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PHẦN MỞ ĐẦU 

1 Lý do chọn đề tài 

Trong những năm gần đây, kinh doanh dịch vụ trong nền kinh tế thị trường . kinh 

tế hàng hóa đang ngày càng phát triển và chiếm một tỷ trọng lớn trong nền kinh tế. 

Với đặc điểm là đang trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa, nền kinh tế của 

Việt Nam đang có những bước phát triển rất năng động, đòi hỏi việc phát triển các 

ngành dịch vụ nói chung và ngành dịch vụ phân phối nói riêng. Hiện nay, nước ta đã 

tham gia vào các tổ chức kinh tế lớn của thế giới như là: ASEAN, APEC, WTO… 

Đây là một cơ hội nhưng đồng thời cũng là một thách thức đối với các doanh nghiệp 

phân phối của Việt Nam. Giờ đây, các doanh nghiệp phải cạnh tranh với rất nhiều 

công ty nước ngoài tham gia vào thị trường Việt Nam. Để tồn tại và phát triển các 

doanh nghiệp phải thay đổi cơ cấu tổ chức cho phù hợp thực tế, phải có biện pháp 

quản lý năng động, phải xây dựng áp dụng những chính xách phù hợp đúng đắn. 

Trong điều kiện kinh tế thị trường đầy biến động, đặc biệt là xu thế cạnh tranh 

ngày càng gia tăng trên thị trường phân phối Việt Nam, marketing được coi là một 

trong những công cụ không thể thiếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần 

giúp doanh nghiệp tạo dựng uy tín, chỗ đứng cũng như chiến thắng trên thị trường. 

Công ty TNHH SX – TM & XNK Đức Duy cũng nhận ra điều đó. 

Trong những năm qua, công ty đã tiến hành nghiên cứu vận dụng marketing – mix 

vào hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được những thành công bước đầu, tuy vậy 

vẫn chưa khai thác hết được tiềm năng của marketing – mix nên việc mở rộng phát 

triển thị trường còn nhiều khó khăn và hạn chế. Do vậy, công ty cần phải đầu tư mạnh 

hơn nữa vào các hoạt động marketing – mix. 

Qua một thời gian thực tập tại công ty TNHH SX – TM & XNK Đức Duy cùng 

với những kiến thức có được trong nhà trường, em đã tổng hợp được một báo cáo 

chung về công ty đồng thời đưa ra các giải pháp hoàn thiện các chính sách marketing 

của công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Do vậy, em đã chọn đền 

tài: “Phân tích và đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện các công cụ marketing - ở công 

ty SX – TM & XNK Đức Duy” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. 

 

2 Mục đích và phạm vi nghiên cứu 
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Trên cơ sở nhận thức tổng hợp, lý luận chuyên ngành và các thông tin thực tế, bài 

viết sẽ phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh và việc tổ chức thực hiện 

các công cụ marketing – mix của công ty nhằm đưa ra các giải pháp cụ thể hoàn thiện 

các chính sách đó góp phần thức đẩy công ty ngày càng phát triển hơn. 

Bài viết đi sâu vào nghiên cứu hoạt động kinh doanh, hoạt động marketing đặc 

biệt là tổ chức, hoạt động của các công cụ marketing – mix ở công ty trong thời gian 

qua. Trên cơ sở hệ thống lý luận về marketing - mix trong dịch vụ phân phối nhằm 

đánh giá được cơ hội và thách thức trong kinh doanh cũng như đánh giá ưu nhược 

điểm của công ty. Trên cơ sở đó đề ra những giải pháp hoàn thiện các chính sách 

marketing – mix cho công ty trong thời gian tới. 

3 Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu đề tài này, em đã tìm hiểu lý thuyết và thực tế quá 

trình tổ chức và hoạt động của các công cụ marketing – mix. Đồng thời kết hợp với 

các phương pháp điều tra, thống kê, tổng hợp và so sánh để có kết luận chính xác hơn 

về vấn đề nghiên cứu. 

4 Kết cấu của đồ án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, đồ án gồm 3 phần: 

Phần 1: Cơ sở lý thuyết về marketing trong dịch vụ 

Phần 2: Phân tích thực trạng các chính sách marketing – mix của công ty Đức Duy 

Phần 3: Các biện pháp hoàn thiện các chính sách marketing – mix tại công ty Đức 

Duy 
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Phần 1: Cơ sở lý thuyết về marketing – mix trong dịch vụ 
 

1.1. Khái niệm và các đặc trưng của dịch vụ 

1.1.1. Khái niệm 

 Định nghĩa: 

   Dịch vụ là một quá trình hoạt động bao gồm các nhân tố không hiện hữu, giải quyết 

các mối quan hệ giữa người cung cấp với khách hàng hoặc tài sản của khách hàng mà 

không có sự thay đổi quyền sở hữu. Sản phẩm dịch vụ có thể trong phạm vi hoặc vượt 

quá phạm vi sản phẩm vật chất. [1,6] 

 Phân loại theo quá trình dịch vụ 

- Quá trình tác động tới con người: Dịch vụ hướng tới bản thân con người 

(vận chuyển, cho ăn, cho thuê nhà, chắm sóc sức khỏe,...)  Khách hàng 

phải trực tiếp bước vào hệ thống dịch vụ và là một phần của toàn bộ quá 

trình dịch vụ.) 

- Quá trình tác động tới hàng hóa: Dịch vụ tác động lên các đồ vật hữu hình 

(ngôi nhà, máy tính, thú vật nuôi,...) mà khách hàng sở hữu. 

- Quá trình tác động đến tâm trí: Dịch vụ tương tác vào tâm trí của con người, 

bao gồm giáo dục và thông tin (lời tư vấn, bài giảng, giải trí, liệu pháp tâm 

lý,...). Khách hàng tiếp nhận thông tin được đưa ra nhưng không nhất thiết 

phải có sự hiện diện của vật chất trong quá trình dịch vụ. Dịch vụ dạng này 

có thể lưu trữ được và sử dụng được cho những lần sau (ghi âm, thu băng, 

quay phim,...). 

- Quá trình hướng tới thông tin: Dịch vụ tác động lên các yếu tố vô hình (kế 

toán, luật, nghiên cứu thị trường, tư vấn quản lý, chẩn đoán bệnh,...) 

 Phân loại theo đặc điểm của hỗn hợp sản phẩm hữu hình dịch vụ: Thành phần 

dịch vụ đó có thể là một phần thứ yếu hay chủ yếu trong tổng số hàng hóa chào bán. 

Trên thực tế hàng hóa chào bán có thể trải ra từ một phía là hàng hóa thuần túy đến 

phía kia là dịch vụ thuần túy. Các hàng hóa chào bán có thể phân ra thành năm loại: 

- Hàng hóa hữu hình thuần túy: Ở đây hàng chào bán bao gồm chủ yếu là 

hàng hóa hữu hình. 
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- Hàng hóa hữu hình có kèm theo dịch vụ: Ở đây hàng chào bán bao gồm 

hàng hóa hữu hình có kèm theo một hay nhiều dịch vụ để tăng sức hấp dẫn 

khách hàng. 

- Hàng hóa hỗn hợp: Bán gồm hai phần hàng hóa vật chất và dịch vụ ngang 

nhau. Ví dụ, các nhà hàng cung cấp cả đồ ăn và dịch vụ. 

- Dịch vụ chính có kèm theo hàng hóa và dịch vụ phụ: hàng chào bán bao 

gồm một dịch vụ chính kèm theo những dịch vụ phụ hay hàng hóa hỗ trợ. 

- Dịch vụ thuần túy: Hàng chào bán chỉ bao gồm có dịch vụ. Ví dụ như giữ 

trẻ, trị liệu tâm lý, massage… 

1.1.2. Các đặc trưng của dịch vụ 

   Dịch vụ là một loại hàng hóa đặc biệt, nó có những nét đặc trưng riêng mà hàng hóa 

hiện hữu không có. Dịch vụ có bốn đặc điểm nổi bật: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1: Bốn đặc trưng của dịch vụ 

 

 Tính vô hình: không nhìn thấy được, không nếm được, không ngửi thấy được. 

Những người cung cấp dịch vụ có nhiệm vụ làm cho cái vô hình trở thành hữu 

hình. 

Dịch vụ 

Tính vô hình 

Tính không đồng nhất 

Tính không tách rời Tính mau hỏng 
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 Tính không tách rời giữa sản xuất và tiêu dùng: dịch vụ được sản xuất ra và 

tiêu dùng đồng thời không qua nhập kho, không qua mạng lưới phân phối trung 

gian. 

 Tính không ổn định về chất lượng: các dịch vụ rất không ổn định, vì nó phụ 

thuộc vào người thực hiện dịch vụ, phụ thuộc vào thời gian và địa điểm thực 

hiện dịch vụ đó. 

 Tính mau hỏng: Dịch vụ không thể lưu kho để sử dụng ở lần tiếp theo được. 

Nếu nhu cầu về dịch vụ luôn tăng giảm bất thường thì các công ty dịch vụ sẽ 

gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

1.2. Khái niệm marketing mix trong các doanh nghiệp kinh doanh 

dịch vụ  

1.2.1. Khái niệm marketing – mix 

   Marketing – mix là một tập hợp các công cụ marketing mà các nhà quản lý có thể sử 

dụng để làm ảnh hưởng đến doanh số bán hàng. [6,108]   

   Do những đặc trưng riêng biệt của dịch vụ và kinh doanh dịch vụ so với hàng hóa 

hữu hình nên ngoài 4P truyền thống: sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến thì marketing 

- mix dịch vụ đã được bổ sung thêm 3P: con người, quy trình dịch vụ, yếu tố hữu 

hình.  

1.2.2. Các chính sách marketing – mix trong dịch vụ 

   Marketing – mix bao gồm nhiều yếu tố công cụ cùng phát huy tác dụng theo những 

mức độ khác nhau do sự chủ động khai thác của doanh nghiệp hướng tới những mục 

tiêu đã được xác định. Việc thực hiện chương trình này duy trì sự thích nghi chiến 

lược giữa các yếu tố bên trong của công ty với những yêu cầu bắt buộc và năng động 

của thị trường. Doanh nghiệp phải sử dụng kết hợp các yếu tố công cụ marketing một 

cách linh hoạt, sáng tạo để duy trì được sự cân bằng. Đó là quá trình tiếp nhận và đào 

thải, do yêu cầu thích nghi với thị trường mà hệ thống marketing – mix có sự vận 

động nhạy cảm, khung marketing luôn có sự thay đổi hoàn thiện để phát huy tác dụng 

tích cực. Mỗi yếu tố công cụ thuộc khung marketing – mix bao gồm nhiều nội dung 

yêu cầu, nhiều vấn đề cụ thể chi phối phải giải quyết. 

1.2.2.1 .Chính sách sản phẩm 
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   Sự thành công trong marketing phụ thuộc vào bản chất của các sản phẩm và các quyết định 

cơ bản trong quản lý sản phẩm. Sản phẩm là yếu tốđầu tiên và quan trọng nhất của chiến lược 

marketing-mix. Chiến lược sản phẩm bao gồm các quyết định về: 

+ Quyết định về chủng loại sản phẩm.  

   Tuỳ theo mục đích  doanh nghiệp theo đuổi như cung cấp một chủng loại đầy đủ hay mở 

rộng thị trường, hay theo mục tiêu lợi nhuận mà doanh nghiệp có thể lựa chọn theo 2 hướng: 

*Một là phát triển chủng loại : được thể hiện bằng cách phát triển hướng xuống phía dưới, 

hướng lên trên hay theo cả hai hướng. 

*Hai là bổ sung chủng loại hàng hoá; hiện đại hoá chủng loại; thanh lọc chủng loại (loại bỏ 

một số mặt hàng yếu kém trong chủng loại). 

 + Quyết định về nhãn hiệu. 

   Doanh nghiệp cần phải quyết định có gắn nhãn hiệu cho hàng hóa của mình hay 

không, ai là người chủ nhãn hiệu, đặt tên cho nhãn hiệu như thế nào, có nên mở rộng 

giới hạn sử dụng tên nhãn hiệu hay không, sử dụng một hay nhiều nhãn hiệu cho các 

hàng hoá có những đặc tính khác nhau của cùng một mặt hàng? Điều này phụ thuộc 

vào đặc điểm hàng hóa của doanh nghiệp, cách lựa chọn kênh phân phối, vị thế của 

doanh nghiệp trên thị trường. 

 + Quyết định về dịch vụ hỗ trợ . 

      Dịch vụ khách hàng: Doanh nghiệp phải xác định được khách hàng muốn dịch vụ 

ở mức độ nào mà doanh nghiệp có thể cung cấp, chi phí cho dịch vụ là bao nhiêu và 

lựa chọn hình thức cung cấp dịch vụ nào, so sánh với các đối thủ cạnh tranh. 

 + Quyết định về thiết kế và phát triển sản phẩm mới. 

   Do thay đổi nhanh chóng về thị hiếu, công nghệ, tình hình cạnh tranh nên doanh nghiệp 

phải quan tâm thiết kế sản phẩm mới. Để có sản phẩm mới doanh nghiệp có thể mua doanh 

nghiệp khác, mua bằng sáng chế, giấy phép sản xuất và cách thứ hai là ta tự nghiên cứu, 

thiết kế sản phẩm mới.  

   Nói chung, chiến lược sản phẩm có vai trò lớn nhất trong các trường hợp cung trên thị 

trường chưa đáp ứng được nhu cầu về sản phẩm. 

1.2.2.2. Chính sách phân phối: 

   Phân phối là cách thức mà người sản xuất đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng, để 

đạt được mục tiêu của doanh nghiệp là tiêu thụ sản phẩm. 
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   Kênh phân phối là một chuỗi các tổ chức hoặc cá nhân cùng thực hiện các khâu 

chuyển giao quyền sở hữu đối với hàng hóa cụ thể hay dịch vụ từ nhà sản xuất đến 

người tiêu dùng cuối cùng. 

    * Các kênh phân phối dịch vụ 

- Kênh phân phối trực tiếp: loại kênh này thích hợp nhất đối với  dịch vụ. 

Kênh trực tiếp có hai loại là loại kênh phân phối tại doanh nghiệp và loại 

kênh phân phối tới tận nhà khách hàng theo hợp đồng. 

 

Hình 1.2: Kênh phân phối trực tiếp [1,281] 

 

 

 

 

 

- Kênh phân phối gián tiếp: Có sự tham gia của trung gian. 

Hình 1.3 Kênh phân phối gián tiếp [1,281] 

 

 

 

 

 

 

 

* Thiết kế kênh phân phối  

   Quyết định thiết kế kênh phân phối có thể chia làm 7 bước: 

 + Nhận dạng nhu cầu quyết định việc thiết kế kênh. 

 + Xác định và phối hợp các mục tiêu phân phối. 

 + Phân loại các công việc phân phối. 

 + Phát triển các cấu trúc kênh thay thế. 

 + Đánh giá các biến số ảnh hưởng đến cấu trúc kênh. 

 + Lựa chọn cấu trúc kênh tốt nhất. 

Nhà cung cấp 

dịch vụ 

Khách hàng 

cá nhân, tổ 

chức 

Nhà cung cấp 

dịch vụ 

Đại lý và môi 

giới 
Người tiêu 

dùng cá nhân 

Đại lý bán Đại lý buôn  

Đại lý và môi 

giới 
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 + Tìm kiếm các thành viên kênh. 

1.2.2.3. Chính sách giá 

   Trong các biến số của marketing - mix chỉ có biến số giá cả là trực tiếp tạo ra doanh 

thu và lợi nhuận thực tế. Giá cả được coi là phương tiện cạnh tranh có hiệu quả đặc 

biệt là trong những thị trường mà mức độ cạnh tranh chung về giá cả còn thấp. 

- Các chiến lược giá: 

 + Xác định giá cho sản phẩm mới: chiến lược giá “Hớt phần ngon”, chiến lược 

giá “Bám chắc thị trường”.  

 + Chiến lược giá áp dụng cho danh mục sản phẩm: Định giá cho chủng loại sản 

phẩm, xác định giá cho những sản phẩm phụ thêm, xác định giá cho sản phẩm kèm 

theo bắt buộc, định giá cho sản phẩm phụ. 

 + Các chiến lược điều chỉnh mức giá cơ bản: định giá 2 phần, định giá trọn gói, 

định giá theo nguyên tắc địa lý, chiết giá và bớt giá, định giá khuyến mại và định giá 

phân biệt. 

 + Chiến lược thay đổi giá: chủ động cắt giảm giá, chủ động tăng giá. 

- Lựa chọn phương pháp định giá: Có 2 nhóm phương pháp định giá: 

+ Định giá hướng chi phí: có 2 phương pháp  

   Định giá theo chi phí bình quân cộng phụ giá (lãi mong muốn): Phương pháp định 

giá đơn giản nhất là cộng thêm một mức lời định trước vào chi phí tính trên đơn vị sản 

phẩm để có mức giá bán . Các mức lời định trước thay đối tùy theo những loại sản 

phẩm khác nhau. Hệ số m được gọi là tỉ lệ sinh lời trên chi phí. 

   Định giá theo hiệu quả đầu tư mong đợi: Doanh nghiệp xác định mức giá trên cơ sở 

đảm bảo tỉ suất lợi nhuận mục tiêu trên vốn đầu tư (ROI) mà doanh nghiệp mong 

muốn đạt được. Việc định giá theo lợi nhuận mục tiêu sử dụng khái niệm biểu đồ hòa 

vốn, trên đó biểu diễn tổng chi phí và tổng doanh thu dự kiến tại những mức sản lượng 

bán ra khác nhau. 

+ Định giá hướng thị trường:  

   Có 4 phương pháp là định giá theo giá trị cảm nhận, định giá hướng giá trị, định giá 

theo mức giá hiện hành, định giá bằng đấu giá. 

1.2.2.4. Chính sách xúc tiến bán 
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   Xúc tiến hỗn hợp được hiểu là bất cứ một hoạt động nào mà doanh nghiệp tiến hành 

để đưa những thông tin hữu ích và có tính thuyết phục về sản phẩm của mình tới 

khách hàng mục tiêu. Xúc tiến hỗn hợp gồm các công cụ chủ yếu là quảng cáo, kích 

thích tiêu thụ, quan hệ công chúng và tuyên truyền, bán hàng trực tiếp và marketing 

trực tiếp. 

   Để xây dựng và phát triển một chương trình xúc tiến hỗn hợp, doanh nghiệp cần 

phải xem xét các bước sau: 

 + Xác định rõ khách hàng mục tiêu: khách hàng có thể là người mua tiềm năng 

về các sản phẩm của doanh nghiệp, người đang sử dụng các sản phẩm của doanh 

nghiệp, người quyết định hoặc người có ảnh hưởng đến quyết định mua hàng. 

 + Xác định mục tiêu giao tiếp: nó tạo nên một sự nhận biết về hàng hóa, sự 

hiểu biết về sản phẩm, mối thiện cảm, sự ưa chuộng, tin tưởng hay hành vi mua hàng. 

