
Đoán hình

                                                                      

Nhìn vào hình bên trên, bạn liên tưởng đến thứ gì ? Cứ ghi những điều bạn nghĩ được ra giấy, và tham gia 
vào trò chơi của MarPro dưới đây.

Tưởng tượng bạn đang đang bước vào phòng marketing của một công ty, một căn phòng được trang trí đầy 
màu sắc, hình thù bởi những người năng động nơi đây: ở ngoài cửa, trên bàn làm việc, trên tường, dưới 
sàn, mỗi nhân viên …

Vậy đó là thứ gì? Ở đâu hay có vai trò gì trong căn phòng ấy?
Nó có thể là bất cứ thứ gì, tùy vào trí tưởng tượng bay bổng của bạn!

    

Công Tuấn - Tấn Phát    

SÂN CHƠI MARPRO

Sáng tạo SLOGAN
Luật chơi rất đơn giản :

1/Chọn 1 công ty hiện có trên thế giới hoặc sáng tạo 1 công ty cho riêng mình.

2/Tự tạo một slogan cho công ty đó.

3/Giải thích về slogan của bạn.

4/Gửi bài về email: bantinmarpro@gmail.com.

Bạn nào có slogan hay và độc đáo nhất sẽ nhận được 1 phần quà từ MarPro, hạn chót nộp 
bài là ngày 30/05/2010. 
Ngoài ra các slogan độc đáo sẽ được đăng trong bản tin MarPro số kế tiếp. Hãy để sự sáng 
tạo dẫn lối bạn nhé!

Ai có nhiều dự đoán hay và độc đáo nhất thì sẽ nhận được 1 phần quà từ 
MarPro!
Đừng quên gửi dự đoán vào email: bantinmarpro@gmail.com trước ngày 
30/05/2010
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      KHÁM PHÁ MARPRO

CÁCH NHÌN CỦA NGƯỜI TRONG CUỘC
Trò chuyện cùng các chuyên gia thuộc các 
ngành hàng, doanh nghiệp khác nhau. 
Hãy cùng chia sẻ những câu chuyện thú 
vị cùng những marketer trong doanh 
nghiệp.

XU HƯỚNG CHỌN NGHỀ - CHỌN NGƯỜI
Các bạn sinh viên định hướng nghề 
nghiệp, đam mê của mình như thế nào? 
Các bạn sẽ chọn những nghề nào trong 
marketing. Và doanh nghiệp suy nghĩ 
như thế nào về sinh viên? 
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BÍ ẨN PHÍA SAU KHÁI NIỆM MARKETING
Sứ giả marketer trong doanh nghiệp gồm những ai? Họ 
thuộc những lĩnh vực ngành nghề nào? Các bạn hãy bắt 
đầu khám phá MarPro 14 qua chuyên mục này nhé.
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VIRAL MARKETING  TRONG THỜI ĐẠI INTERNET
Viral marketing là gì? Những chiến dịch nào gần 
đây đã sử dụng viral marketing và mức độ thành 
công như thế nào? Hãy cùng chia sẻ kiến thức với 
MarPro nhé.

THƯ TOÀ SOẠN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marketing đã có mặt ở nước ta hơn 10 năm qua, và đang 
ngày càng phát triển. Bên cạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ của 
các agency, mảng marketing doanh nghiệp cũng có những 
đóng góp không nhỏ trong sự phát triển chung này. Thế  
nhưng, bạn đã thật sự hiểu rõ về lĩnh vực trên? Hãy cùng 
chúng mình tìm hiểu nhé.

Ngày nay, các doanh nghiệp cạnh tranh nhau dựa vào nhiều 
lợi thế trong đó lợi thế về nguồn lực marketing là rất lớn. 
Nhờ có Marketing mà thương hiệu của doanh nghiệp được 
nhiều người ghi nhớ, hàng hóa lưu thông vào thị trường 
nhiều hơn, doanh thu đem lại cao hơn, … Vậy, bộ phận 
Marketing trong doanh nghiệp được phân chia công việc 
như thế nào, sẽ bao gồm những nghề nào, những phòng ban 
nào? Công việc của nhân viên ở mỗi nghề, mỗi vị trí đươc 
thực hiện ra sao? Tấm rèm này sẽ được hé mở trong MarPro 
14 cho các bạn.

Một phút khám phá, một phút suy ngẫm, nhiều phút trải 
nghiệm cùng MarPro14 “Những nghề Marketing trong          
doanh nghiệp” để có câu trả lời hay nhất cho bản thân bạn 
nhé.

Thân chào
Ban biên tập

ẤN PHẨM CỦA NHÓM MARGROUP
SỐ 14 | THÁNG 5 - 2010

----------------------------------

Cố vấn
Tiến sĩ Lê Tấn Bửu

Trưởng Khoa 
Thương Mại - Du lịch - Marketing

Đại học Kinh Tế Tp.HCM

Thầy Huỳnh Phước Nghĩa
Giảng viên Đại Học kinh tế Tp.HCM

Thành viên CMO council
Chuyên gia Marketing, VietnamMarcom.

Đại diện ban thư ký toà soạn
Hoàng Thị Ngọc Anh

Phó nhóm chuyên môn – Margroup

Kỹ thuật – Trình bày
Lê Ngọc Trâm
Lê Thuý Hạnh

Ảnh bìa
Lê Thuý Hạnh

Cộng tác nội dung
Bánh Bèo

Phan Thị Thanh Hương
Dương Thị Thu Thảo

Trịnh Hồ Anh Thi
Lê Ngọc Trâm

Nguyễn Thị Hà Phương
Bùi Tấn Phát

Nguyễn Công Tuấn
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nhiều công việc khác nhau.

Không chỉ có BM, MM, một doanh 
nghiệp còn có những vị trí công việc 
liên quan tới kiến thức marketing 
khác cũng không kém phần quan 
trọng như:

Nhân viên bán hàng – sứ giả của 
thương hiệu

Đây là vị trí có số lượng nhân viên 
đông và là bộ phận tiếp xúc trực tiếp 
với khách hàng nhiều nhất. Công 
việc chính của người bán hàng không 

chỉ là tìm kiếm đối tác, thiết lập quan 
hệ với khách hàng mà còn là lập và 
triển khai kế hoạch bán hàng, chủ 
động tìm kiếm nguồn khách hàng 
mới...

Nghề bán hàng ngày nay đòi hỏi 
nhiều hơn về tính sáng tạo và linh 
hoạt, bên cạnh đó là sự kiên trì và 
nhẫn nại. Những sản phẩm cùng loại 
có giá trị hữu hình như nhau nên giá 
trị vô hình mà thương hiệu tác động 
vào tình cảm, sự yêu mến của khách 
hàng mới là giá trị làm nên sự khác 
biệt.

Hiện nay, nghề bán hàng ở Việt Nam 
vẫn chưa được xem trọng. Nhiều 
công ty dễ dàng sa thải nhân viên 
bán hàng vì cho rằng nguồn lực này 
không khó tuyển dụng, không cần 
đào tạo nhiều… Điều này đã làm 
lực lượng hành nghề bán hàng ở Việt 
Nam thiếu nội lực. Nói một cách 
khác họ chưa tin vào giá trị bản thân 
mình, chưa tin sản phẩm, dịch vụ 
của công ty cung cấp có thể mang lại 
giá trị cho khách hàng. Họ cũng nghi 
ngờ văn hóa và chính sách của công 
ty, từ đó chỉ cần bán được hàng chứ 
không cần tạo dựng, duy trì uy tín 
của cá nhân và công ty. Thị trường 
không thể có sản phẩm tuyệt đối, chỉ 
có sản phẩm phù hợp với từng đối 
tượng khách hàng. Người bán hàng 
cần có tinh thần phục vụ khách hàng. 
Đây chính là tinh thần “cho”, trước 

khi “nhận” trong nghề bán hàng.

Giám sát bán hàng (GSBH) – Vị 
tướng trên sa trường

GSBH là người quản lí một khu vực 
thị trường nhỏ với công việc chính 
là xây dựng kinh doanh và xây dựng 
đội ngũ bán hàng. GSBH có toàn 
quyền quyết định trong việc tuyển 
nhân viên, quản lý, kỉ luật cũng như 
sa thải nhân viên. Họ có đạt chỉ tiêu 
về doanh số bán hàng hay không 
phụ thuộc rất lớn vào nhân viên của 
họ, nhân viên kém dẫn đến kết quả 
không cao. Đối với người GSBH, 
thành công không phải chỉ giỏi về 
kĩ năng bán hàng, mà còn phụ thuộc 
vào cách xây dựng kinh doanh, xây 
dựng đội ngũ bán hàng, tổ chức cho 
đội ngũ đó khỏe mạnh, cùng phát 
triển.

Đối với người giám sát bán hàng thì 
công việc không hẳn là bán hàng mà 
là quản lý một đội ngũ bán hàng. 
Chúng ta có thể hình dung đội ngũ 
bán hàng giống như một đoàn quân 
mà trong đó nhân viên bán hàng là 
những người lính tiên phong. Giám 
sát bán hàng là những vị tướng đi 
cùng với đoàn quân của mình ra trận 
địa chiến đấu. Họ là vị tướng trên 
sa trường, lăn xả trên thị trường để 
giữ và giành thị phần. GSBH chính 
là những người trực tiếp tạo dựng 
niềm tin cho nhân viên bán hàng về 
giá trị bản thân và giá trị sản phẩm, 
khơi nguồn cảm hứng và động lực để 
nhân viên làm việc tốt hơn.

Trade marketing – Sợi dây vàng liên 
kết

Trade marketing liên quan tới việc 
tăng nhu cầu của những nhà phân 
phối, nhằm giúp nhà phân phối bán 
được nhiều hàng hơn cho người tiêu 
dùng cuối cùng, từ đó tăng doanh 
số của công ty. Vai trò của trade 
marketing là thực thi quản lý chủng 
loại sản phẩm, quản lý không gian 

danh sÁch chuyÊn gia

-Anh Võ Thanh Việt - Giám Đốc Bán Hàng Electrolux Việt 
Nam.
-Anh Phan Hữu Lộc - Phụ trách công tác huấn luyện, đào tạo đội 
ngũ bán hàng trên toàn quốc cho công ty Mead Jonhson Nutrition 
Việt Nam.
-Anh Trần Hồ - CEO của Asean Media company.
-Chị Tạ Thúy Hà – Senior Brand Manager Kimberly Clark Việt 
Nam.

