào.



3 BƯỚC SẢN XUẤT PHIM QUẢNG 
CÁO

• Chọn đạo diễn, Chọn công ty sản xuất

• Đấu thầu, Ước tính chi phí, t/gian

• Dựng cảnh, chọn địa điểm quay, chọn diễn viên, phục trang, Họp
công tác chuẩn bị

CHUẨN BỊ 

• Quay phim tại cảnh dựng, cảnh thật

• Sắp xếp nhân vật trong phim
SẢN XUẤT

• Biên tập, Xử lý

• Hiệu quả âm thanh, Phối cảnh lồng tiếng

• Chấp thuận, Nhân bản, Phát hành

HẬU KỲ



HẬU KỲ SẢN XUẤT

Biên tập, xử lý, hoàn tất.

Trước khi phát hành, công ty thực hiện quảng cáo sẽ chiếu phim cho khách hàng
(chủ quảng cáo) xem và đánh giá. Sau khi có sự chấp thuận của khách hàng, phim
quảng cáo sẽ được nhân bản và gửi đến các đài truyền hình phát đi.



3. QUẢNG CÁO RADIO

Quảng cáo trên truyền thanh bất lợi do thiếu yếu tố hình ảnh. Yếu tố quyết định
tập trung vào âm thanh.

Khi chuẩn bị QC trên truyền thanh cần chú ý: Phải gây ấn tượng ngay từ đầu. Nêu
lợi ích sản phẩm một cách rõ ràng. Phát huy ngôn ngữ của âm thanh



3. QUẢNG CÁO RADIO

Thông điệp phải diễn đạt đơn giản dễ hiểu.

Lập lại tên nhãn sản phẩm.

Điểm độc đáo sản phẩm xuyên suốt mẫu quảng cáo.

Sử dụng âm nhạc, kỹ xảo âm thanh tác động người nghe.



4. QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

 Quảng cáo ngoài trời: Người xem đi động nên phải gây tác động nhanh bằng
kích thước, hình ảnh, màu sắc vừa gây sự chú ý vừa dễ nhớ.

 Nội dung mẫu quảng cáo phải ngắn gọn, thường là câu khẩu hiệu, ngắn, dễ
đọc, dễ nhớ (không quá dài hơn 10 từ).

 Hình ảnh phải lớn, rõ, tô đậm, hiệu ứng ánh sáng, tương phản màu sắc, kích
thước và khoảng cách đặt bảng quảng cáo.



QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI
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NỘI DUNG

Tại sao nên 
QC trực tuyến

Lợi ích của QC 
trực tuyến

Công cụ QC 
trực tuyến



936 TRIỆU NGƯỜI DÙNG/NGÀY!



ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA VỚI CÁC
KÊNH Q.CÁO TRUYỀN THỐNG?

Tivi Báo Tạp chí Radio Outdoor





TẠI SAO NÊN QUẢNG CÁO TRỰC 
TUYẾN
Xu thế tất yếu

Năm 2012, Mỹ lần đầu tiên chi cho Quảng cáo trực tuyến vượt chi cho Quảng cáo
in ấn truyền thống (Print Ad)

Việt Nam đã có 1,1 triệu USD = 0.2% tổng chi ngành QC nhưng tỷ lệ sử dụng
Internet hàng ngày đã vượt qua tỷ lệ nghe đài & đọc báo in.





TẠI SAO NÊN QUẢNG CÁO TRỰC 
TUYẾN
Nhiều loại hình QC

Báo chí, Truyền hình có chi phí cao

Không đo lường được hiệu quả

Không giúp định hướng bán hàng và xác định nhu cầu KH



TẠI SAO NÊN QUẢNG CÁO TRỰC 
TUYẾN
Chi phí hiệu quả & Chủ động

Ngân sách nào cũng có thể làm QC trực tuyến

Ngân sách bỏ ra đảm bảo thu về hiệu quả mong muốn

Marketers hoàn toàn chủ động trong việc lựa chọn hình thức và kênh phân phối
thông điệp quảng cáo dựa vào ngân sách của mình