 + Thiết kế thông điệp một cách lý tưởng: thông điệp phải dành được sự chúý, 

sự quan tâm, kích thích được sự mong muốn và thúc đẩy được hành động mua hàng. 

Việc soạn thảo thông điệp đòi hỏi phải giải quyết 4 vấn đề: nói gì? (nội dung thông 

điệp), nói như thế nào cho hợp logic? (kết cấu của thông điệp), cách nói biểu trưng ra 

sao? (định dạng thông điệp) và ai nói? (nguồn phát thông điệp). 

 + Lựa chọn kênh truyền thông: trực tiếp hay không trực tiếp (có hay không sự 

tiếp xúc cá nhân cũng như các mối liên hệ ngược trong quan hệ giao tiếp). 

 + Xây dựng ngân sách. 

 + Xác định hỗn hợp truyền thông marketing. 

 + Đo lường kết quả truyền thông. 

1.2.2.5. Yếu tố con người trong dịch vụ 

   Yếu tố con người trong dịch vụ giữ một vị trí rất quan trọng trong kinh doanh dịch 

vụ và trong marketing dịch vụ. Việc tuyển chọn đào tạo quản lý con người ảnh hưởng 

rất lớn tới sự thành công của marketing dịch vụ. Con người trong cung cấp dịch vụ 

bao gồm toàn bộ cán bộ viên chức trong doanh nghiệp, lực lượng này quyết định trực 

tiếp tới lực lượng dịch vụ, để phát huy triệt để ưu thế của nhân viên trong việc xây 

dựng và tạo ra dịch vụ doanh nghiệp phải giải quyết một số vấn đề sau: 

+ Trước hết tổ chức, doanh nghiệp phải coi nhân viên của mình như những khách 

hàng tiềm năng, điều này yêu cầu doanh nghiệp luôn phải quan tâm tới nhân 
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viên, tìm hiểu nhu cầu, ước muốn của họ và có chiến lược để thỏa mãn nhu cầu 

đó, đội ngũ nhân viên thấy được tổ chức tin cậy và đãi ngộ xứng đáng họ sẽ tìm 

hiểu nhu cầu khách hàng rõ hơn, phát hiện ra những nhu cầu mới và hình thành 

dịch vụ mới. 

+ Doanh nghiệp phải coi trọng vai trò mà nhân viên đang đảm nhận trong dịch vụ 

hiện tại. Khi vai trò đươc coi trọng sẽ có tác động lớn đến lòng yêu nghề, tới vị 

trí của cá nhân trong tổ chức và trong xã hội, điều này gắn với tương lai nghề 

nghiệp của cá nhân. 

+ Hướng các nhân viên tham gia nhiều hơn vào việc thực hiện kiểm tra dịch vụ 

đối với khách hàng.  

+ Các nhà quản trị cần chú ý phát hiện các mâu thuẫn và sử lý kịp thời bằng 

nhiều giải pháp. 

1.2.2.6. Quy trình thực hiện dịch vụ 

   Quá trình dịch vụ bao gồm tập hợp các hệ thống hoạt động với những tác động 

tương hỗ giữa các yếu tố , tác động tuyến tính giữa các khâu các bước của hệ thống 

trong mối quan hệ mật thiết với những quy chế quy tắc, lịch trình thời gian và cơ chế 

hoạt động. Ở đó một sản phẩm dịch vụ cụ thể hoặc tổng thể được tạo ra và chuyển tới 

khách hàng. 

   Thiết kế quá trình dịch vụ là công việc trọng tâm của hoạt động sản xuất cung ứng 

dịch vụ. Thiết kế quá trình dịch vụ bao gồm những công việc sau: 

+ Thiết kế môi trường vật chất đòi hỏi phải thỏa mãn yêu cầu của hoạt động điều 

hành và hoạt động Marketing. 

+ Thiết kế tập hợp quá trình tác động tương hỗ, đó là thiết lập hoàn thiện và triển 

khai một tập hợp hệ thống sản xuất cung ứng dịch vụ, hệ thống cấu trúc của 

quá trình dịch vụ. Có hai phương pháp là: phương pháp mô hình hóa, phương 

pháp mô tả nhận dạng tuần tự dịch vụ. 

1.2.2.7. Yếu tố hữu hình 

   Cơ sở vật chất đóng góp vai trò quan trọng trong kinh doanh dịch vụ và marketing 

dịch vụ. Do đó cơ sở vật chất, vật tư, dụng cụ phương tiện máy móc dùng trong dịch 

vụ phải được tổ chức quản lý phù hợp. Doanh nghiệp thường xuyên kiểm tra khấu hao 
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cơ sở vật chất, phương tiện máy móc và dụng cụ để có thể đưa ra những chính sách 

phương án thay thế kịp thời. 

   Tóm lại, bảy biến số của marketing-mix có liên quan chặt chẽ với nhau, tương hỗ 

giúp đỡ nhau phát triển. Vì vậy, chỉ có thực hiện hài hoà cả bốn biến số nói trên mới 

làm nên sức mạnh tổng hợp của chiến lược marketing. 

1.3. Chỉ tiêu đánh giá  

1.3.2. Kết quả tiêu thụ 

  Sau mỗi kỳ sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp luôn tiến hành đánh giá kiểm tra 

kết quả kinh doanh. Từ các báo cáo về kết quả tiêu thụ mà các doanh nghiệp có thể 

đánh giá được hiệu quả các chính sách marketing mà doanh nghiệp đã thực hiện. Từ 

đó có thể nhận ra được những ưu điểm và nhược điểm của các chính sách marketing. 

Qua đó, doanh nghiệp đưa ra các biện pháp hoàn thiện các chính sách. 

  Chỉ tiêu số lượng hàng bán: [7,74] 

 

 = + -    

 

Bảng 1.1 Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm 

Chỉ tiêu Công thức Ý nghĩa 

 

Tỷ suất lợi nhuận 

 

Lợi nhuận

Doanh thu 
x100% 

Một đồng doanh thu từ 

hoạt động tiêu thụ sản 

phẩm thì có bao nhiêu 

phần trăm lợi nhuận 

trong đó. 

Tỷ suất lợi nhuận trên 

chi phí bán hàng 

Lợi nhuận

Chi phí bán hàng
x100% 

Một đồng chi phí bỏ ra 

cho hoạt động tiêu thụ 

sản phẩm thì lợi nhuận 

thu được về bao nhiêu. 

Năng suất lao động  
Doanh thu

Số LĐBQ
 

Chỉ tiêu này cho biết 

doanh thu trung bình một 

người tạo ra trong năm. 

 

Chi phí bán 

hàng/Doanh thu 

Chi phí bán hàng

Doanh thu tiêu thụ sản phẩm
x100% 

Chỉ tiêu này càng lớn thì 

chi phí bán hàng càng 

lớn. Chỉ tiêu này lớn có 

nghĩa là làm giảm lới 

nhuận của doanh nghiệp. 

Số lượng hàng 

hóa bán ra 

Số lượng hàng 

hóa tồn kho đầu 

kỳ 

Số lượng hàng 

hóa mua vào 

trong kỳ 

Số lượng hàng 

hóa tồn kho 

cuối kỳ 
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Tỷ số vòng quay hàng 

tồn kho 

Doanh thu 

Hàng tồn kho
 

Chỉ tiêu này cho biết 1 

đồng vốn đàu từ vào 

hàng tồn kho thu được 

bao nhiêu doanh thu. 

 

1.3.3. Kết quả nhận thức 

   Chỉ tiêu kết quả nhận thức đánh giá kết quả các chính sách marketing của công ty 

thông qua sự biết đến, sự tin tưởng của khách hàng đối với dịch vụ của công ty và các 

chính sách marketing mà công ty đang thực hiện. Các doanh nghiệp thực hiện chỉ tiêu 

này thông qua các hoạt động nghiên cứu thị trường. 

 

1.4. Quy trình phân tích 

 Bước 1: Phân tích kết quả tiêu thụ của công ty 

- Phân tích kết quả kinh doanh của công ty 

- Phân tích thực trạng các chính sách marketing mix của công ty 

+ Chính sách sản phẩm 

+ Chính sách giá 

+ Chính sách phân phối 

+ Chính sách xúc tiến bán 

+ Yếu tố con người 

+ Quy trình dịch vụ 

+ Yếu tố hữu hình 

 Bước 2: Phân tích kết quả nghiên cứu thị trường về chính sách maketing mix 

của công ty 

 Bước 3: Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới chính sách marketing – mix 

- Các nhân tố bên ngoài 

+ Môi trường vĩ mô 

+ Các đối thủ cạnh tranh trong ngành 

+ Khách hàng 

- Các nhân tố bên trong 

 Bước 4: Nhận xét và đánh giá chung 
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- Đánh giá hiệu quả của các chính sách marketing mix 

1.5. Dữ liệu và phương pháp phân tích 

1.5.2. Dữ liệu và nguồn dữ liệu 

Có hai loại dữ liệu: thứ cấp và sơ cấp. 

 Dữ liệu thứ cấp là dữ liệu do người khác thu thập, sử dụng cho các mục dích có 

thể là khác với mục đích nghiên cứu của chúng ta. Dữ liệu thứ cấp có thể là dữ 

liệu chưa xử lý (còn gọi là dữ liệu thô) hoặc dữ liệu đã xử lý. Như vậy, dữ liệu 

thứ cấp không phải do người nghiên cứu trực tiếp thu thập. 

 Khi dữ liệu sơ cấp không có sẵn hoặc không thể giúp trả lời các câu hỏi nghiên 

cứu của chúng ta, chúng ta phải tự mình thu thập dữ liệu cho phù hợp với vấn 

đề nghiên cứu đặt ra. Các dữ liệu tự thu thập này được gọi là dữ liệu sơ cấp. 

Hay nói cách khác, dữ liệu sơ cấp là dữ liệu do chính người nghiên cứu thu 

thập. 

   Các nguồn dữ liệu thứ cấp: 

 Tạp chí: được xuất bản thường xuyên. 

 Sách: sách và chuyên khảo được viết cho những khán giả đặc biệt. 

 Báo: là một nguồn phong phú các sự kiện chủ đề, những phát triển trong giới 

kinh doanh và chính phủ, cũng như những thông tin thống kê gần đây. 

   Các nguồn dữ liệu sơ cấp: 

 Bác cáo: bao gồm các báo cáo nghiên cứu thị trường, báo cáo kết quả kinh 

doanh những báo cáo chính phủ và những báo cáo học thuật. 

 Kết quả hội nghị: đôi khi còn được gọi là hội nghị chuyên đề, thường được 

công bố theo những chủ đề thống nhât theo các tạp chí và sách. 

 Luận án: mang tích độc đáo, nên với một chủ đề nghiên cứu lớn, luận án có thể 

là một nguồn thông tin chi tiết; chúng sẽ còn là một nguồn tham khảo tốt. 

1.5.3. Phương pháp phân tích 

    Phương pháp so sánh giản đơn [7,17] dùng để phân tích kết quả tiêu thụ. Trong quá 

trình phân tích cần thực hiện đầy đủ 3 bước: 
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 Bước 1: Lựa chọn các tiêu chuẩn để so sánh. Trước hết chọn chỉ tiêu của một 

kỳ làm căn cứ để so sánh (gọi là kỳ gốc). Tùy theo mục tiêu nghiên cứu mà lựa 

chọn kỳ gốc so sánh cho thích hợp.  

 Bước 2: Các chỉ tiêu được đem so sánh phải đảm bảo tính chất so sánh được về 

không gian và thời gian. 

 Bước 3: Lựa chọn kỹ thuật so sánh. Có 2 kỹ thuật so sánh là so sánh tuyệt đối 

và so sánh tương đối. 

So sánh tuyệt đối: ∆𝐂 = 𝐂𝟏 - 𝐂𝟎 

So sánh tương đối: ∆𝐂% = [(𝐂𝟏 - 𝐂𝟎)/𝐂𝟎]x100%                                                                                               

  𝐂1là số liệu kỳ phân tích                                    

  𝐂0 là số liệu kỳ gốc 

1.6. Các nhân tố ảnh hưởng tới chính sách marketing mix của 

doanh nghiệp 

1.6.1. Các nhân tố bên ngoài 

 Môi trường vĩ mô 

   Môi trường vĩ mô là lĩnh vực chung mang tính bao trùm, ít thay đổi và có ảnh hưởng 

lâu dài đến doanh nghiệp. Đó chính là những yếu tố “không khống chế được” mà 

doanh nghiệp cần phải chú ý theo dõi và  phản ứng kịp thời. Bao gồm:  

   Doanh nghiệp phải nghiên cứu xu thế nhân khẩu học để có thể dự đoán được lượng 

khách hàng tiềm năng trong tương lai. Môi trường nhân khẩu giúp công ty dự đoán 

được biến đổi trong xã hội về trình độ học vấn, về thu nhập, về tỷ lệ lứa tuổi trong 

tương lai. Điều này có ảnh hưởng đến các quyết định về chủng loại sản phẩm, dịch vụ, 

về bao bì bao gói phù hợp với lứa tuổi; ảnh hưởng đến các quyết định về phương thức 

phân phối trên thị trường, đặc biệt là các quyết định về xúc tiến thương mại như quyết 

định về phương tiện quảng cáo nào tác động đến dân số chủ yếu trên thị trường,...Từ 

đó, nó ảnh hưởng rất lớn đến các chính sách marketing – mix. 

   Môi trường kinh tế giúp doanh nghiệp dự đoán được khả năng tài chính mà lượng 

khách hàng tiềm năng có thể chi trả cho mỗi sản phẩm. Do đó, nó ảnh hưởng trực tiếp 

đến chính sách giá của công ty như: các quyết định trong việc lựa chọn phương pháp 

định giá đối với sản phẩm, dịch vụ trên thị trường, với mức giá lựa chọn để phù hợp 

với thị trường thì liệu có bù đắp được chi phí cho công ty hay không, có đủ khả năng 
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cạnh tranh hay không. Và khi mức thu nhập như vậy thì vấn đề khách hàng quan tâm 

khi lựa chọn sản phẩm là gì? Có phải giá cả hay không hay là chất lượng sản phẩm, 

hay mẫu mã, bao bì sản phẩm,...? Tất cả những câu hỏi này đều liên quan đến các 

chính sách trong marketing – mix, chính vì thế mà việc nghiên cứu môi trường kinh tế 

có ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận của công ty. 

   Môi trường tự nhiên là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động của doanh 

nghiệp. Bởi lẽ, nó liên quan đến vấn đề chi phí khi một số loại nguyên liệu bị khan 

hiếm hay năng lượng đắt đỏ làm cho chi phí cận biên tăng lên, lũ lụt hay hạn hán xảy 

ra... Khi nạn khan hiếm xảy ra thì không chỉ chi phí sản xuất tăng làm cho giá thành 

sản phẩm tăng mà nó còn kéo theo một loạt những ảnh hưởng khác như: việc vận 

chuyển bị hạn chế do tự nhiên làm ảnh hưởng đến chính sách phân phối, từ đó dẫn đến 

việc giao hàng không đúng hạn và lại ảnh hưởng đến chính sách xúc tiến của công ty. 

Đây chỉ là một trong số những ảnh hưởng trong số rất nhiều tác động tiêu cực khi môi 

trường tự nhiên không thuận lợi đối với công ty.  

   Bên cạnh đó, nghiên cứu môi trường khoa học kỹ thuật giúp doanh nghiệp nắm bắt 

được những công nghệ tiến bộ của thời đại từ đó tăng cường chú ý tới việc hoàn thiện 

hàng hóa đã có sẵn. Môi trường khoa học kỹ thuật ảnh hưởng rất tốt đến chính sách 

sản phẩm.  

   Môi trường chính trị có đặc điểm là luật pháp điều chỉnh các hoạt động thương mại 

cho nên nó ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Khi môi trường 

chính trị thuận lợi thì nó tạo đà cho doanh nghiệp phát triển còn ngược lại thì không 

những nó ngăn cản sự hoạt động của doanh nghiệp mà nó còn làm cho một đất nước 

không thể đi lên.  

  Môi trường văn hóa có ảnh hưởng sâu sắc đến sự tồn tại và phát triển của doanh 

nghiệp. Môi trường văn hóa tác động đến thái độ của con người đối với mọi thứ xung 

quanh và trong đó có hàng hóa của doanh nghiệp. Môi trường văn hóa chính là những 

thói quen, tập tính mang tính bản sắc của địa phương do vậy khi quyết định bao gói 

sản phẩm công ty cần phải chú ý đến môi trường này. Đặc biệt, trong các quyết định 

về quảng cáo thì môi trường này là hết sức quan trọng. Người ta đã chứng minh được 

rằng: một chương trình quảng cáo có thể thành công ở địa phương này, ở quốc gia này 

nhưng lại có thể không thành công ở địa phương khác, ở quốc gia khác; đó là do 
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chương trình đó không phù hợp với môi trường văn hoá của từng nơi nên đã dẫn đến 

những thất bại không thể ngờ tới. 

   Từ đó, cho thấy môi trường vĩ mô rất đa dạng và rộng lớn, nó chính là những yếu tố 

cơ bản xung đột với lợi ích của doanh nghiệp. Đây là những yếu tố bản thân doanh 

nghiệp không thể điều chỉnh mà chỉ có thể tìm cách tránh để giảm bớt rủi ro mà thôi. 

 Các đối thủ cạnh tranh trong ngành 

   Các đối thủ cạnh tranh trong ngành chính là những người cùng kinh doanh các sản 

phẩm như của doanh nghiệp, lợi ích của họ luôn đối lập với lợi ích của doanh nghiệp 

do đó họ sẽ luôn tìm cách để loại doanh nghiệp ra khỏi cuộc chiến. Nhân tố này, hàng 

ngày hàng giờ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp 

không những phải tránh né những thủ đoạn của đối thủ mà còn phải tìm hiểu về họ để 

luôn có những đề phòng, ứng xử linh hoạt với mọi hành động của họ. Các nhà cung 

ứng cũng là một trong những nhân tố ảnh hưởng không nhỏ đến doanh nghiệp vì nó 

phụ thuộc vào thái độ hợp tác của các nhà cung ứng. Nếu doanh nghiệp luôn giữ được 

mối quan hệ tốt đẹp với nhà cung ứng thì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

được suôn sẻ. Còn nếu không thì đôi khi các nhà cung ứng sẽ gây khó dễ trong việc 

cung ứng hàng hóa. Điều này đúng trong trường hợp doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng 

giao hàng với khách hàng nhưng đến thời điểm giao thì nhà cung ứng lại gây khó dễ, 

điều này làm tổn hại đến uy tín của doanh nghiệp. Hơn thế nữa, với các nhà cung ứng 

không giữ chữ tín thì họ sẽ rất dễ bị đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp lợi dụng 

hòng phá hoại hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

 Khách hàng 

   Khách hàng tạo ra thị trường, tạo ra cơ hội. Doanh nghiệp nào chiếm được nhiều 

khách hàng có nhiều cơ hội thu lợi nhuận. Nhu cầu của khách hàng thường xuyên biến 

đổi do vây nó kéo theo việc điều chỉnh và thay đổi các quyết định marketing và khách 

hàng ở đây có những đòi hỏi trong nhiều trường hợp gây khó khăn cho công ty. 