  TỔNG QUAN NGHỀ MAR

T
rong thời đại hiện nay, 
khi tri thức của nhân loại 
có sự tiến bộ vượt bậc, 
những phát kiến và sự 
sáng tạo ra những công 

nghệ, kĩ thuật mới đã làm cho các 

chủng loại hàng hóa, mẫu mã và chất 
lượng không hề thua kém nhau, đua 
nhau ra đời với số lượng tràn ngập 
và đều cùng mục đích đáp ứng nhu 
cầu khách hàng. Chính những nhân 
tố này đã đẩy các doanh nghiệp đứng 
trước nguy cơ sống còn. Làm thế nào 
để các doanh nghiệp tồn tại và phát 
triển là một bài toán khó đối với 
những người làm marketing. Chúng 
ta hãy xem các doanh nghiệp đã vận 
dụng lý thuyết marketing – khoa học 
mang tính nghệ thuật - thông qua các 
công việc trong công ty như thế nào 
các bạn nhé.

Mọi công ty đều hoạt động trong 
những điều kiện của môi trường kinh 
doanh phức tạp, không ổn định nên 
cần có một cơ cấu tổ chức marketing 
đủ sức đảm nhiệm toàn bộ công 
việc này. Với công ty nhỏ thì toàn 
bộ công việc marketing có thể giao 
cho một người, được gọi là giám đốc 
marketing. Còn ở những công ty lớn, 
kinh doanh nhiều nhãn hàng khác 
nhau thì thường có nhiều chuyên 
viên marketing. 

Chuyên viên marketing – 
Lực lượng đa năng

Công việc chung của họ là nghiên 
cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ và 
chính tiềm lực của bản thân doanh 

nghiệp. Họ đưa ra những chiến lược 
dựa trên các tính toán tỉ mỉ, thực 
hiện nó và đánh giá hiệu quả. Nắ m 
bắ t thông tin thị  trườ ng, tổ ng hợ p dữ  
liệ u về  khá ch hà ng và  về  cạ nh tranh. 
Từ  đó , những chuyên viên này giú p 

ban giá m đố c đưa ra cá c quyế t đị nh 
chiế n lượ c như lự a chọ n đố i tượ ng 
khá ch hà ng, xá c đị nh loạ i sả n phẩ m 
mà  doanh nghiệ p sẽ  cung cấ p, giá  cả  
cũ ng như phương thứ c cung ứ ng cho 
khá ch hà ng. Ngoà i ra, chuyên viên 
marketing cò n có  thể  hoạ ch đị nh 
cá c chương trì nh như quả ng cá o, 
khuyế n mạ i v.v... để  khuyế n khí ch 
khá ch hà ng sử  dụ ng sả n phẩ m/dị ch 
vụ  doanh nghiệ p đó cung ứ ng.

Ở một cấp độ cao hơn, chuyên viên 
marketing có thể là:

Brand manager (BM)

Khi làm BM, bạn phải độc lập quản 
lý một hay nhiều nhãn hàng tuỳ 
thuộc công ty và bạn sẽ phải làm 
việc với tất cả các mảng. Ví dụ như 
phát triển sản phẩm, nghiên cứu thị 
trường, đảm bảo được doanh số bán 
hàng, lợi nhuận nhãn hàng đó cũng 
như tất cả các hoạt động marketing 
liên quan đến nhãn hàng bạn quản lý.

Marketing manager (MM)

Thường quản lý toàn bộ công việc 
marketing của doanh nghiệp nhỏ 
hoặc một ngành hàng, nhóm thương 
hiệu của doanh nghiệp lớn. Ở công 
ty lớn, MM quản lý và đảm bảo các 
hoạt động của BM làm là hiệu quả. 

MM phân bổ ngân sách giữa các 
nhãn hiệu mà BM quản lý sao cho 
hợp lý, phù hợp với chiến lược của 
công ty. 

Trên lý thuyết, phòng marketing được 

chia làm nhiều bộ phận nhỏ và mỗi 
nhân viên đảm nhiệm một công việc 
khác nhau. Ví dụ: nhân viên nghiên 
cứu thị trường, nhân viên quảng cáo, 
nhân viên dịch vụ khách hàng. Mỗi 
khâu đều có mối quan hệ mật thiết 
với nhau và đều có những yêu cầu 
riêng. Nhưng thực tế cho thấy, với 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất phổ 
biến trong môi trường kinh tế hiện 
nay của Việt Nam thì không thể nào 
có sự phân chia rành mạch. Vì vậy, 
một nhân viên marketing có thể làm 

BÍ ẨN PHÍA SAU KHÁI NIỆM
         MARKETING
                                                                  Thu Thảo - Thanh Hương

TỔNG QUAN NGHỀ MAR
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vị trí phù hợp cũng như tần suất xuất hiện hợp lý là công 
việc không đơn giản với các doanh nghiệp. Đó là chưa 
kể đến việc đo lường hiệu quả chiến dịch sau khi chương 
trình kết thúc. Chính vì thế, trong trường hợp này, doanh 
nghiệp thường cần đến agency giúp sức.

Thực tế của mối quan hệ này

Quan hệ giữa các doanh nghiệp sản xuất với các agency 
về bản chất là “Chia sẻ cùng nhau, cùng xây dựng và 
phát triển cho thương hiệu thành công”. Mối quan hệ của 
các agency với các tập đoàn đa quốc gia như Unilever, 
P&G, Coca-Cola... dường như đã trở thành máu thịt nên 
họ có thể dễ dàng thấu hiểu nhau. Đối lập với mối quan 
hệ này, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các công 
ty vừa và nhỏ khi tìm đến các agency thường chỉ xem họ 
là những nhà cung cấp dịch vụ (supplier). Hai bên ký hợp 
đồng thực hiện và đến khi thanh lý hợp đồng thì đường 
ai nấy đi. Agency không cần biết thương hiệu mà mình 
cung cấp dịch vụ có phát triển theo đúng định vị hay 
không, chiến dịch mà mình thực hiện có góp phần làm 
thương hiệu mạnh lên trong mắt người tiêu dùng chưa? 
Ở phía bên kia, các công ty sử dụng dịch vụ cũng ít quan 
tâm đến việc đánh giá hiệu quả của chiến dịch, hoặc quá 
vội vàng kết luận rằng agency không đem lại hiệu quả 
như mong muốn. Trên thực tế, hoạt động marketing là 

quá trình lâu dài và agency rất cần được doanh nghiệp tin 
tưởng để có thể cùng nhau lèo lái con thuyền kinh doanh 
qua mọi sóng gió.

Nhu cầ u củ a con ngườ i là  mộ t ẩ n số  luôn biế n đổ i vớ i 
muôn và n cá c biế n số  ả nh hưở ng. Khi khá ch hà ng củ a cá c 
doanh nghiệ p ngà y cà ng đa dạ ng và  nhữ ng nhu cầ u cầ n 
đượ c thỏ a mã n ngà y cà ng trở  nên phứ c tạ p thì  nghệ  thuậ t 
marketing cũ ng biế n đổ i muôn mà u. Là m marketing, bạ n 
sẽ  luôn số ng trong môi trườ ng sôi độ ng và  bậ n rộ n, đầ y 
ắ p sá ng tạ o.

Marketing là một thực thể cùng sống và phát triển với môi 
trường nơi nó hình thành. Vì thế marketing phải là một 
khoa học mang tính nghệ thuật vì con người. Một người 
làm marketing phải cẩn trọng bước cùng với khoa học 
để có thể tìm hiểu và lượng định đúng những gì đang tồn 
tại, đang phát triển trên thị trường. Nhưng chúng ta còn 
cần đến một tâm hồn nhạy cảm để có thể cảm nhận được 
những gì đang hiện diện, đang diễn ra trong tâm tưởng 
của nhóm đối tượng tiềm năng và trao cho những người 
này những thông điệp phù hợp. Chúng ta cần phải mở 
rộng mọi giới hạn cảm xúc của mình để có thể thở cùng 
với hơi thở của xã hội, của thời đại. Để có thể bắt kịp nhu 
cầu xã hội, chúng ta cần phải biết rung động trước những 
gì mà người tiêu dùng rung động, cảm thông.
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trưng bày, đưa ra các chiến lược cho 
các kênh bán hàng khác biệt, nghiên 
cứu người mua sắm và thực thi hệ 
thống thông tin. Người làm nghề 
trade marketing sẽ đi khảo sát thị 
trường để tìm hiểu tình hình bán 
sản phẩm, nhu cầu của người bán 
cũng như người mua. Họ sẽ tổng 
hợp những gì đã biết, tìm hiểu kỹ 
để đề ra kế hoạch, chiến lược bán 
hàng hiệu quả. Trade marketing là 
bộ phận có thể nằm trong phòng 
marketing, phòng sales hoặc đôi 
khi tách hẳn thành một phòng ban 
riêng biệt. Trade hỗ trợ sales những 
công cụ, chương trình hàng khuyến 
mãi, hậu mãi, những chương trình 
đẩy mạnh sales. Trade thông minh 
sẽ thúc đẩy bán nhiều hàng hơn mà 
tiết kiệm ngân sách hơn. Hoạt động 
marketing chú trọng vào nhu cầu 
người tiêu dùng, trong khi sales chỉ 
hướng tới doanh số thì hoạt động 
của trade marketing là hỗ trợ đội ngũ 
sales và giúp marketing nắm rõ tình 
hình thị trường hơn. Ba bộ phận này 
có quan hệ mật thiết với nhau. Nếu 
chiến lược quảng bá sản phẩm tốt, 
các chương trình khuyến mãi rầm 
rộ mà doanh số thu về không cao thì 
cũng xem như thất bại.

