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KIEÁN THÖÙC MARKETING
Social Media - truyền thông và hơn 
thế nữa
Bạn đã từng nghe qua khái niệm này 
chưa? Trong xu thế đối thoại tương tác, 
gần gũi hơn với người tiêu dùng để hiểu 
hơn những mối quan tâm của họ, bạn 
cần có một hướng đi mới trong truyền 
thông. Hãy khám phá hướng đi ấy trong 
chuyên mục này.

DIEÃN ÑAØN MARKETING
Ảnh hưởng của mạng xã hội đối với 
thương hiệu
Sự tranh luận và quan điểm riêng luôn 
mang lại những điều thú vị, và đó cũng 
là đặc tính của chuyên mục này. Mạng 
xã hội có thực sự là một phần ảnh hưởng 
nhiều và mạnh mẽ đối với thương hiệu 
hay không? Bạn có thể thử tự trả lời 
trong đầu trước khi đọc các câu trả lời 
của các bạn sinh viên và chuyên gia.

CASE STUDY
Zing và cuộc đua dịch vụ trực tuyến
Zing đã đánh động cả một cộng đồng 
teen bằng rất nhiều sản phẩm gần gũi, 
tùy biến và hiệu quả. Hãy cùng tìm 
hiểu những ưu thế của Zing để khám 
phá một con đường tiến dần đến công 
nghệ trực tuyến: web 2.0, từ đó bạn sẽ 
có kinh nghiệm tạo lập con đường riêng 
cho mình trong tương lai.

NHAÂN VAÄT MARKETING
Hành trình rẽ lối tìm đường

Đã bao giờ đứng trước một lối rẽ, bạn 
cảm thấy băn khoăn và khó lựa chọn. 
Những chia sẻ của anh Phạm Ngọc 
Khôn sẽ cho bạn một cái nhìn lạc 
quan hơn trong lựa chọn của bản thân. 
Dù ở đâu, hãy cháy hết mình vì sống 
là cống hiến, là đam mê. Hãy cùng 
MarPro trải mình ra cùng cảm xúc của 
anh Khôn và tìm kiếm lựa chọn đúng 
cho cuộc đời của mình nhé!

NỘI DUNG

Ngày nay việc sở hữu một “ngôi nhà” quả là 
đơn giản. Thậm chí có người xây dựng ba 
bốn “căn nhà” với đầy đủ tiện nghi. Bạn có 

thể tha hồ xem phim, nghe nhạc, xem tin tức, và còn 
hơn thế, bạn có thể kết nối với cả trăm “ngôi nhà” 
hàng xóm ở bất kỳ đâu trên thế giới. Những “ngôi 
nhà” này có địa chỉ trên vùng đất internet, với những 
khu đô thị MySpace, Facebook, Friendster, YouTube, 
… Chỉ cần chấp nhận là hàng xóm của nhau, bạn và 
người hàng xóm có thể gặp nhau một cách dễ dàng, 
không cần phương tiện đi lại mà chỉ tốn vài cú nhấp 
chuột là bạn có thể ghé thăm và thoải mái ngắm nhìn 
ngôi nhà của nhau. Mọi chuyện xảy ra trong căn nhà 
của bạn cũng khiến tất cả biết đến và ngược lại. Đôi 
khi câu chuyện nóng hổi lại là đề tài bàn tán cho cả 
khu nhà, rồi lan sang khu khác. Đây quả là một hiệu 
ứng lan truyền không sao ngăn cản nổi.

Một anh chàng làm kinh doanh sẽ tự nhủ: “Giá mà 
câu chuyện về sản phẩm của mình được lan truyền tới 
tai mọi người như thế thì hay biết mấy!”. Anh bắt đầu 
tạo ra ngôi nhà cho riêng mình, trang trí thật đẹp, làm 
quen thật nhiều người hàng xóm có mối quan tâm mà 
anh nhắm đến. Và câu chuyện quảng bá sản phẩm 
công ty của anh bắt đầu từ đây.

Bản tin MarPro số 11 với chủ đề “Ứng dụng công nghệ 
Web 2.0 vào marketing” kỳ này xin giới thiệu với bạn 
đọc câu chuyện thú vị trên. Hy vọng các bạn sẽ cùng 
hòa mình vào câu chuyện để khám phá ra cách quảng 
bá tuyệt nhất cho chính sản phẩm của mình.
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sử dụng. Đọc báo, xem truyền hình 
giúp cho bạn thu nhận những gì 
người đưa tin tức cung cấp cho bạn, 
nhưng đó chỉ là những thông tin một 
chiều. Thay vì thế, sử dụng các công 
cụ truyền thông xã hội giúp cho bạn 
có thể đối thoại trực tiếp với người 
đưa ra tin tức, hoặc 
tìm hiểu được thêm 
đánh giá của những 
người sử dụng khác 
về vấn đề đó. Cách 
thức vận hành này 
giúp cho thông tin 
của truyền thông 
xã hội luôn đa dạng 
và cập nhật hơn so 
với các cách truyền 
thông cũ, do đó cũng 
có độ trung thực cao 
hơn.
Một thế mạnh khác của truyền thông 
xã hội chính là tốc độ phát tán thông 
tin. Do sự liên kết toàn cầu của các 
mạng xã hội, tin tức giờ đây được lan 
truyền gần như là tức thời. Trước kia, 
muốn xem một bộ phim truyền hình 
mới được khởi chiếu ở nước ngoài, 
bạn phải mất vài tháng chờ người 
ta mua lại, dịch thuật, biên tập rồi 
mới công chiếu cho bạn xem. Giờ 
đây, với sự hỗ trợ của truyền thông 
xã hội, chỉ vài giờ sau khi tập phim 
được phát sóng, bạn đã có thể xem 
đầy đủ trên Youtube (một địa chỉ 
chia sẻ video) và cùng bình luận với 
những người bạn ở cách xa nửa vòng 
trái đất qua các mạng xã hội, blog…. 
Tốc độ cập nhật thông tin liên tục đã 
thu hút và giữ chân người sử dụng 
một cách khéo léo. Bây giờ, người 
tiêu dùng không còn đóng vai trò bị 
động, người ta nói gì nghe nấy như 
trước nữa; một khi sử dụng truyền 
thông xã hội, bản thân mỗi cá nhân 
đã trở thành một người phát tán tin 
tức. Với truyền thông xã hội, người 
tiêu dùng bình đẳng và chủ động 
trong việc chia sẻ và tiếp nhận thông 
tin hơn so với các hình thức truyền 
thông khác. Đó cũng chính là lý do 
khiến số lượng người tham gia vào 
truyền thông xã hội không ngừng gia 
tăng.

Truyeàn thoâng xaõ hoäi - xu höôùng 
môùi trong marketing
Ưu điểm lớn nhất của truyền thông 
xã hội chính là khả năng cung cấp 
thông tin nhanh chóng và đa dạng. 
Bạn có nhu cầu mua một chiếc xe 
máy, lập tức bạn vào Google và tìm 

kiếm thông tin về mặt hàng này của 
Honda, Yamaha, SYM…; ngoài 
những thông số kỹ thuật, các kết 
quả tìm kiếm được đôi khi còn dẫn 
dắt bạn đến với bình luận của những 
người tiêu dùng trước đó về sản 
phẩm. Thế là chỉ trong vài giây, bằng 
vài cú click chuột, bạn đã có được 
đầy đủ thông tin về chiếc xe máy cần 
mua, nắm được những ưu và khuyết 

điểm của sản phẩm này một cách dễ 
dàng. Biết tận dụng lợi thế này, các 
marketer có thể tạo ra những chiến 
dịch marketing với chi phí thấp mà 
vẫn đạt được hiệu quả cao. 
Bên cạnh đó, việc nhờ chính khách 
hàng của mình gửi đi thông điệp 
sản phẩm đến bạn bè họ sẽ làm cho 
thông điệp ấy trở nên thực tế và dễ 

chấp nhận hơn, từ đó dần dần giành 
được thiện cảm của người tiêu dùng. 
Lấy ví dụ đơn giản, bạn đang dự 
tính tổ chức sinh nhật tại nhà hàng 
nhưng chưa tìm được địa điểm thích 
hợp. Bạn lên website thodia để tìm 
kiếm cho mình một nơi tốt nhất. Vì 

chưa bao giờ đến 
những địa điểm 
này, hẳn nhiên bạn 
sẽ ưu tiên chọn lựa 
nhà hàng nào được 
nhiều nhất những 
lời đánh giá tốt của 
khách hàng. Đó là 
vì người tiêu dùng 
thường tin tưởng 
vào cảm nhận của 
những người tiêu 
dùng khác, những 
người mà họ cho 

rằng có cùng lợi ích và mối quan tâm 
như họ. Khai thác được đặc điểm này 
hiệu quả, sản phẩm của các marketer 
sẽ dễ dàng chiếm được cảm tình và 
lòng trung thành của người tiêu dùng 
dù không cần thực hiện những chiến 
dịch quảng bá rầm rộ.

Lượng người tham gia đông đảo 

cũng khiến cho truyền thông xã hội 
trở thành một môi trường marketing 
màu mỡ. Thông tin về sản phẩm 
của bạn giờ đây có thể tiếp cận với 
nhiều đối tượng, nhiều khách hàng 
hơn khi được quảng bá bởi những 
phương tiện này. Bên cạnh đó, sự 
hình thành của các cộng đồng mạng

KIẾN THỨC MARKETING

SOCIAL MEDIA
TRUYEÀN THOÂNG VAØ HÔN THEÁ NÖÕA
Bạn có thắc mắc tại sao Facebook lại lôi kéo được khá đông người 

dùng từ Yahoo! 360 sang, hay nhận thấy dạo này có nhiều trang 
nhật ký cá nhân (blog) hay các mạng xã hội xuất hiện? Khi mà khách 
hàng ngày càng dành nhiều thời gian cho thế giới ảo, mạng xã hội đã 
thực sự khẳng định được vị thế hay chưa? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu 
những vấn đề này rõ hơn thông qua khái niệm truyền thông xã hội.