1.6.2. Các nhân tố bên trong 

  Môi trường bên doanh nghiệp: chính là các yếu tố tồn tại bên trong doanh nghiệp - 

các đơn vị của doanh nghiệp, đội ngũ quản lý và nhân viên của doanh nghiệp có ảnh 

hưởng đến việc ra quyết định của ban lãnh đạo. Các yếu tố nội tại bên trong doanh 

nghiệp gồm: tổ chức hệ thống, nhân sự, tài sản vô hình, khả năng tài chính, cơ sở vật 
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chất kỹ thuật. Trong đó, yếu tố nhân sự ảnh hưởng sâu rộng đến các chính sách 

marketing – mix, nó được thể hiện trong việc phân công lao động trong công ty - 

chính điều này tạo nên hiệu quả cho hoạt động marketing công ty, mỗi bộ phận trong 

công ty do được phân công lao động rõ ràng nên họ luôn ý thức được nhiệm vụ của 

mình trong vấn đề chuyên môn hay còn gọi là chuyên môn hoá, ví dụ như: bộ phận 

nghiên cứu marketing sẽ chuyên môn nghiên cứu nhu cầu khách hàng, thị trường, đối 

thủ,...chính sự chuyên môn làm cho hiệu quả công việc cao hơn và dẫn đến các quyết 

định trong marketing – mix hiệu lực hơn.  

   Khả năng tài chính của công ty cũng ảnh hưởng lớn đến các quyết định marketing 

của công ty. Nó được thể hiện ở khả năng huy động vốn cho sản xuất của công ty, khả 

năng tài chính ảnh hưởng đến các quyết định lựa chọn loại hình kênh phân phối và 

loại hình hoạt động xúc tiến thương mại. 

   Yếu tố cơ sở vật chất kỹ thuật là yếu tố nội lực không thể thiếu đối với bất kỳ một 

công ty nào. Cơ sở vật chất có thể được coi là nền tảng cho sự phát triển của công ty. 

Với một công ty cơ sở vật chất kỹ thuật kém thì khả năng tồn tại và phát triển là 

không thể. Bởi khi cơ sở vật chất kỹ thuật kém thì công ty không thể gây sự chú ý và 

thu hút được khách hàng an tâm vào dịch vụ mà công ty cung cấp.  

   Đồng thời, bản sắc văn hóa của doanh nghiệp là yếu tố ảnh hưởng khá quan trọng 

trong doanh nghiệp bởi nó tạo cho doanh nghiệp có một không khí làm việc riêng có, 

nó là cái để phân biệt doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác. Chính nhờ có bản sắc 

riêng này mà nhân viên trong doanh nghiệp ý thức được rằng mình đang làm việc 

trong một tổ chức và họ sẽ hết mình để phục vụ cho mục đích chung của doanh 

nghiệp, điều này được thể hiện ở thái độ làm việc của nhân viên.  

   Như vậy, những nhân tố bên trong công ty có ảnh hưởng đến vấn đề điểm mạnh và 

điểm yếu của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp luôn phấn đấu không ngừng tăng 

cường điểm mạnh và loại trừ bớt những điểm yếu. 

1.7. Các phương hướng hoàn thiện chính sách marketing mix trong 

dịch vụ 

 Chính sách dịch vụ 

- Phát triển cung ứng dịch vụ cơ bản và dịch vụ hỗ trợ 

- Phát triển những dịch vụ tăng thêm làm tăng giá trị cho dịch vụ 
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 Chính sách giá  

- Các chính sách giá cần được xuất phát từ thị trường, cạnh tranh và mục tiêu 

của doanh nghiệp. 

- Tạo sự linh hoạt cho giá và thực hiện theo dõi những biến đổi của thị trường 

để có những điều chỉnh thích hợp. 

- Công ty phải chủ động sản xuất ra các dịch vụ thành phần để cung cấp cho 

khách hàng thì có thể giảm được chi phí và tạo được lợi thế cạnh tranh đồng 

thời hoàn thiện dịch vụ của công ty. 

 Chính sách phân phối 

- Đưa ra những quyết định về kiểu kênh, số lượng thành viên trong kênh, mức 

liên kết giữa các thành viên, hình thành hệ thống kênh cho mỗi dịch vụ. 

 Chính sách xúc tiến bán 

- Hàng năm công ty nên có các ấn phẩm cho các khách hàng cung cấp các 

thông tin về công ty nhằm xây dựng lòng tin của khách hàng. 

- Có quà tặng cho khách hàng, bạn hàng trong những dịp lễ tết các quà này 

phải có bao bì đẹp, in tên thương hiệu và bật lên triết lý của công ty. 

- Cung cấp một số dịch vụ miễn phí nhằm tạo thiện cảm và nâng cao niềm tin 

của khách hàng đối với công ty. 

 Chính sách phát triển nhân tài và đào tạo nhân lực 

- Định ra được những tiêu chuẩn để đánh giá nhân viên. Đánh giá nhân viên sẽ 

tìm ra được những ưu nhược điểm của đội ngũ nhân viên từ đó có những biện 

pháp đào tạo, bồi dưỡng quả lý nhằm phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm 

yếu của mỗi người. 

- Phải có chế độ lương thưởng hợp lý tạo niềm tin của người lao động vào công 

việc và công ty. 

 Quy trình dịch vụ 

- So sánh nghiên cứu quy trình dịch vụ của công ty với các đối thủ cạnh trạnh 

từ đó rút ra được những nhược điểm qua đó hoàn thiện quy trình của công ty. 

 Cơ sở vật chất 

- Thường xuyên kiểm tra, thống kê cơ sở vật chất của công ty. Bảo dưỡng thay 

thế các phương tiện máy móc bị hư hỏng. 
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Phần 2: Phân tích thực trạng các chính sách marketing – mix của 

công ty Đức Duy 
 

2.1. Đặc điểm kinh tế và kỹ thuật của công ty 

2.1.1. Giới thiệu công ty TNHH SX – TM & XNK Đức Duy 

 Tên công ty: Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Đức 

Duy 

Tên viết tắt : DUC DUY TRADING CO.,LTD 

Địa chỉ : 17 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội. 

Email: noithatducduy@gmail.com 

Website: noithatducduy.com.vn 

Điện thoại : 043.9726155/116 

Fax            : 043.9726114 

Vốn điều lệ của công ty được 2 thành viên đóng góp có trị giá : 25.000.000.000 đồng. 

(Hai mươi lăm tỷ đồng) 

Vốn kinh doanh hiện tại: >10 tỷ đồng. 

Số lượng CB-CNV: 60 người. 

Với số lượng vốn kinh doanh hiện tại và cán bộ công nhân viên như vậy, công ty DUC 

DUY TRADING CO.,LTD là doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. 

 Chức năng nhiệm vụ 

   Chức năng: Căn cứ vào giấy chứng nhận kinh doanh số 071879 cấp ngày 13/5/1999 

quy định công ty TNHH SX – TM & XNK Đức Duy được phép kinh doanh trong các 

lĩnh vực: 

- Buôn bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng (chủ yếu thiết bị và máy văn phòng, 

văn phòng phẩm, hàng trang trí nội thất, điện tử, tin học). 

- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa. 

- Sản xuất đồ gỗ. 

- Sản xuất các sản phẩm cơ khí tiêu dùng. 

- Xây dựng, sửa chữa công trình công nghiệp và dân dụng. 

- Kinh doanh điện lạnh (điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, bình nóng lạnh, máy giặt), điện 

dân dụng, thiết bị nghe nhìn, phát thanh, truyền hình, âm thanh. 

mailto:noithatducduy@gmail.com
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   Nhiệm vụ: Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cung cấp cho khách hàng 

những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, công ty cần phải thực hiện tốt những nhiệm vụ 

sau: 

- Kinh doanh các sản phẩm chủ yếu là nội thất văn phòng, gia đình, điện lạnh và các 

sản phẩm khác trong phạm vi kinh doanh có lãi được pháp luật cho phép. 

- Ổn định bộ máy quản lý phù hợp với thực tế của công ty và đáp ứng nhu cầu thị 

trường. 

- Sẵn sàng tham gia ký kết các hợp đồng nhân các đơn đặt hàng trong và ngoài khu 

vực, tổ chức tham gia có hiệu quả chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nước. 

- Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh phát huy năng lực hiện có, lựa chọn phối 

hợp với các đối tác, nâng cao khả năng đảm bảo nhận được các hợp đồng có khả 

năng thực hiện. 

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, thực hiện đầy đủ chính sách cải thiện 

đời sống lao động, xây dựng công ty trở thành đơn vị vững mạnh toàn diện. 

 Mặt hàng kinh doanh 

   Với bề dày kinh nghiêm,  cùng với tiềm lực tài chính, được hỗ trợ bởi đội ngũ cán 

bộ , nhân viên chuyên môn cao, nhiệt tình trong công việc, Công ty Đức Duy đã có 

mặt khắp các tỉnh thành trong cả nước, tham gia đấu thầu các dự án lớn, xứng đáng là 

một địa chỉ đáng tin cậy của Tập đoàn Hoà Phát trong các lĩnh vực: 

-    Lĩnh vực nội thất : Với hệ thống dây chuyền công nghệ hiện đại nhập từ Đức, 

Italia… Công ty Đức Duy luôn đem đến cho quý khách sự đa dạng và chất lượng 

của sản phẩm, đáp ứng theo yêu cầu của Quý khách. Đức Duy đã khẳng định được 

mình trong các ngành y tế, trường học, ngân hàng, khách sạn, bưu điện, Bộ quốc 

phòng, các Văn phòng của TW Đảng… Ngoài ra, còn tạo dựng được hệ thống 

mạng lưới đại lý khắp các tỉnh. 

-    Lĩnh vực điện lạnh : Đức Duy xin giới thiệu với quý khách hàng các sản phẩm điều 

hoà, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt mang thương hiệu “Funiki” Hoà Phát. Các linh kiện 

đều đảm bảo chất lượng nhập khẩu của các Nhà sản xuất có uy tín. Trong lĩnh vực 

này công ty chúng tôi luôn có sự tư vấn hợp lý các thiết bị phù hợp trong công 

việc, cuộc sống…  

-     Lĩnh vực xây dựng: Công ty Đức Duy trực tiếp tham gia vào các dự án xây dựng, 

cải tạo sửa chữa của khách hàng. Hiện nay công ty bắt đầu triển khai mảng dịch vụ 

Tư vấn thiết kế, cung cấp, lắp đặt cửa nhựa mang thương hiệu VISION DOOR. 

Sản phẩm  chính gồm cửa đi, cửa sổ, vách ngăn, tấm mặt dựng các loại với kết cấu 

thanh nhựa UPVC cao cấp nhập của hãng REHAU, CHLB Đức, và phụ kiện nhập 

của hãng ROTO. Sản phẩm mang đến cho khách hàng “Độ chính xác của người 

Đức.” 

 Kết quả hoạt động kinh doanh 
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Bảng 2.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 & 2009 

          ĐVT: 1000 đồng 

Chỉ tiêu Mã số 
Năm So sánh 2009 với 2008 

2008 2009 Giá trị Tỷ lệ (%) 

1. Doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 
01 37.049.730 34.811.103 -2.238.627 -6,04 

2. Các khoản giảm trừ 

doanh thu 
02 118.098 125.259 7.161 6,06 

3. Doanh thu thuần 

(10=01 - 02) 
10 36.931.632 34.685.844 -2.245.788 -6,08 

4. Giá vốn hàng bán 11 34.639.966 32.396.505 -2.243.461 -6.47 

5. Lợi nhuận gộp  

(20=10 - 11) 
20 2.291.666 2.289.339 -2.327 -0,10 

6. Doanh thu hoạt động 

tài chính 
21 757.914 1.266.219 508.305 67,06 

7. Chi phí tài chính 22     

Trong đó: chi phí lãi vay 23     

8. Chi phí quản lý kinh 

doanh 
25 3.056.732 3.510.514 453.782 14,84 

9. Lợi nhuận thuần  từ 

hoạt động kinh doanh  

(30=20 + 21 – 22 - 24) 

30 (7.152) 45.044 52.196 729,80 

10. Thu nhập khác 31 99.555 28.887 -70.668 -70,98 

11. Chi phí khác 32 48.356 12.211 -36.145 -74,74 

12. Lợi nhuận khác 

(40=31 - 32) 
40 51.199 16.676 -34.523 -67,43 

13. Tổng lợi nhuận kế 

toán trước thuế (50=30 

+ 40) 

50 44.047 61.720 17.673 40,12 

14. Chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp  
51 12.333 15.430 3.097 25,11 

15. Lợi nhuận sau thuế thu 

nhập doanh nghiệp 

(60=50 - 51) 

60 31.714 46.290 14.576 45,96 

Tỷ suất lợi nhuận/doanh 

thu 
 0,08% 0,13%   

Nguồn: Phòng Kế toán 

    

Do ảnh hưởng của nền kinh tế và nhiều nguyên nhân làm cho doanh thu thuần của 

công ty năm 2009 giảm 6,08% so với năm 2008. 

   Do công ty đẩy mạnh hoạt động kinh doanh (chi phí quản lý kinh doanh tăng 

14.85% so với năm 2008) và doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh (năm 2009 
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tăng 67% so với năm 2008) cho nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của 

daonh nghiệp tăng mạnh. 

   Sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, năm 2009 lợi nhuân cửa công ty Đức Duy 

vẫn cao là 46.290 nghìn đồng, tăng 14.576 nghìn đồng so với năm 2008. 

   Xét về tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu năm 2009 tăng so với năm 2008 (0.13% so 

với 0.08%) chứng tỏ công ty hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn. 

 

2.1.2. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty 

 Đặc điểm tổ chức hoạt động của công ty 

 

Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức hoạt động của công ty 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số cấp quản lý: 1 cấp (Ban giám đốc và các phòng ban) 

- Sơ đồ kiểu trực tuyến chức năng: tổ chức ra các bộ phận chức năng nhưng không 

trực tiếp ra quyết định xuống các bộ phận trực thuộc mà chủ yếu làm nhiệm vụ 

tham mưu cho người quản lý cấp cao trong quá trình chuẩn bị ban hành và thực 

hiện các quyết định thuộc phạm vi chuyên môn của mình. 

- Chức năng nhiệm vụ các phòng ban:  

    Ban giám đốc : có chức năng điều hành trực tiếp mọi hoạt động sản xuất kinh 

doanh, hoạt động tài chính kế toán, tổ chức nhân sự, quyết định kế hoạch đầu tư 

và phát triển. Ban giám đốc chịu trách nhiệm trực tiếp trước sự điều hành của 

mình. Hiện ban giám đốc của Công ty bao gồm giám đốc và phó giám đốc. 

Ban giám 

đốc 

Phòng 

marketing 

Phòng kế 

toán 

Phòng kỹ 

thuật thi 

công 

Phòng tổ 

chức hành 

chính 

Phòng kinh 

doanh 
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 Giám đốc: Là người đại diện theo pháp luật của Công ty, phụ trách điều hành 

chung và trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch đầu tư, chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. Quyền và nhiệm vụ của giám đốc công ty TNHH SX – 

TM & SNK Đức Duy được thực hiện theo khoản 2 điều 85 Luật doanh nghiệp 

số 13/1991 QH10 ngày 12/6/1999. 

 Phó giám đốc : Là người giúp giám đốc điều hành một số lĩnh vực hoạt động 

SXKD của công ty theo sự phân công của giám đốc và chịu trách nhiệm trước 

giám đốc. Phó giám đốc chịu trách nhiệm về kỹ thuật và tài chính. Chỉ đạo 

công tác nghiên cứu phát triển kỹ thuật công nghệ, chịu trách nhiệm về chất 

lượng, xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, chỉ đạo công tác thi công, đấu 

thầu các công trình xây lắp, hỗ trợ giám đốc trong công tác kế hoạch. 

 Các phòng ban , tổ chức : 

Phòng tài chính- kế toán : 

- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước giám đốc và phó giám đốc về công tác tài 

chính kế toán, bao gồm ghi chép kế toán và lập báo cáo kế toán phản ánh hiệu 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty một cách 

đầy đủ, chính xác kịp thời, tổ chức quản lý và sử dụng tài sản, nguồn vốn đạt 

hiệu quả cao nhất, tổ chức lập, luân chuyển, lưu trữ tài liệu kế toán một cách 

bảo mật và an toàn. 

- Tìm kiếm vận dụng và phát huy mọi nguồn vốn, kiểm soát việc vận dụng vốn 

và các quỹ của công ty để phục vụ cho việc sản xuất và kinh doanh. 

- Tiến hành phân tích tình hình tài chính của công ty nhằm hoạch định chiến 

lược tài chính của công ty và chọn phương án tối ưu về mặt tài chính. 

- Tổ chức thực hiện công tác kế toán thống kê theo quy định của nhà nước, ghi 

chép chứng từ đầy đủ, cập nhập sổ sách kế toán, phản ánh các hoạt động của 

công ty một cách trung thực chính xác và khách quan. 

- Lập BCTC, báo cáo quản trị, báo cáo công khai tài chính theo chế độ hiện 

hành, thường xuyên báo cáo với giám đốc về tình hình tài chính của công ty. 

- Kết hợp với các phòng ban trong công ty nhằm nắm vững tiến độ, khối lượng 

thi công các công trình, theo dõi khấu hao máy móc thiết bị thi công, quyết 
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toán với chủ đầu tư, lập kế hoạch thực hiện nghĩa vụ ngân sách với nhà nước, 

BHXH, BHYT với người lao động theo quy định của nhà nước. 

Phòng kinh doanh: 

- Nghiên cứu thị trường, thiết lập mạng lưới kinh doanh cho công ty. 

- Tổ chức tham gia đấu thầu, chào hàng với các đơn vị khác. 

- Ký kết hợp đồng lắp ráp máy móc thiết bị. 

- Giao hàng theo yêu cầu của khách hàng và hợp đồng kinh tế kỹ kết giữa hai 

bên. 

- Đối chiếu, thanh lý hợp đồng kinh tế của công ty với khách hàng theo quy định 

và các điều khoản đã cam kết. 

- Tổ chức hợp đồng vận chuyển theo yêu cầu của khách hàng. 

- Lập kế hoạch và phát lệnh thi công công trình đúng theo các hợp đồng đã ký 

kết. 

Phòng kỹ thuật thi công : 

- Nghiên cứu thiết lập mô hình sản xuất, quy trình công nghệ, xây dựng và quản 

lý định mức kỹ thuật cho các loại sản phẩm. 

- Nghiên cứu chế thử, sản xuất các sản phẩm mới, lắp ráp thiết bị , khuôn mẫu 

mới, dụng cụ phụ tùng thay thế. 

- Lập kế hoạch mua sắm, thay thế các loại thiết bị, phụ tùng theo kế hoạch 

SXKD của công ty 

- Quản lý chất lượng máy móc, thiết bị, nhà xưởng. 

- Kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm thường xuyên và định kỳ. 