PR – Thầy phù thủy của mối quan 
hệ

Trong nền kinh tế thị trường, không 
có một doanh nghiệp nào mà không 
có những mối quan hệ như: quan hệ 
với khách hàng, với các cơ quan Nhà 
nước, với các cơ quan báo chí… Ở 
các doanh nghiệp nhỏ thì chủ doanh 
nghiệp hoặc giám đốc trực tiếp điều 
hòa các mối quan hệ này; doanh 
nghiệp vừa thì thường có một trưởng 
phòng nào đó kiêm nhiệm; còn với 
doanh nghiệp lớn thì có hẳn một 
giám đốc PR.

Công việc của người làm PR là điều 
hòa các mối quan hệ. Ngoài ra, họ 
còn tạo ra hình tượng tốt cho doanh 

nghiệp trong công chúng bằng 
những chiến dịch PR, Event, truyền 
thông… Công cụ truyền bá hữu ích 
nhất mà người làm PR hay sử dụng 
là thông qua các cơ quan thông tin 
đại chúng. Những bài báo, tin tức, 
hình ảnh tốt đẹp của doanh nghiệp 
đều là những viên gạch cần mẫn xây 
nên hình tượng của doanh nghiệp 
trong công chúng.

Nghề PR chỉ mới định hình trong 
những năm gần đây. Trong những 
thập niên trước, Việt Nam vẫn quen 
với cách kinh doanh tiểu thương nhỏ 
lẻ, các mối quan hệ cha truyền con 
nối nên PR chưa có vai trò đáng kể 
trong nền kinh tế Việt Nam. Nhưng 
từ năm 2000 cho đến nay, chúng ta 
không thể phủ nhận những đóng góp 
của PR và đặc biệt là event vì event 
tạo được tiếng vang, lượng bề phủ 
nhất định và chi phí phù hợp. Trước 
đây làm PR khá tốn kém nhưng hiện 
nay công nghệ thông tin đã hỗ trợ rất 
nhiều như các trang web cộng đồng, 
fourum, website,… Đó là một trong 
những điều doanh nghiệp đang chú 
trọng và tận dụng.

Nếu chỉ dựa vào bản thân doanh 
nghiệp liệu họ có đủ sức cạnh tranh 
trong việc quảng bá thương hiệu của 
mình? Hãy theo bước người viết đi 
tìm sự lý giải cho điều khúc mắc trên 
nhé!
 
Vì sao doanh nghiệp cần làm việc 
với agency?

Việc tự thực hiện các kế hoạch 
marketing sẽ giúp doanh nghiệp 
tiết kiệm được một  khoản chi phí 
đáng kể. Ngoài ra, họ cũng tiết kiệm 
được thời gian từ khâu lên kế hoạch 
đến khi thực hiện nếu khéo léo tính 
toán.  

Tuy nhiên, với các sản phẩm/dịch vụ 
hướng đến số đông người tiêu dùng 
(như hàng tiêu dùng nhanh hay thiết 
bị công nghệ, viễn thông, ...), để tiếp 
cận hiệu quả cùng một lúc lượng 
khách hàng mục tiêu lớn, doanh 
nghiệp sẽ phải trải rộng chiến dịch 
marketing trên nhiều kênh truyền 
thông xã hội với các hình thức rất 
phong phú và đa dạng: tạo blog, kết 
nối khách hàng qua mạng xã hội, lập 
diễn đàn, thiết kế banner và lựa chọn 
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Ai cũng có thể trở thành marketing manager, nhưng một 
marketing manager giỏi, đúng chuẩn cần có nhiều trải 
nghiệm về marketing thực tế, nắm vững lý thuyết chung 
của marketing, market research, media; có đầu óc logic, 
biết tính toán, hiểu văn hóa, tâm lý, có kĩ năng lãnh đạo, 
hơn nữa cần niềm đam mê, sự kiên nhẫn và lòng can đảm.

 

Kĩ năng sắp xếp, tổ chức đội ngũ và kĩ năng động viên, 
làm việc nhóm rất quan trọng. Ngoài ra, GSBH  phải luôn 
có sức chiến đấu vì phải làm việc trong môi trường đầy 
thử thách. Nhưng thú vị là lúc nào công việc cũng mới, lúc 
nào cũng có thử thách với bạn, mọi việc dường như không 
có giới hạn. Bạn phải luôn suy nghĩ cách chiến thắng 
đối thủ cạnh tranh, mà đó phải là cách khôn ngoan nhất.

Có thể một ngày nào đó các bạn cũng trở thành CEO, 
điều quan trọng là các bạn phải biết dấn thân, đừng quá 
đề cao vấn đề lương bổng mà hãy nghĩ đến những gì 
các bạn sẽ nhận được. Đa phần các bạn đi làm thường 
lựa chọn các yếu tố như lương cao, gần nhà, thuận tiện, 
nhưng nếu ai cũng chọn như bạn thì liệu rằng bạn có cơ 
hội để chọn? Quan trọng là bạn phải thích và yêu nghề.
 

Tố chất của một người brand, nhất là brand giỏi thì đầu 
tiên phải nhanh nhạy, nắm bắt các xu thế trên thị trường 

để dễ dàng thích nghi và chuyển đổi ngành hàng. Điều 
các bạn cần hơn nữa là khả năng giao tiếp bằng ngoại 
ngữ, trình bày ý tưởng, có hiểu biết về tài chính... Một 
khi đã trở thành brand manager, công việc buộc các bạn 
phải có khả năng lãnh đạo, bao gồm: khả năng bao quát 
các ngành hàng của công ty, sáng tạo trong mọi tình 
huống và team work (làm việc nhóm). Nghề brand cũng 
không cho phép bạn làm việc độc lập, sự hợp tác giữa các 
phòng ban, mối quan hệ đồng nghiệp tốt là rất quan trọng

Khi đã ước mơ và nhận thấy mình có khả năng với mar-
keting thì các bạn sinh viên sẽ khởi nghiệp từ đâu ạ?

Đối với nhữ ng sả n phẩ m không đò i hỏ i sự  hiể u biế t 
chuyên môn thì  việ c trở  thà nh salesman khá đơn giả n. 
Hơn nữa đây là một nghề mà bằng cấp không phải là 
yếu tố quyết định hàng đầu. Quan trọ ng là  bạ n có  thể  tồ n 
tạ i đượ c trong nghề  hay không. Nó đò i hỏ i mỗ i sales-
man phả i chị u khó , bởi vì  công việ c gầ n như là  phả i 
chạ y ngoà i đườ ng trong hầ u hế t thờ i gian. Bên cạ nh đó , 
cá c bạ n cầ n phả i tự  cậ p nhậ t thông tin cho mì nh ở  rấ t 
nhiề u lĩ nh vự c để  có  thể  giao tiếp tốt vớ i khá ch hà ng.

Xuất phát điểm  là các bạn sinh viên cần có kiến thức tổng 
thể và những trải nghiệm thực tế. Về ngành học, nhiều người 
học kỹ thuật, kinh tế, ngôn ngữ, tài chính,... tùy theo cơ may 
và nỗ lực bản thân vẫn có thể trở thành marketing manager.

Đối với những người chưa tốt nghiệp đại học, họ thường 
bắt đầu từ vị trí salesman, qua thời gian làm việc hiệu quả, 
đạt doanh số cao, cấp trên thấy người đó có năng lực thì họ 
sẽ được cất nhắc lên GSBH. Đối với những người đã tốt 
nghiệp đại học, họ có thể vào ngay vị trí GSBH. Vì trường 
đại học cho mình lối suy nghĩ logic hơn, có khả năng cập 
nhật kiến thức xung quanh và nắm bắt tình hình thị trường 
nhanh. Sinh viên không nhất thiết phải có thời gian đi bán 
hàng trước rồi mới được thăng chức làm GSBH, GSBH 
vừa là nhà hoạch định chuyên môn, vừa là nhà quản lý.

Ngoài ra điều này còn phụ thuộc vào phía công ty: Nếu 
công ty lớn, họ không cần sinh viên có kinh nghiệm 
nhiều, sinh viên sẽ được đào tạo lại một cách bài bản 
khi đã được nhận vào. Đối với những công ty nhỏ, còn 
non nớt, họ cần người có kinh nghiệm điều hành tốt.
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GOÙC NHÌN CUÛA
NGÖÔØI TRONG CUOÄC 

“Marketing có thể học trong một ngày nhưng mất cả 
đời để lĩnh hội” 

Philip Kotler.

Không đòi hỏi nhiều thời gian để học, nhưng để nắm bắt 
được thì người làm marketing phải sống cùng nó, mất mát 
và trải nghiệm cùng nó. Còn bạn thì sao, bạn đã sẵn sàng 
bước chân trên “con đường” Marketing chưa? Marpro 14 
sẽ giúp các bạn có cái nhìn cận cảnh về các nghề Sales, 
Marketing manager, Gíam sát bán hàng, PR và Brand, 
từ trải nghiệm thực tế của các chuyên gia Marketing.

Bước chân vào lĩnh vực marketing cũng đồng nghĩa với 
việc chấp nhận khó khăn.Vậy theo anh/chị đâu là những 
vướng mắc, khó khăn lớn trong nghề nghiệp của mình?

   

Lầ n đầ u tiên khi tiế p xú c vớ i khá ch hà ng, tố t nhấ t bạ n 
không nên nó i ngay vể  sả n phẩ m củ a mì nh. Đó  là  sai lầ m 
mà cá c bạ n khi mớ i bướ c chân và o nghề  thườ ng hay mắ c 
phả i. Hơn nữa, cần biế t chọ n đú ng thờ i điể m để  tiế p thị  
sản phẩ m củ a mì nh, và  khi nà o thì  tù y thuộ c và o mạ ch câu 
chuyệ n bạ n dẫ n dắ t khá ch hà ng. Có  khi bạ n bị  khá ch hà ng 
mắ ng mộ t cá ch vô cớ, hay họ  có  thể  không đồ ng ý  mà  xé  
ngay hợ p đồ ng trướ c mặ t bạ n. Nế u bạ n không chuẩ n bị  
trướ c tâm lý  thì  rấ t dễ  nả n khi mớ i bướ c chân và o nghề .