Khaùi nieäm truyeàn thoâng xaõ hoäi
Đề cập đến truyền thông xã hội thì 
không thể không nhắc đến công nghệ 
web 2.0, nền tảng xây dựng nên các 
dịch vụ này. Vào thời kỳ đầu phát 
triển của internet, thế hệ web 1.0 
được khai sinh như những website 
đầu tiên và đơn giản nhất của con 
người. Sau một thời gian tung hoành, 
thế hệ web 1.0 dần bị thay thế bởi sự 
ra đời của đàn em web 2.0.  So với 
web 1.0, web 2.0 được đánh giá là 
có nhiều ưu điểm vượt trội hơn; hãy 
cũng làm một phép so sánh nhỏ, bạn 
sẽ thấy rõ điều đó.

Web 1.0 Web 2.0
Chỉ đọc 
Thông tin một 
chiều từ người 
viết đến người 
đọc 

Ứng dụng: 
các trang web 
“tĩnh”, nội dung 
thiếu linh hoạt 

45 triệu người 
dùng (1996)

250 ngàn trang 
web

Đọc và viết
Thông tin luân 
chuyển hai 
chiều, tương tác 
giữa người viết 
và người đọc

Ứng dụng: blog 
(nhật ký điện 
tử), wiki (bách 
khoa toàn thư 
mở), các trang 
chia sẻ video, 
hình ảnh…

Hơn 1 tỷ người 
sử dụng (2006)

80 triệu trang 
web 

Sự tiện lợi và dễ dàng mà công 
nghệ web 2.0 mang đến chính 
là nguyên nhân khiến cho số 
lượng người sử dụng chúng 
không ngừng gia tăng. Đây 
chính là tiền đề cho việc hình 
thành hệ thống truyền thông 
xã hội hiện nay.
Vậy truyền thông xã hội là 
gì? Nói một cách đơn giản, 
đây là thuật ngữ để chỉ một 
cách thức truyền thông kiểu 
mới, được xây dựng dựa trên 
các dịch vụ trực tuyến. Trong 
truyền thông xã hội, người 
sử dụng tương tác qua lại với 
nhau nhờ những ứng dụng 
của công nghệ web 2.0, chia 
sẻ với nhau không chỉ thông 
tin mà còn cả hình họa, phim 
ảnh, âm thanh. Đó chính là 
sự đối thoại giữa những con 

người “trực tuyến” với nhau thông 
qua sự hỗ trợ của các mạng xã hội, 
các trang chia sẻ, blog cá nhân…

Truyeàn thoâng theo caùch môùi
Được ra đời nhằm thỏa mãn nhu cầu 
chia sẻ của con người, truyền thông 
xã hội đã đạt được một điểm tiến bộ 
khá lớn so với các hình thức truyền 
thông cũ, đó chính là cách thức đưa 
thông tin của chúng đến với người 

Thöïc hieän: Thuùy Haïnh - Toá Laøi

1

KIẾN THỨC MARKETING

Nguồn: UNIVERSAL MCCANN COMPARATIVE STUDY ON SOCIAL MEDIA TRENDS (Tháng 04/2008)
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DIỄN ĐÀN MARKETING

CHUÛ ÑEÀ:

AÛNH HÖÔÛNG CUÛA MAÏNG XAÕ HOÄI
ÑOÁI VÔÙI THÖÔNG HIEÄU 

Thöïc hieän: Khaùnh Hoaøng - Duy Tuaán

Baïn Leâ Caûnh Bích Haïnh
Tröôøng Ñaïi hoïc kinh teá TP.HCM

Baïn Ñoã Thò Haèng Nga
Tröôøng Ñaïi hoïc Marketing

Baïn Leâ Kieàu Haïnh
Tröôøng Ñaïi hoïc Ngoaïi Thöông

Anh Ñoøan Ñình Hoøang
Brand ascend consulting

1.Theo anh (chò) maïng xaõ hoäi vaø 
marketing coù quan heä nhö theá naøo 
vôùi nhau?

Baïn Bích Haïnh: Mạng xã hội, trong 
thời gian gần đây dần trở thành một 
phần không thể thiếu trong đời sống 
của một đại bộ phận công chúng. 
Vì có tính kết nối cao nên mạng xã 
hội có thể được coi là một công cụ 
marketing mang tính tương tác cao 
nhưng khó sử dụng và đòi hỏi nhiều 
thời gian và công sức đầu tư vào nó.

Baïn Haèng Nga: Mạng xã hội là một 
cách thức truyền thông kiểu mới, 
với nền tảng là các dịch vụ trực 
tuyến, cho phép người sử dụng chia 
sẻ những ý kiến, cách nhìn, kinh 
nghiệm và sự hiểu biết với nhiều 
người khác.Do đó, nếu biết cách sử 
dụng, nó sẽ là một kênh marketing 
mới, nơi bạn có thể trao đổi thông 
tin với khách hàng một cách nhanh 
nhất, giới thiệu những thông tin mới 
về sản phẩm, dịch vụ của mình cũng 
như nhận các phản hồi từ khách hàng 
ngay lập tức.

Baïn Kieàu Haïnh: Theo quan niệm 
riêng của Hạnh, trong thời đại bùng 
nổ thông tin như hiện nay, mạng xã 
hội đã, đang và sẽ còn tiếp tục đóng 
những vai trò rất quan trọng đối với 
Marketing vì những lý do sau. Thứ 
nhất là hiệu ứng lây lan, đây là yếu 
tố mà các marketer quan tâm nhất: 
số lượng khách hàng sẽ nhận được 
thông tin về thương hiệu, sản phẩm 
của doanh nghiệp mình. Thứ hai là 
tốc độ: thử tưởng tượng trong một xã 
hội năng động và biến đổi đến từng 
giây như ngày nay, chỉ cần bạn đi 
sớm hơn đối thủ cạnh tranh của mình 
vài giây thôi, tình thế có thể hoàn 
toàn bị đảo ngược. Cuối cùng là chi 
phí: có thể nói mạng xã hội là cách 
thức quảng bá hình ảnh của doanh 
nghiệp đến với đông đảo khách hàng 
với chi phí thấp nhất .

Anh Ñoøan Ñình Hoøang: Mạng xã hội 
là một cộng đồng (người) nhất định 
tương tác nhau qua mạng (hoặc đôi 
khi ngoại mạng). Đối tượng tương 
tác của Marketing là khách hàng (chủ 
yếu vì có thể có nhà đầu tư, nội bộ, 

cộng đồng, chính quyền). Internet 
càng phát triển, ngày càng có nhiều 
người (trong đó có khách hàng) tham 
gia. Chính vì lý do đó, ta có thể kh 
ẳng định: Mạng xã hội có ảnh hưởng 
đến hoạt động marketing 

2.Coù yù kieán cho raèng: “maïng xaõ 
hoäi aûnh höôûng ñeán söï toàn vong/ 
höng thònh cuûa moät thöông hieäu “. 
Anh (chò) nghó gì veà yù kieán ñoù?

Baïn Bích Haïnh: chúng ta nên xét 
đến quy mô cũng như uy tín và sự 
lâu đời của thương hiệu đó. Lẽ tất 
yếu là các thương hiệu sừng sỏ như 
BMW, Sony, Nokia… vẫn sống vui 
vẻ khi không có sự hỗ trợ của mạng 
xã hội. Cho dù các ý kiến tiêu cực 
tấn công mạnh mẽ, có lẽ hậu quả xấu 
nhất sẽ là uy tín thương hiệu giảm 
sút (cũng rất khó xảy ra). Và hơn nữa 
không phải tất cả mọi người đều biết 
đến mạng xã hội, tại Việt Nam phần 
lớn vẫn là trí thức trẻ, do đó ý kiến 
này chỉ đúng một phần đối với các 
thương hiệu mới và dễ bị ảnh hưởng 
bởi giới trẻ.

những cá nhân có cùng thị hiếu, nhu 
cầu và mối quan tâm đối với những 
sản phẩm khác nhau sẽ giúp cho việc 
phân khúc thị trường dễ dàng, từ 
đó những thông điệp gửi đến khách 
hàng cũng có tính chính xác và đạt 
được hiệu quả cao hơn.
Một khảo sát của 
Universal McCann 
cho thấy: có đến 
36% người tiêu 
dùng có thiện cảm 
hơn với những công 
ty có blog, 34% bày 
tỏ ý kiến của họ về 
sản phẩm và thương 
hiệu qua blog cá 
nhân, và những ý 
kiến ấy được đến 
32% khách hàng tin tưởng hơn những 
mẫu quảng cáo.
Đó là lý do vì sao các công ty cần 
chú trọng hơn nữa đến việc quảng bá 
hình ảnh của mình thông qua những 
tiện ích truyền thông xã hội. Hiện 
nay, marketing truyền thông xã hội 
mới tồn tại dưới vài hình thức chủ 
yếu như quảng cáo trên website của 
những mạng xã hội, lập ra cái trang 
blog tương tác giữa nhà sản xuất với 
người tiêu dùng, tạo ra những tin đồn 

lan truyền qua mạng về sản phẩm…

Thay lôøi keát
Trong thời đại hiện tại, khi nhu cầu 
“được chia sẻ” đang dần lấn át nhu 
cầu “được thông tin”, người sử dụng 

sẽ có xu hướng chuyển dần qua sử 
dụng những dịch vụ truyền thông xã 
hội. Truyền hình và báo chí không 
còn giữ thế độc tôn trong lĩnh vực 
truyền thông nữa, chúng đang vấp 
phải sự cạnh tranh gay gắt của các 
mạng xã hội, các website 2.0. Nắm 
bắt được thực tế đó, các marketer đã 
bắt đầu hướng sự quan tâm của mình 
đến truyền thông xã hội, nghiên cứu 
để đưa ra các chiến dịch marketing 

trong môi trường này.
Dù chỉ mới xuất hiện trong thời gian 
gần đây nhưng các dịch vụ truyền 
thông xã hội tại Việt Nam đã và đang 
phát triển với một tốc độ khá nhanh. 
Sự ra đời của những mạng xã hội Việt 
như Yobanbe, Cyvee, Vietspace… 

đã khẳng định tiềm 
năng mở rộng của 
loại hình truyền 
thông xã hội ở nước 
ta. Trong tình hình 
phát triển của Việt 
Nam hiện nay, việc 
chiếm lĩnh ưu thế 
của truyền thông 
xã hội sẽ là một xu 
hướng tất yếu cho 
quá trình đổi mới. 

Tuy nhiên, cũng như bất kỳ hình thức 
cũ nào khác, truyền thông xã hội vẫn 
còn những mặt hạn chế nhất định. Đó 
chính là sự mất kiểm soát của những 
tin đồn thất thiệt và độ trung thực của 
thông tin. Do đó, chúng ta cần thận 
trọng khi thực hiện những chiến dịch 
quảng bá thông qua môi trường này.