 Phòng Marketing: 

- Lập kế hoạch, phân phối sản phẩm đi tiêu thụ 

- Tìm hiểu thị trường từ đó đưa ra những chiến lược tiếp thị hợp lý cho những 

sản phẩm của công ty. 

- Lập kế hoạch dài hạn hoặc ngắn hạn cho công ty. 

 Phòng tổ chức hành chính : 

- Tổ chức sắp xếp cán bộ công nhân viên của công ty. 

- Tổ chức tuyển dụng, quản lý nhân sự, hồ sơ cán bộ công nhân viên 

- Chăm sóc sức khởe, y tế cho anh em lao động 



Nguyễn Quang Hạnh – Marketing K51  27 
 

- Bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động. 

 Đặc điểm quy trình dịch vụ của công ty 

 

Hình 2.2 Quy trình dịch vụ phân phối của công ty Đức Duy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Nghiên cứu của tác giả 

Giải thích sơ đồ trên: 

- Bước 1: Công ty tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng tại cửa hàng trưng bày 

một số mẫu sản phẩm mà công ty kinh doanh. 

- Bước 2: Những nhân viên bán hàng sẽ giới thiệu thuyết phục khách hàng mua sản 

phẩm sau dó viết hóa đơn, lập hồ sơ khách hàng rồi gửi đến phòng kinh doanh, 

phòng chăm sóc khách hàng, phòng kế toán để họ phân tích số liệu và giải đáp, trợ 

giúp những thắc mắc của khách hàng. 

- Bước 3: Bộ phận giao hàng sẽ vận chuyển hàng đến tận nhà cho khách hàng. 

Bước 4: Khách hàng tiêu dùng sản phẩm.  

    

 Đặc điểm lao động của công ty 

   Hiện nay, cơ cấu lao động của công ty có những sự thay đổi nhằm giúp công ty kinh 

doanh hiệu quả và phát triển hơn. Năm 2009, công ty có 64 cán bộ nhân viên. 
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Bán hàng: giới thiệu 
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Bảng 2.2 Cơ cấu người lao động của công ty Đức Duy 

Chỉ tiêu 2009 Tỷ trọng (%) 

I. Cơ cấu người lao động theo trình độ 60 100,00 

+ Đại học 28 46,67 

+ Cao đẳng 15 25,00 

+ Trung cấp 17 28,33 

+ Cấp 3 0 0,00 

II. Cơ cấu người lao động theo giới tính 60 100,00 

1. Nam  37 61,67 

2. Nữ 23 38,33 

III. Cơ cấu người lao động theo độ tuổi 60 100,00 

1. 21 – 30 32 53,33 

2. 31 – 40 26 43,33 

3. > 40 2 3,34 

Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính 

Qua bảng thống kê trên,  ta có thể thấy số lượng nhân viên của công ty có trình độ đại 

học chiếm 46,67% một tỷ lệ rất cao chứng tỏ chính sách thu hút nhân tài của công ty 

có hiệu quả tốt.  Công ty luôn tạo ra bầu không khí làm việc lành mạnh như tổ chức 

các phong trào thi đua: tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, các phong trào 

thi đua nhằm phát huy nội lực ở mỗi người giúp cho tăng năng suất lao động và hoạt 

động kinh doanh của công ty có hiệu quả. 

 

 Đặc điểm tài chính 

Bảng 2.3 Bảng phân tích một số tỷ số tài chính 

 

Các tỷ số tài chính 2008 2009 

1. Các tỷ số về khả năng  thanh toán   

a. Khả năng thanh toán chung 

TS ngắn hạn/nợ ngắn hạn 
5,05 3,37 

b. Khả năng thanh toán nhanh 

(TS ngắn hạn – hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 
2,71 2,12 

2. Các tỷ số về cơ cấu tài chính   

a. Cơ cấu tài sản ngắn hạn  

TS ngắn hạn/tổng TS 
0,89 0,89 

b. Cơ cấu tài sản dài hạn 0,11 0,11 
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TS dài hạn/tổng TS 

c. Tỷ số tự tài trợ 

Nguồn vốn CSH/tổng TS 
0,82 0,74 

d. Tỷ số tài trợ dài hạn 

(Nguồn vốn CSH + nợ dài hạn)/tổng TS 
0,82 0,74 

3. Các tỷ số về khả năng hoạt động   

a. Tỷ số vòng quay tài sản ngắn hạn 

Doanh thu thuần/TS ngắn hạn bình quân 
3,47 2,9 

b. Tỷ số vòng quay tổng tài sản 

Doanh thu thuần/tổng TS bình quân 
3,09 2,58 

c. Tỷ số vòng quay hàng tồn kho 

Doanh thu thuần/Hàng tồn kho bình quân 
7,49 7,81 

d. Kỳ thu tiền bán hàng 

Các khoản phải thu khách hàng bình quân*365/Doanh thu 
22,37 33,35 

e. Thời gian thanh toán tiền mua hàng cho nhà cung cấp 

Các khoản phải trả cho người bán bình quân*365/giá trị hàng 

mua có thuế 

35,79 23,23 

4. Các tỷ số về khả năng sinh lời   

a. Doanh lợi tiêu thụ - ROS (%) 

LN sau thuế/Doanh thu thuần 
0,09 0,13 

b. Doanh lợi vốn CSH – ROE (%) 

LN sau thuế/Nguồn vốn CSH bình quân 
0,32 0,47 

c. Doanh lợi tổng TS – ROA (%) 

LN sau thuế/Tổng TS bình quân 
0,27 0,34 

 

Thông qua bảng phân tích trên, ta có thể rút ra một số nhận xét về tình hình tài chính 

của công ty: 

 Khả năng thanh toán: 

- Khả năng thanh toán chung năm 2009 nhỏ hơn năm 2008 và đều lớn hơn 1. 

Công ty không gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. 

- Khả năng thanh toán nhanh >1: Công ty không gặp khó khăn trong thanh 

toán nhanh các khoản nợ ngắn hạn. 

 Cơ cấu tài chính: 

- Tài sản dài hạn: phản ánh sự đầu tư dài hạn của công ty. Theo tỷ số ở bảng 

trên, công ty Đức Duy có tài sản dài hạn< nguồn vốn dài hạn (tỷ số cơ cấu 

TS dài hạn<Tỷ số tài trợ dài hạn). Công ty có tình hình tài chính vững chắc, 

không bị rủi ro do sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho tài sản dài 

hạn. 

- Tỷ số tự tài trợ: tỷ số này càng lớn thì mức độ rủi ro về tài chính càng nhỏ. 

Công ty Đức Duy có tỷ số tự tài trợ >0,7 tình hình tài chính vững chắc. 

 Khả năng hoạt động: 

- Vòng quay hàng tồn kho: cho biết một đồng đầu tư vào hàng tồn kho thu 

được bao nhiêu đồng doanh thu. Năm 2009, đồng vốn đầu tư vào hàng tồn 
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kho tạo doanh thu cao hơn năm 2008 (7,49<7,81) khả năng luân chuyển tài 

sản cao hơn. 

- Vòng quay tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn của công ty năm 2009 nhỏ 

hơn năm 2008 cho thấy hiêu quả đầu tư của công ty không đạt được hiệu 

quả hơn. 

 Các tỷ số về khả năng sinh lời: 

- Các chỉ số ROA, ROE, ROS các năm 2008 và 2009 thấp cho thấy hiệu quả 

kinh doanh của công ty rất thấp. 

 

2.2. Phân tích thực trạng các chính sách marketing – mix của công ty 

2.2.1. Chính sách dịch vụ 

 Đặc điểm của dịch vụ phân phối. 

      Công ty Đức Duy là nhà phân phối các sản phẩm nội thất và điện lạnh Hòa Phát 

trên toàn quốc. Công ty Đức Duy bỏ vốn ra nhập một số lượng hàng hóa nội thất và 

điện lạnh của Hòa Phát rồi kinh doanh, buôn bán. Công ty đã lựa chọn 3 chủng loại 

sản phẩm để kinh doanh đó là: nội thất, điện lạnh, thiết bị xây dựng. Do công ty kinh 

doanh trong lĩnh vực nội thất ngay từ khi thành lập nên các sản phẩm nội thất của 

công ty khá đa dạng như: nội thất phòng họp, nội thất trường học, nội thất văn phòng, 

mảnh rèm salong,…, trong lĩnh vực điện lanh có các sản phẩm như: điều hòa funiki, 

điều hòa fujitsu, tủ lạnh funiki. Trong lĩnh vực xây dựng công ty chỉ mới phân phối 

sản phẩm cửa nhựa vision door. 

 

 Chất lượng dịch vụ. 

      Các sản phẩm mà công ty Đức Duy phân phối đều là các sản phẩm của tập đoàn 

Hòa Phát nên chất lượng sản phẩm tốt có uy tín cao trên thị trường. Công ty Đức Duy 

luôn đảm bảo cung cấp các sản phẩm dịch vụ với chất lượng tốt nhất, hoàn hảo nhất, 

nhân viên luôn quan tâm và phục vụ khách hàng tốt nhất nhờ đó mà công ty luôn phát 

triển ổn định và mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty. 

 

 Dịch vụ. 

Một số dịch vụ hỗ trợ áp dụng cho khách hàng: 
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- Dịch vụ vận chuyển tại nhà: công ty sẽ vận chuyển miễn phí tới tận nhà hay 

công ty ở nội thành Hà Nội cho đối với những sản phẩm cồng kềnh, có giá trị 

lớn. Còn khách hàng có nhu cầu trở về tận nhà mà không trong trường hợp 

khuyến mãi vận chuyển miễn phí sẽ phải trả thêm phí vận chuyển nếu yêu cầu, 

mức trả tùy thuộc vào khoảng cách. 

- Dịch vụ bảo hành, bảo trì: trong thời gian bảo hành, nếu gặp vấn đề gì, công ty 

sẽ cử người đến bảo hành tận nơi. 

- Tư vấn online hoặc trực tiếp qua điện thoại: khách hàng muốn được tư vấn về 

cách sử dụng, bảo dưỡng hay giải quyết các vấn đề phát sinh hay gửi email, tư 

vấn trực tiếp trên website của công ty hoặc gọi đến phòng chăm sóc khách hàng 

để nhận được tư vấn và sử lý kịp thời. 

 

2.2.2. Chính sách giá 

 Mục tiêu định giá: 

     Để tồn tại và phát triển ổn định, lâu dài các doanh nghiệp cần đưa ra những quyết 

định đúng đắn trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Và chính 

sách về giá được coi như là chính sách quan trọng khi công ty tiến hành kinh doanh 

một sản phẩm hay dịch vụ nào đó. Định giá hiệu quả và hợp lý sẽ giúp cho doanh 

nghiệp phát triển thành công. Vì vậy, công ty Đức Duy đã nghiên cứu định giá dựa 

vào các mục tiêu nhằm đưa ra những quyết định đúng đắn trong định giá sản phẩm: 

- Tìm kiếm lợi nhuận (doanh thu trong dài hạn). 

- Trang trải chi phí: trang trải toàn bộ các chi phí sản xuất, trang trải dịch vụ bảo 

hành. Đặc biệt trong điều kiện giá cả biến động thì việc định giá càng trở lên 

quan trọng cần thiết để giúp cho doanh nghiệp trang trải các chi phí và tìm 

kiếm lợi nhuận. 

- Giữ chân khách hàng và thu hút khách hàng mới. 

 

 Phương pháp định giá: 

      Công ty đã áp dụng  phương pháp định giá theo chi phí để đưa ra một bảng giá 

linh hoạt so với các đối thủ cạnh tranh và trên thị trường. 
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- Phương pháp định giá theo cách cộng lãi vào chi phí:  

 

Giá dự kiến = giá nhâp +  lãi dự kiến 

Trong đó: 

Lãi dự kiến mà công ty đưa ra cho từng mặt hàng khác nhau là khác 

nhau. 

 Ví dụ: Đối với các sản phẩm điện lạnh thì lãi dự kiến bằng 6% giá bán 

dự kiến. Ví dụ như điều hòa cassette âm trần funiki CC24 giá nhập là 

16.779.000 đồng. Giá dự kiến= 16.779.000 + 6% (giá dự kiến)    Giá dự 

kiến = 17.850.000 đồng. 

- Ngoài ra công ty áp dụng một số chiến lược khác để tạo nên mức giá linh hoạt 

 

 Chiến lược giá chiết khấu: Nhằm khuyến khích khách hàng, công ty giảm giá 

cho khách hàng mua nhiều dưới dạng chiết khấu, và mức chiết khấu vào 

khoảng từ 2-5% (tùy vào từng mục đích dẫn đến chiết khấu như sau): Chiết 

khấu khi mua số lượng lớn nhằm khuyến khích khách hàng mua nhiều 

trong một lần và trong 1 thời ký nhất định. Chiết khấu khuyến khích thanh 

toán nhanh, bằng tiền mặt.  

 Chiến lược giá khuyến mại: Vào những ngày lễ tết sẽ áp dụng chế độ khuyến 

mại như: giảm giá hàng bán.  

 Chiến lược thay đổi giá: Chủ động giảm giá: khi thị phần bị giảm sút hoặc 

ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, công ty đã chủ động giảm giá. Ví dụ, năm 

2008 công ty đã thay đổi mức giá và định vị lại mức lãi suất dự kiến xuống 

thấp hơn. Chủ động tăng giá: do lạm phát và cầu vượt cung. Bước sang 

năm 2009, nhu cầu về mặt hàng điều hòa đã ảnh hưởng tới quyết định tăng 

giá của công ty. Đối với các đối thủ thay đổi giá: Việt Nam có mức thu nhập 

vẫn còn tương đối thấp, nên để mua một sản phẩm nào đó, người tiêu dùng 

vẫn bị thu hút bởi mức giá hấp dẫn mà chất lượng có thể thấp hơn chút ít 

so với một vài nhà cung cấp sản phẩm cùng loại khác. Và vì thế, một số sản 
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phẩm để thu hút số lượng bán ra, cần đưa ra giá thấp hơn giá của một vài đối 

thủ cạnh tranh. 

 

2.2.3. Chính sách phân phối  

   Công ty sử dụng 2 kênh phân phối là kênh phân phối trực tiếp và kênh phân phối 

gián tiếp. 

- Kênh phân phối trực tiếp: 

Hình 2.3 Kênh phân phối trực tiếp của công ty Đức Duy 

 

 

 

- Kênh phân phối gián tiếp: 

Hình 2.4 Kênh phân phối gián tiếp của công ty Đức Duy 

  

 

 

Bảng 2.4 Doanh thu theo kênh phân phối 

  ĐVT: 1000 Đồng 

Kênh phân 

phối 

Năm 2008 Năm 2009 So sánh năm 2009 với 2008 

Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) 

Trực tiếp 21.525.893 58,1 19.668.273 56,5 -1.857.620 -8,63 

Gián tiếp 15.523.837 41,9 15.142.830 43,5 -381.007 -2.45 

Tổng số 37.049.730 100,0 34.811.103 100,0 -2.238.627 -6,04 

Nguồn: Phòng Kế toán 

 

Qua các số liệu trong bảng trên cho thấy doanh thu của các kênh phân phối năm 2009 

đều giảm so với năm 2008. Trong đó doanh thu của kênh phân phối trực tiếp giảm 

nhiều hơn so với doanh thu của kênh phân phối gián tiếp. 

 

2.2.4. Chính sách xúc tiến bán 

Khách hàng 

cá nhân, tổ 

chức 

Công ty 

Công ty Nhà bán lẻ 
Người tiêu 

dùng cá nhân 
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    Mục đích của hoạt động xúc tiến bán là để cho người tiêu dùng biết đến sản phẩm 

của công ty cũng như làm tăng sản lượng bán hàng. Do Đức Duy là nhà phân phối các 

sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát mà công ty đã được hưởng nhiều lợi ích từ những 

chính sách xúc tiến bán của Hòa Pháp. Do đó công ty chỉ sử dụng một số hoạt động 

xúc tiến bán để thu hút khách hàng mua sản phẩm của công ty và giữ chân khách hàng 

cũ. Tại công ty Đức Duy các công việc xúc tiến bán do các nhân viên phòng 

marketing phụ trách. Chính sách xúc tiến bán mà công ty Đức Duy sử dụng thường 

xuyên là quảng cáo, khuyến mãi, bán hàng trực tiếp. Trong năm 2009, công ty đã thực 

hiện một số chương trình xúc tiến bán như: 

 

- Quảng cáo: 

Hoạt động quảng cáo mà công ty thực hiện là toàn bộ những phương pháp 

nhằm thông tin tới người tiêu dùng  và thuyết phục người tiêu dùng mua sản 

phẩm của công ty. Mỗi đợt quảng cáo đều diễn ra trong một khoảng thời gian 

nhất định. Tuy nhiên các hoạt động quảng cáo đều thống nhất trong chiến lược 

chung. Công ty khi tiến hành truyền thông phải xác định có người tiếp nhận 

thông tin của mình, và nhận tin chính là khách hàng mục tiêu của công ty. 

Trong năm 2009, công ty đã chi 25.250.000 đồng cho việc quảng cáo trên báo 

Tiền phong, đây là tờ báo uy tín Việt Nam có số lượng bạn đoc đông đảo. 

Bảng 2.4 Chương trình quảng cáo của công ty Đức Duy 

Nội dung 

Mục tiêu Người nhận 

thông tin 

Nội dung 

quảng cáo 

Phương tiện 

quảng cáo 

Thời gian Phương thức Kinh phí 

Nhằm 

khuyếch 

trương hình 

ảnh của 

công ty tăng 

số lượng 

tiêu thụ và 

mở rộng thị 

trường 

Tất cả các 

các cơ 

quan, đơn 

vị và các 

khách hàng 

lẻ trên toàn 

quốc 

Giới thiệu về 

hình ảnh của 

và các chính 

sách bán hàng 

của công ty 

 

 

 

Báo Tiền 

phong 

 

 

 

Tháng 5 

năm 2009 

Được đăng ¼ 

trang ngang với 

kích thước 2,05 

* 26,5 đăng 

biểu tượng của 

công ty và địa 

chỉ giao dịch, 

ĐT, Fax. 

 

 

 

25.250.000 

     đồng 
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*  Nhận xét: Việc quảng cáo trên báo trên báo đã đạt được những hiệu quả nhất 

định trong việc tăng doanh số bán hàng của công ty, việc quảng cáo này chỉ  

đạt hiệu quả đối với  việc làm tăng số lượng khách hàng trực tiếp của công ty. 

Tuy nhiên nó cũng làm tăng thêm uy tín và thương hiệu của công ty trên thị 

trường. 

- Khuyến mại: 

    Khi khách hàng mua hàng với số lượng lớn trong một lần và trong một thời 

kỳ nhất định thì khách hàng sẽ được giảm giá dưới hình thức chiết khấu từ 2-

5%. 

- Bán hàng trực tiếp 

   Tại công ty có một phòng để trưng bày và giới thiệu các sản phẩm của công 

ty, tại đây khách hàng có thể đến thăm quan và đặt mua hàng trực tiếp từ nhân 

viên của công ty. Thông qua website của công ty khách hàng  có thể tìm hiểu 

được các thông tin về sản phẩm mà công ty phân phối đồng thời họ cũng có thể 

đặt mua các sản phẩm của công ty qua website của công ty. Việc này giúp cho 

khách hàng thuận tiện khi mua sản phẩm mà công ty phân phối. 