    

Các bạn phải thuyết phục được CEO, CFO cùng các 
bộ phận liên quan ủng hộ những công việc của mình. 
Và phải chịu trách nhiệm với công việc, nếu chi hết 
ngân sách mà vẫn không đạt chỉ tiêu thì hãy chấp nhận 
sự thay đổi mà bạn không mong đợi từ phía công ty.

      

Tùy công ty mà người GSBH có những cái khó khác 
nhau. Nếu làm việc cho công ty có thương hiệu lớn như 
Unilever…, GSBH phải giữ vững vị thế của thương hiệu 
đang đứng đầu thị trường. Áp lực về thị trường, doanh số, 
hàng hóa là rất lớn. Ngoài đảm bảo chỉ tiêu doanh số còn 

cần phải đảm bảo hàng hóa ngoài thị trường giữ vị trí số 
một. Nếu công ty không có thương hiệu thì khó khăn lớn 
nhất là doanh số. Công ty nhỏ quan tâm nhiều đến doanh 
số vì đó là cơ sở để họ tồn tại, là thước đo lợi nhuận 
của công ty và tiền lương cho nhân viên. Công việc này 
có nhiều thách thức, nhưng qua thời gian va chạm và 
giải quyết, hầu như mọi vấn đề đều có hướng giải quyết.

Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng có lẽ khó nhất 
là phần ý tưởng. Một khi đã lên ý tưởng thì các phần 
khác cũng sẽ hoàn thành được, vì các phần đó đều đã 
có sẵn danh sách công việc. Ví dụ, các bạn phải liệt kê 
các đầu báo ở miền Nam, các đầu báo ở miền Bắc, hay 
các kênh truyền hình,…Với những người mới vào nghề 
mọi việc sẽ rất khó khăn, nhưng chúng cũng trở nên dễ 
dàng hơn nhiều nếu bạn đã có hơn một năm trong nghề.

     

Rất nhiều khó khăn và thử thách đối với một người làm 
brand manager: trách nhiệm rất lớn về lợi nhuận nhãn 
hàng, thị phần và sự tiếp nhận của thị trường với sản 
phẩm; áp lực về thời gian… Ngoài ra, công việc đòi hỏi 
sự hợp tác chặt chẽ của bạn với các phòng ban khác. Tuy 
nhiên, những khó khăn đó phần nào giúp cho công việc 
brand manager trở nên thú vị hơn.

Để vượt qua thử thách và đến với thành công trong 
nghề, những tố chất và kĩ năng gì là cần thiết?

Thậ t ra thì  không hề  có  mộ t nguyên tắ c nà o để  thà nh công 
trong nghề  nà y. Cá c bạ n phả i tự  trang bị  cho mì nh thậ t nhiề u 
kinh nghiệ m: nắm bắt tốt tâm lý khách hàng (có thể nói 
đây là yếu tố quyết định), giữ một cái đầu lạnh để  không bị  
bỏ  cuộ c giữ a chừ ng, vận dụng nguyên tắ c “vế t dầ u loang” 
(nhờ  khá ch hà ng củ a mì nh giới thiệ u sả n phẩ m của mì nh 
bằ ng cá ch chia sẻ mộ t phầ n lợ i nhuậ n cho họ ) và hãy luôn 
nhậ n ra được đâu là  thị  trườ ng, đâu là  đố i thủ  củ a mì nh.
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Sales

PR
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lớn về nhân lực. Bên cạnh việc đổ bộ của các 
công ty lớn, còn có sự phát triển về khoa học, 
công nghệ thông tin, truyền thông, in ấn, cũng 
là một phần không nhỏ thu hút các bạn đến với 
quảng cáo. Bởi vì, với công nghệ phát triển, các 
ý tưởng quảng cáo dù bay bổng đến đâu cũng 
có thể hiện thực hoá, thoả mãn nhu cầu sáng tạo 
của marketer.

Và đặc biệt, thị trường quảng cáo ngày càng 
phát triển không ngừng mặc dù cuộc đại suy 
thoái phủ sóng toàn cầu một cách mãnh liệt. 
Trong cuộc tọa đàm về hoạt động quảng cáo do 
TBKTSG tổ chức tháng 12-2008, các chuyên 
gia đã dự báo rằng: nếu lạc quan nhất thì do-
anh số quảng cáo cũng chỉ tăng trưởng 8% cho 
năm 2009 với điều kiện kinh tế khu vực Châu 
Á - Thái Bình Dương không rơi vào suy thoái. 
Tuy nhiên, năm 2009, các doanh nghiệp trong 
nước đã chi nhiều hơn vào quảng cáo. “Chi phí 
quảng cáo trên các phương tiện truyền thông 
đại chúng đạt gần 450 triệu đô la Mỹ, tăng 
26% so với cùng kỳ năm ngoái...” (Số liệu 9 
tháng đầu năm 2009 theo TNS), các công ty 
như Tân Hiệp Phát tăng hơn ba lần, Ajinomoto 
tăng 130%, Unilever cuối năm ngoái đã có lúc 
dự tính giảm chi quảng cáo nhưng số liệu chín 
tháng đầu năm cho thấy cũng đã tăng chi 76%. 
Các doanh nghiệp có khuynh hướng tăng chi 
cho quảng cáo để tiếp cận và nắm bắt thị trường 
các tỉnh, kể cả khu vực nông thôn, tăng độ nhận 
biết thương hiệu và tăng thị phần sản phẩm. 
Điều này cho thấy sự phát triển không ngừng 
và đầy tiềm năng của quảng cáo. 

Theo sau quảng cáo là hai nghề: Event và PR 
với 19.59% và 15.46%.

Nhiều bạn sinh viên đánh giá rằng: “Event là 
nghề của những ý tưởng, nghề của sự sáng tạo, 
của lòng đam mê, của sự trung thành và nhiệt 
huyết tuổi trẻ”. Người tổ chức sự kiện không 
chỉ có ý tưởng hay, có óc tổ chức, mà bên trong 
sự năng động, đầy lửa nhiệt huyết ấy là một con 
người tỉ mỉ, cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ. 

Người làm event đòi hỏi sức khoẻ tốt, lòng 
“máu lửa” trong công việc. Có thể sáng sớm tinh 
mơ công việc phá hỏng giấc ngủ của bạn, hay 
ban đêm bạn phải thức khuya hơn mọi người 
để hoàn thành phần việc của mình. Dù ai cũng 
biết điều này nhưng event vẫn là một nghề được 

các bạn trẻ sẵn sàng “thử sức”. Với event, sự 
sáng tạo, lắp ghép ý tưởng là không biên giới. 
Mỗi một event là một màu sắc khác nhau, các 
bạn được thoả sức vùng vẫy trong khả năng của 
mình để có thể tạo ra một tác phẩm tuyệt đẹp và 
thành công. Trong một thời gian, đây được xem 
là nghề nóng, bởi có thể đem lại vật chất nhanh 
chóng và cả sự nổi tiếng cho bản thân.

Trên thế giới và ở nước ta, hầu như bất kỳ một 
chiến dịch marketing nào cũng bao gồm event. 
Đây là một phần không thể thiếu trong chuỗi 
“hành động quảng bá sản phẩm”. Hình ảnh 
"chiếc áo khổng lồ trắng sạch” của OMO hay 
trải nghiệm “Comfort một lần xả" thường được 
ghi nhớ rất lâu trong tâm trí khách hàng, đây 
chính là một trong những mục tiêu phấn đấu 
của người làm event. 

Ngày nay, khi người tiêu dùng hiểu biết hơn và 
quan tâm hơn về các sản phẩm đang sử dụng, 
yếu tố tin cậy và chất lượng sản phẩm luôn được 
đặt trên hàng đầu. Người làm PR trong công ty/
doanh nghiệp sẽ hợp tác với một bên thứ ba. 
Thông qua kênh này, doanh nghiệp sẽ truyền 
thông điệp của mình đến với người tiêu dùng. 
Từ đó, doanh nghiệp sẽ có hướng điều chỉnh 
phù hợp với thị trường, tạo độ tin cậy của sản 
phẩm. Song song, người tiêu dùng cũng sẽ hiểu 
rõ hơn về doanh nghiệp, cũng như về sản phẩm, 
dịch vụ của doanh nghiệp. 

Nghề PR xuất hiện cách đây chưa lâu, nhưng 
đã trở nên quen thuộc với mọi người. Ta có thể 
nói, nghề PR mang dáng vẻ hào nhoáng, thường 
được ví von là “bộ mặt” của doanh nghiệp. 
Người làm PR sẽ tiếp xúc nhiều với giới truyền 
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Nghề Nghề ưu tiên nhất (%) Nghề ưu tiên nhì (%)

PR 15.16 30.34

Event 19.59 17.98

Quảng cáo 21.65 15.73

Brand 7.22 7.87

Tư vấn chiến lược 7.22 8.99

Nghiên cứu thị trường 9.28 5.69

Digital Marketing 8.25 10.11

Sales 11.31 3.37

Bảng số liệu lựa 
chọn nghề nghiệp 
của sinh viên 
(Khảo sát tại giảng 
đường  Marketing 
K32, K33, Ngoại 
thương K32)

Tản mạn

Marketing xuất hiện ở Việt Nam cách đây hơn 
10 năm. Nhưng thực sự vào khoảng thời gian 
đầu, khi nhắc tới khái niệm marketing thì các 
bậc phụ huynh nghĩ ngay đến những anh chàng 
bán mì tôm, hay những cô gái đi tiếp thị dầu gội 
đầu tại từng hộ gia đình. Nói một cách khác, 
hình ảnh ngành marketing thời bấy giờ chưa 
được nhìn nhận đúng đắn. Tuy nhiên, xã hội, 
con người Việt Nam đã thay đổi góc nhìn, tạo 
tiền đề cho sự phát triển của ngành marketing 
hiện nay.
 