  Social media: tạm dịch là “truyền thông xã hội”
1

KIẾN THỨC MARKETING

(Tiếp theo trang 5: social media...)
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Baïn Haèng Nga: Doanh nghiệp có thể 
tiếp xúc gần gũi với cộng đồng, khách 
hàng hay cả đối tác.Chia sẻ cũng như 
thu thập thêm các thông tin, kiến thức 
về khách hàng từ đó am hiểu được xu 
hướng, thị hiếu của khách hàng và tạo 
ra được sản phẩm phù hợp nhất, mở 
ra các cơ hội mới.Bên cạnh đó, cũng 
có thể bị ảnh hưởng bởi những thông 
tin xấu không xác thực làm méo mó 
hình ảnh của doanh nghiệp trong suy 
nghĩ của cộng đồng mà trong đó có 

cả khách hàng của doanh nghiệp.Do 
đó mạng xã hội ảnh hưởng đến sự tồn 
vong và hưng thịng của một thương 
hiệu là đúng.

Baïn Kieàu Haïnh: Chính vì những 
nguyên do như hiệu ứng lây lan, tốc 
độ và chi phí, có thể trả lời cho câu 
hỏi thứ 2 của bạn như sau: “mạng xã 
hội ảnh hưởng đến sự tồn vong/hưng 
thịnh của một thương hiệu.” Có thể, 
như đã nêu trên, hiện nay ngày càng 
có nhiều doanh nghiệp quan tâm, bắt 
đầu biết khai thác và tận dụng phương 
thức quảng cáo vừa rẻ vừa hiệu quả 
trên để nâng cao vị thế thương hiệu 
của mình. Như vậy, chắc chắn một 
điều là mạng xã hội sẽ có ảnh hưởng 
đến thương hiệu của doanh nghiệp. 
Đó là điều chắc chắn. Vấn đế cần 
quan tâm chính là mức độ của sự ảnh 
hưởng đó như thế nào? Thông qua 

một số nguồn tin, mình biết được 
rằng ở Việt Nam, các doanh nghiệp 
vẫn rất e dè với loại hình marketing 
khá mới mẻ này. Chính vì vậy mà nếu 
các bạn chỉ đánh giá ở thị trường Việt 
Nam thì tầm ảnh hưởng của mạng xã 
hội với sự tồn vong/ hưng thịnh của 
một thương hiệu nói chung là không 
lớn (nếu so với các loại hình khác thì 
có lẽ PR và quảng cáo qua TV vẫn 
là 2 loại hình có tầm ảnh hưởng lớn 
nhất).

Anh Ñoøan Ñình Hoøang: Ý kiến này 
hơi cực đoan. Không phải tất cả các 
mạng xã hội, thành viên của mạng 
xã hội đều là khách hàng của một 
thương hiệu cụ thể. Điều gì dẫn dắt 
đến tồn vong/hưng thịnh của thương 
hiệu là do mạng xã hội? Có chăng 
chỉ là tốc độ ảnh hưởng, nhanh hơn 
(vì internet có tốc độ tương tác cao) 
so với các công cụ truyền thống như 
báo giấy, tivi, v.v

3.Ñeå phaùt trieån thöông hieäu cuûa 
mình, anh (chò) seõ söû duïng maïng 
xaõ hoäi nhö theá naøo (Giaû söû baïn laø 
moät Brand manager)?

Baïn Bích Haïnh:  Cần tìm hiểu kỹ các 
loại mạng xã hội, vì từng loại mạng 
xã hội đều có những đặc tính thành 
viên khác nhau. Ví dụ MySpace chủ 
yếu dành cho teen tại vùng Bắc Mỹ 

trong khi Facebook dành cho tầng 
lớp trí thức, tại Việt Nam, Yahoo 360 
chủ yếu phục vụ mục đích viết hơn 
tính cộng đồng, trong khi Cyworld 
thì ngược lại. Tôi sẽ xác định thị 
trường mục tiêu và từ đó có các cách  
thức sử dụng phù hợp.

Baïn Haèng Nga: Khuyến khích các 
nhân viên tham gia vào các mạng xã 
hội, tạo dựng mối quan hệ cũng như 
kết nối với các đối tác và khách hàng. 
Có một hoặc vài chuyên gia online 
vừa PR cho doanh nghiệp, vừa là 
người bạn của khách hàng, sẵn sàng 
chia sẻ và giúp đỡ khách hàng.Từ đó 
khéo léo truyền tải thông điệp định 
vị của doanh nghiệp, cũng như thông 
tin về sản phẩm. Phải trung thực và 
chân thành, tạo dựng và tôn trọng các 
mối quan hệ chứ đừng cố gắng quảng 
bá cho một điều gì đó.Luôn ghé thăm 
khách hàng và đem đến sự quan tâm 
chăm sóc thay vì spam hay “bom” 
thông tin.Theo dõi và reply liên tục 
cho khách hàng, loại bỏ những tấn 
công mang tính cá nhân tiêu cực.

Baïn Kieàu Haïnh: Đăng kí làm thành 
viên, có tài khoản ở một mạng xã hội 
nào đó là logo của các bạn đã xuất 
hiện trên một trong những website có 
mật độ người truy cập dày đặc nhất.

Anh Ñoøan Ñình Hoøang: Hiện anh 
không là Brand Manager của sản 
phẩm nào nên giả sử cũng rất khó. 
Tuy nhiên, chắc chắn là phải để ý để 
khai thác (thuận lợi) và phòng ngừa 
(rủi ro). Vì mạng xã hội có sự hiện 
diện của khách hàng, việc quan tâm 
khai thác và phòng ngừa là tất yếu. 
Huống chi, đây là kênh có chi phí 
thấp.

4.Neáu coù caùc thoâng tin tieâu cöïc 
veà thöông hieäu cuûa anh (chò) ñang 
ñöôïc lan truyeàn treân caùc maïng xaõ 
hoäi, anh chò seõ coù nhöõng caùch giaûi 
quyeát nhö theá naøo (Giaû söû baïn laø 
moät Brand manager)?

Baïn Bích Haïnh: Tôi trước tiên sẽ 
tìm nơi xuất phát thông tin để chọn 

ra các khách hàng có khả năng bị các 
thông tin tiêu cực ảnh hưởng. Dùng 
các chiến dịch quảng cáo, đồng thời 
đăng thông tin đính chính trên các 
báo điện tử cũng như huy động đội 
ngũ nhân viên “chữa cháy” bằng 
cách lan truyền các thông tin tích cực 
về thương hiệu.

Baïn Haèng Nga: Trước tiên phải luôn 
dành thời gian để chia sẻ hay trả lời 
các thắc mắc.Bởi dù thông tin là tốt 
hay xấu đều lan truyền với tốc độ 
chóng mặt, nên cần có sự phản hồi 
kịp thời. Đây là lúc mà các chuyên 
gia online của chúng ta thể hiện, đồng 
thời có thể dùng các nickname khác 
tham gia để tạo ra những dấu hiệu 
tích cực. Nhưng giấy thì không gói 
được lửa, nên quan trọng nhất là phải 
xây dựng thưong hiệu của mình uy 
tín và chất lượng.

Baïn Kieàu Haïnh: Nếu có thông tin 
tiêu cực về nhãn hàng của mình đang 
được lan truyền trên các mạng xã 
hội, theo mình, việc đầu tiên cần làm 
chính là khóa account đó lại. Tiếp 

theo, bạn cần liên hệ với người tung 
ra thông tin tiêu cực ấy để làm rõ. 
Nếu đó là sự thật, bạn cần chấp nhận, 
công khai thông tin và cho khách 
hàng thấy bạn thật sự có thái độ tích 

cực để tránh gây 
ra sự phản cảm 
hoặc tẩy chay từ 
phía người tiêu 
dùng. Về việc 
này, có thể lấy 
ví dụ điển hình 
là từ các công 
ty sản xuất xe 
hơi của Nhật 
Bản: Honda và 
Toyota, các công 
ty đã có biện 
pháp đối phó với 
những thông tin tiêu cực một cách 
khôn ngoan nhất. Ngược lại, nếu 
đó chỉ là tin đồn do người khác cố 
tình tung ra nhằm  gây thiệt hại cho 
bạn thì bạn có 2 việc cần làm ngay 
lập tức: đầu tiên là yêu cầu người 
đó dỡ bỏ thông tin, cải chính và xin 
lỗi công khai trên mạng xã hội đó, 
sau đó nếu người đó không hợp tác, 
bạn có thể tự mình đăng thông tin cải 
chính, cùng với một số lời cam kết 
về chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ 
của mình. 

Anh Ñoøan Ñình Hoøang: Đặc trưng 
của Mạng (internet) là tốc độ, ẩn 
danh (đây chỉ là quan điểm riêng). 
Để đối phó cần khai thác hai khía 
cạnh này.

Nghĩa là: dùng mạng xã hội để đối 
thoại, đối thoại phải chính danh, có 
thể yêu cầu Admin tạo cơ hội cho 
việc đối thoại chính danh

5.Ñoái vôùi anh (chò) thöông hieäu 
naøo söû duïng maïng xaõ hoäi nhö moät 
coâng cuï tieáp thò thaønh coâng trong 
thôøi gian qua?

Baïn Bích Haïnh: (cười) Tổng thống 
Mỹ hiện tại, ông Obama đã sử 
dụng rất tốt công cụ này, cụ thể là 
facebook với gần 6 triệu supporter, 
Myspace và Youtube. Làn sóng ủng 
hộ Obama trên mạng lan truyền với 
tốc độ cực nhanh và là một trong các 
nguyên nhân cho chiến thắng kỳ diệu 
của ông trong cuộc tranh cử.

Baïn Haèng Nga: Theo mình đó là 
BMW, họ đã sử dụng Facebook để 
quảng bá cho dòng xe Round trip, và 
lập hẳn trang web Rampenfest Page 
cho các fans của mình.

Baïn Kieàu Haïnh:  Theo mình, nhãn 
hàng sử dụng mạng xã hội như 1 công 
cụ tiếp thị thành công nhất trong năm 
qua là: Ebay và Amazon.

Anh Ñoøan Ñình Hoøang: Chưa nhiều. 
Nhưng cũng không phải là hiếm. Các 
thương hiệu nước ngoài như Sunsilk, 
Kotex, Pepsi, Nokia, ... và cả thương 
hiệu trong nước như ICP, Passio.