    Tóm lại tất cả các chính sách xúc tiến bán hàng kể trên đã làm cho doanh thu của 

công ty tăng lên đáng kể và đặc biệt xây dựng được uy tín của công ty , giúp cho công 

ty có một vị thế vững chắc trên thị trường. 

 

2.2.5. Yếu tố con người 

   Yếu tố con người ngày càng đóng vai trò là nhân tố cơ bản, quyết định đến sự thành 

bại trong hoạt động của mỗi doanh nghiệp. Nhất là đối với ngành sản xuất kinh doanh 

sản phẩm dịch vụ. Với những đặc điểm cơ bản của hàng hóa dịch vụ càng đòi hỏi 

công ty phải chú trọng nhiều hơn nữa đến con người. Đội ngũ nhân viên của công ty 

chính là nhân tố tạo ra sự khác biệt hóa, tạo ra giá trị tăng thêm cho khách hàng và 

tăng thêm tính cạnh tranh của công ty. Với thực tế nguồn nhân lực sẵn có của mình 

công ty Đức Duy đã đặt ra chiến lược phát triển nguồn nhân lực dài hạn cho công ty.  

   Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cho nhân viên mới về chuyên môn, kỹ năng làm 

việc. Xây dựng văn hóa công ty trong sạch, lành mạnh tạo sự đoàn kết trong cả công 
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ty, để giúp đỡ họ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đội ngũ nhân viên làm việc và làm 

việc sáng tạo.  

   Hàng năm, công ty tổ chức tuyển chọn thêm nhân viên mới có trình độ, năng lực và 

trách nhiệm làm việc đồng thời thải bỏ những nhân viên không đáp ứng được những 

nhu cầu của công việc. 

   Những chính sách trên được công ty thực hiện nhằm phát triển và năng cao nguồn 

nhân lực của công ty. 

2.2.6. Quy trình dịch vụ 

   Ngay từ khi thành lập, công ty đã xây dựng cho mình một quy trình dịch vụ nhằm 

phục vụ khách hàng tốt nhất.  

Hình 2.5 Quy trình nhập hàng của công ty 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.6 Quy trình dịch vụ phân phối của công ty Đức Duy 
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khách hàng 
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hàng 

Chuyển tới 

cửa hàng 
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kho hàng 
Đặt hàng 

của công 

ty Hòa 

phát 

Lên kế 

hoạch 

nhập 

hàng 
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   Do sự thay đổi về nhu cầu khách hàng, các tính năng dịch vụ gia tăng, và các chào 

hàng dịch vụ mới công ty luôn tái thiết kế quy trình dịch vụ của mình nhằm đạt được 

các mục tiêu: 

- Giảm số lỗi về dịch vụ  

- Giảm thời gian kể từ khi khách hàng bắt đầu cho đến khi kết thúc dịch vụ  

- Tăng năng suất  

- Tăng sự hài lòng của khách hàng. 

 

   Nỗ lực tái thiết kế quy trình dịch vụ của công ty được thực hiện có hiệu quả nhất là 

việc gia tăng các dịch vụ hỗ trợ làm tăng năng suất, đáp ứng tốt nhu cầu của khách 

hàng.  Công ty đã cải tiến, rút ngắn các quy trình đặt hàng, quy trình thanh toán, quy 

trình nhận hàng, quy trình bảo hành nhằm tạo tiện lợi hơn cho khách hàng khi mua các 

sản phẩm mà công ty phân phối. Đồng thời công ty đào tạo huấn luyện các nhân viên 

bán hàng để họ có những kỹ năng và sự hiểu biết về sản phẩm mà công ty phân phối 

để họ có thể giới thiệu và tư vấn cho khách hàng. 

   Công ty cũng đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện vận tải mới và thải hồi các thiết 

bị, phương tiện cũ nhằm làm tăng chất lượng dịch vụ của công ty. 

 

2.2.7. Yếu tố hữu hình 

   Địa điểm công ty Đức Duy là toà nhà 6 tầng 17 Hàn Thuyên với tổng diện tích hơn 

1000m2 làm khu văn phòng làm việc và để trưng bầy sản phẩm. Công ty đã sử dụng 

mặt bằng tầng 1 để làm nơi trưng bày giới thiệu sản phẩm nhằm tạo thuận tiện cho 

khách hàng tới mua các sản phẩm công ty phân phối đồng thời cũng thu hút khách 

hàng đến với công ty. 

  Công ty cũng đã thiết kế đồng phục cho nhân viên bán hàng và nhân viên bảo vệ 

nhằm tạo ra ấn tượng cho khách hàng về công ty.  

 

2.3. Phân tích kết quả nghiên cứu thị trường về chính sách 

marketing – mix của công ty 

2.3.1. Mục đích của cuộc khảo sát 



Nguyễn Quang Hạnh – Marketing K51  38 
 

   Như đã trình bày ở phần đối tượng và phạm vi nghiên cứu, luận văn sẽ tập trung chủ 

yếu và nhóm khách hàng đến mua các sản phẩm mà công ty phân phối tại trụ sở của 

công ty ở Hai Bà Trưng. 

   Mục đích của cuộc khảo sát là xác đinh được đánh giá của khách hàng của khách 

hàng về các chính sách marketing của công ty. Từ những đánh giá của khách hàng về 

các chính sách marketing mà công ty có thể đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hoàn 

thiện các chính sách marketing của mình. 

 

2.3.2. Quy trình khảo sát 

 Bước 1: Xây dựng bảng câu hỏi 

   Xây dựng bảng câu hỏi dựa trên ý kiến đóng góp của giáo viên hướng dẫn. 

Phỏng vấn thử 5 khách hàng ngẫu nhiên để kiểm tra mức độ rõ ràng của bảng câu 

hỏi, qua đó ghi nhận ý kiến ban đầu của họ về các chính sách marketing của công 

ty. Sau đó tiến hành hiệu chỉnh lại bảng câu hỏi và bắt đầu điều tra. 

 Bước 2: Xác định kích thước mẫu cần thiết và thang đo cho việc khảo sát 

   Kích thước mẫu dự tính là n=50. Thang đo sử dụng trong khảo sát là thang đo 

Likert. Nó bao gồm 5 cấp độ phổ biến từ 1 đến 5 để tìm hiểu mức độ đánh giá của 

người trả lời. Vì vậy bảng câu hỏi được thiết kế từ 1 là “Hoàn toàn không đồng ý” 

đến 5 là “Hoàn toàn đồng ý”. 

 Bước 3: Phát phiếu điều tra cho khách hàng 

   Danh sách khách hàng nhận được phiếu điều tra được lựa chọn một cách ngẫu 

nhiên phi xác xuất khi khách hàng tới mua sản phẩm tại cửa hàng của công ty. 

 Bước 4: Sử lý thông tin dữ liệu thông qua việc sử dụng phần mềm SPSS 

   Sau khi thu thập được số lượng mẫu thích hợp, tác giả sử dụng công cụ SPSS để 

phân tích dữ liệu với các thang đo đã được mã hóa như trong bảng sau và kết quả 

chi tiết sẽ được trình bày ở phần tiếp theo: 

 

Bảng 2.5 Tổng hợp các thang đo đã được mã hóa 

STT Mã hóa Diễn giải 

Chính sách dịch vụ 

1 Dv1 Công ty phân phối nhiều chủng loại sản phẩm. 
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2 Dv2 Công ty luôn phân phối các sản phẩm chất lượng có uy tín. 

3 Dv3 Các thông tin về dịch vụ, sản phẩm được cung cấp rất đầy đủ và dễ hiểu. 

4 Dv4 
Số lượng mặt hàng công ty phân phối nhiều hơn các công ty, siêu thị cạnh tranh 

khác. 

5 Dv5 Các dịch vụ hỗ trợ của công ty có chất lượng tốt. 

Chính sách giá 

6 Gia1 Giá cả cạnh tranh so với các công ty phân phối khác. 

7 Gia2 Giá rẻ so với các công ty phân phối khác. 

8 Gia3 
Thông tin về giá cả sản phẩm được công ty cập nhập thường xuyên và cung cấp đầy 

đủ cho anh/chị. 

Chính sách phân phối 

9 Pp1 Địa điểm thuận tiện giúp anh/chị dễ dàng mua sản phẩm mà công ty phân phối 

10 Pp2 Phương thức giao hàng của công ty đơn giản, nhanh. 

Chính sách xúc tiến bán 

11 Xtb1 Công ty có nhiều chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng. 

12 Xtb2 Chương trình quảng cáo của công ty đa dạng phong phú về loại hình. 

13 Xtb3 
Dễ dàng bắt gặp các chương trình quảng cáo của công ty trên nhiều phương tiện 

khác nhau. 

14 Xtb4 Thông điệp quảng cáo của công ty ấn tượng 

15 Xtb5 Thông điệp quảng cáo phản ánh đúng chất lượng dịch vụ của công ty. 

Yếu tố con người 

16 Cn1 Nhân viên của công ty luôn tỏ ra lịch sự, nhã nhặn với anh/chị. 

17 Cn2 Những hướng dẫn, trả lời của nhân viên công ty làm cho anh/chị yên tâm. 

18 Cn3 Khi anh/chị thắc mắc, khiếu nại nhân viên luôn giải quyết kịp thời thỏa đáng. 

19 Cn4 Nhân viên của công ty luôn hiểu rõ và giải thích thỏa đáng các yêu cầu của anh/chị. 

Quy trình dịch vụ 

20 Qt1 Quy trình làm việc của công ty thuận tiện cho người mua. 

21 Qt2 Anh chị mua sản phẩm công ty phân phối nhanh chóng. 

Yếu tố hữu hình 

22 Hh1 Không gian trưng bày, văn phòng công ty rộng rãi, sạch sẽ. 

23 Hh2 Anh/chị yên tâm, tin tưởng các thiết bị, máy móc phục vụ giao dịch của công ty. 

24 Hh3 
Các hồ sơ, thủ tục, hợp đồng mua bán sản phẩm của công ty đơn giản, rõ ràng và dễ 

hiểu. 

25 Hh4 Trang phục của cán bộ, nhân viên công ty trang nhã, lịch sự và dễ nhận biết. 

Đánh giá chung 

26 Dv  Chính sách dịch vụ 

27 Gia  Chính sách giá 

28 Pp  Chính sách phân phối 

29 Xtb  Chính sách xúc tiến bán (quảng cáo, khuyến mãi, bán hàng trực tiếp...) 
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30 Cn  Yếu tố con người 

31 Qt Quy trình dịch vụ 

32 Hh Yếu tố hữu hình (cơ sở vật chất, trang thiết bị, trang phục nhân viên...) 

 

2.3.3. Phân tích kết quả khảo sát 

   Qua kết quả thu được từ phiếu điều tra, tiến hàng phân tích số liệu và đưa ra những 

nhận xét như sau: 

 Đánh giá của khách hàng về chính sách dịch vụ của công ty Đức Duy 

 

Hình 2.7 Biểu đồ đánh giá của khách hàng về chính sách dịch vụ của công ty  

 

Ghi chú: 1 – hoàn toàn phản đối; 3 – Bình thường; 5 – Hoàn toàn đồng ý 

    

   Đánh giá của khách hàng về chính sách dịch vụ của công ty thông qua 5 biến là dv1, 

dv2, dv3, dv4, dv5. Qua kết quả điều tra cho thấy khách hàng đánh giá không cao về 

chủng loại sản phẩm và số lượng mặt hàng mà công ty phân phối. Điều này có thể do 

nguồn vốn kinh doanh của công ty không lớn lên số lượng các mặt hàng mà công ty 

phân phối không nhiều và đa dạng. Các biến dv2, dv5 cho thấy khách hàng đánh giá 

rất cao về chất lượng sản phẩm và các dịch vụ hỗ trợ của công ty. 

 Đánh giá của khách hàng về chính sách giá của công ty Đức Duy 

 

 

 

0 2 4 6

Công ty phân phối nhiều chủng loại sản phẩm

Công ty luôn phân phối các sản phẩm chất …

Các thông tin về dịch vụ, sản phẩm được …

Số lượng mặt hàng công ty phân phối nhiều …

Các dịch vụ hỗ trợ của công ty có chất lượng …

3,4

4,18

3,66

3,12

4,32
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Bảng 2.8 Biểu đồ đánh giá của khách hàng về chính sách giá của công ty 

 
   

  Qua các biến gia1 (mean=3.24), gia2 (mean=3.52), gia3 (mean = 3.66) cho thấy 

khách hàng tương đối đồng ý với các chính sách giá mà công ty thực hiện. Tuy nhiên 

công ty vẫn cần cải thiện các chinh sách của mình nhằm nâng cao đánh giá của khách 

hàng. 

 Đánh giá của khách hàng về chính sách phân phối của công ty Đức Duy 

Hình 2.9 Biểu đồ đánh giá của khách hàng về chính sách phân phối của công ty 

 

 

   Khách hàng tương đối đồng ý về chính sách phân phối của công ty. Cả hai phát biểu 

được đưa ra đều được khách hàng cho điểm tương đối cao. Điều này có thể do những 

nguyên nhân sau: 

3,56

3,52

3,66

3,45 3,5 3,55 3,6 3,65 3,7

Giá cả cạnh tranh so với các công ty phân phối 

khác.

Giá rẻ so với các công ty phân phối khác.

Thông tin về giá cả sản phẩm được công ty cập 

nhập thường xuyên và cung cấp đầy đủ cho 

anh/chị.

3,8

3,72

3,68 3,7 3,72 3,74 3,76 3,78 3,8 3,82

Địa điểm thuận tiện giúp anh/chị dễ dàng mua 

sản phẩm mà công ty phân phối

Phương thức giao hàng của công ty đơn giản, 

nhanh.
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- Đội ngũ nhân viên giao hàng của công ty có kinh nghiệm và trách nhiệm 

cao.  

- Công ty đầu tư các phương tiện vận chuyển có chất lượng tốt. 

 Đánh giá của khách hàng về chính sách xúc tiến bán của công ty Đức Duy 

Hình 2.10 Biểu đồ đánh giá của khách hàng về chinh sách xúc tiến bán của công ty 

 
 

Cả 5 phát biểu đưa ra trong chính sách xúc tiến bán của công ty đã được khách hàng 

đánh giá rất thấp do hạn về khả năng tài chính nên ngân sách cho các hoạt động  tiến 

bán của công ty thực hiện rất ít. Đồng thời nhân viên phòng marketing chưa có kỹ 

năng và kinh nghiệm trong việc thiết kế các chương trình truyền thông. 

 Đánh giá của khách hàng về yếu tố con người của công ty Đức Duy 

Hình 2.11 Biểu đồ đánh giá khách hàng về yếu tố con người 

 

  Khách hàng đồng ý với yếu tố con người của công ty thông qua các biến cn1. Cn2, 

cn3, cn4. Các biến này được hầu hết các khách hàng phỏng vấn cho điểm tương đối 

cao. Điều này có thể do những nguyên nhân sau: 

0 0,5 1 1,5 2

Công ty có nhiều chương trình khuyến mãi dành 

cho khách hàng.

Chương trình quảng cáo của công ty đa dạng 

phong phú về loại hình

Dễ dàng bắt gặp các chương trình quảng cáo của 

công ty trên nhiều phương tiện khác nhau

Thông điệp quảng cáo của công ty ấn tượng

Thông điệp quảng cáo phản ánh đúng chất lượng 

dịch vụ của công ty

1,86

1,72

1,52

1,94

1,86

2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4

Nhân viên của công ty luôn tỏ ra lịch sự, nhã 
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Nhân viên của công ty luôn hiểu rõ và giải thích 

thỏa đáng các yêu cầu của anh/chị
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- Công ty có nguồn nhân lực có trình độ, có nhiều nhân viên lâu năm, đã có 

kinh nghiệm và kỹ năng làm việc tốt. 

- Chế độ tuyển dụng của công ty tập trung vào những người có bằng cấp, có 

trình độ tại các trường đại học. Nhân viên bán hàng đều có ngoại hình ưa nhìn 

và tạo được thiện cảm đối với khách hàng. 

 Đánh giá của khách hàng về quy trình dịch vụ của công ty Đức Duy 

Hình 2.12 Biểu đồ đánh giá khách hàng về quy trình dịch vụ 

 
 

   Qua các điểm số đánh giá của khách hàng về 2 phát biểu đưa ra, khách hàng đánh 

giá cao quy trình dịch vụ của công ty có thể do khách hàng mua sản phẩm của công ty 

rất nhanh chóng và thuận tiện. 

 

 Đánh giá của khách hàng về yếu tố hữu hình của công ty Đức Duy 

Hình 2.13 Biểu đồ đánh giá của khách hàng về các yếu tố hữu hình 
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người mua
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phục vụ giao dịch của công ty

Các hồ sơ, thủ tục, hợp đồng mua bán sản phẩm 

của công ty đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu

Trang phục của cán bộ, nhân viên công ty trang 

nhã, lịch sự và dễ nhận biết
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   Qua bảng trên, ta thấy khách hàng có điểm đồng ý và không đồng ý với các yếu tố 

hữu hình của công ty. Khách hàng chưa hài lòng về không gian trưng bày sản phẩm và 

văn phòng làm việc của công ty do văn phòng được thiết kế chưa có thẩm mỹ tốt và 

bố cục hợp lý. Về trang phục của nhân viên thì công ty chưa thiết kế đồng phục chung 

của công ty tạo ra sự không đồng nhất giữa các nhân viên trong công ty, đồng phục 

của nhân viên bán hàng chưa được đẹp mắt và ấn tượng. Tuy nhiên, khách hàng cũng 

khá hài lòng với các trang thiết bị, hồ sơ thủ tục và hợp đồng mua bán sản phẩm của 

công ty. 

 Đánh giá chung của khách hàng về các chính sách marketing 

 

Hình 2.14 Biểu đồ đánh giá chung của khách hàng  

 

  Ghi chú: 1 – Hoàn toàn không hài lòng; 3 – Bình thường; 5 – Hoàn toàn hài lòng 

 

   Các chính sách dịch vụ, giá, phân phối, yếu tố con người và quy trình dịch vụ của 

công ty đã được khách hàng đánh giá cao. Khách hàng không hài lòng với chính sách 

xúc tiến bán và yếu tố hữu hình của công ty. Do vậy, công ty cần phải cải thiện các 

chính sách đó để có thể giữ chân được các khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới. 

 

2.3.4. Hạn chế của khảo sát 
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   Tuy cuộc khảo sát có những đóng góp tích cực đối với công ty trong việc đánh giá 

kết quả việc thực hiện các chính marketing của công ty nhưng cũng còn một số hạn 

chế: 

 Khảo sát chỉ tập trung vào nhóm khách hàng người tiêu dùng cá nhân nên chưa 

thể đánh giá tổng quát về toàn bộ khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ của 

công ty Đức Duy. 