Trong quá trình kinh doanh, marketing thực sự 
được ví như một chiếc la bàn của doanh nghiệp 
để có thể tìm kiếm, tập trung vào hướng đi tốt 
nhất cho sự phát triển của mình, là chiếc cầu 
nối giữa doanh nghiệp và thị trường. Từ công 
việc nghiên cứu thị trường đến việc tạo ra một 
sản phẩm, từ các chiến dịch quảng cáo ấn tượng 
cho đến những chuỗi sự kiện rầm rộ của doanh 
nghiệp… tất cả đều in dấu tay của những người 
làm marketing, tất cả đều mang hơi thở và nhịp 
đập marketing. 

Với một môi trường được xem là rất năng động, 
rất sáng tạo như marketing, cạnh tranh và đào 
thải là hai yếu tố liên tục xảy ra không ngừng. 
Do đó, bài viết mong muốn đem đến cho các 
bạn một góc nhìn về xu hướng chọn nghề của 
bản thân sinh viên, cũng như doanh nghiệp chọn 
người cho công việc như thế nào. Với những 
thông tin mang tính khách quan, mong rằng sẽ 
giúp ích cho các bạn tìm được một hướng đi 
thuận lợi hơn cho bản thân.

Sự lựa chọn của sinh viên 

Qua một buổi khảo sát sinh viên giảng đường 
Marketing-K32, K33, Ngoại Thương K32 ĐH 
Kinh Tế TP HCM cho thấy:

Hầu hết các bạn đồng ý với ý kiến Marketing là 
một nghề thú vị (93.9%), đa phần các bạn đều 
cho rằng đây là một nghề rất quan trọng, ứng 
dụng thực tiễn cao và là ngành nghề đang rất 
phổ biến.

Với số liệu và biểu đồ 1 ta xác định được: 
Quảng cáo, Event, PR là ba nghề có sự lựa chọn 
nhiều nhất. Trong đó, Quảng cáo với 21.65% 
chiếm ưu thế hơn cả. Ta hãy điểm qua những 
điểm đáng chú ý của quảng cáo trong năm vừa 
qua để lý giải nhé.

Khi nhắc tới marketing hay tiếp thị, không ít 
người sẽ nghĩ ngay đến quảng cáo. Hằng ngày, 
bạn, gia đình bạn,… cùng nhau xem phim chắc 
hẳn không tránh khỏi những clip quảng cáo kèm 
theo đúng không nào? Hay khi đi trên đường, 
những tấm pano, băng rôn, đã nhiều lần khiến 
bạn phải chú ý? Quảng cáo có mặt ở mọi nơi, 
mọi lúc và ngày càng phát triển ở đất nước ta. 
Rất nhiều các agency đã xâm nhập vào ngành 
Marketing Việt Nam như: JWT, TBWA, Dentsu, 
Ogilvy & Mather, DDB,…tạo nên nguồn cầu 

XU HÖÔÙNG 

    CHOÏN NGHEÀ - CHOÏN NGÖÔØI

                                      Ngọc Trâm - Anh Thi

XU HƯỚNG NGHỀ MAR

Biểu đồ 1: Sự 
lựa chọn nghề 
nghiệp của sinh 
viên (Khảo sát 
tại giảng đường  
Marketing K32, 
K33, Ngoại 
thương K32)
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Viral
Marketing

trong thôøi ñaïi Internet
       Bánh Bèo

“Viral marketing, words of mouth marketing hay Marketing lan truyền” đã trở thành những 
thành ngữ không xa lạ gì với những người làm marketing. Sự bùng nổ của diễn đàn ảo, 
mạng xã hội, nhất là trào lưu blog đã góp phần làm cho “đòn phép” này thêm phần uy lực.

Từ trào lưu “Giựt đồ online” của Vimua

Tò mò, tôi lập tức vào mạng, vào trang vimua.com theo hướng dẫn của bạn để bắt đầu một chuyến “giựt đồ”. 
Đây là trích đoạn một bài PR trên báo Tuổi Trẻ nhằm giới thiệu trang web Vimua của FPT. Dưới góc nhìn của “phóng 
viên”, việc mua hàng giá rẻ trên website Vimua thực sự là một “trào lưu” và bài báo này, trong một loạt bài PR của Vimua, 
đã vô cùng kích thích trí tò mò của người đọc “Vimua là cái gì, rẻ đến thế nào, tại sao người ta tranh nhau vào Vimua”.

Để được nhiều người biết đến, những người làm marketing không ngại tạo scandal. Scandal là con dao hai lưỡi trong 
marketing, nhưng với trường hợp của Vimua, nó đã hết sức phát huy hiệu quả. Trên hàng loạt tờ báo và blog đột nhiên 
rộ lên chỉ trích website về việc liên tục bị sập do người truy cập quá nhiều để mua hàng sales với giá “không tưởng”: 
1000 VND một điện thoại hoặc laptop. Thực tế là website của Vimua không hề… bị sập, đó chỉ là một cách để thu hút 
sự chú ý của dư luận vào cơn sốt khuyến mãi mà trang web này đang tạo ra.

Đỉnh điểm là cơn sốt “lộ hàng nóng”. Trên một blog nổi tiếng nhất nhì Việt Nam, người chủ blog “tự nhiên” khám phá 
ra danh sách những món hàng khuyến mãi của trang này cùng ngày giờ lên trang hết sức chi tiết, cho phép đoán định 
trước ngày giờ món hàng sẽ xuất hiện với mức giá trong mơ. Cuối cùng tất nhiên là Vimua sẽ đổi lại ngày giờ “lên 
hàng” đã bị lộ, nhưng vẫn có hàng trăm ngàn người truy cập vào trang này rình giờ vàng chộp được hàng nóng.

Kết thúc chiến dịch viral marketing của mình, Vimua từ vị trí chú lính mới toanh trở nên có một thứ hạng kha khá trên 
bảng xếp hạng các website thương mại điện tử ở Việt Nam.

Đến chuyện tình “Tìm em nơi đâu’’ của Close Up

Một anh chàng sinh viên tình cờ gặp một cô gái cùng trú mưa ở trạm xe bus. Cô gái đưa cho anh chàng một chiếc áo 

Reng reng reng…
- Alô, gì đó mày?
- Lên net “giựt đồ” đi!
- Giựt đồ gì? 
-Thì giựt đồ khuyến mãi. Cái laptop có 1.000đ thôi. Hồi nãy suýt tí nữa tao giựt được   
cái USB 2G chỉ 1.000đ. 3 giờ có một đợt giựt nữa nè, nhanh lên, gần đến giờ rồi...

Tôi bối rối, chẳng hiểu đầu đuôi gì.
- Làm sao giựt được?
   - Cứ lên net đi, nhanh lên - người bạn hối thúc.
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thông, khách hàng làm nhiệm vụ xây dựng hình ảnh tốt 
đẹp cho doanh nghiệp. Vì thế, một người PR giỏi quan 
hệ rất rộng, rất được trọng vọng và tiền lương tương đối 
cao.
 
Nhìn chung, việc lựa chọn nghề của các bạn sinh viên 
phù hợp với xu hướng hiện nay của marketing nói riêng 
và nền kinh tế nước nhà nói chung. Quảng cáo, Event, PR 
là những mảng nghề hấp dẫn cho giới trẻ bởi nhiều khía 
cạnh: tính sáng tạo, tính thời thượng, tính “độc nhất vô 
nhị”. Không có quảng cáo giống nhau, cũng như không 
chương trình nào lặp lại hai lần, mỗi một tác phẩm là một 
cảm xúc riêng không thể lẫn vào đâu được. 

Tuy nhiên, một vấn đề thuộc phạm vi truyền thống nuôi 
dạy con của đa số người Việt Nam đã tác động không ít 
đến sự lựa chọn nghề. Đến đây, chúng ta ngừng lại và suy 
nghĩ một chút: “Lý do chọn ngành của bản thân là gì?”

“Chọn chồng thời nay”

Một bạn sinh viên đã phát biểu rằng : “Chọn nghề như 
chọn chồng vậy, nên phải chọn cho kỹ”. Vậy giới trẻ 
ngày nay lựa chọn “chồng” có còn theo sự sắp đặt của ba 
mẹ không ? Hay có trào lưu nào ảnh hưởng không ? 

Theo thống kê, hầu hết các bạn chọn lựa nghề nghiệp 
tương lai là do sở thích và định hướng cá nhân. Cái tôi 
trong xã hội nước ta ngày càng được khẳng định. Có thể 
thấy thực tế qua các chương trình: I’m me (VTV6), kênh 
Yeah1 for teen, cuộc thi “ Show your style” (CLB Giai 
điệu trẻ - ĐH Kinh Tế TP.HCM)… Các bạn trẻ đã biết 
mình phải làm gì, sẽ làm gì để có thể bắt nhịp với nền kinh 
tế công nghiệp hối hả, để có một hướng phấn đấu cho bản 
thân trong công việc và trong cuộc sống sau này.

Có thể năm năm trước, mười năm trước, việc chọn lựa 
ngành học còn theo trào lưu. Một vài sinh viên chọn ngân 
hàng vì có ba mẹ làm ngân hàng, các bạn khác chọn tài 
chính vì điểm cao thì đăng kí ngành tài chính... và còn 
rất nhiều lý do khác nữa. Bên cạnh đó, xã hội thời kỳ 
trước đây cũng góp một phần không nhỏ đến quyết định 
của chúng ta: điều kiện kinh tế chưa phát triển, xã hội 
không đáp ứng đủ nhu cầu cho những ngành học khác, 
các điều kiện thi cử còn khắt khe, … Riêng đối với ngành 
marketing, chúng tôi xin trích nguyên văn ý kiến của anh 
Lâm Viết Hùng - nguyên là Former Senior Consultant 
PR Ogilvy & Mather Việt Nam: “Khoảng hơn 10 năm 
về trước, nhận thức về vai trò của marketing trong cộng 
đồng doanh nghiệp trong nước chưa rầm rộ lắm, vì thế 
đa số những hoạt động này đều được tổ chức bởi những 
công ty lớn của nước ngoài mà số lượng cũng còn hơi 

khiêm tốn, hoạt động ít đa dạng. Nên thông tin theo kiểu 
mắt thấy tai nghe về ngành nghề chưa được đầy đủ lắm. 
Thậm chí đa số sinh viên chuyên ngành marketing mới ra 
trường vẫn chưa thể hiểu rõ ràng về một kế hoạch mar-
keting  thực sự là như thế nào. Vì thế ngành marketing 
hầu như được sinh viên chọn là nguyện vọng 2 trong giai 
đoạn chuyển chuyên ngành hoặc bị chê bai. Trong những 
năm gần đây, nhận thức về vai trò của marketing tại thị 
trường Việt Nam đã trở nên rất quen thuộc. Các hội thảo 
lớn về xây dựng thương hiệu được tổ chức khá thường 
xuyên dưới nhiều hình thức. Chính vì vậy bức tranh về 
nghề marketing được thể hiện khá rõ nét, tạo điều kiện 
dễ dàng cho những người đam mê quyết định bước chân 
vào ngành này.”