(Tiếp theo trang 7: diễn đàn...)
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CASE STUDY

VAØ CUOÄC ÑUA 
DÒCH VUÏ TRÖÏC TUYEÁN

Naêm 2009, treân baûng xeáp haïng top 100 website ñöôïc truy caäp 
nhieàu nhaát Vieät Nam cuûa Alexa, Zing ñang ñöùng vò trí thöù 3 sau 
Google vaø Yahoo, ñieàu naøy chöùng toû Zing ñang daàn khaúng ñònh 

vò trí tieân phong cuûa moät thöông hieäu Vieät…

Zing xuaát hieän

Vài năm trở lại đây, internet đang 
dần đi sâu vào cuộc sống của mỗi 
con người Việt Nam, điều đó đã 
được chứng minh bởi số lượng thuê 
bao internet tăng đến chóng mặt, 
số lượng tụ điểm internet xuất hiện 
ngày càng nhiều và tiếp đó là sự 
bùng nổ của thị trường laptop có tích 
hợp wifi. Internet xuất hiện đã tạo ra 
một môi trường kinh doanh hoàn hảo 
cho các dịch vụ trực tuyến. Và theo 
qui luật, ở đâu có kinh doanh, thì ở 
đó có thương hiệu. Không giống như 
môi trường kinh doanh ngoài thực tế, 
trên internet không có một ngăn cách 
nào về địa lý, điều đó có nghĩa các 
thương hiệu của web Việt phải cạnh 
tranh trực tiếp với các thương hiệu 
khác từ nước ngoài như Yahoo! hay 
Google trong việc cung cấp dịch vụ 
trực tuyến, và chúng ta mất cả lợi thế 
sân nhà khi ra đời muộn hơn những 
ông lớn này. Dù vậy, thương hiệu 
web Việt vẫn có cơ hội và tiềm năng 
phát triển riêng.

Cách đây 4 năm, cộng đồng internet 
Việt Nam chỉ biết đến những cái 
tên đình đám như Yahoo!, Hotmail, 
Google, Youtube,…Những thương 
hiệu web Việt, nổi bật lúc này là 
những trang âm nhạc như nhacso.net 
hay nghenhac.info. Sau 3 năm hoạt 
động trong ngành trò trơi trực tuyến, 
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trò Chơi 
Vina (được biết đến với tên thương 

mại là Vinagame) nhận thấy mảnh 
đất dịch vụ tiện ích trên internet 
mang thương hiệu Việt còn rất màu 
mỡ. Chính vì thế, tháng 8 năm 2007, 
Vinagame cho ra đời công cụ tìm 
nhạc trực tuyến Zing MP3. Ngay lúc 
đó Zing MP3 đã tạo được cảm tình 
của cộng đồng internet tuổi Teen bởi 
giao diện bắt mắt và là một công cụ 
tìm kiếm nhạc nhanh và hiệu quả. 
Sau gần 3 năm hoạt động, Vinagame 
đã mở rộng Zing ra thành một hệ 
thống cung cấp dịch vụ tiện ích trên 
internet hàng đầu dành cho cộng 
đồng người Việt. 

Zing - caïnh tranh 
treân cuoäc ñua 
ñöôøng tröôøng

Mảng dịch vụ trực 
tuyến trên thị trường 
Việt Nam thực sự là 
một “miếng bánh 
lớn” nhưng các nhà 
cung cấp dịch vụ thì 
chỉ đang đứng ngắm 
nhìn và thưởng 
thức phần rìa của 
“chiếc bánh ngon 
lành” này. Mục tiêu 
cuối cùng của các 
dịch vụ trực tuyến 
là có thể thu tiền 
của người sử dụng 
(user) theo cách mà 
các ông lớn trên thế 
giới như Rapidshare 

hay Megaupload đã làm: để người 
dùng tự bỏ tiền để nhận dịch vụ tốt 
hơn. Đối với thị trường Việt Nam, các 
nhà cung cấp chỉ mới dừng lại ở việc 
xây dựng dịch vụ và bán không gian 
quảng cáo, và còn phải nhiều năm 
nữa thì những người tham gia cuộc 
đua giành “chiếc bánh” này mới có 
thể lấy được tiền từ người sử dụng. 
Đây thực sự là một cuộc đua đường 
dài, đua như thế thì người tham gia 
không chỉ phải chạy thật nhanh mà 
còn phải đồng thời tìm ra con đường 
đi cho chính mình.

Chính vì những đặc điểm của thị 

Thöïc hieän: Anh Vuõ - Nguyeãn Thaûo

CASE STUDY
trường như trên nên dù Zing xuất 
phát chậm hơn nhưng Zing vẫn có thể 
theo kịp các đối thủ. Có hơn 3 năm 
kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch 
vụ game trực tuyến, Zing có một hệ 
thống server lớn cũng như đội ngũ kỹ 
thuật viên hùng hậu, đây có thể xem 
là yếu tố sống còn trong ngành kinh 
doanh dịch vụ trực tuyến. Nhưng 
không dừng lại ở những nguồn lực 
có sẵn hiện nay, 
Zing vẫn còn tiếp 
tục đầu tư vào 
cơ sở vật chất 
cũng như nguồn 
nhân lực. Điều 
đó giúp Zing có 
được nền tảng 
vững chắc để xây 
dựng nên những 
sản phẩm web 
2.0 phù hợp với 
thị trường. Hiện giờ những sản phẩm 
nổi bật mang đậm công nghệ web 2.0 
của Zing là Zing Star, Yobanbe, Zing 
forum. Những trang này nổi bật với 
tính kết nối mạnh mẽ, người dùng sẽ 
dễ dàng tìm ra những bạn bè khác 
có cùng điểm tương đồng với mình 
bằng cách sử dụng tính năng tìm 
kiếm người cùng sở thích, địa điểm, 
bạn bè,… Ngoài ra còn có Zing chat, 
Zing photo, Zing Video, Zing News 
giúp Zing hoàn thiện bộ sản phẩm 
“kết nối cộng đồng”. Bên cạnh đó 
Zing còn có bộ sản phẩm phục vụ 
giải trí đó là Zing Mp3, Zing Movie, 
Zing Play. Những sản phẩm này được 
Zing xây dựng dựa trên hệ thống dữ 
liệu phong phú từ nhiều nguồn khác 
nhau, cùng với những tính năng vô 
cùng thuận tiện cho người sử dụng. 
Thông qua việc ký hợp đồng với các 
ca sĩ và hãng phim trong nước, Zing 
đang bản quyền hóa hệ thống dữ liệu 
của mình nhằm phục vụ người sử 
dụng với chất lượng tốt nhất. Điều 
này hứa hẹn đây sẽ là những công cụ 

hái ra tiền của Zing trong tương lai.

Nếu chỉ nhìn những sản phẩm của 
Zing như những sản phẩm độc lập 
riêng biệt, bạn sẽ bỏ qua một hệ 
thống chặt chẽ các sản phẩm liên kết 
lẫn nhau. Và Zing đang cụ thể hóa 
việc này qua việc dồn user của mình 
từ các trang vào Zing Me, trang mạng 
xã hội của Zing. Phát triển Zing Me 
có thể xem là một chiến lược mới của 

Zing. Điểm qua một trang website 
của Zing Me ta có thể dễ dàng nhận 
ra các ô chức năng như photo, nhạc 
nền, profile,… Trong đó ấn tượng 
nhất có lẽ là phần nhạc nền, khi vừa 
truy cập vào trang chủ của mỗi người 
dùng, gần như ngay lập tức ta nghe 
được bài hát đã được cài sẵn. Những 
người dùng sẽ dễ dàng tìm kiếm 
được bài hát mình thích vì các bài 
hát này sẽ được họ chọn trực tiếp từ 
Zing MP3. Điều này cho thấy việc 
đồng bộ hóa dữ liệu giữa các dịch vụ 
Zing, trong một tương lai gần, việc 
đồng bộ hóa các trang còn lại của 
Zing như Movie, Play, Photo,… vào 
Zing Me là điều tất yếu. Với mức độ 
phát triển như hiện nay, trong tương 
lai không xa, Zing Me sẽ trở thành 
một Facebook của Việt Nam.

Zing Advertise vaø phaùt suùng  
ñaàu tieân?

Một trong những điểm khiến Zing 
nổi bật hơn so với các đối thủ cạnh 
tranh đó là Cộng đồng. Vinagame với 
thế mạnh là một nhà cung cấp game 

trực tiếp hàng đầu Việt Nam nên 
bản thân Vinagame đã có một cộng 
đồng game thủ đông đảo. Khi xây 
dựng Zing, Vinagame đã đồng thời 
kết hợp Zing và các game online mà 
mình đang cung cấp và hành động 
này đã có tác dụng lôi kéo cộng đồng 
game thủ trở thành công đồng Zing. 
Việc sử dụng hiệu quả Web 2.0 cũng 
góp phần giúp thu hút một lượng lớn 

người truy cập. Đây 
là nguồn thu không 
nhỏ và tất nhiên 
Zing sẽ không 
bỏ qua. Từ giữa 
năm 2008, Zing 
Advertise bắt đầu 
được khởi động. 
Đây là website 
chuyên cung cấp 
các dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên 

hệ thống website của Zing và những 
game trực tuyến của Vinagame. Sự 
ra đời của Zing Advertise là môt tín 
hiệu mừng cho những doanh nghiệp 
mong muốn quảng cáo trực tuyến. 
Với những con số: 13 sản phẩm giải 
trí trực tuyến, lượng truy cập hơn 250 
triệu người/tháng và thời gian lưu lại 
trung bình trên trang là 7 phút/người, 
Zing dần trở thành địa chỉ tin cậy đối 
với doanh nghiệp, trong đó Viettel, 
Samsung, Đầm Sen,… là những ví 
dụ điển hình.