TẠI SAO NÊN QUẢNG CÁO TRỰC 
TUYẾN
Tiếp cận trúng đích

Nơi có KH tiềm năng (search, context)

Sở thích lâu dài (interest)

Đặc tính nhân khẩu học: tuổi, giới tính, khu vực sinh sống…



TẠI SAO NÊN QUẢNG CÁO TRỰC 
TUYẾN
Đo hiệu quả tức thời: Hiệu quả chuyển đổi (conversion rate) từ khách (visitors)
thành khách hàng (customers)

So sánh hiệu quả các nội dung quảng cáo khác nhau (split testing)

Điều chỉnh chiến dịch liên tục cho phù hợp theo báo cáo hiệu quả.



HÌNH THỨC

1) Quảng cáo banner.

2) Quảng cáo bài viết PR

3) Quảng cáo CPM

4) Quảng cáo CPC

5) Quảng cáo Google Adwords



HÌNH THỨC

6) Quảng cáo Box app (Box ứng dụng)

7) Quảng cáo TVC Online

8) Quảng cáo Balloon Ads

9) Quảng cáo tin VIP, tin nổi bật, lượt up tin

10) Quảng cáo trên điện thoại di động



1. QUẢNG CÁO BANNER 
CPD (COST PER DAY)
Hình thức quảng cáo được hiển thị banner trên website như: vnexpress,
vietnamnet, dantri.com.vn, cafef.vn, kenh14.vn,…

Giá của quảng cáo, tính theo thời gian hiển thị (tuần, tháng). Tùy theo vị trí,
chuyên mục hiển thị, và website mà giá của quảng cáo banner sẽ khác nhau.





2. QUẢNG CÁO BÀI VIẾT PR
Là bài viết giới thiệu về doanh nghiệp, sản phẩm để đăng trên các
website phù hợp như dantri.com.vn, kenh14.vn,….

Giá cả bài viết phụ thuộc vào website và chuyên mục mà giá sẽ
khác nhau.



3. QUẢNG CÁO CPM 
(COST PER 1.000 IMPRESSIONS)
Hình thức quảng cáo banner dạng flash hiển thị banner đồng thời trên nhiều
website thuộc nhiều nhóm đối tượng độc giả chuyên về các lĩnh vực như: tài
chính – ngân hàng, giới trẻ, tổng hợp, gia đình – phụ nữ, sức khỏe,…

Giá quảng cáo: 1CPM = 1000 lượt hiển thị = 7000 VNĐ (Admicro)

Cơ chế quảng cáo: 1 độc giả chỉ nhìn thấy banner hiển thị 10 lần/ngày = 70đ để
quảng bá thương hiệu tới độc giả





4. QUẢNG CÁO CPC

Hình thức quảng cáo banner dạng box-text hiển thị banner đồng thời trên các
website thuộc nhiều nhóm đối tượng độc giả để hiển thị. Khách hàng có thể tùy
chọn vùng hiển thị (Bắc, Nam), chọn hiển thị theo nhóm lứa tuổi, và tùy chọn 1
hoặc nhiều website để quảng cáo.

Giá quảng cáo: 1CPC = 1 lượt click = 1.100 – 2.000 ĐVN (Admicro)

Cơ chế quảng cáo: 1 độc giả chỉ được click tối đa 3 lần/ngày/banner (Banner được
hiển thị all, chỉ khi có KH click quảng cáo mới bị mất tiền).



DEMO – CPC PLUS

Hình ảnh minh hoạ

bắt mắt, dễ dàng

gây ấn tượng với

người xem





5. QUẢNG CÁO GOOGLE

Google Adwords: Khi độc giả search 1 từ quảng cáo sẽ hiển thị 1 trong các
vị trí quảng cáo sau: top 3 từ đầu tiên, top 5, top 10 trên trang đầu được
tìm kiếm, giá cả khác nhau.

Google Display: Khung Banner dạng text được hiển thị trên Gmail, Các
website mà Google cho hiển thị. Tùy từng từ khóa mà Google sẽ tính
được giá của mỗi lượt click vào banner.