Đây là một kết quả khảo sát khách quan, và đã cho thấy 
các yếu tố tác động đến việc chọn nghề của sinh viên 
mặc dù vẫn còn hơi hướng ảnh hưởng của một vài nhân 
tố như: gia đình, bạn bè, nhưng đa phần các bạn đều nắm 
bắt được mục tiêu trong tương lai của mình và định hướng 
trước những bước hành động cho bản thân.

Trào lưu marketing thời @

So với 2008, năm 2009 số thuê bao Internet tăng 45.5% 
đạt 3 triệu thuê bao. Số người sử dụng Internet tính đến 
cuối năm 2009 ước tính 22.9 triệu lượt người, tăng 10.3% 
so với thời điểm cuối năm 2008. Bên cạnh đó, ngành viễn 
thông đã đạt được số thuê bao điện thoại ước tính đạt 41.7 
triệu thuê bao, tăng 40.8% so với năm 2008, trong đó có 
37.7 triệu thuê bao di động, tăng 40.5%.                                                  
(Nguồn: www.gso.gov.vn )

Trong vòng chưa đầy 6 năm kể từ khi ADSL xuất hiện ở 
nước ta, báo điện tử, mạng xã hội, website kinh doanh, 
website giao dịch,… bùng nổ một cách nhanh chóng, tin 
tức cập nhật một cách thường xuyên và liên tục. Một thị 
trường mới đầy tiềm năng đang được các doanh nghiệp săn 
đón: Internet. Anh Lâm Viết Hùng phát biểu: “Internet và 
công nghệ thông tin rất phát triển trong thời đại hiện nay, vì 
thế xu hướng kết hợp công cụ này vào kế hoạch Marketing  
đ a n g 
và sẽ 
được rất 
n h i ề u 
n g ư ờ i 
l ự a 
chọn”.

(Xem tiếp 
trang 18)
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Slogan - khẩu hiệu thương mại, nguyên nghĩa cổ là 
tiếng hô trước khi xung trận của những chiến binh 
Scotland. Ngày nay trong thương mại, slogan được 
hiểu như là khẩu hiệu thương mại của một công ty. 
slogan thường được coi là một phần tài sản vô hình của 
công ty dù rằng nó chỉ là một câu nói.

Ðể có được một slogan hay, ngoài việc đầu tư về chất 
xám còn phải có sự đầu tư về quảng cáo liên tục với 
những chiến lược dài hạn. Chính vì vậy, khi có được 
một slogan đứng được trong tâm trí khách hàng, slogan 
đó đã trở thành một tài sản vô giá được vun đắp bằng 
thời gian, tiền bạc và uy tín của công ty.
  
Thế nào là một slogan hay?

1) Mục tiêu: Một slogan khi được tung ra phải mang 
một mục tiêu nhất định và hướng đến mục tiêu đó
-Khi Pepsi ra đời thì Coca Cola đã là một gã khổng 
lồ trong ngành giải khát rồi. Muốn phát triển được thì 
phải có một slogan nhắm đến một mục tiêu là lấy lại 
được thị phần từ Coca Cola. Hãng nước giải khát Pepsi 
đã lấy slogan là: “Generation Next” (Thế hệ tiếp nối), 
ý nói đó là một loại nước uống của thế hệ mới và ngầm 
ý chê bai đối thủ trực tiếp Coca Cola là loại đồ uống 
cổ lỗ sĩ. Với slogan hay mang trong mình mục tiêu rõ 
ràng là đánh vào khách hàng trẻ tuổi, Pepsi đã thu hút 
được phần đông giới trẻ và vươn vai trở thành một đối 
thủ đáng gờm của Coca Cola.
2) Ngắn gọn: Một slogan hay luôn phải là một slo-

Nương theo gió mà lên – ý tưởng thông minh

Người đọc hẳn vẫn còn nhớ cơn sốt “chuyển nhà” trên 
Yahoo 360o diễn ra cách đây gần 1 năm. Lúc đó dân tình 
nhao nhao lên xoay sở tìm cách chuyển nhà từ Yahoo 
qua những nơi khác như Facebook, Wordpress, MyO-
pera… nhưng vẫn chưa có cách nào hiệu quả. Cách 
thủ công copy và paste chậm mà chắc nhưng quá mất 
thời gian, còn những cách tự động thì không phải lúc 
nào cũng thành công. Lúc đó trang web Xalo.vn trở 
thành một người hùng khi đưa ra một tiện ích chuyển 
nhà từ Yahoo 360o (hệ thống blog đông người sử dụng 
nhất ở Việt Nam) sang Facebook (mạng xã hội đang 
lên nhanh như tên lửa ở Việt Nam) và vẫn thông qua 
Xalo.vn. Ngay lập tức cư dân mạng kháo nhau “Hãy 
dùng công cụ của Xalo.vn mà chuyển nhà”. Tên tuổi 
của Xalo.vn sau đợt đó được biết đến nhiều đáng kể.
Một pha quần áo hớ hênh của cô nàng Thủy Top, cũng 
vô tình qua sự hiếu kỳ của cư dân mạng mà lan nhanh 
như virus trên Internet. Trong lúc Thủy Top cũng khóc 
mếu không biết thanh minh sao về tình huống “rất 
quê” của mình thì trên các diễn đàn, blog… Yeah1 – 
người tổ chức cuộc giao lưu với Thủy Top này lập tức 
đứng ra bênh vực cho Thủy Top. Ở đâu có đăng scan-
dal này của Thủy Top, ở đó người ta thấy Yeah1 chen 
vào ngay bên dưới. Đội quân “spam” diễn đàn của 
Yeah1 đã chứng tỏ khả năng nương gió mà lên rất tốt.

Viral marketing – Những cơn địa chấn trong thế giới 
ảo

Từ những casestudy trên chúng ta thấy rằng, dù tự 
tạo ra “virus” hay “cộng sinh” trên virus của người 
khác, nếu biết cách sử dụng hiệu quả, viral market-
ing sẽ trở thành một công cụ tuyệt vời để tiếp cận 
khách hàng tiềm năng. Sự bùng nổ của Internet, blog, 
mạng xã hội, diễn đàn... đã làm cho viral marketing lan 
truyền nhanh đến chóng mặt với một chi phí cực thấp.
 
Một chiến dịch viral marketing hiệu quả, bên cạnh ý 
tưởng tốt, thường không tách rời một chiến dịch PR 
có độ phủ dày đặc để tạo hiệu quả cộng hưởng. Nếu 
để “hữu xạ tự nhiên hương” thường thì tốc độ lây lan 
sẽ chậm chạp trừ khi tự thân vấn đề cần làm viral mar-
keting đã dư thừa sức hút. Song khi có sự trợ giúp 
của cơn gió PR, nó sẽ phát tán đến từng ngõ ngách 
cuộc sống của người tiếp nhận, giúp chiến dịch viral 
marketing của chúng ta có thêm đòn bẩy để tiến xa.
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mưa và đó cũng là lúc tình yêu trong chàng trai 
nảy nở. Để tìm kiếm lại cô gái đã hạ gục trái 
tim mình, Nam - tên nhân vật này - đã dựng 
một đoạn clip được quay thô sơ với ý tưởng cho 
chạy tranh truyện vẽ 24hình/giây mô tả khoảnh 
khắc bắt gặp tình yêu của mình. Kết thúc clip là 
một thông điệp gởi đến cô gái chưa biết tên kia: 
“Nếu người ấy là em, hãy liên lạc blog của tôi’’ 
kèm theo đường link blog. Anh chàng Nam còn 
đăng lên blog clip quay tại trạm xe bus, hát bài 
hát... tặng cô gái này. Câu chuyện tình được các 
hot blogger, diễn đàn đăng lại, từ đó cư dân mạng 
xôn xao với anh chàng Nam và chiến dịch đi tìm 
cô gái của chàng sinh viên trẻ. Rất đông người 
vào blog của Nam bày tỏ sự ngưỡng mộ với anh 
chàng đa tài và si tình này. Họ cũng truyền nhau 
đường link của blog với hy vọng may ra cô gái 
kia biết đến và như vậy là họ đã giúp được Nam.
Từ đại bản doanh Unilever, nhãn hàng Close Up 
biết đến câu chuyện cảm động này và họ quyết 
định vào cuộc để giúp Nam tìm kiếm cô gái kia. 
Họ tung ra chiến dịch “Close Up chúc bạn tự 
tin tìm kiếm tình yêu” với lời hứa đồng hành 
trong công cuộc tìm kiếm người trong mộng 
của Nam. Chiến dịch “Tìm em nơi đâu’’ từ đó ra 
đời, sau đó mở rộng thành một cuộc thi cho các 
đôi tình nhân khi ngày lễ tình nhân 14/2 đang 
gần kề như một cách để tôn vinh chuyện tình 
của Nam. Qua đó Close Up truyền đi một thông 
điệp “Các bạn trẻ nên tự tin chứ đừng vì một 
khoảnh khắc rụt rè như Nam đã làm vuột mất 
cơ hội tiếp cận người trong mộng của mình’’.
Tất cả những điều đó cuối cùng chỉ là một sự 
sắp xếp của những nhà làm marketing chuyên 
nghiệp. Nhiều người chỉ ngớ người ra đây là 
một câu chuyện có sắp xếp khi Close Up lộ 
diện, nhưng thậm chí còn rất nhiều người vẫn 
tin đây là một chuyện cổ tích thời hiện đại 
có thực, một anh chàng si tình thay vì được 
ông bụt cứu giúp, đã được một công ty lắm 
tiền nhiều của lưu ý đến và tận tình giúp đỡ. 
Close Up đã cho thấy việc tận dụng sức mạnh 
của blog và viral marketing đã đem đến một sản 
phẩm quảng cáo hết sức sáng tạo và hiệu quả. 
Tuy nhiên, vẫn còn đó một vài hạt sạn lớn như 
việc không kiểm soát được sự lộn xộn trong làm 
ăn của agency làm chiến dịch quảng cáo này cho 
Close Up, dẫn đến “người trong cuộc’’ bất mãn 
mà lên mạng công bố từ A đến Z thông tin về chiến 
dịch, hay thời điểm tạo blog, domain website... 
dễ dàng bị dân thạo Internet lật tẩy ra những sự 
mâu thuẫn để kết luận đây là “chuyện bịa’’ 100%.