 Khảo sát chỉ tập trung vào những khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ tại văn 

phòng công ty nên chưa thể đánh giá về khách hàng trên địa bàn thành phố và ở 

những địa phương khác cũng như những khách hàng tiềm năng. 

 

2.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới chính sách marketing – mix 

2.4.1. Các nhân tố bên ngoài 

 Môi trường vĩ mô 

      Sự thay đổi của môi trường vĩ mô có nhiều tác động và ảnh hưởng đến sự phát 

triển của công ty Đức Duy. Nó đã tạo ra những cơ hội và thách thức đối với hoạt động 

kinh doanh của công ty. Để tận dụng những cơ hội hay vượt qua được những thách 

thức thì công ty luôn luôn phải thay đổi các chính sách marketing của mình. 

- Cơ hội kinh doanh đối với công ty 

+ Môi trường nhân khẩu học tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh cho công ty . Hiện 

nay, dân số nước ta gần 90 triệu người với tốc độ tăng dân số khoảng 1,8%.  

Dân số tăng dẫn đến các nhu cầu về các thiết bị nội thất, điện lạnh tăng do đó 

quy mô thị trường tăng. Hiện nay số lượng dân cư sinh sống và làm việc tại 

Hà Nội rất đông. Điều này tạo ra khu vực thị trường đầy tiềm năng hấp dẫn 

cho công ty.  

+ Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong những năm gần đây khoảng 6%, 

Việt Nam được coi là thị trường tiềm năng đầy triển vọng. Tăng trưởng kinh 

tế dẫn đến thu nhập của dân cư tăng làm cho sức mua tăng lên và nhu cầu về 

hàng hóa cũng tăng. Việt Nam đã mở cửa thị trường cho các nhà phân phối 

nước ngoài. Sự hiện diện của các doanh nghiệp FDI trong lĩnh  vực phân phối 

đã giúp cho thị trường phát triển. Cùng với các hoạt động kinh doanh của 

mình, các doanh nghiệp này cũng mang tới công nghệ hiện đại, phương thức 
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quản lý và huấn luyện đội ngũ nhân viên. Công ty có thể học hỏi kinh nghiệm 

của các công ty nước ngoài trong phát triển lĩnh vực phân phối. 

+ Tình hính chính trị đất nước ta phát triển ổn định giúp cho công ty kinh doanh 

và phát triển. Đồng thời nhà nước đã ban hành nhiều chính sách giúp thị 

trường phân phối phát triển ổn định. Các luật liên quan như Luật Thương 

mại, Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Cạnh tranh, Luật 

Điện lực v.v… điều chỉnh toàn bộ lĩnh vực phân phối từ hệ thống pháp lý cho 

hoạt động quản lý việc gia nhập thị trường, hoạt động trên thị trường đến hệ 

thống kiểm tra và giám sát. Các chính sách của Chính phủ không chỉ áp dụng 

cho các nhà phân phối Việt Nam mà còn cho cả người nước ngoài. Việt Nam 

đang từng bước xóa bỏ khoảng cách trong quản lý hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp để tạo ra một môi trường kinh doanh bình đẳng và minh bạch 

hơn. 

+ Sự phát triển vũ bão của khoa học công nghệ đã tạo ra cơ hội mở ra cơ hội 

phát triển kinh doanh cho công ty. Với sự phát triển về hạ tầng internet và 

công nghệ thông tin công mở rộng và phát triển dịch vụ bán hàng qua mạng 

giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc mua sản phẩm của công ty. 

- Những thách thức với công ty: 

+ Hiện nay, tình hình chính trị trên thế giới bất ổn dẫn đến tình hình kinh tế thế 

giới cũng không ổn định. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường kinh tế của 

nước ta. Từ năm 2007 đến nay, lạm phát ở nước ta tăng mạnh, giá cả hàng hóa 

tăng cao hơn so với mức lương làm cơ cấu chi tiêu của người dân thay đổi. 

Các ngân hàng cũng tăng lãi suất huy động gây khó khăn cho công ty trong 

việc vay vốn của ngân hàng đê phục vụ cho mục đích kinh doanh, mở rộng 

quy mô sản xuất. Phân bố thu nhập của dân cư càng rõ gồm: thu nhập cao, 

trung bình thấp. Điều này gây khó khăn cho công ty trong việc đưa ra các 

chính sách đáp ứng được các yêu cầu về dịch vụ, giá bán phù hợp tương ứng 

với từng mức thu nhập. Nước ta cũng đã mở cửa thị trường cho các nhà phân 

phối nước ngoài. Sự hiện diện của các nhà phân phối này sẽ là các đối thủ 

cạnh tranh với công ty. 
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+ Công ty hoạt động phải tuân các quy định của nhà nước về giá nhân công, 

thuế, quảng cáo và bảo vệ môi trường… Những quy định này có thể gây khó 

khăn cho công ty. Mặc dù Việt Nam có nhiều quy định về phân phối nhưng 

vẫn chưa đủ và còn chồng chéo. Khả năng áp dụng và tính ổn định của các 

văn bản pháp luật thay đổi quá nhiều hoặc thay đổi đột ngột (như chính sách 

thuế) khó đảm bảo, gây ra nhiều khó khăn cho các nhà phân phối. Thủ tục 

hành chính đã được cải tiến nhiều nhưng vẫn còn rất phức tạp. Các chính sách 

hỗ trợ của Chính phủ chưa đủ mạnh, các biện pháp chưa đủ nghiêm để thay 

đổi triệt để lĩnh vực phân phối, đặc biệt khi Việt Nam đang mở cửa thị trường 

cho các nhà phân phối nước ngoài. Theo một số đánh giá, Việt Nam không có 

chính sách hỗ trợ về sử dụng đất, tín dụng và thuế cho đầu tư phát triển phân 

phối, đặc biệt cho phát triển cơ sở hạ tầng thương mại. Việt Nam vẫn còn 

thiếu định hướng để dẫn dắt lĩnh vực phân phối phát triển và thúc đẩy vai trò 

của phân phối trong việc kết nối nhà sản xuất và  doanh nhân,  người bán và 

người mua … 

+ Khoa học công nghệ phát triển cũng mang lại nhiều thách thức và khó khăn 

cho công ty. Khoa học phát triển làm cho có nhiều sản phẩm thay thế các sản 

phẩm mà công ty phân phối với giá cả và chức năng tốt hơn. 

 

 Các đối thủ cạnh tranh trong ngành 

   Hiện nay, nền kinh tế phát triển tốc độ đô thị hóa cao, đời sống nhân dân ngày càng 

được cải thiện hơn kéo theo nhu cầu về tiêu dùng tăng trong đó có nhu cầu về các sản 

phẩm nội thất và điện lạnh ngày càng được nâng cao. Do đó hiện nay có nhiều doanh 

nghiệp, công ty phân phối các sản phẩm nội thất và điện lạnh, họ đều là các đối thủ 

cạnh tranh của công ty. Trong lĩnh vực nội thất , công ty Đức Duy có rất nhiều đối thủ 

cạnh tranh. Ngay cạnh công ty cũng có công ty phân phối các sản phẩm nội thất là đối 

thủ cạnh tranh của công ty. Do đó công ty Đức Duy phải nghiên cứu và tìm hiểu rõ 

các chính sách của đối thủ rối đưa ra những chính sách phù hợp nhằm thu hút được 

khách hàng và giữ vững được thị phần trong khu vực. Trong lĩnh vực điện lạnh, Đức 

Duy có rất nhiều đối thủ cạnh tranh là các siêu thị điện máy như Trần Anh, Pico…. 
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Họ có lợi thế các chủng loại sản phẩm cung cấp đa dạng hơn và vốn lớn để tiến hành 

các chính sách xúc tiến bán thu hút người tiêu dùng. 

 

 Khách hàng 

   Do sự tác động của môi trường kinh tế, tự nhiên mà nhu cầu của khách hàng thường 

xuyên biến đổi. Do đó công ty Đức Duy muốn chiếm được nhiều khách hàng thì công 

ty phải nghiên cứu và tìm kiếm các thông tin về thị trường, khách hàng để nắm bắt 

được những sự thay đổi nhu cầu của khách hàng. Từ đó công ty điều chính và thay đổi 

các quyết đinh marketing nhằm thỏa mãn được các nhu cầu mới của khách hàng. 

   Khách hàng của công ty là những nhà bán lẻ, người tiêu dùng cá nhân và các tổ 

chức. 

 

2.4.2. Các nhân tố bên trong 

   Các nhân tố bên trong có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới hoạt động kinh 

doanh nói chung và hoạt động marketing nói riêng của công ty. Môi trường bên doanh 

nghiệp: chính là các yếu tố tồn tại bên trong doanh nghiệp - các đơn vị của doanh 

nghiệp, đội ngũ quản lý và nhân viên của doanh nghiệp có ảnh hưởng đến việc ra 

quyết định của ban lãnh đạo. Các yếu tố nội tại bên trong doanh nghiệp gồm: tổ chức 

hệ thống, nhân sự, tài sản vô hình, khả năng tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật. 

   Bộ máy tổ chức công ty có kinh nghiệm, cơ cấu lao động trong công ty là tương đối 

hợp lý về tuổi, giới tính, trình độ học vấn, nhân viên có bằng đại học chiếm khá đông 

giúp cho công ty có thể đưa ra được những quyết định về các chính sách marketing 

hợp lý và phù hợp với khả năng và mục tiêu của công ty. 

   Nhân sự trong phòng marketing của công ty còn thiếu cho nên các hoạt động nghiên 

cứu thị trường và nghiên cứu hành vi người tiêu dùng của công ty còn yếu. Đồng thời 

việc đào tạo các kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ cũng tác động gián tiếp lên kết quả 

của các chính sách marketing. Kỹ năng của nhân viên bán hàng tốt có thể thu hút gây 

ấn tượng đối với khách hàng. 

   Quy mô của công ty ảnh hưởng đến các chính sách marketing của công ty. Với quy 

mô nhỏ, công ty không thể xây dựng cho mình được tất cả các văn phòng đại diện, hệ 

thống phân phối dịch vụ trên khắp cả nước. Thị trường chủ đạo của công ty tập trung 
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chủ yếu ở Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Đồng thời do khả năng tài chính của công 

ty còn nhỏ, nên hoạt động xúc tiến bán còn tự phát, nhỏ lẻ công ty chưa xây dựng cho 

mình một chiến lược, kế hoạch dài hạn. Chi phí cho quảng cáo là rất khiêm tốn chủ 

yếu trên một số tờ báo. 

   Yếu tố cơ sở vật chất kỹ thuật là yếu tố nội lực không thể thiếu đối với bất kỳ một 

công ty nào. Cơ sở vật chất có thể được coi là nền tảng cho sự phát triển của công ty. 

Với một công ty cơ sở vật chất kỹ thuật kém thì khả năng tồn tại và phát triển là 

không thể. Bởi khi cơ sở vật chất kỹ thuật kém thì công ty không thể gây sự chú ý và 

thu hút được khách hàng an tâm vào dịch vụ mà công ty cung cấp. 

    Công ty đã xây dựng cho mình một bản sắc văn hóa riêng và tôn chỉ hoạt động 

“Hướng tới khách hàng với những dịch vụ hoàn hảo nhất”. Chính nhờ có bản sắc riêng 

này mà nhân viên trong công ty ý thức được rằng mình đang làm việc trong một tổ 

chức và họ sẽ hết mình để phục vụ cho mục đích chung của doanh nghiệp, điều này 

được thể hiện ở thái độ làm việc của nhân viên. Thái độ làm việc của nhân viên sẽ ảnh 

hưởng đến các kết quả của việc thực hiện các chính sách marketing. 

    Các nhân tố bên trong của công ty sẽ quyết định những điểm mạnh và điểm yếu của 

công ty. 

- Điểm mạnh 

+ Công ty đã xây dựng cho mình một tôn chỉ hoạt động “Hướng tới khách hàng 

với những dịch vụ hoàn hảo nhất”. Tất cả các nhân viên, các hoạt động sản 

xuất kinh doanh đều xoay quoanh tôn chỉ này. 

+ Bộ máy tổ chức của công ty có kinh nghiệm, cơ cấu lao động trong công ty là 

tương đối hợp lý về tuổi, giới tính, trình độ học vấn, nhân viên có bằng đại 

học chiếm khá đông. 

+ Qua thời gian hoạt động và phát triển, công ty đã xây dựng cho mình những 

mối quan hệ làm ăn lâu dài. Họ là những khách hàng trung thành với công ty. 

+ Công ty đã bước đầu xây dựng được phòng marketing với những nhân viên có 

trình độ nghiệp vụ và lòng đam mê với nghề nghiệp. Họ được đào tạo bài bản 

và quy củ ở các trường đại học Kinh Tế Quôc Dân, Thương Mại… khả năng 

làm việc tập thể theo nhóm cũng như khả năng được ra quyết định độc lập 

trong mỗi bộ phận mà họ quản lý là những ưu điểm rất lớn. 
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+ Địa điểm trưng bày sản phẩm và phòng làm việc của công ty có vị trí thuận 

tiện cho khách hàng đến mua sản phẩm.  

- Điểm yếu của công ty 

+ Quy mô công ty vẫn còn nhỏ, lượng vốn ít, cơ sở thiết bị yếu. Do vậy, công ty 

không đảm bảo những hợp đồng lớn. 

+ Đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ năng lực, rất năng động, nhiệt tình 

với công việc. Song họ còn rất thiếu kinh nghiệm quả lý cũng như thực hiện 

các nghiệp vụ. Nhất là kinh nghiệm trong đàm phán, giao tiếp, ký kết hợp 

đồng, kinh nghiệm tiếp xúc với các cơ quan công quyền. 

+ Với quy mô còn nhỏ lẻ, công ty không thể xây dựng cho mình được tất cả các 

văn phòng đại diện, hệ thống phân phối dịch vụ trên khắp cả nước. Thị trường 

chủ đạo của công ty tập trung chủ yếu ở Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. 

+ Công ty vẫn chưa đẩy mạnh được quá trình tiêu thụ và hiệu quả ứng dụng 

marketing kinh doanh còn chưa cao. Chính sách marketing - mix còn chưa 

đồng bộ ví dụ như: Công ty muốn thực hiện mục tiêu là đẩy mạnh tiêu thụ sản 

phẩm nhưng mục tiêu này chỉ được thể hiện rõ ở kênh phân phối còn ở khâu 

xúc tiến thì lại chưa có sự chuẩn bị kỹ càng. 

+ Do khả năng tài chính của công ty còn nhỏ, nên hoạt động xúc tiến bán còn tự 

phát, nhỏ lẻ công ty chưa xây dựng cho mình một chiến lược, kế hoạch dài 

hạn. Chi phí cho quảng cáo là rất khiêm tốn chủ yếu trên một số tờ báo. 

+ Hoạt động nghiên cứu thị trường, nghiên cứu hành vi người tiêu dùng của 

công ty còn yếu. 

   Bất cứ một công ty nào trên thị trường đều có những điêm mạnh và điểm yếu của 

mình. Điều quan trọng là phải biết tận dụng những điểm mạnh, những cơ hội và thách 

thức, khắc phục được những điểm yếu thì mới có thể phát triển hơn nữa. 

 

2.5. Nhận xét và đánh giá chung 

   Phần 2 giới thiệu vài nét về công ty Đức Duy cũng như đưa ra một số đặc điểm kinh 

tế kỹ thuật của công ty. Qua đó, chúng ta có thể thấy được bức tranh toàn cảnh về hoạt 

động dịch vụ của công ty. Trong đó, ghi nhận những kết quả mà Đức Duy đã đạt được 
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sau nhiều năm hoạt động kinh doanh đồng thời cũng nêu lên một số điểm cần khắc 

phục trong điểu kiện cạnh tranh hiện tại. 

   Qua việc phân tích thực trạng các chính sách marketing – mix của công ty, ta có thể 

thấy được một số chính sách marketing – mix của công ty đã đạt được những hiệu quả 

tốt bên cạnh đó có những chính sách chưa đạt được hiệu quả. Qua kết quả phân tích 

nghiên cứu đã xác định được đánh giá, nhận xét của khách hàng về các chính sách 

marketing của công ty Đức Duy. Những nhận xét và đánh giá đó của khách hàng là cơ 

sở để đề ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của các công cụ marketing.    
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Phần 3: Các biện pháp hoàn thiện chính sách marketing – mix tại 

công ty Đức Duy 
 

3.1. Định hướng chiến lược kinh doanh và chiến lược marketing của 

công ty 

3.1.1. Chiến lược kinh doanh của công ty 

- Xu hướng phát triển dịch vụ phân phối trong thời gian tới 

   Có thể đánh giá, ngành dịch vụ phân phối ở nước ta trong thời gian tới sẽ phát triển 

theo hướng sau: 

+ Các rào cản về việc gia nhập và rút khỏi hệ thống phân phối sẽ dần được loại 

bỏ theo lộ trình thực hiện các cam kết quốc tế (WTO, BTA, Hiệp định bảo hộ 

và xúc tiến đầu tư Việt-Nhật, ASEAN Cộng) và các cải cách của chính phủ 

nhằm tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thông thoáng cho các nhà đầu tư 

nước ngoài.  

+ Sự thâm nhập ngày càng nhiều các Tập đoàn phân phối đa quốc gia trên thị 

trường Việt Nam, ngoài Big C, Metro Cash & Carry, Cora; nhiều khả năng sẽ 

có thêm Wal-mart của Mỹ, Carrefour của Pháp, các tập đoàn phân phối của 

Nhật, Trung Quốc, ... tạo nên một bức tranh đa dạng trong hệ thống phân phối 

trong nước. Hệ thống phân phối không còn là mảnh đất đặc quyền của các 

doanh nghiệp trong nước, buộc các doanh nghiệp trong nước phải động não chủ 

động tham gia nếu không muốn bị loại “ra rìa” 

+ Quá trình tích tụ và tập trung sẽ diễn ra mạnh mẽ giữa các nhà phân phối trong 

nước tạo thành các chuỗi liên kết với các nhà sản xuất, các ngân hàng để tăng 

cường sức cạnh tranh (đại lý phân phối độc quyền cho thương hiệu Việt Nam, 

đặt các điểm giao dịch, máy ATM tại các siêu thị, chợ...). Một số nhà phân phối 

có tiềm lực sẽ mở rộng hoạt động phân phối ra nước ngoài thông qua liên 

doanh, liên kết với các tập đoàn phân phối nước ngoài hoặc thông qua các trung 

tâm giới thiệu sản phẩm, trung tâm thương mại của Việt Nam ở nước ngoài. 

Lực lượng người Việt Nam kinh doanh ở Nga và các nước Đông Âu cũng sẽ 

trở thành những mắt xích quan trọng trong hệ thống dây phân phối hàng “made 

in Viet Nam” nhưng mang thương hiệu quốc tế thay vì hàng Trung Quốc như 
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hiện nay. Nhiều doanh nghiệp, các hộ nông dân, ngư dân, các làng nghề truyền 

thống do không đủ khả năng xây dựng hệ thống phân phối riêng sẽ tìm cách 

vươn ra thị trường thế giới bằng hình thức giao dịch điện tử.  