Google Mobile: Quảng cáo sẽ được hiển thị khi độc giả search trên điện
thoại thông minh, có thêm nút gọi, chỉ dẫn và địa điểm đến công ty/cửa
hàng.





6. QUẢNG CÁO BOX APP 
(QUẢNG CÁO ỨNG DỤNG)
Hình thức quảng cáo “all in one”: Trong mỗi banner có thể tích hợp được
video, hình ảnh, Nhiều link tin bài PR, Box tư vấn trực tuyến, box được
thiết kế giống nền của website, fanpage facebook, twiter,…

Banner được hiển thị theo dạng CPD xuất hiện ở zone 2. Tùy theo từng vị
trí mà website có khai thác vị trí quảng cáo box app. Giá quảng cáo tùy
theo website, vị trí và chuyên mục hiển thị.

Banner CPM hiển thị theo nhóm tag (Nhóm đối tượng độc giả): Tài chính,
giáo dục, giới trẻ, phụ nữ, sức khỏe,… Tính phí theo vùng sticky zone.





7. QUẢNG CÁO TVC ONLINE

Hình thức QC trước mỗi đoạn video được phát trong thư viện hàng ngàn video
mới mỗi ngày

Cơ chế quảng cáo: Quảng cáo sẽ xuất hiện 10s trước khi vào nội dung video gốc, 1
độc giả chỉ xem thấy tối đa 10 lần quảng cáo/ ngày

Giá của quảng cáo: Tính theo lượt hiển thị CPM, 1 CPM = 1000 lượt hiển thị =
(50.000 VNĐ – dạng standard, 55.000 VNĐ – dạng plus) (Admicro)





8. QUẢNG CÁO BALLOON

Banner sẽ xuất hiện ở góc phải màn hình, hiển thị theo nhóm Tag (nhóm đối
tượng độc giả): phụ nữ, giới trẻ, tổng hợp, tài chính – ngân hàng, có thể chèn
video.

Cơ chế quảng cáo: Khi độc giả đọc nội dung website QC sẽ hiển thị dạng scroll
bar và Add on banner (là dạng QC mà độc giả xem lâu nhất trong các hình thức
QC, vì tương tác trực tiếp, và vị trí khác biệt, không đè lên nội dung trang báo).
Mỗi độc giả chỉ xem thấy tối đa 10 lần banner được hiển thị/ ngày

Giá tính theo lượt hiển thị: 1 CPM = 1.000 lượt view = ( 15.000 VNĐ – dạng
standard, 22.000 VNĐ – dạng banner có chèn video)



BALLOON ADS



9. QUẢNG CÁO TIN VIP, TIN NỔI
BẬT
Hình thức quảng cáo cho nội dung tin đăng để tin được lên đầu trong mỗi chuyên
mục cho nội dung quảng cáo của khách hàng trên các website

Giá của tin VIP: sẽ dựa vào kết quả đấu giá để xác định giá trong vòng 1 tháng.

Giá mua lượt up tin. 500.000 vnđ = 1600 lượt up, 1.000.000 vnđ = 3.300 lượt
up,… (enbac.com, rongbay.com), 200 vnđ = 1 lượt up (muare.vn)





10. QUẢNG CÁO MOBILE

Hình thức quảng cáo hiển thị trên điện thoại di động theo 2 dạng CPC và
CPM được tag theo hệ điều hành, lứa tuổi, vùng miền, dòng điện thoại,..

1 CPC = 4.000 VNĐ

1 CPM = (65.000 VNĐ – dạng popup, 35.000 vnđ - dạng cafist và dạng top
banner





SMS

SMS giá từ 500đ 

Hiệu quả về open rate, độ phủ

Hiệu quả về thương hiệu (branded-sms)

Rủi ro spam



Soure: Gummesson (1994)

7C TRONG MKT ONLINE

Trong Marketing Mix dịch vụ có 7P, thì trong kinh doanh thương mại 

online cũng có 7C:

Context: giao diện

Content: nội dung

Community: cộng đồng

Customization: đáp ứng yêu cầu

Communication: tương tác hai chiều

Connection: liên kết hữu ích.