Và  kế hoạch “Chân gỗ” của RAN Online

Để ra mắt game RAN Online vốn chưa được 
biết đến nhiều, những người làm market-
ing đã lên kế hoạch tuyển hơn 200 sinh viên 
làm “chân gỗ” trong event ra mắt bản Open 
Beta tại đại bản doanh của nhà phát hành.
Từ 7h sáng, người đi đường nhìn thấy một đám 
đông chen chúc chật kín trước cổng công ty 
lúc này đã giăng đầy băng rôn, đồ trang trí… 
Không còn một chỗ đứng trên vỉa hè, bên trong 
vọng ra tiếng MC hoạt náo, tiếng mời nhận quà 
cùng những cánh tay luôn giơ cao chờ tham gia 
trò chơi và trả lời câu hỏi. Ai cũng muốn thử 
vào tham gia xem đang có những gì hấp dẫn 
mà người ta lại tụ tập đông như vậy, hoặc chí 
ít là cũng tò mò dán mắt vào khi đi ngang qua 
đám đông đó. Thực chất đây là những “chân 
gỗ” được game này mướn đến để tạo không khí 
nhộn nhịp gây hiếu kỳ cho người đi đường, tất 
cả họ đã gởi xe ở một chỗ cách xa công ty để lấy 
không gian vỉa hè cho việc tụ tập huyên náo này.
 
Vào thời điểm đó, trong cộng đồng game thủ 
đang truyền đi những tin nhắn, qua điện thoại, 
Yahoo Messenger, forum hoặc ngay trên 
game đang chơi “Qua RAN Online coi bên đó 
đang làm gì mà đông lắm, kẹt hết đường rồi”.
 
Và khi những “chân gỗ” đã thấm mệt cũng là 
lúc những người tham gia thật sự ùn ùn kéo đến. 
Một đám đông gây thu hút kết hợp với những 
tin nhắn nóng sốt lan truyền trên mạng ngay 
thời điểm đang diễn ra sự kiện, tính ra đã 
chứng tỏ hiệu quả còn hơn hàng trăm ban-
droll, mẩu quảng cáo... được rải đầy trên 
những tuyến đường và các mặt báo trước đó.
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GÓC NHÌN NGƯỜI...
(tiếp theo trang 9)

Ở vị trí nhà tuyển dụng, anh đặt ra 
hai tiêu chí cho sinh viên: thứ nhất, 
các bạn phải có khả năng học hỏi; thứ 
hai, các bạn phải siêng năng. Bằng 
cấp không phải là vấn đề quan trọng 
hàng đầu, nó cơ bản chứng minh được 
bạn có kiến thức nhưng đó mới chỉ 
là kiến thức nền và công việc PR đòi 
hỏi nhiều hơn như thế. Khách hàng 
của bạn mỗi người một ý tưởng và 
họ cũng có thể được đào tạo như bạn, 

học chung một cuốn sách giống bạn.

Nếu không nói đến vấn đề ngành học 
của các bạn trong trường thì khi các 
bạn đã có đam mê và nhận thấy mình 
có khả năng, bạn vẫn có thể làm brand. 
Việc đầu tiên là các bạn phải gia nhập 
một công ty, bắt đầu từ những vị trí 
thấp như marketing assistant, sau thời 
gian tích luỹ kinh nghiệm và phụ trách 
các dự án, bạn có thể trở thành as-
sistant brand manager (ABM), được 
làm độc lập dự án có sự giám sát của 
brand manager. Qua quá trình làm 
ABM, có thể từ một, hai năm hoặc 
thậm chí nhiều hơn thế, tuỳ thuộc 
vào khả năng mỗi người mà bạn sẽ 
được lên làm brand manager, độc lập 
quản lí một hoặc nhiều nhãn hàng.

Các bạn đã có được cái nhìn tổng 
quát về 5 nghề trong lĩnh vực market-
ing để có thể chọn lựa và quyết định 
mục tiêu mình muốn theo đuổi. Nhưng 
hãy tiếp tục lắng nghe những tâm sự, 
chia sẻ chân thành từ các chuyên gia.

Không có  yế u tố  nà o khá c ngoà i sự  
yêu nghề , chỉ  khi nà o cá c bạ n yêu 
nghề  thì  mớ i có  thể  gắ n bó  vớ i nghề  
nà y lâu dà i. Và hãy tạ o cho mì nh 
mộ t phong cá ch riêng. Chí nh phong 
cá ch củ a bạ n sẽ  khiế n doanh số  tăng 
hay giả m, vì đố i vớ i salesman, do-
anh số  lú c nà o cũ ng ở  vị  trí  số  một.

Con đường làm những nghề Market-
ing nói chung hay Marketing manager 
nói riêng không trải hoa hồng, nhưng 
nó lại tạo cơ hội lớn cho các bạn khẳng 
định bản thân trong nền kinh tế đầy 
khó khăn hiện nay. Bắt đầu và không 
bỏ cuộc, thành công sẽ đến với bạn. 

Sinh viên mới ra trường luôn phân vân 
nên chọn công ty lớn hay công ty nhỏ? 
Trong mỗi bạn nên có định hướng 
chiến lược riêng. Nếu mục tiêu là học 
hỏi hệ thống lớn mạnh, muốn làm 
việc trong môi trường chuyên nghiệp, 
muốn mọi người biết đến mình làm ở 
công ty có tiếng, tầm cỡ; thì nên cố 
gắng vào những công ty lớn, danh 
tiếng. Nếu mục tiêu của bạn là muốn 
trải nghiệm, hay có ý định mở công ty, 
thì trước hết hãy thử sức mình ở các 
công ty vừa và nhỏ. Vì ở những công 
ty này, hệ thống bộ máy và nhân sự 
làm việc chưa thật sự chuyên nghiệp, 
và có rất nhiều khó khăn, chính trong 
những khó khăn đó bạn sẽ tích lũy 
được nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên 
tất cả các bạn cần suy nghĩ nghiêm 
túc về tương lai, có chiến lược cụ thế, 
nếu không sẽ tốn thời gian vô ích.

Bạn không được lùi bước dù bạn biết 
đằng trước là hố sâu hay vực thẳm. Thà 
ngã rồi đứng dậy để lấy kinh nghiệm, 
lần sau ngã sẽ không đau nữa còn hơn 
là bạn không dám ngã. Hãy đi trên con 
đường đã chọn và dám hi sinh, không 
chấp nhận hi sinh nghĩa là bạn đã 
dừng lại và trở về với con số không.

Với kiến thức nền marketing, nếu bạn 
có khả năng ngoại ngữ tốt, là một người 
năng động, mạnh dạn và có kĩ năng 
thuyết trình, nhà tuyển dụng sẽ chọn 
bạn thay vì những người chỉ học giỏi.
Dấn thân vào nghề marketing là bạn đã 
chấp nhận những khó khăn, thử thách. 
Nhưng với tài năng và sự tự tin của thế 
hệ sinh viên ngày nay, đó lại là những 
gì các bạn muốn chinh phục. Vậy còn 
ngần ngại gì mà không thử sống và trải 
nghiệm cùng những nghề marketing? 

MarPro chúc các bạn thành công!

ĐIỂM TIN MARGROUP
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Marketing Manager

Giám sát bán hàng

CUOÄC HEÏN LAØM AÊN
Một nữ doanh nhân tên là Cindy 
đang ở trong phòng chờ dành 
cho VIP cho chuyến bay tới Los 
Angeles. Khi đó cô ấy trông 
thấy Donald Trump ngồi trên 
chiếc ghế sofa đang thưởng thức 
rượu. May mắn thay, Cindy sắp 
có một cuộc hẹn làm ăn quan 
trọng ở đây.
Là một nữ doanh nhân táo bạo, 
Cindy quyết định tiến tới bắt 
chuyện với Donald Trump và 
giới thiệu về mình. Thật là bất 
ngờ, ngài Trump tỏ ra rất ân cần, 
điều này càng khiến cô ấy thêm 
tự tin. Cindy giải thích cho ngài 
Trump về cuộc hẹn sắp tới của 
mình, đồng thời bày tỏ rằng cô 
ấy sẽ rất biết ơn nếu ngài Trump 
chỉ cần nói “Chào Cindy” khi cô 
ấy gặp đối tác. Ngài Trump đồng 
ý.
10 phút sau, khi Cindy đang bàn 
công việc với khách hàng, Don-
ald Trump tiến tới và nói: 
- Chào Cindy, mọi việc sao rồi?
Cindy liền đáp lại:
- Không phải lúc này Donald à. 
Anh không thấy là tôi đang bận 
tiếp khách hay sao?

Công Tuấn (Tổng hợp)

gan ngắn gọn, dễ hiểu, dễ đọc. Với 
nhiệm vụ phải đi vào tiềm thức của 
khách hàng, không ai đi xây dựng 
một slogan dài dằng dặc đầy đủ toàn 
bộ về tính năng, tác dụng, điểm ưu 
việt của sản phẩm cả, bởi khách hàng 
sẽ chẳng ai bỏ công đi nhớ một slo-
gan dài như vậy.
-Cà phê Trung Nguyên đã phải bỏ 
slogan dài cũ: “Mang lại nguồn cảm 
hứng sáng tạo mới” bằng “Khơi 
nguồn sáng tạo”. Quả thực slogan 
sau ngắn gọn, ấn tượng và dễ nhớ 
hơn nhiều.