+ Phương thức phân phối truyền thống, mua đứt bán đoạn vẫn tồn tại song song 

với các hình thức phân phối hiện đại nhưng sẽ dần thu hẹp và suy yếu, các nhà 

phân phối trong nước sẽ trưởng thành và học hỏi được nhiều kinh nghiệm tổ 

chức quản lý và hiện đại hóa hệ thống của các nhà phân phối nước ngoài để tự 

củng cố hệ thống của mình. Người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ 

những cải cách này. Trước mắt, các Tập đoàn phân phối nước ngoài sẽ tập 

trung vào mở các siêu thị bán buôn và bán lẻ, nhưng dân dần họ sẽ mở rộng 

sang các hình thức bán lẻ không có cửa hàng, chuyên kinh doanh bán hàng qua 

catalogue, điện thoại, internet, máy bán hàng và giao hàng tận nhà... Các hình 

thức này sẽ được du nhập, từng bước hình thành và phát triển ở nước ta. Các 

công ty sản xuất trong nước, đặc biệt là các công ty sản xuất và xuất khẩu nông 

thủy sản sẽ phân phối qua thị trường nước ngoài dưới các hình thức mới như  

hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng chọn ... 

 

   Tóm lại, hệ thống phân phối ở nước ta đang chuyển mình theo hướng hiện đại hóa 

nhưng vẫn còn mang nặng đặc điểm của một nền thương nghiệp quy mô nhỏ. Cùng 

với quá trình thực hiện các cam kết quốc tế và chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, 

trên thị trường sẽ xuất hiện nhiều nhà phân phối lớn đến từ nước ngoài, các loại hình 

phân phối cũng sẽ phát triển đa dạng. Trong bối cảnh đó, yếu tố sống còn quyết định 

sự tồn tại của hệ thống phân phối quốc gia là ý thức liên kết của các doanh nghiệp và 

vai trò hỗ trợ của Nhà nước. Sự liên kết giữa các nhà sản xuất, các nhà phân phối 

trong nước cộng với ý thức thay đổi trong phương thức kinh doanh tập hợp thành một 

khối, đủ sức làm đối trọng với các nhà phân phối nước ngoài. Nhà nước bên cạnh việc 

tìm biện pháp tổ chức lại hệ thống phân phối bán lẻ, cần phải có những quyết sách ưu 

đãi về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tập hợp các nguồn lực nhỏ lẻ thành hệ thống 

nhất quán, có chiều sâu. Nhưng hơn hết, Nhà nước cần phải khẳng định vai trò điều 

tiết thị trường theo hướng lành mạnh hóa, tạo sân chơi bình đẳng cho các nhà phân 
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phối không phân biệt thành phần kinh tế, đồng thời nắm các nhà phân phối lớn để có 

thể chủ động trước những biến động của thị trường. 

- Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh 

   Căn cứ vào thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh qua của công ty đồng thời 

phân tích môi trường vĩ mô và sự cạnh tranh trên thị trường. Công ty đã đề ra những 

mục tiêu cho mình trong thời trong thời gian tới và những kế hoạch để đạt được mục 

tiêu đó. 

   Sự tăng trưởng bình quân mỗi năm của công ty đạt được 10%. 

+ Tổng doanh thu phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 100 tỷ đồng. 

+ Mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bằng việc phân 

phối thêm nhiểu chủng loại sản phẩm mới. Lựa chọn và phát triển mặt hàng 

chủ lực nhằm tạo đà cho sự phát triển lâu dài. 

+ Xây dựng được mạng lưới khách hàng trung thành, cũng như mở rộng quan hệ 

làm ăn với các khách hàng mới, mở rộng thị trường hiện có. 

+ Tạo ra được những dịch vụ có chất lượng cao có tính đồng bộ trong cả quá 

trình dịch vụ và kiểm soát được chất lượng dịch vụ đối với mỗi hợp đồng đã ký 

kết của công ty, xây dựng được lòng tin của khách hàng. 

- Những ưu tiên trong sự phát triển 

   Để đạt được những mục tiêu và kế hoạch đề ra trong quá trình thực hiện công ty sẽ 

có những ưu tiên sau: 

+ Không ngừng mở rộng quy mô. 

+ Giữ vững thị trường hiện có, xây dựng các mối quan hệ lâu dài bền chặt với 

khách hàng đồng thời mở rộng các dịch vụ hoạt động. 

+ Nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty chuẩn bị cơ sở cho sự lâu dài ổn 

định trong thời gian tới. 

- Chiến lược cạnh tranh chủ đạo 

   Với mục tiêu, kế hoạch đề ra công ty cần có một chiến lược cạnh tranh thống nhất 

trong toàn công ty và với tất cả mọi thành viên. Để chiến lược kinh doanh có hiệu 

quả và giành thắng lợi công ty sẽ phải làm tốt các công việc sau: 

+ Phát triển kinh doanh dịch vụ phân phối trên cơ sở thực hiện tốt các công việc 

trong quy trình dịch vụ. 
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+ Giữ vững mối quan hệ tốt với đối tác, bạn hàng và nhà cung ứng. Đồng thời 

tích cực tìm kiếm các bạn hàng mới. 

+ Không ngừng nâng cao sức cạnh tranh của công ty nhằm giữ vững được thị 

trường hiện có và khai thác thị trường tiềm năng thông qua việc phát huy 

những ưu điểm và lợi thế của mình so với các đối thủ cạnh tranh khác. 

+ Tăng cường nghiên cứu và ứng dụng marketing trong chiến lược kinh doanh 

của mình với trụ cột là nâng cao chất lượng dịch vụ, chiến lược giá cả mềm 

dẻo, linh hoạt phù hợp với từng đối tượng khách hàng; chiến lược xúc tiến 

hỗn hợp với việc tăng cường công tác thông tin, quảng cáo bằng nhiều hình 

thức; tăng cường chăm sóc khách hàng hiện có và xây dựng mối quan hệ với 

khách hàng tiểm năng. 

+ Thực hiện phương châm vừa học vừa làm, kết hợp với đào tạo ngắn hạn và 

dài hạn đối với đội ngũ cán bộ để đáp ứng được những nhu cầu kinh doanh 

trước mắt và lâu dài. 

+ Tăng cường củng cố và nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm khai thác triệt 

để hoạt động kinh doanh này. 

 

3.1.2. Chiến lược marketing của công ty 

- Thị trường mục tiêu 

   Chiến lược phát triển trong thời gian tới của công ty là ưu tiên việc giữ vững thị 

trường hiện có, đồng thời không ngừng mở rộng thị trường tiểm năng. Đối tượng phục 

vụ của công ty Đức Duy là những người tiêu dùng cuối cùng, những đơn vị thương 

mại (kinh doanh lại), các đơn vị tổ chức cá nhân, liên doanh, nước ngoài, các cơ quan, 

tổ chức thuộc nhà nước. Tùy theo khả năng và phương thức thanh toán, có thể phân 

chia khách hàng thành các nhóm để có các chiến lược, chiến thuật kinh doanh phù 

hợp: 

+ Nhóm 1: Khách hàng mua lẻ. 

+ Nhóm 2: Khách hàng đại lý. 

+ Nhóm 3: Các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng vốn tự có 

+ Nhóm 4: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước. 
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   Về mặt địa lý, qua việc nghiên cứu công ty đã xác định được những thị trường mục 

tiêu. Tập trung chủ yếu ở khu vực phía bắc với trung tâm là Hà Nội – Hải phòng – 

Quảng Ninh đó là thị trường quen thuộc của công ty trong suốt thời gian qua. Công ty 

không ngừng lớn mạnh cùng với các khách hàng của mình trên đoạn thị trường đó. 

- Định vị công ty và xây dựng thương hiện của công ty trên thị trường 

   Sau khi đã xác định thị trường mục tiêu, công ty sẽ phải giải quyết việc xâm nhập 

vào thị trường, việc xây dựng hình ảnh của công ty trong tâm trí người tiêu dùng. 

Đồng thời công ty cũng phải xác định vị trí của các đối thủ cạnh tranh trong tâm trí 

của người tiêu dùng. So sánh vị trí tương quan của công ty với các đối thủ cạnh tranh 

trên thị trường là rất quan trọng để công ty đưa ra quyết định cạnh tranh của mình và 

chọn vị trí nào trên thị trường. Với công ty Đức Duy, vị trí được lựa chọn là cung cấp 

các dịch vụ khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh bằng cách nâng cao chất lượng 

dịch vụ, quan tâm đến khách hàng hơn. Biết được khó có thể cạnh tranh với các đối 

thủ nặng ký trên thị trường nếu như công ty cũng có dịch vụ và giá giống như đối thủ. 

Do vậy, công ty sẽ tìm cách làm cho dịch vụ, hình ảnh của công ty khác biệt trước con 

mắt của những người mua tiềm năng. Cụ thể, công ty sẽ quyết định cung ứng cho 

khách hàng dịch vụ có giá trị cao và chất lượng cao bằng cách tạo ra những dịch vụ hỗ 

trợ có chất lượng hơn hẳn đối thủ cạnh tranh, tuyển chọn những nhân viên có năng 

lực, nghiệp vụ tốt, lòng ham mê nghề nghiệp để giao tiếp với khách hàng. 

   Việc định vị công ty trên thị trường bao gồm 2 công việc chủ đạo là xác định vị trí 

của công ty trên thị trường, sau đó xây dựng hình ảnh của công ty trên thị trường. 

Công ty Đức Duy đã xây dựng cho mình thương hiêu Đức Duy Funiture  và đang nỗ 

lực hết mình để xây dựng vị trí thương hiệu này trên thị trường bằng nhiều biện pháp 

đồng bộ 

 

3.2. Biện pháp 1: Xây dựng và thiết kế kế hoạch truyền thông cho 

dịch vụ của công ty Đức Duy 

   Công ty Đức Duy từ khi thành lập đến nay chưa thực sự chú trọng đến các chính 

sách xúc tiến bán như quảng cáo, khuyến mãi, bán hàng trực tiếp, marketing trực 

tiếp… Vì vậy, biện pháp đầu tiên của công ty sẽ là xây dựng chương trình truyền 

thông cho công ty nhằm cải thiện chính sách xúc tiến bán của công ty. 
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3.2.1. Mục tiêu của biện pháp 

   Nâng cao doanh số bán hàng của công ty và cải thiện chính sách xúc tiến bán của 

công ty nhằm giữ chân được những khách hàng cũ đồng thời thu hút thêm được nhiều 

khách hàng mới biết đến và sử dụng dịch vụ của công ty. 

 

3.2.2. Căn cứ của biện pháp 

   Dựa vào thực trạng chính sách xúc tiến bán của công ty hiện nay còn rất ít và không 

rầm rộ.  

   Dựa vào kết quả cuộc điều tra và phân tích đánh giá của khách hàng về chính sách 

xúc tiến bán của công ty ở chương 2 (mức điểm 1.92/5.00) cho thấy khách hàng không 

hài lòng về các chính sách xúc tiến bán mà công ty đang thực hiện. 

  Dựa vào mục tiêu kinh doanh của công ty là xây dựng mạng lưới khách hàng trung 

thành, thu hút khách hàng mới và mở rộng thị trường. 

 

3.2.3. Nội dung của biện pháp 

 Mục tiêu truyền thông 

   Chương trình truyền thông có 2 mục tiêu: 

- Mục tiêu doanh số: Sau khi thực hiện chương trình dự kiến doanh thu công ty 

tăng thêm 6% so với năm trước. 

- Mục tiêu truyền thông: Tăng mức độ biết đến công ty của người tiêu dùng. 

Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về dịch vụ của công ty. 

 Các thành phần truyền thông marketing 

   Do những hạn chế về nguồn vốn nên công ty chỉ chọn 3 trong 5 thành phần truyền 

thông marketing là quảng cáo, khuyến mãi, marketing trực tiếp để thực hiện chương 

trình truyền thông. 

- Quảng cáo 

  Quảng cáo giúp cho truyền đạt tới một lượng lớn khách hàng thông tin về công ty , 

giúp cho người tiêu dùng biết đến dịch vụ của công ty và thúc đẩy quá trình mua hàng 

của khách hàng. 
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  Công ty tiến hành quảng cáo trên truyền hình, báo chí và đặt banner quảng cáo tại 

các trang báo điện tử. Trên truyền hình, công ty đăng ký quảng cáo pop – up trong các 

bảng chữ giới thiệu chương trình trên kênh vtv3 tại thời điểm là 11h55 với thời lượng 

là 10s, từ ngày 1 đến ngày mùng 10 mỗi tháng và trong 3 tháng. Báo Hà nội mới: 

quảng cáo trên ½ trang ngang trang trong đen trắng trong 4 số với hình ảnh, thông tin 

về công ty các chương trình khuyến mãi của công ty và kèm theo phiếu mua hàng trị 

giá 1 triệu đồng. Quảng cáo banner bên trái cố định 3 trên mạng 24h.com.vn trong 

chuyên mục nhóm 2 với kích thước 210*480 pixel trong 3 tháng. 

- Khuyến mại 

   Khuyến mãi cũng là một hình thức kích thích khách hàng mua sản phẩm một cách 

hiệu quả. Công ty chú trọng thực hiện chương trình khuyến mãi tới khách hàng là 

giảm giá và tặng quà. Thời gian áp dụng khuyến mãi là 3 tháng đối với tất cả các 

khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty. Công ty giảm giá dưới hình thức phát phiếu 

mua hàng giá trị 1 triệu đồng trong phần quảng cáo ở tạp chí gia đình và xã hội. Tặng 

áo phông có in tên của công ty cho các khách hàng đến mua sản phẩm mà công ty 

phân phối 

- Marketing trực tiếp 

  Trong chương trình truyền thông này, công ty sử dụng hình thức marketing trực tiếp 

đó là marketing qua thư điện tử. Nhân viên phòng marketing gửi thư điện tử đến danh 

mục khách hàng của công ty các thông tin về các sản phẩm mới mà công ty phân phối 

và các chương trình khuyến mãi.  

 Dự kiến ngân sách cho các phương tiện truyền thông 

- Quảng cáo 

 Dự tính chi phí thuê thiết kế pop – up quảng cáo, thiết kế quảng cáo trên báo, banner 

quảng cáo khoảng 15 triệu VNĐ. Chi phí dự tính cho việc phát sóng các chương trình 

quảng cáo. 

+ Truyền hình: Đơn giá 1 lần phát sóng là 1 triệu đồng/10s. Vậy chi phí phát 

sóng pop – up quảng cáo là: 1x10x3 = 30 triệu đồng. 

+ Báo Hà nội mới: Đơn giá đăng quảng cáo trên ½ trang ngang trang trong đen 

trắng là 6 triệu đồng/1 lần đăng. Vậy tổng chi phí quảng cáo trên báo là 6x4 = 

24 triệu đồng. 
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+ Banner quảng cáo:  Đơn giá đăng quảng cáo trên trang web 24h.com.vn là 2,5 

triệu đồng/tuần. Tổng chi phí quảng cáo bằng banner là 2,5x4x3= 30 triệu đồng 

   Vậy tổng ngân sách cho hoạt động quảng cáo là 84 triệu đồng. 

- Khuyến mãi 

   Dự tính công ty phát 1000 phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng thông qua báo Hà nội 

mới. Và chi phí thuê các xưởng may tặng phẩm là 42 triệu đồng. Vậy tổng ngân sách 

cho hoạt động khuyến mãi là 142 triệu đồng. 

- Marketing trực tiếp: Hình thức marketing qua thư điện tử được giao cho nhân 

viên phòng marketing thực hiện. Do vậy công ty tốn rất ít chi phí cho hoạt động này. 

Dự kiến ngân sách cho hoạt động này là 5 triệu đồng. 

 Tổng ngân sách truyền thông 

   Từ ngân sách dự kiến cho các thành phần của truyền thông marketing được tính toán 

ở trên một cách tương đối cụ thể, tổng ngân sách truyền thông sẽ được tính theo bảng 

sau: 

Bảng 3.1 Tổng ngân sách truyền thông 

Chỉ tiêu Thời gian Ngân sách 

( VNĐ ) 

1.Quảng cáo   

- Truyền hình 3 tháng 30.000.000 

- Báo 1 tháng 24.000.000 

- Trên website 3 tháng 30.000.000 

- Thuê thiết kế quảng cáo  15.000.000 

2. Khuyến mại 3 tháng 142.000.000 

3. Marketing trực tiếp  5.000.000 

Tổng  246.000.000 

 

 Thông tin phản hồi 

  Để thuận tiện cho việc thu thập thông tin phản hồi, chúng tôi đưa ra các kênh thu 

thập thông tin phản hồi như sau: 
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- Đưa lên trang web giới thiệu sản phẩm hoặc tờ rơi các câu hỏi thường gặp ( 

FAQ) , nhằm giúp giải đáp các thắc mắc của khách hàng. Kênh này có chi 

phí thấp, lại thuận tiện cho cả khách hàng và doanh nghiệp, giúp cho những 

câu hỏi thường có của khách hàng được giải đáp một cách rõ ràng và cụ thể. 

Nhưng khi thiết lập kênh này có một số khó khăn gặp phải, đó là việc đưa 

ra các câu hỏi thường gặp phải có tính thông dụng, khách hàng thương 

xuyên gặp phải.  

- Qua bảng câu hỏi: Sau mỗi chương trình truyền thông, công ty cần thực 

hiện nghiên cứu marketing, nhằm có được các thông tin phản hồi từ người 

tiêu dùng. Đây là một kênh tích cực và hữu hiệu nhất giúp cho công ty hiểu 

rõ về sản phẩm và những mong muốn cũng như đánh giá của người tiêu 

dùng về sản phẩm. Tuy nhiên, kênh thu thập này có chi phí tương đối lớn. 

   Đưa ra các thông tin liên hệ tại các banner quảng cáo. Các thông tin liên hệ này gồm 

có website, e-mail, địa chỉ, số điện thoại. Các thông tin này nhằm giúp cho người tiêu 

dùng  dễ dàng liên hệ được với nhà sản xuất để đưa ra các thông tin phản hồi của 

mình. 

 Phương án triển khai 

-    Quảng cáo 

+ Truyền hình: Liên hệ thiết kế các pop - up quảng cáo, đưa ra yêu cầu đối với 

pop - up quảng cáo và mức giá. Hai bên thương thảo hợp đồng, đưa ra hạn chót 

cho pop - up quảng cáo . Liên hệ với các nhà đài: đài truyền hình Việt Nam để 

đàm phán kí hợp đồng quảng cáo tại các đài theo phương án đã được đề ra ở 

trên. Nhận pop - up quảng cáo, xin giấy phép và gửi tới các đài truyền hình chờ 

ngày lên sóng. 

+ Tạp trí: Thuê designer thiết kế một quảng cáo trên 1/2 trang báo với nội dung 

chính là quảng cáo về công ty và chương trình khuyến mại của công ty. Liên hệ 

tới tờ báo đã được đưa ra ở trên để thương thảo việc thuê quảng cáo tại các tạp 

chí đó. Nhận thiết kế của designer, tham gia chỉnh sửa để hoàn thành trang 

quảng cáo. Xin giấy phép, gửi tới các báo để tiến hành quảng cáo. 
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+ Trên trang web: Thuê designer thiết kế banner quảng cáo. Liên hệ với trang báo 

24h.com.vn để đăng ký quảng cáo và ký kết hợp đồng. Nhận banner gửi tới 

trang báo điện tử để tiến hành quảng cáo. 