Commerce: hỗ trợ giao dịch thương mại
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LUẬT PHÁP

Luật Thương mại

Luật Quảng cáo





VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC

Nói quá sự thật



CREATIVE BRIEF ADVERTISING & PROMOTION



CREATIVE BRIEF LÀ GÌ?

 Bảng hướng dẫn được viết ra, nêu các nguyên tắc, các quy định, những yêu
cầu và mục tiêu cụ thể phải đạt được

 Văn bản hướng dẫn cho bộ phận sáng tạo hay các công ty dịch vụ quảng cáo
tiến hành công việc sáng tạo hiệu quả.



CREATIVE BRIEF

Là tài liệu định hướng sáng tạo:

 Concept 

 Copywriting

 Design



AI VIẾT CREATIVE BRIEF

Phòng marketing?

Phòng kinh doanh?

Ban lãnh đạo?

Công ty dịch vụ quảng cáo?



CREATIVE BRIEF

Tìm hiểu nhu cầu
khách hàng

Viết Brief

Creative Team tiếp
nhận Brief và triển
khai



NỘI DUNG CREATIVE BRIEF

1) Thông tin tổng quan

2) Mô tả Brand & sản phẩm/dịch vụ

3) Mục đích & kết quả mong muốn

4) Công chúng mục tiêu

5) Thông điệp chính

6) Các yếu tố hỗ trợ cần thiết cho sáng tạo

7) Timelines



THÔNG TIN TỔNG QUAN

 Thông tin khách hàng

 Thông tin người phụ trách của khách hàng

 Tên chiến dịch
• Chiến dịch launch sản phẩm mới iPhone 6S

• Chiến dịch truyền thông cho nhà hàng tiệc cưới White Place

• Chiến dịch quảng bá sản phẩm mới Mì Đại Gia Đình



MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Khái quát về
thị trường, 

thông tin 
ngành hàng

của DN?

Thông tin 
SWOT của DN 
với thị trường

Mô tả sản
phẩm/ dịch vụ; 
nét đặc trưng
nhất, khác biệt

nhất

Lợi ích khác
biệt cho KH



MỤC ĐÍCH VÀ KQ MONG MUỐN

Xác định mục đích của chiến dịch chỉ
trong một vài câu ngắn gọn nhất có thể.

Công thức SMART



MỤC ĐÍCH CHIẾN DỊCH

Mục đích của chiến dịch này là để làm cho khách hàng biết đến Bioacimin
Gold là dòng sản phẩm mới của Bioacimin, chăm sóc bé toàn diện hơn với
5 tác động vượt trội.



CÔNG CHÚNG MỤC TIÊU

 Độ tuổi, giới tính, thu nhập, thói quen mua sắm, khu vực sinh sống…

 Tìm hiểu công chúng đang nghĩ gì, cảm nhận gì và các hành vi tiêu dùng liên
quan đến loại hình sản phẩm, đến thương hiệu.



CÔNG CHÚNG MỤC TIÊU

 Đối tượng mục tiêu của Cốm bổ mắt KidEye là nữ, độ tuổi từ 25-40 tuổi, thu
nhập trung bình trở lên.

 Có con nhỏ trong độ tuổi tiểu học hoặc chuẩn bị bước vào lớp 1.

 Rất quan tâm đến sức khỏe và sự phát triển, học tập của con cái.

 Có điều kiện tiếp cận Internet thường xuyên, thói quen chia sẻ các vấn đề về
con cái với nhau trên các mạng xã hội.



THÔNG ĐIỆP CHÍNH

Nên là một câu khẳng định đơn giản về nội dung quan trọng nhất hoặc thuyết
phục nhất, tránh chung chung.



THÔNG ĐIỆP CHÍNH

Ariel giúp tẩy sạch vết bẩn chỉ trong 1 bước giặt!



THÔNG ĐIỆP CHÍNH



CÁC YẾU TỐ HỖ TRỢ SÁNG TẠO

Tính cách Thương hiệu

Câu định vị

Ý tưởng ban đầu

Logo, nhận diện TH

Customer insight



CUSTOMER INSIGHT

 Customer Insight là sự thật nằm sâu trong tâm trí người tiêu dùng
nhưng chưa được nói ra.