3) Không phản cảm: 
Slogan phải tuyệt đối tránh những từ 
ngữ có thể gây phản cảm hoặc xúc 
phạm đến người khác cho dù đó chỉ 
là một bộ phận khách hàng rất nhỏ.
-Nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát 
nhanh DHL đã từng mắc lỗi này khi 
tung ra một slogan gây một ấn tượng 
không tốt: “Ðến chậm gặm xương”.

4) Nhấn mạnh vào lợi ích sản 
phẩm:
Slogan phải thể hiện được tính năng 
và lợi ích khi khách hàng sử dụng 
sản phẩm.
-“Connecting People” của hãng điện 
thoại di động Nokia 
-“Luôn luôn lắng nghe. Luôn luôn 
thấu hiểu” của hãng bảo hiểm quốc 
tế Prudential.

5) Tuy nhiên, những điều kiện trên 
chỉ là những điều kiện cơ bản: 
Một slogan thành công phải mang 
trong mình thông điệp ấn tượng và 
khơi gợi được trí tưởng tượng của 
khách hàng về sản phẩm của mình
-“Một cảm giác rất Yomost” , cảm 
giác “rất Yomost” là cảm giác gì? 
-Câu slogan của S-Fone cũng rất 
ấn tượng: “S-Fone - Nghe là thấy”. 
Nghe mà thấy được cả những gì 
người ta nói? Vâng. Nhưng chính 
điều đó lại gợi sự tò mò, chú ý. Âm 
thanh được truyền đi rõ mồn một và 
“nét” đến độ làm cho người nghe có 

cảm giác hình dung ra ngay từng cử 
chỉ, trạng thái của người nói.
-Nhãn hiệu trang phục lót cao cấp 
Triumph tung ra câu slogan độc 
đáo: “Triumph - Thời trang và hơn 
thế nữa”. Hợp thời trang? Còn “hơn 
thế nữa” - tức là hơn cả chuyện thời 
trang? Phải chăng slogan muốn nhấn 
mạnh rằng, Triumph không chỉ là 
một nhãn hiệu thời trang mà còn là 
dấu hiệu của người biết cách ăn mặc, 
của sự sành điệu?
-Hãng đồ thời trang quần áo lót phụ 
nữ Victoria Secret đã có một slogan 
rất hay bằng một câu hỏi: “What is 
sexy?” . 
-Sản phẩm đồ thể thao của tập đoàn 
Nike cũng được cất cánh cùng với 
một slogan được đánh giá là thành 
công nhất mọi thời đại: “Just Do It.” 

Những doanh nghiệp thương mại ở 
nước ta chưa mấy có sự đầu tư quan 
tâm về slogan. Ðiều đó có thể dễ dàng 
thấy được là còn có quá ít công ty 
có slogan hay. Có công ty có slogan 
nhưng slogan đó còn chưa chuyên 
nghiệp. Thậm chí có công ty còn 
chưa có slogan. Xây dựng một slogan 
hay là một việc làm cần thiết của mỗi 
công ty trong quá trình thu hút khách 
hàng và hội nhập quốc tế hiện nay.

              Công Tuấn 
(Tổng hợp theo saga, tailieu)

 

BÍ QUYẾT NGHỀ MAR

NHANH, GOÏN, LEÏ
Cha: Cha muốn con lấy một cô 
gái mà cha đã chọn.
Con: Con chỉ cưới ai mà con 
muốn!
Cha: Nhưng cô gái đó là con của 
Bill Gates.
Con: Vậy thì con đồng ý!
Tiếp theo, người cha gặp Bill 
Gates
Cha: Tôi biết một anh chàng xứng 
đáng làm con rể của ngài.
Bill Gates: Nhưng con gái của tôi 
còn quá trẻ!
Cha: Nhưng anh ta là phó giám 
đốc Ngân hàng Thế giới.
Bill Gates: Trường hợp đó thì … 
ok!
Cuối cùng, người cha đến gặp 
giám đốc Ngân hàng Thế giới.
Cha: Tôi xin đề cử với ngài một 
người cho vị trí phó giám đốc!
GĐ: Nhưng tôi đã có quá nhiều 
PGĐ rồi.
Cha: Nhưng chàng trai trẻ này là 
con rể của Bill Gates!
GĐ: Ồ, thế thì được!
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Buổi tiệc chúc mừng sinh nhật Margroup lần thứ 15 được tổ chức vào ngày 19 tại Book Coffee và ngày 20 tháng 12 
năm 2009 tại trà sữa Kiwi 567 Sư Vạn Hạnh, đã có sự góp mặt của rất nhiều thế hệ Margroup, các thành viên, cộng tác 
viên cũng như những CLB, Đội Nhóm bạn,… 

Margroup 15 tuổi. Tuổi 15 mấp mé trăng tròn, chưa đủ để gọi là “bẻ gãy sừng trâu”, và thường được gọi nôm na là 
tuổi teen. Lứa tuổi này,  chúng ta thường thấy có sự giao thoa của một tâm hồn học sinh cấp một và của một người bắt 
đầu trưởng thành. 

Margroup, với chặng đường 15 năm, 15 tuổi cũng không nằm ngoài quy luật đó. Margroup - học sinh cấp một suy nghĩ 
đơn giản. Margroup – người bắt đầu trưởng thành suy nghĩ sâu sắc hơn và sẽ cố gắng làm tốt nhất, “luôn hướng lên 
trên, ngả theo lẽ phải, tìm kiếm cái cốt lõi của cuộc sống, rất nhạy bén với mọi biến động của xã hội, dám nói lên ý kiến 
và nhận định của bản thân, khao khát muốn được người khác đánh giá, hết sức quan tâm đến sự phát triển toàn diện.” 
(Anh Huỳnh Phước Nghĩa – trưởng nhóm Margroup K23). Một suy nghĩ lớn lên, và chững chạc hơn đã xuất hiện.

Để đi được đến chặng đường hôm nay, không thể không nhắc đến sự đóng góp của các cộng tác viên, thành viên bao 
thế hệ Margroup. Những con người đã và đang gắn bó với Margroup, dù ban đầu có vì bất kỳ lý do nào, nhưng  giờ đây 
với một suy nghĩ trưởng thành và vững vàng hơn, họ đã và đang là người tạo dựng một tinh thần Margroup rực đỏ. 

Chúc mừng sinh nhật Margroup!
Chúc mừng sinh nhật những con người áo đỏ!

ĐIỂM TIN MARGROUP

ARGROUP TUỔI 15
NGỌC TRÂM

    

Vào ngày 28 tháng 3 năm 2010, Đại hội Margroup nhiệm kỳ 16 đã diễn ra tại A105 – 59C Nguyễn Đình Chiểu – Q3 
trong không khí trang nghiêm với sự có mặt của các vị khách mời, cùng các thành viên, cộng tác viên Margroup. Đại 
hội tổng kết lại những hoạt động đã thực hiện được của Ban điều hành Margroup Nhiệm kỳ 15, trình bày phương 
hướng hoạt động trong Nhiệm kỳ tới, đồng thời ra mắt các thành viên của Ban điều hành Margroup Nhiệm kỳ 16. 

Đáp lại sự tin tưởng của Ban điều hành Margroup Nhiệm kỳ 15 khi chuyển giao nhiệm vụ là sự nhiệt huyết và 
lời hứa quyết tâm thực hiện tốt công tác lãnh đạo Nhóm của Ban điều hành Margroup Nhiệm kỳ 16, nhằm đưa 
hoạt động của Margroup vươn đến những tầm cao mới, xây dựng một môi trường học tập, hoạt động cho các 
bạn sinh viên thật hiệu quả, năng động, tiếp bước và phát triển hơn nữa những giá trị truyền thống của tổ chức.

BAN 
ĐIỀU 
HÀNH 

16 - 
TIẾP 

BƯỚC 
ĐÀN 
ANH

 XU HƯỚNG CHỌN ...
(Tiếp theo trang 11)

Ta có thể liệt kê những dịch vụ của 
digital marketing như: SEO (search 
engine optimization), email market-
ing, truyền thông trực tuyến… Ưu 
điểm của hình thức digital market-
ing là tiết kiệm chi phí, thông tin 
truyền tải nhanh chóng, rộng khắp, 
có thể tiếp cận khách hàng mục tiêu 
dễ dàng. Với những dụng cụ trên ta 
có thể dùng thủ thuật quảng bá như 
tham gia diễn đàn, blog, chat room, 
mạng xã hội… để chia sẻ thông tin 
và nhờ cộng đồng quảng bá. Lợi thế 
về chi phí và tốc độ là hai ưu điểm 
nổi bật nhất, ngoài ra doanh nghiệp 
còn có thể tương tác trực tiếp với 
khách hàng thông qua box câu hỏi 
trực tuyến, vấn đáp thắc mắc, … 

Đây là một hình thức marketing hiệu 
quả trong thời kinh tế @. 

Mặc dù thế giới đang bước vào thời 
hậu khủng hoảng nhưng chính sách 
giảm chi phí vẫn là ưu tiên hàng đầu 
của các doanh nghiệp. Do đó, trong 
thời gian sắp tới, digital marketing 
có xu hướng trở thành một công cụ 
quảng bá hiệu quả mà chúng ta cần 
quan tâm hơn nữa.

Marketing là một ngành chấp nhận 
những điều bình dị và cả những điều 
không bình dị. Một sản phẩm đơn 
thuần lý tính hoặc đầy cảm tính đều 
có thể tồn tại và phát triển trong thị 
trường. Điều quan trọng là sản phẩm 
có đáp ứng nhu cầu con người hay 
không? Theo đó, con đường đang 
bước và bản thân có phù hợp và chấp 

nhận nhau hay không? Hãy dành một 
chút thời gian suy nghĩ, tìm ra câu trả 
lời bạn nhé.

ĐIỂM TIN MARGROUP

Ban điều hành Nhiệm Kỳ 16
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