Thị trường khai thác dịch vụ trực 
tuyến vẫn còn rộng mở, mọi người 
sẽ hoài nghi rằng không lẽ Zing xây 
dựng cả một hệ thống dịch vụ chỉ để 
thu tiền quảng cáo? Vậy bước tiếp 
theo để Zing khai thác thương mại 
hệ thống của mình sẽ là gì? Chúng ta 
vẫn phải chờ xem Zing sẽ “bứt phá” 
ra sao trong thời gian sắp tới để tạo 
nên mạng xã hội Việt Nam dành cho 
người Việt.
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ANH PHAÏM NGOÏC KHOÂN
HAØNH TRÌNH REÕ LOÁI TÌM ÑÖÔØNG

Trong cuộc sống, bạn đã trải qua rất nhiều 
sự lựa chọn, tìm con đường đi riêng cho 
tương lai của mình. Những ngã rẽ bất chợt 

lại khiến bạn lưỡng lự: liệu mình đã chọn đúng hay 
chưa. Có một người cũng từng rẽ lối tìm đường cho 
chính hành trình cuộc đời của mình: anh Phạm Ngọc 
Khôn - Giám đốc tư vấn & dịch vụ khách hàng của 
công ty tư vấn thị trường MIR. Dù ở đâu, hãy luôn 
thổi lửa vào trong chính công việc hiện tại của mình, 
đó là cách mà anh Khôn đã tạo bước ngoặt để đi tiếp 
trên con đường của mình. Giờ cũng là lúc bạn khám 
phá anh Khôn của hai thời điểm, để từ đó tự mở ra 
tương lai của chính bạn.

Anh Khôn lúc mới ra trường Anh Khôn hiện tại

Công việc Nhân viên bán hàng sản phẩm vật liệu xây 
dựng cho công ty Hồng Lam

Giám đốc tư vấn & dịch vụ khách hàng.

Cụ thể là Nhiệm vụ chính là tìm kiếm các hợp đồng mua 
sản phẩm vật liệu xây dựng từ các công trình 
xây dựng. Đàm phán với khách hàng và đưa 
mẫu cho họ xem, thuyết phục họ bằng những 
tính năng vượt trội của sản phẩm. Khi khách 
hàng đồng ý thì sẽ tiến hành giao hàng. Công 
việc đầu tiên không hề dễ dàng đã giúp anh 
nhận ra những tố chất tiềm ẩn trong mình và 
cùng lúc đó anh phát hiện ra rằng “mình sinh ra 
không phải để làm bán hàng”.

Nghề chính là Activation (kích hoạt thương 
hiệu), kết nối trực tiếp với người dùng để 
truyền đi một thông điệp. Công ty hiện tại của 
anh Khôn tổ chức gồm 2 bộ phận: bộ phận 
Consulting & Client Service chuyên phát 
triển ý tưởng và kế hoạch cho đến khi hoàn 
tất; bộ phận còn lại là Operation có nhiệm vụ 
triển khai ý tưởng và kế hoạch đó. 
Nhiệm vụ chính của anh Khôn là tư vấn 
BTL (below the line), nghĩa là phân tích dựa 
trên nền tảng của công ty để đưa ra những 
lời khuyên hợp lý khi tiến hành BTL; đưa ra 
phương hướng, chiến lược; lên ý tưởng; tiến 
hành triển khai ý tưởng đó. 

Bắt đầu một 
ngày làm 
việc

Mỗi ngày trong nghề bán hàng đều là một ngày 
mới và khác những ngày trước đó. Nhất là 
trong bối cảnh 10 năm về trước khi mà nghề 
bán hàng chưa thật sự phát triển, anh Khôn đã 
không nhận được sự chỉ dẫn hay training từ 
những người đi trước, phải tự “bơi” với nghề 
nên gặp phải rất nhiều khó khăn.

Thực hiện các cuộc gặp với nhân viên được 
lên lịch sẵn; giải quyết những thắc mắc và 
giúp các nhân viên gỡ rối để tiến hành công 
việc tốt hơn. Quan điểm của anh là không 
làm giúp mà chỉ hướng dẫn họ làm việc, từ 
đưa ra những lời khuyên đến khách hàng, lên 
phương hướng, ý tưởng, thể hiện ý tưởng cho 
đến triển khai ý tưởng.

Ảnh: anh Phạm Ngọc Khôn (2004, 4 năm sau khi ra trường)

Thöïc hieän: Kim Cöông
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Niềm yêu 
thích ở công 
việc

Doanh số chính là điều mà các nhân viên bán 
hàng luôn tìm kiếm. Với anh Khôn, doanh số 
đồng nghĩa với những nỗ lực, cố gắng trong 
công việc. Điều này giúp anh xua tan mệt mỏi 
cũng như mang đến những trải nghiệm thú 
vị, cảm giác của thành công. Có thể đó chỉ là 
những thành công nhỏ, nhưng khi là một sinh 
viên, anh chưa từng được biết đến những cảm 
giác ấy.

Với 8 năm trong nghề, anh chưa bao giờ cảm 
thấy “nhàm” bởi sự đa dạng, phong phú của 
nghề, “phải thay đổi liên tục mới phù hợp và 
dẫn đầu được”.

Những 
thuận lợi và 
khó khăn 
trong nghề

Vào thời điểm cách đây 10 năm, khi mà lĩnh 
vực bán hàng chưa thực sự phát triển và chưa 
có sự hỗ trợ của Marketing, đồng thời công 
tác đào tạo khi đó chưa được xem trọng, anh 
Khôn không được huấn luyện những kĩ năng 
cần thiết của nghề và phải tự mình xoay sở mọi 
mặt. Vượt lên trên tất cả là sự động viên tinh 
thần cũng như lòng tin của cấp trên, điều mà 
đến giờ anh Khôn vẫn rất tự hào. “Điều thuận 
lợi là sếp nhìn ra được tiềm năng của một đứa 
vừa mới ra trường” - theo lời anh kể.

Sau 8 năm anh đã trở thành chuyên viên tư 
vấn cao cấp của công ty tư vấn thị trường 
MIR, anh đã gặp thuận lợi nhiều hơn là khó 
khăn. Ở vị trí quản lý của mình, anh hầu như 
đã quá   am tường và hiểu rõ công việc của 
mình. Tuy nhiên, đôi khi anh cũng gặp không 
ít khó khăn, nhất là mặt nhân sự. Trong thời 
buổi cạnh tranh đầy khốc liệt như hiện nay, 
việc giữ chân những người tài và tạo cho họ 
một môi trường làm việc như họ mong muốn 
luôn là thử thách mà anh Khôn không ngừng 
trăn trở để hoàn thiện mỗi ngày. Anh rất xem 
trọng đội ngũ của mình. Vì với anh: “khi có 
nhân lực ổn, ta có thể xoay chuyển thế giới”.

Quan niệm 
về nghề

Bán hàng là một nghề khắc nghiệt, là nghề 
“mẹ” của những nghề khác. “Nếu em thành 
công trong bán hàng thì khó mà em không 
thành công ở các nghề khác.”

Nghề tư vấn vẫn chưa đạt đến đến đỉnh cao 
và cần thêm một thời gian ít nhất là 5 năm 
nữa để nghề thực sự phát triển. Nhất là trong 
bối cảnh Việt Nam ngày nay, các công ty Việt 
Nam vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của việc tư 
vấn thương hiệu…. Điều này dẫn đến việc 
không làm và có làm thì cũng đầu tư không 
đồng bộ, hay thay đổi chủ kiến, thay đổi nhân 
sự bất ngờ làm ảnh hưởng đến việc tư vấn. 
Kết quả là công việc tư vấn hiện nay chưa 
đạt hiệu quả như mong đợi và không sinh ra 
được một đội ngũ những nhà tư vấn thực sự 
tâm huyết theo đuổi nghề đến cùng. 

Phương 
châm sống

Cố gắng tìm kiếm và hoàn thiện những gì 
mình còn thiếu sót.

Cân bằng giữa công việc - sức khỏe - gia 
đình - bạn bè - các giá trị tinh thần.

 Sự thay đổi

Sau 6 tháng gắn bó với nghề bán 
hàng, anh nhận ra mình không phù 
hợp với nghề này và nghĩ đến việc 
chuyển đổi. Dù hiểu việc rời bỏ chỉ 
là sớm muộn nhưng với ngọn lửa 
nhiệt tình vẫn còn đang nung nấu lúc 
ấy, anh đã quyết định ít nhất cũng 

phải ra đi sau khi đã đạt được một 
thành tựu nào đó trong nghề. Bằng 
chứng là anh đã gắn bó với bán hàng 
thêm gần 1 năm nữa và tự đúc rút 
ra cho bản thân nhiều kinh nghiệm 
quý báu.

Bước ngoặt trong sự nghiệp  

Dẫu biết mình không hợp với bán 

hàng nhưng với lòng đam mê nghề, 
anh sinh viên mới ra trường ngày 
ấy đã quyết định dấn thân vào một 
lĩnh vực mới và đầy thử thách - đó 
là Marketing. Sau đó, anh quyết định 
sẽ trở thành nhà tư vấn trong lĩnh vực 
Marketing. 
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SOCIAL MEDIA
HÖÔÙNG ÑI CHO TOÅ CHÖÙC PHI LÔÏI NHUAÄN

Vaøi neùt veà 
taùc giaû: 

Cathy Lanyard 
- coâ laø giaùm 
ñoác ñieàu haønh 
cuûa American 
Friend of ALYN 

Hospital - moät trong nhöõng trung 
taâm nhi khoa phi lôïi nhuaän haøng 
ñaàu theá giôùi, chuyeân veà phuïc hoài 
chöùc naêng theå chaát cuûa treû em.