 Hiểu sự thật ngầm hiểu tức là có được những cách nhìn mới mẻ và sâu
sắc về nhu cầu người tiêu dùng.

 Mỗi nhãn hiệu có cái nhìn khác nhau về người tiêu dùng thể hiện qua
sự thật ngầm hiểu, là tiền đề cho sự khác biệt



TÌM CUSTOMER INSIGHT

Phân khúc 
nhu cầu

Phân khúc 
mục tiêu

Customer 
Insight



TÌM CUSTOMER INSIGHT

Xác định
mục tiêu

Khám 
phá

Tổng hợp
Kiểm 

chứng



TÌM CUSTOMER INSIGHT

Sài gòn special

•Sự thật ngầm hiểu: Một
lớp người đang thành
đạt, họ biết quá khứ khó
khăn của mình và tự hào
về những gì mình đạt
được

•Sản phẩm: Bia SG special 
– chất men thành công, 
có thể bạn không cao
nhưng ai cũng phải
ngước nhìn

Tiger

•Sự thật ngầm hiểu: Đàn 
ông uống bia để thể hiện 
sự mạnh mẽ và cá tính 
của mình

•Sản phẩm: Bia Tiger –
bản lĩnh đàn ông ngày 
nay

Heineken

•Sự thật ngầm hiểu:
Những người tự tin 
thành đạt luôn thể hiện 
cá tính độc đáo của mình

•Sản phẩm: “Chỉ có thể là 
Heineken” mới cho bạn 
được cảm giác đó



TÌM CUSTOMER INSIGHT

Sự thật ngầm hiểu

•Tà áo trắng là người bạn 
thân thiết của nữ sinh bất 
kể giàu nghèo

Ý tưởng truyền thông

•Cùng OMO toả sáng sân 
trường. Hãy giúp các nữ 
sinh nghèo đồng phục đến 
trường bằng cách gom áo 
dài cũ cho OMO giặt trắng 
sạch như mới rồi gửi đến 
các bạn khó khăn



TÌM CUSTOMER INSIGHT

• Tôi uống bia SG quen vị rồi

• Tôi không cần uống Heineken cho sang

• Mình tự biết mình là ai, uống gì quen thì uống thôi

Sự thật ngầm
hiểu vừa phải

• Một lớp người mới khá lên nhưng vẫn không quên xuất
xứ, họ vẫn thích những hương vị quen thuộc tuy nó
không sang

Sự thật ngầm
hiểu lớn

• Có thể bạn không cao nhưng người khác cũng phải 
ngước nhìn

• Bia SG Special mới – chất men của thành công
Ý tưởng mới



LÀM SAO ĐỂ THẤU HIỂU KH

 Quan sát người tiêu dùng mua hàng

 Gặp gỡ người tiêu dùng

 Tiếp xúc người bán hàng

 Xem hàng đối thủ cạnh tranh

 Xem, nghe quảng cáo

 Đọc các loại báo, tạp chí khác nhau

 Đọc sách, xem phim



BÀI TẬP VỀ CUSTOMER INSIGHT



TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 
PHIM QUẢNG CÁO

ADVERTISING AND 
PROMOTION



BRIEF

Phân khúc 
nhu cầu

Sự thật 
ngầm hiểu

Thông tin 
sản phẩm

Thông tin 
đối thủ 

cạnh tranh

Định vị 
thương 

hiệu



QUY TRÌNH THỰC HIỆN TVC

YÊU CẦU SÁNG 
TẠO

QUÁ TRÌNH 
SÁNG TẠO

GIỚI THIỆU 
CÁC MẪU 
SÁNG TẠO

TEST 
STORYBOARD

CHỈNH SỬA, 
HOÀN THIỆN 
STORYBOARD

LÀM 
ANIMATIC



QUY TRÌNH THỰC HIỆN TVC

TEST 
ANIMATIC

CHỈNH SỬA 
STORYBOAD

TÌM NHÀ SX 
PHIM

QUAY VÀ 
DỰNG

TEST PHIM 
QC

GỞI HÀNG 
KIỂM DUYỆT