Höôùng ñi môùi trong thôøi kyø  
khuûng hoaûng

Khi cơn suy thoái tiếp tục gây bất 
lợi cho các cá nhân trong và ngoài 
nước, những tổ chức phi lợi nhuận 
đang ngày càng thấy được những 
tác động biến đổi của các nhà hảo 
tâm. Họ tự nhận thấy khó có thể 
đóng góp từ thiện như trước.
Những cách thức gây quỹ truyền 
thống và kêu gọi sự giúp đỡ 
không còn đủ nữa, điều này đã 
thúc đẩy các tổ chức phi lợi nhuận 
khám phá những cách mới để tìm 
kiếm nguồn quỹ hoạt động. Ngày 
càng nhiều những tổ chức phi lợi 
nhuận cố gắng đưa các mạng xã 
hội và các công cụ truyền thông 
xã hội vào cách thức gây quỹ 
của họ, đồng thời họ giới thiệu 
các chiến lược truyền thông để 
khuyến khích những “khoản hiến 
tặng nhỏ’ và thu hút một thế hệ trẻ 
hơn tham gia hỗ trợ.
Những tổ chức phi lợi nhuận đang 
bắt đầu sử dụng một cách sáng tạo 

hơn các nền tảng ứng dụng như 
Facebook và Twitter để giúp lắp 
đầy những khoảng trống mà việc 
tài trợ truyền thống hiện nay vốn 
đang có chiều hướng đi xuống và 
không làm được.
Các phương tiện truyền thông xã 
hội cung cấp cho những tổ chức 
phi lợi nhuận khả năng để lôi 
kéo sự quan tâm của những nhà 
hảo tâm đến các chiến dịch kêu 
gọi của họ, phát triển những mối 
quan hệ cộng đồng và tạo dựng 
những cuộc đối thoại tương tác. 
Marketing truyền thống không 
bao giờ có thể làm được điều này 
- hay ít nhất theo lẽ thường, nó đã 
ngốn hết sạch ngân quỹ marketing 
của cả một năm.
Những công cụ truyền thông 
xã hội có thể hỗ trợ các tổ chức 
phi lợi nhuận tăng cường nguồn 
đóng góp, đặc biệt là đối với các 
thế hệ trẻ vốn ít hỗ trợ hoạt động 
từ thiện(*). Thay vì nhắm vào đối 
tượng đóng góp là các nhà hảo 
tâm giàu có, những tổ chức phi 
lợi nhuận có thể sử dụng truyền 
thông xã hội để tác động đến nhiều 
người hơn, trong đó mỗi người có 
thể đóng góp những khoản nhỏ 
hơn.

Nhöõng löu yù khi söû duïng truyeàn 
thoâng xaõ hoäi

Để tận dụng tối đa những lợi ích 
của các nền tảng phần mềm hướng 
đến mạng xã hội, những tổ chức 
phi lợi nhuận nên lưu ý một vài 
nguyên tắc căn bản:

Laäp muïc tieâu: Việc xác định thành 
quả mong muốn đạt được với 
truyền thông xã hội vốn rất quan 
trọng. Có phải mục tiêu chính của 
bạn là nâng cao nhận thức của 
công chúng về chiến dịch của bạn? 
Hay bạn muốn có nhiều người 
đóng góp hơn, nhắm đến những 
nhà hảo tâm mới hơn? Đánh giá 
một cách lạc quan những lợi ích 
từ truyền thông xã hội sẽ thật khó 
nếu không xác định được mục 
đích của bạn một cách rõ ràng 
ngay từ đầu.
Cam keát: Nhiều tổ chức phi lợi 
nhuận đã đăng ký tham gia các 
mạng xã hội như Facebook hay 
Twitter, nhưng không đầu tư thời 
gian cần thiết để tạo nên một tác 
động ảnh hưởng thiết thực. Việc 
phân công trách nhiệm này đến 
một nhóm người cụ thể và lập ra 
một thời gian làm việc thực tế sẽ 
giúp ích rất lớn cho cam kết của 
chính bạn.
Haõy saùng taïo: Thử bắt đầu với 
câu chuyện hay nhất mà bạn có, 
qua đó mô tả những nhu cầu thiết 
thực của tổ chức. Hãy nhớ kết nối 
chiến dịch hành động của bạn với 
những người đóng góp và đừng 
bao giờ khiến họ quá tải vì quá 
nhiều chiến dịch khác nhau. 
Caäp nhaät thoâng tin thöôøng xuyeân: 
Đừng quên những nhà hảo tâm 
sau khi họ hỗ trợ tiền cho các 
chiến dịch của bạn. Nhiều tổ chức 
phi lợi nhuận nhận tiền qua các 
kênh truyền thông xã hội và rồi 

Thöïc hieän: Mai Sôn - Ngoïc Haø (dòch töø baøi vieát cuûa Cathy Lanyard treân Sociable Blog)
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không bao giờ kết nối quan hệ lại 
với những nhà hảo tâm cho đến 
lúc cần thêm hỗ trợ khác.
Nếu bạn kết nối với “bạn bè 
online” của bạn thường xuyên, 
liên tục, thể hiện việc cảm kích 
đóng góp của họ và sử dụng đúng 
mục đích, thì họ sẽ gắn bó với 
các chiến dịch của bạn hơn và 
sẽ có khuynh hướng lan truyền 
cho bạn bè nhiều hơn - điều này 
đã tận dụng được điểm mạnh của 
việc ứng dụng các công cụ truyền 
thông xã hội.
Ñöøng ngaïi yeâu caàu giuùp ñôõ: Nhiều 
tổ chức phi lợi nhuận còn ngại 
ngùng với truyền thông xã hội vì 
họ không nắm chắc cách thức sử 
dụng những công cụ này. Nhưng 
đừng lo, những người bạn trong 
mạng xã hội có thể chỉ bạn tất cả 
các bí quyết kinh doanh cần thiết.

Khi cuộc suy thoái tiếp tục làm 
điên đầu và phá sản nhiều doanh 
nghiệp và các tổ chức phi lợi 
nhuận, việc kêu gọi thế hệ kế tiếp 
trong xã hội tham gia các chiến 
dịch từ thiện sẽ đóng góp rất quan 
trọng đến tương lai sống còn của 
các tổ chức phúc thiện.
Truyền thông luôn là nền tảng 
nhằm nâng cao ngân quỹ của 
các tổ chức phi lợi nhuận, từ đó 
phục vụ công tác phúc thiện tốt 
hơn. Với sức mạnh của các công 
cụ truyền thông xã hội, những tổ 
chức phi lợi nhuận ngày nay có 
thể kết nối với nhiều người hơn, 
nhanh hơn trước đây và đóng góp 
vào cuộc cách mạng trực tuyến vì 
lợi ích xã hội.

(*) Do đây là bài viết dịch từ nước ngoài 
nên có một số chi tiết không phù hợp với 
trong nước. Chẳng hạn giới trẻ Việt Nam 
vốn có tinh thần tình nguyện cụ thể và rõ 
ràng hơn giới trẻ ở nước ngoài.

Thông qua bạn bè, anh biết được cách thức xin việc bằng e-mail còn 
khá mới mẻ vào thời điểm ấy, từ đó anh mày mò tìm kiếm những 
công ty tư vấn thị trường để xin việc. Anh gửi hồ sơ và được gọi 
phỏng vấn, dần 
dần con đường 
sự nghiệp của 
anh ngày càng 
rõ rệt hơn và 
đã mở ra một 
tương lai mới.

Thời gian rảnh 
rỗi 

Dành hầu hết 
thời gian cho 
người thân 
trong gia đình 
và những người 
huynh trưởng, người bạn, người em đáng quý, đi uống café thư giãn 
và không ngừng góp nhặt những giá trị tinh thần để làm phong phú 
và cân bằng cuộc sống của mình.

Quan niệm về thành công 

Bất cứ một nghề nào muốn thành công cũng phải kết hợp giữa tố 
chất - môi trường - đam mê - học hỏi. Và đó cũng là bí quyết giúp 
anh thành công như ngày hôm nay.

Lời khuyên dành cho sinh viên

Anh Khôn chia sẻ: Các bạn sinh viên cần tìm ra con đường của mình 
ngay từ lúc này. Phần nhiều con đường hay gắn với ước mơ. “Ước 
mơ giống như chiếc bánh lái, tuy bé xíu và chìm lặn dưới nước, 
nhưng nó có thể lái cả con tàu đến nơi mình mong muốn”. Khi đã 
tìm ra con đường thì hãy mạnh dạn mà đi.

  

Chất gần gũi và thân thiện của anh Khôn cũng như những biến 
chuyển trong việc chọn lựa sự nghiệp tương lai từ quá khứ đến 
hiện tại hy vọng sẽ mang đến cho bạn những kinh nghiệm sống 
cũng như hé mở một hướng đi cho bạn - những con người năng 
động luôn muốn tìm và chinh phục những vùng đất lạ. Hãy thử 
ước mơ, chinh phục và khai phá con đường tương lai của chính 
bản thân chúng ta.
Bản tin MarPro chân thành cảm ơn sự chia sẻ tận tình của 
anh. Chúc anh sức khỏe và thành đạt!

(Tiếp theo trang 13: Anh Phạm Ngọc Khôn - Hành trình rẽ lối tìm đường)
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BÍ QUYEÁT
MARKETING

T  ruyeàn thoâng xaõ hoäi ñang laø ñeà taøi thu huùt vaø ñöôïc baøn taùn 
khaù nhieàu trong thôøi gian hieän 

nay, coù maët treân khaép caùc dieãn ñaøn 
cuûa caùc coâng ty nhoû cho ñeán caùc 
coâng ty coù tieáng xuaát hieän trong top 
500 cuûa Fortune. 

Döôùi ñaây laø nhöõng teân tuoåi heát söùc 
quen thuoäc vaø baïn seõ khoâng khoûi baát 
ngôø tröôùc nhöõng chieán dòch “truyeàn 
thoâng xaõ hoäi” maø hoï ñaõ laøm. Hy 
voïng baïn seõ coù nhöõng bí quyeát vaø 
yù töôûng môùi meû cho chieán dòch cuûa 
chính mình nheù!

Thöïc hieän: Kim Cöông (toång hôïp)

Vào năm 2008, thế vận hội Olympic 
diễn ra tại Bắc Kinh thu hút sự quan 
tâm của toàn thế giới. Một bên, các cư 
dân mạng thì ráo riết tìm kiếm những 
thông tin bên lề của sự kiện trọng đại 
này. Bên kia, Kodak cũng ráo riết 
cho ra đời những blog phục vụ mục 
đích “truyền thông xã hội” của mình, 
những blog này đăng tải những hình 
ảnh về Olympic được thực hiện bởi 
chính những người sử dụng chiếc 
máy chụp hình Kodak. Trang blog 
còn đăng tải cảm nhận của những 
kỹ thuật viên, những người đang 
sử dụng sản phẩm do Kodak cung 

cấp. Thay cho những thông tin khô 
khan về các giải thưởng, thể lệ tham 
dự, số lượng quốc gia tham dự hay 
những thành tích nổi trội, blog của 
Kodak ngập tràn những hình ảnh hậu 
trường thú vị xung quanh kì thế vận 
hội, điều mà người dân toàn thế giới 
muốn biết hơn cả. Ngoài ra, blog còn 
mô tả cho người đọc biết những sản 
phẩm, dịch vụ, kỹ thuật của Kodak 
được sử dụng ở Olympic 2008 như 
thế nào. Thỏa mãn nhu cầu tìm kiếm 
và đáp ứng nhu cầu giải trí, blog của 
Kodak đã được rất nhiều người ghé 
thăm. Những khách viếng thăm ban 

đầu chỉ mong muốn thỏa mãn “cơn 
khát” thông tin của mình mà không 
hề biết rằng song song với việc đáp 
ứng nhu cầu thông tin ấy, tên tuổi của 
Kodak cũng đã đi vào lòng hàng triệu 
lượt khách viếng thăm mỗi ngày.

Muốn hình ảnh thương hiệu của bạn 
đi sâu vào trong tâm trí khách hàng 
đủ mạnh để họ chia sẻ, bàn tán về sản 
phẩm của bạn, hãy học hỏi Mercedes. 
Với chiến dịch AMG Driving của 
mình, Mercedes đã cho những khách 

hàng hiện tại cũng như khách hàng 
tiềm năng trải nghiệm cảm xúc là 
người chủ của chiếc Mercedes sang 
trọng thực sự. Bằng cách thuê một 
đội ngũ những nhà huấn luyện lái 
xe là các tay đua chuyên nghiệp và 
có uy tín trong nghề, Mercedes đã 
khuyến khích thành công các khách 
hàng của mình học lái xe. Họ sẽ 
được học lái “miễn phí”, được đào 
tạo bởi những tay đua cừ khôi nhất 
và quan trọng hơn hết, họ được thử 
cảm giác là người chủ thực sự của 
chiếc Mercedes quý giá. Thử hỏi, khi 
được làm chủ một chiếc Mercedes 
sang trọng, bên cạnh là một tay đua 

trong nghề tận tình chỉ bảo mà lại 
không phải trả bất cứ một chi phí 
nào, có ai lại không khoe những cảm 
xúc ấy với bạn bè mình và cùng nhau 
bàn tán về nó. Trong khi đó, đây chỉ 
là phần nhỏ được tính vào giá sản 
phẩm nhưng lợi ích cảm tính nó 
mang lại cho khách hàng cũng như 
cho thương hiệu Mercedes là vô giá. 
Bằng chứng là kết quả truyền thông 
xã hội của Mercedes đã thể hiện qua 
những đoạn clip, những cảm nhận 
trên blog của các khách hàng. Dĩ 
nhiên, những ai đọc blog hay xem 
clip cũng sẽ trầm trồ và mong muốn 
“cưỡi” chiếc Mercedes tương tự.

Truyeàn thoâng xaõ hoäi laø phaûi ñuùng luùc, phuø hôïp vôùi nhu caàu chung

Muoán khaùch haøng noùi veà saûn phaåm cuûa baïn, haõy baät mí cho hoï bieát “baïn muoán hoï noùi gì”

ĐIỂM TIN SINH VIÊN

Thöïc hieän: Kim Cöông (toång hôïp)
ÑIEÅM TIN SINH VIEÂN

Đến hẹn lại lên, hằng 
năm, Hiệp hội 
IAA (International 

Advertising Association) tổ 
chức cuộc thi mang tên “IAA 
InterAd Competition” dành 
cho các sinh viên yêu thích 
Marketing nhằm giúp sinh 
viên tái hiện và nâng cao kiến 
thức cũng như kinh nghiệm về 
tiếp thị, quảng bá cho các sinh 
viên trên toàn thế giới.

Đến với cuộc thi, ngoài việc 
được áp dụng những lý thuyết 
Marketing đã học vào thực tế, 
các bạn sinh viên còn được thử 
thách mình trong môi trường 
làm việc đội nhóm; được giải 
quyết những vấn đề thực tiễn 
cho các đối tác là các công ty 
lớn trên thế giới (năm 2007-
2008 là chiến dịch AXE); 
được hỗ trợ thu thập những 
dữ liệu về thị trường để đưa 
ra một kế hoạch Marketing 
phù hợp; được đánh giá bởi 
những chuyên gia danh tiếng 
trong lĩnh vực Marketing trên 
thế giới.

Người chiến thắng sẽ phải trải 
qua 2 vòng:
Vòng 1: vòng thi của các thi 
sinh trong cùng khu vực địa lý 
( Châu Á/ Thái Bình Dương, 

Châu Âu, Mỹ La-tinh, Trung 
Đông/ Châu Phi, Mỹ/ Canada). 
Vòng này sẽ được xem xét và 
đánh giá bởi những chuyên 
gia truyền thông tiếp thị quen 
thuộc trong khu vực và trên 
thế giới, nhằm tuyển chọn ra 
những thí sinh xuất sắc nhất 
bước tiếp vào vòng 2.
Vòng 2: các thi sinh xuất sắc 
trên toàn thế giới sẽ được 
tranh tài cùng nhau.

Đội chiến thắng sẽ nhận được 
kỉ niệm chương của Ban tổ 
chức dành cho nhà vô địch 
cùng các giải thưởng có giá trị 
khác.
Cuộc thi sẽ được diễn ra từ đầu 
tháng 9 đến hết tháng 10 năm 
2009. Muốn tham gia cuộc 
thi, bạn có thể đăng kí để nhận 
được những giới thiệu tóm tắt 
cũng như những nguyên tắc 
hướng dẫn về cuộc thi.

Mọi thắc mắc, các bạn hãy 
truy cập vào website http://
www.iaaglobal.org/ để biết 
thêm chi tiết.
Hãy can đảm để sẵn sàng đón 
đầu thử thách này, các bạn 
nhé!

Chúc các bạn thành công!

Indra Abidin- chủ tịch IAA

Bạn không cần phải tập trung vào các chiến dịch 
quảng cáo rầm rộ mà chỉ cần chi ít tiền nhưng 
vẫn thực hiện được những chiến dịch thu hút 

khác. Có một công cụ hữu dụng, một cách thức tuyệt vời 
để bạn không ngừng sáng tạo, lôi cuốn khách hàng tiềm 
năng và khiến họ chú ý bạn hơn. Đâu là điểm dừng cho 
sự sáng tạo của bạn? 

Hãy chờ đón chủ đề MarPro số 12 vào tháng 09/2009 
nhé!

KHAÙM PHAÙ 
MARPRO 

SOÁ 12
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ĐIỂM TIN MARGROUP

ÑIEÅM TIN MARGROUP
Diễn ra từ ngày 29/3 đến 
26/04/2009, khóa học “Market 
Research – Đơn giản là thấu 
hiểu” do nhóm Margroup phối 
hợp cùng công ty nghiên cứu thị 
trường Nielsen Vietnam đã thu 
hút 60 bạn sinh viên tham dự. 
Kỹ năng làm việc nhóm, kết hợp 
cùng hai buổi huấn luyện kỹ năng 
tràn ngập thú vị về quy trình thực 
hiện dự án nghiên cứu thị trường, 
cách thức xây dựng bảng câu hỏi, 
kỹ năng phỏng vấn và xử lý số 
liệu, ... đã gắn kết những người 
bạn đến với nhau.
Năm nhóm: Market Pro, Smart, 
Simple, Dragon & Snake và The 
Young đã cùng nhau báo cáo kết 
quả nghiên cứu để khảo sát mức 
độ hài lòng của sinh viên về các 
hoạt động trong trường đại học 
Kinh Tế từ đó giúp các câu lạc 
bộ, đội nhóm, Đoàn - Hội có kế 
hoạch phục vụ tốt hơn cho sinh 
viên. Mỗi nhóm một vẻ đã khiến 
khóa học luôn tràn ngập tiếng 
cười, tinh thần học hỏi và phấn 
đấu không ngừng. Hơn hết, đọng 
lại trong lòng các bạn sinh viên là 

sự sẻ chia, cùng cố gắng để phát 
huy tiềm năng của mỗi cá nhân, 
mỗi nhóm.
Các bạn sinh viên cũng không 
thể quên sự trợ giúp tận tình của 
anh Trần Hùng Thiện - Senior 
Manager của Nielsen Vietnam. 
Anh đã luôn động viên các bạn 
thể hiện hết mình, tin tưởng vào 
khả năng và sự cố gắng của từng 
bạn. Đó là một trong những động 
lực quý báu để các bạn sinh viên 
đi đến những phút cuối cùng của 
khóa học trong suốt một tháng.
Kết thúc khóa học, mỗi bạn còn 
mang về giấy chứng nhận từ 
Nielsen Vietnam và Khoa Thương 
mại - Du lịch - Marketing (ĐH 
Kinh tế TP.HCM). Nhưng hành 
trang lớn nhất của các bạn chính là 
kiến thức, kỹ năng các bạn đã tích 
lũy trong một tháng vừa qua.
Những cảm xúc, hình ảnh của khóa 
học này có thể tìm thấy tại Blog 
của nhóm Margroup: http://360.
yahoo.com/blogmargroup, và 
sao bạn không thử chia sẻ cảm 
xúc cùng với nhóm Margroup về 
khóa học này nhỉ?

Ngày 08 và 12/05/2009 vừa qua, 
gần 100 bạn sinh viên đã có cơ 
hội tham quan doanh nghiệp 
Dutch Lady Việt Nam. Trong 
chuyến tham quan này, các bạn 
sinh viên được đặt câu hỏi trực 
tiếp với doanh nghiệp, đồng thời 
các bạn còn được cung cấp những 
thông tin về các suất thực tập, học 
bổng của công ty.
Tour tham quan doanh nghiệp 
là hoạt động thường xuyên của 
nhóm Margroup nhằm mang lại 

cơ hội cho sinh viên tiếp cận với 
môi trường thực tế, tìm hiểu rõ 
hơn về các doanh nghiệp từ đó 
có lựa chọn phù hợp trong định 
hướng nghề nghiệp của mình.

Bạn có thể gửi những chia 
sẻ thắc mắc, đóng góp ý 
kiến và bộc bạch cảm xúc về  
các tour tham quan doanh  
nghiệp qua địa chỉ email 
thamquandoanhnghiep@gmail.
com để các tour sau ngày càng 
hoàn thiện nhé!

Hoïc hoûi moät thaùng - phaùt trieån nhieàu ñieàu

Giao löu cuøng Dutch Lady Vieät Nam

Q: Laøm theá naøo ñeå trôû thaønh coäng 
taùc vieân cuûa nhoùm Margroup?
A: Bạn có thể đến cơ sở E trường ĐH 
Kinh tế TP.HCM - 54 Nguyễn Văn 
Thủ, Q.1 vào 11h30 trưa thứ ba hàng 
tuần gặp Ban Nhân sự ở tầng trệt để 
đăng ký tham gia nhóm.

Q: Coù nhöõng löïa choïn naøo ñeå 
tham gia nhoùm Margroup?
A: Nhóm Margroup hiện có 2 ban 
và 3 bộ phận, bao gồm: ban PR, ban 
Nhân sự, bộ phận Event, bộ phận Re-
Ad và bộ phận SMAG.
Khi tham gia nhóm Margroup, bạn sẽ 
được lựa chọn vào một trong ba bộ 
phận nói trên. Bộ phận Event chuyên 
tổ chức các chương trình, hoạt động 
cho nhóm Margroup. Bộ phận Re-
Ad chuyên thực hiện bản tin MarPro, 
tổ chức tour tham quan doanh nghiệp 
và nghiên cứu ứng dụng Marketing. 
Bộ phận SMAG chuyên thực hiện 
các dự án thương mại, du lịch và tìm 
kiếm việc làm thêm cho các bạn sinh 
viên.
Việc tham gia ban PR và ban Nhân 
sự đòi hỏi bạn phải có một quá 
trình tham gia và hiểu hơn về nhóm 
Margroup cũng như những tố chất 
cần thiết nên bạn có thể hỏi thêm ban 
Nhân sự khi đăng ký tham gia.

Mọi thông tin, thắc mắc thêm về 
nhóm Margroup, bạn có thể chia 
sẻ qua email: nhansu_margroup@
yahoo.com

TOÅNG ÑAØI 
MARGROUP

SÂN CHƠI MARPRO

SAÂN CHÔI
MARPRO

Chaéc haún nhöõng oâ chöõ vöøa qua ñaõ laøm baïn ñieân ñaàu vì nghó hoaøi 
khoâng xong. Haõy thöû hoøa mình vaøo Saân chôi MarPro qua tình huoáng 
thuù vò döôùi ñaây, baïn seõ ñöôïc dòp thöû söùc vôùi kyõ naêng thöông löôïng 

vaø thuyeát phuïc cuûa chính baïn ñaáy.

Quyeån saùch giôùi thieäu ôû chuyeân muïc Tin saùch kyø naøy seõ thuoäc veà baïn ñoïc 
göûi caùch giaûi quyeát tình huoáng naøy phuø hôïp nhaát vaø sôùm nhaát qua ñòa chæ 
email: bantinmarpro@gmail.com tröôùc ngaøy 30/06/2009.

Tình huoáng: Cöùu vaõn moät hôïp ñoàng
Trong thöïc teá coù raát nhieàu tröôøng 
hôïp coù theå xaûy ra trong ñôøi soáng kinh 
doanh khieán baïn naûy sinh nhöõng 
khuùc maéc vôùi khaùch haøng, ñaëc bieät 
ñoái vôùi nhaân vieân kinh doanh - nhöõng 
ngöôøi thöôøng xuyeân tröïc tieáp gaëp gôõ 
khaùch haøng.

Sau ñaây laø tình huoáng cuûa moät nhaân 
vieân baùn haøng. Hoâm nay, anh ta vaø 
moät ñoàng nghieäp cuøng trong coâng 
ty may ABC ñi kí hôïp ñoàng vôùi moät 
khaùch haøng nöôùc ngoaøi. Ñoái taùc ñaõ 
ñoàng yù vôùi maãu aùo vaø loaïi vaûi nhöng 
muoán giaûm giaù mua ñeán 15%. Luùc 
ñoù, coâ phieân dòch (ñeán töø phía coâng 
ty ñoái taùc) xin pheùp ra ngoaøi nghe 
ñieän thoaïi. Ngöôøi nhaân vieân baùn haøng 
quay sang trao ñoåi vôùi ñoàng nghieäp 
baèng tieáng Vieät raèng coù theå giaûm giaù 
cho khaùch haøng 10% nhöng seõ thay 
ñoåi loaïi vaûi khaùc keùm beàn hôn trong 
quaù trình may. Sau ñoù, coâ phieân dòch 
quay trôû vaøo. Vò khaùch nöôùc ngoaøi 
hoûi coâ phieân dòch baèng tieáng Vieät 
raát soõi. Ngöôøi nhaân vieân baùn haøng 
söõng sôø vì bieát coù theå nhöõng thoâng 
tin mình vöøa chia seû vôùi ñoàng nghieäp 
ñaõ bò khaùch haøng bieát. Anh ta seõ phaûi 
öùng phoù ra sao?

Thöïc hieän: Hoaøng Nga

Ñaùp aùn saân chôi MarPro soá 10

Do moät soá sai soùt kyõ thuaät trong baûn in soá tröôùc 
(baûn tin online khoâng bò loãi naøy) neân coù moät 

oâ haøng doïc vôùi noäi dung “Microsoft ñaõ duøng coâng 
cuï naøy thoâng qua nhaân vieân cuûa mình.” (ñaùp aùn 
laø BLOG) khoâng theå ñieàn vaøo oâ chöõ. Vì vaäy, kyø 
naøy, MarPro chæ xin trích ñaêng ñaùp aùn cuûa Saân 
chôi MarPro soá 10. Chaân thaønh xin loãi caùc baïn 
ñoïc vì söï coá naøy. Hy voïng caùc baïn seõ tieáp tuïc 
goùp yù vaø chia seû ñeå baûn tin hoaøn thieän hôn.
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NHỮNG CON MAR “DZUI DZẺ”

Marketing ñaúng caáp pro
Moät aùo daøi ñi ngang haøng buùn. 
- Baùc haøng phôû môøi: Con ôi con, quaùn 
baùc ñang coù chöông trình khuyeán maïi, 
aên phôû truùng xe maùy ñoù!
- Baø baùn xoâi beân caïnh: Con aên xoâi baùc 
neø, aên moät goùi xoâi, taëng caùi maùy bay!
- AD: Trôøi, baùc noùi thieät khoâng ñoù?
- Baø baùn xoâi: Thieät maø, con aên xoâi 
xong, laáy tôø giaáy goùi, xeáp ñöôïc caùi maùy 
bay!   

Phuï em
Ñeâm taân hoân chaøng thoû theû vôùi naøng:
- Em yeâu daáu! Anh xin höùa vôùi em 1 
ñieàu laø: anh khoâng bao giôø phuï em.
Naøng sung söôùng mæm cöôøi. Saùng hoâm 
sau thöùc daäy, naøng lo côm nöôùc cho 2 
ngöôøi vaø chuaån bò ñi laøm, naøng noùi:
- Anh yeâu! Voâ ñaây phuï em moät tay, 
gaàn ñeán giôø ñi laøm roài.
Anh chaøng nhaên nhoù:
- Em sao maø mau queân quaù. Ñeâm hoâm 
qua anh ñaõ noùi gì???

Quaûng caùo
OÂng boá cuûa moät ngöôøi thôï ñuïc ñaù oám 
naëng maáy thaùng nay. Moät hoâm, cuï 
thaáy trong ngöôøi khaùc laï...
Cuï cho goïi caùc con chaùu daën khaéc moät 
taám bia caém treân moä.
Ngöôøi con sau ñoù mang heát taâm huyeát 
khaéc moät taám bia thaät ñeïp vôùi doøng 
chöõ: “Moä cuï Nguyeãn Vaên X, cha cuûa 
thôï ñaù Nguyeãn Vaên Y - chuyeân khaéc 
bia moä, ñuïc coái ñaù, coái xay boät. Baûo 
ñaûm. Giaù reû. Lieân heä: 09xxxxxxxx”.

Môùi
A:Tôù vöøa söûa xong caùi xe, baây giôø xe tôù 
ñeïp nhö môùi.
B:Tôù vöøa sôn laïi caên nhaø, baây giôø nhaø 
tôù ñeïp nhö môùi.
C:Tôù vöøa söûa caùi tivi nhaø tôù, baây giôø boá 
tôù phaûi ñi mua caùi môùi.

Thöïc hieän: Minh Ñöùc (söu taàm) 

Thöïc hieän: Minh Ñöùc, Quoác Trung (söu taàm) TIN SÁCH
Ngheä Thuaät Baùn Haøng 
Khieâu Khích

Nơi xuất bản: NXB Tổng hợp 
TpHCM
Tác giả: Karsten Bredemeier. 
Ilona Gross
Tháng xuất bản: 11/2008
Số trang: 317
Trọng lượng: 330 gr
Hình thức bìa: Bìa mềm
Giá bán: 50 000 VNĐ

Giôùi thieäu veà noäi dung:
Bán hàng khiêu khích là một quan điểm mới hiện đang 
gây ra nhiều tranh cãi. Một mặt, nó phản ánh tất cả 
các phương pháp, cách thức bán hàng phổ biến hiện 
nay. Nhưng mặt khác, bán hàng khiêu khích cũng 
được coi như một nghệ thuật, trong đó ta cần phải đạt 
được 100% mục tiêu đã đề ra bằng cách vận dụng mọi 
phương tiện, kỹ thuật và phương pháp sử dụng ngôn 
từ cũng như tâm lý xã hội nhằm tạo ra một cuộc nói 
chuyện bán hàng thành công.
Bạn muốn thuyết phục được khách hàng mua sản 
phẩm/dịch vụ của mình ngay sau lần tiếp xúc đầu tiên? 
Nhưng, trong cuộc chiến giành thị phần và khách hàng, 
người tiêu dùng đang trở nên thận trọng trước mọi lời 
đề nghị của bạn.
Vậy, làm thế nào và bằng cách nào để có thể thu hút, 
giữ chân và chiếm được lòng tin của khách hàng đối 
với sản phẩm/dịch vụ của bạn một cách hiệu quả nhất? 
Vấn đề muôn thuở của tất cả mọi nhân viên bán hàng, 
nhưng lời giải phù hợp nhất chỉ có ở “nghệ thuật bán 
hàng khiêu khích”!
Hãy áp dụng chiến thuật bán hàng bằng phương pháp 
khiêu khích để chiến thắng trong kinh doanh!
Tác giả cuốn sách Nghệ thuật bán hàng khiêu khích - 
tiến sĩ Karsten Bredemeier - một chuyên gia đào tạo 
hàng đầu về kỹ năng giao tiếp đối với lớp người nói 
tiếng Đức ở châu Âu - sẽ tiết lộ một số bí quyết giúp 
bạn thu hút khách hàng nhằm tăng doanh số bán hàng 
một cách hiệu quả nhất. Chắc chắn bạn sẽ vô cùng ấn 
tượng về cách thức bán hàng mới mẻ này.