- Khuyến mại 

+ Lên kế hoạch quảng cáo, xin giấy phép của các cơ quan chức năng. 

+  Dự tính doanh số trong thời gian khuyến mại và chi phí cho hoạt động khuyến 

mãi. Thuê công ty sản xuất các tặng phẩm cho khách hàng. Nhận hàng từ các 

công ty và bắt đầu chướng trình khuyến mãi.  

- Marketing trực tiếp 

+ Lập danh sách khách hàng cần cần gửi. 

+ Thiết kế nội dung thư và giao nhiệm vụ cho nhân viên gửi thư 

 Phương án đo lường và đánh giá 

- Doanh số: Cuối mỗi tháng, tổng hợp doanh số bán hàng trong tháng để tính 

toán so sánh với cùng kì năm trước cũng như đánh giá mức độ thành công của 

từng kế hoạch truyền thông. Cuối mỗi quý, tổng hợp lại các tháng để đánh giá 

về doanh số bán, hiệu quả của truyền thông. Kết thúc chương trình truyền 

thông, tổng hợp lại doanh số bán để xác định được việc có đạt được mục tiêu 

về doanh số hay không? Đo lường so với mục tiêu đề ra để đánh giá về sự 

thành công của kế hoạch truyền thông và rút ra những nhận xét cũng như điểm 

còn thiếu trong kế hoạch truyền thông. 

- Truyền thông: Cách hiệu quả nhất để đo lường kết quả của chương trình có đạt 

được các mục tiêu về truyền thông hay không là sử dụng bảng câu hỏi. Có thể 

lồng ghép với bảng câu hỏi ở thông tin phản hồi để thu thập thông tin một cách 

thuận tiện nhất. Từ bảng câu hỏi, sử dung phần mềm SPSS để đo lường và đánh 

giá kết quả đạt đươc, các mục tiêu về truyền thông, thị phần có đạt được hay 

không. 

 

3.2.4. Ước tính chi phí và hiệu quả 

  Theo kế hoạch, sau khi thực hiện chương trình truyền thông, doanh số của công ty sẽ 

tăng lên 6% so với năm trước. Vậy doanh thu tăng thêm: 34.811 x 6% = 2.088,66 triệu 

đồng. 
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Bảng 3.2 Hiệu quả và kết quả của chương trình truyền thông 

           ĐVT: Triệu Đồng 

STT Chỉ tiêu Giá trị 

1. 
Doanh thu tăng thêm do công ty thực hiện chương trình truyền 

thông 

2.088,6 

2. Giá vốn hàng bán tăng thêm (bằng 87% doanh thu tăng thêm) 1.817,1 

3. Lợi nhuận gộp tăng thêm (3 = 1 - 2) 271,5 

4. Tổng chi phí của biện pháp 246,0 

5. Lợi nhuận tăng thêm (5 = 3 - 4) 25,5 

 

 

3.3. Biện pháp 2: Hoàn thiện các yếu tố hữu hình của công ty Đức 

Duy 

3.3.1 Mục tiêu: 

Theo khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng về yếu tố phương tiện hữu hình của 

công ty Đức Duy thì khách hàng chỉ đánh giá nhân tố này ở mức trung bình 

(2,66/5,00) vì vậy mục tiêu của giải pháp này là nâng cao cải thiện các yếu tố hữu 

hình của công ty lên nhằm thỏa mãn được các yêu cầu của khách hàng nâng mức đánh 

giá của khách hàng về các yếu tố hữu hình của công ty. 

Để làm được điều đó cần nâng cấp cơ sở vật chất, các trang thiết bị làm việc, trang 

phục nhân viên có tính bền vững, lâu dài. Qua đó nâng cao hiệu quả làm việc của cán 

bộ, nhân viên và tạo sự thoải mái, thuận tiện cho khách hàng khi tiêu dùng dịch vụ của 

công ty. Hoàn thiện các yếu tố hữu hình cũng  nâng cao sự hài lòng của khách hàng 

đối với công ty giúp cho công ty giữ chân được khách hàng và thiết lập được hệ thống 

khách hàng trung thành.  

Thông qua việc thu hút được khách hàng mới, biện pháp này cũng giúp công ty 

tăng doanh thu. Dự tính doanh thu công ty tăng 4%. 

3.3.2. Căn cứ biện pháp: 
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   Dựa vào cuộc điều ý kiến của khách hàng và phân tích dữ liệu tại chương 2 thì 

các biến của yếu tố hữu hình được khách hàng đánh giá không cao (mức điểm 

2,66/5,00) 

    Dựa vào mục tiêu cung cấp cho khách hàng dịch vụ có chất lượng cao, xây dựng 

được lòng tin của khách hàng và nâng cao đánh giá của khách hàng về các yếu tố hữu 

hình của công ty. 

Căn cứ vào 2 điều ở trên, cần phải đưa ra các biện pháp nâng cao các yếu tố hữu 

hình để đạt mục tiêu xây dựng đươc lòng tin, ấn tượng của khách hàng đối với dịch vụ 

của công ty . 

 

3.3.3. Nội dung biện pháp: 

Công ty Đức Duy cần phải cải thiện và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm 

ngày càng đạt được sự thỏa mãn của khách hàng bằng biện pháp như sau: 

+  Cải thiện không gian nơi làm việc và đón tiếp khách hàng: Cụ thể, trang bị máy 

điều hòa nhiệt độ tại tầng 1 nơi trưng bày sản phẩm và văn phòng giao dịch của công 

ty tạo sự thoải mái cho khách hàng đến mua sản phẩm của công ty, khắc phục sự tác 

động của tiếng ồn từ bên ngoài bằng cách sử dụng các cửa cách âm giúp khách hàng 

có thể tập trung quan sát và xem các sản phẩm được trưng bày tại công ty hay nghe 

những sự tư vấn của nhân viên bán hàng rõ hơn, tăng cường ánh sáng cho khách hàng 

dễ nhận biết các sản phẩm hơn bằng cách lắp thêm các đèn chiếu sáng, sơn lại văn 

phòng công ty với màu sáng tạo cảm giác sạch sẽ gây ấn tượng thu hút khách hàng.  

+ Ngoài các bảng hướng dẫn các nội qui, qui trình làm việc, thủ tục hồ sơ được thiết 

kế và lắp đặt ở những vị trí thuận  tiện quan sát như hiện nay, cần in sẵn quyển danh 

mục sản phẩm có nội dung thông tin cần thiết cho khách hàng: các sản phẩm hiện nay 

công ty đang phân phối số điện thoại tư vấn, chăm sóc khách hàng,  … Các quyển 

danh mục này được thiết kế với hình ảnh và màu sắc đơn giản, và được đặt trên các kệ 

sách gần cửa ra vào của công ty. Khách hàng có thể cầm quyển danh mục này về nhà 

qua đó giới thiệu thêm các khách hàng mới cho công ty.. 

+ Thiết kế và làm lại biển hiệu của công ty để khách hàng dễ nhận biết khi đi qua khu 

vực này 
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+ Trang bị cho toàn bộ nhân viên công ty đồng phục làm việc với màu sắc trang nhã, 

lịch sự. Hình ảnh, trang phục của nhân viên sẽ tạo ra được ảnh hưởng tới khách hàng. 

Nếu trang phục của nhân viên trang nhã lịch sự thì chứng tỏ công tác tổ chức của công 

ty chuyên nghiệp. Qua đó khách hàng có thể yên tâm và tin tưởng vào dịch vụ của 

công ty.  

3.3.4. Dự kiến kế hoạch triển khai thực hiện: 

+ Lập kế hoạch và phương án sửa chữa văn phòng công ty trước 3 tháng so với kế 

hoạch thực hiện. 

+ Thiết kế và làm lại bảng hiệu đã được công ty giao khoán cho các công ty, cá nhân 

ngoài làm. Thời gian làm lại bảng hiệu là 2 tuần. 

+ Việc thiết kế và in danh mục sản phẩm là việc khá đơn giản và cấp bách cần làm 

ngay. Những thông tin trên danh mục cần được phát hành ngay để khách hàng có 

những thông tin cần thiết để biết và gần gũi với công ty nhiều hơn.. 

+ Phân công phòng hành chính của công ty trong việc liên hệ thiết kế và may đo trang 

phục của cán bộ công nhân viên. 

 

3.3.5. Ước tính chi phí và hiệu quả: 

Như mục tiêu đã đề ra, biện pháp này tăng doanh số của công ty 3% so với năm 

trước. Vậy tổng doanh số tăng thêm là:  34.811x4%= 1392,44 triệu đồng 

  

Bảng 3.3 : Khái quát chi phí thực hiện biện pháp 2 

          ĐVT: Triệu đồng 

STT Công việc Nội dung Chi phí 

1 Sửa chữa văn phòng 

Sơn lại tường  100.000.000 

Thay cửa cách âm  9.000.000 

Thiết kế lại bảng hiệu và 

lắp thêm đèn chiếu sáng 
6.000.000 

2 
Thiết kế và may đo trang 

phục 

May trang phục cho cán 

bộ, nhân viên(64 nhân 

viên) 

46.000.000 
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3 Thiết  kế và in ấn danh mục  In danh mục 10.000.000 

Tổng = 1+ 2 +3 161.000.000 

 

Bảng 3.4 Kết quả và hiệu quả của biện pháp 2 

          ĐVT: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Giá trị 

1. Doanh thu tăng thêm thực hiện biện pháp 2 là 4% 1.392,44 

2. Giá vốn hàng bán tăng thêm (bằng 87% doanh thu) 1.211,42 

3. Lợi nhuận gộp (3 = 1 - 2) 181.02 

4. Tổng chi phí của biện pháp 171.00 

5. Lợi nhuận tăng thêm (5 = 3 - 4) 10.02 

 

3.3. Tổng hợp các biện pháp 

   Chương 3 đã đưa ra 2 biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các chính sách 

marketing – mix của công ty TNHH SX – TM & XNK Đức Duy. Biện pháp thứ nhất 

“Xây dựng và thiết kế kế hoạch truyền thông cho dịch vụ của công ty Đức Duy” nhằm 

cải thiện và nâng cao hiệu quả chính sách xúc tiến bán của công ty. Biện pháp này 

khắc phục được những điểm yếu của chính sách xúc tiến bán của công ty qua đó nâng 

cao sự hài lòng của khách hàng về các chính sách marketing của công ty. Biện pháp 

cũng giúp cho công ty giữ chân được các khách hàng cũ và thu hút được các khách 

hàng mới đồng thời giúp cho công ty tăng doanh số bán. Biện pháp thứ hai “Nâng cao 

các yếu tố hữu hình của công ty ” được đưa ra dựa trên căn cứ vào kết quả điều tra 

đánh giá của khách hàng về chính sách marketing mix của công ty. Biện pháp này cải 

thiện các yếu tố hữu hình của công ty giúp cho khách hàng thuận tiện và thoải mái khi 

sử dụng dịch vụ của công ty.  
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   Bảng 3.6 Tổng hợp kết quả của các biện pháp 

                                                                                                               ĐVT: Triệu đồng 

Biện pháp 

Doanh thu tăng 

thêm do biện 

pháp 

Chi phí của biện 

pháp 

Lợi nhuận tăng 

thêm do biện 

pháp 

Biện pháp 1 2.088,60 246,00 25,50 

Biện pháp 2 1.392,44 171,00 10.02 

Tổng cộng:  3.480,04 417,00 35,52 

 

   Kết quả mà 2 biện pháp mang lại đều làm doanh thu và lợi nhuận tăng thêm. Như 

vậy áp dụng 2 biện pháp công ty làm hài lòng thỏa mãn các khách hàng và nâng cao 

hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. 
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KẾT LUẬN 

Trong kinh doanh dịch vụ ngoài những khó khăn từ hoạt động kinh doanh thường 

mang lại thì đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ còn phải đối phó với nhiều 

khó khăn do các đặc tính của dịch vụ quy định. Tuy nhiên, do sự phát triển không 

ngừng của kinh tế xã hội, ngành dịch vụ vẫn phát triển và ngày càng mở rộng bất chấp 

những khó khăn vốn có. Trong quá trình phát triển đó, các nhà kinh doanh dịch vụ đã 

nhận ra vai trò của marketing dịch vụ. Cùng với tốc độ phát triển của ngành là sự gia 

tăng mức độ cạnh tranh trên thị trường. Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt, 

các doanh nghiệp luôn cố gắng hoàn thiện môi trường dịch vụ, quá trình tổ chức cung 

ứng dịch vụ cũng như hiệu quả của các công cụ chính sách marketing nhằm nâng cao 

khả năng cạnh tranh cho sản phẩm dịch vụ của mình. 

  Qua một thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế tại công ty TNHH SX – TM &  SXK 

Đức Duy, em đã nhận thấy đây là một công ty phát triển ổn định. Trong những năm 

qua, hoạt động kinh doanh của công ty luôn phát triển ổn định ngay cả khi nền kinh tế 

bị khủng hoảng. Bí quyết thành công của công ty là không ngừng nâng cao chất lượng 

dịch vụ, đảm bảo cung cấp cho khách hàng những dịch vụ có chất lượng tốt. Đặc biệt 

là hiệu quả của một số hoạt động marketing mà công ty thực hiện như xác định thị 

trường mục tiêu và áp dụng các chính sách công cụ marketing. Vì vậy, công ty tạo ra 

được uy tín vói khách hàng vào tạo dựng được nhiều khách hàng trung thành. Tuy 

nhiên những hoạt động marketing của công ty thường mang tính tự phát chưa có tính 

hệ thống, chưa có một chiến lược kế hoạch dài hạn đồng bộ cho toàn công ty. Qua 

phân tích đánh giá tình hình thực tiễn hoạt động kinh doanh dịch vụ phân phối của 

công ty, em có đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện các công cụ marketing – mix. 

Những giải pháp này chưa phải là tốt nhất những em tin tưởng nó sẽ là tài liệu tham 

khảo có giá trị đối với hoạt động marketing của công ty. 

   Do hạn chế về thời gian, trình độ và nhận thức cũng như khả năng diễn đạt, đồ án tốt 

nghiệp của em không tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận được sự góp ý chỉ 

bảo của các thầy cô để bản đồ án tốt nghiệp được hoàn thiện hơn, những giải pháp nêu 

nên trong bài viết có tính khả thi hơn. Một lần nữa em xin trân trọng cảm ơn các thầy, 

cô trong Khoa Kinh tế và Quản lý Trường đại học Bách khoa Hà Nội, các cán bộ nhân 
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viên tại Công ty TNHH SX – TM & XNK Đức Duy, đặc biệt là thầy Nguyễn Tiến 

Dũng đã tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành đồ án tốt nghiệp 

này.  

 

Sinh viên thực hiện 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1 : BẢNG CÂU HỎI 

Phiếu thu thập ý kiến khách hàng 

Xin chào anh/chị . Đây là phiếu thu thập nhằm thăm dò ý kiến của khách hàng về các 

chính sách marketing - mix của Công ty TNHH SX – TM &XNK Đức Duy. Xin 

anh/chị vài phút trả lời một số câu hỏi ở phía dưới. Anh/chị hãy khoanh tròn vào mức 

độ đồng ý của mình. 

 

Nội dung 

Hoàn 

toàn 

phản 

đối 

Phản 

đối 

Bình 

thườn

g 

Đồng 

ý 

Hoàn 

toàn 

đồng 

ý 

Chính sách sản phẩm 

1 Công ty phân phối nhiều chủng loại sản phẩm. 1 2 3 4 5 

2 
Công ty luôn phân phối các sản phẩm chất lượng có uy 

tín. 
1 2 3 4 5 

3 
Các thông tin về dịch vụ, sản phẩm được cung cấp rất 

đầy đủ và dễ hiểu. 
1 2 3 4 5 

4 
Số lượng mặt hàng công ty phân phối nhiều hơn các 

công ty, siêu thị cạnh tranh khác. 
1 2 3 4 5 

5 Các dịch vụ hỗ trợ của công ty có chất lượng tốt. 1 2 3 4 5 

Chính sách giá 

6 Giá cả cạnh tranh so với các công ty phân phối khác. 1 2 3 4 5 

7 Giá rẻ so với các công ty phân phối khác. 1 2 3 4 5 

8 
Thông tin về giá cả sản phẩm được công ty cập nhập 

thường xuyên và cung cấp đầy đủ cho anh/chị. 
1 2 3 4 5 

Chính sách phân phối  

10 
Địa điểm thuận tiện giúp anh/chị dễ dàng mua sản 

phẩm mà công ty phân phối. 
1 2 3 4 5 

11 Phương thức giao hàng của công ty đơn giản, nhanh. 1 2 3 4 5 

Chính sách xúc tiến bán 

12 
Công ty có nhiều chương trình khuyến mãi dành cho 

khách hàng. 
1 2 3 4 5 

13 
Chương trình quảng cáo của công ty đa dạng phong 

phú về loại hình. 
1 2 3 4 5 

14 
Dễ dàng bắt gặp các chương trình quảng cáo của công 

ty trên nhiều phương tiện khác nhau. 
1 2 3 4 5 

15 Thông điệp quảng cáo của công ty ấn tượng. 1 2 3 4 5 

16 
Thông điệp quảng cáo của công ty phản ánh đúng chất 

lượng dịch vụ của công ty. 
1 2 3 4 5 

Yếu tố con người 
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17 
Nhân viên của công ty luôn tỏ ra lịch sự, nhã nhặn với 

anh/chị. 
1 2 3 4 5 

18 
Những hướng dẫn, trả lời của nhân viên công ty làm 

cho anh/chị yên tâm. 
1 2 3 4 5 

19 
Khi anh/chị thắc mắc, khiếu nại nhân viên luôn giải 

quyết kịp thời thỏa đáng. 
1 2 3 4 5 

20 
Nhân viên của công ty luôn hiểu thấu đáo, nắm bắt và 

giải thích thỏa đáng các yêu cầu của anh/chị. 
1 2 3 4 5 

Quy trình dịch vụ 

21 
Quy trình làm việc của công ty đơn thuận tiện cho 

người mua. 
1 2 3 4 5 

22 
Anh/chị mua sản phẩm công ty phân phối nhanh 

chóng. 
1 2 3 4 5 

Yếu tố hữu hình 

23 
Không gian trưng bày, văn phòng công ty rộng rãi, 

sạch sẽ. 
1 2 3 4 5 

24 
Anh/chị yên tâm, tin tưởng các thiết bị, máy móc phục 

vụ giao dịch của công ty. 
1 2 3 4 5 

25 
Các hồ sơ, thủ tục, hợp đồng mua bán sản phẩm của 

công ty đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu. 
1 2 3 4 5 

26 
Trang phục của cán bộ, nhân viên công ty trang nhã, 

lịch sự và dễ nhận biết. 
1 2 3 4 5 

 

Một cách tổng quát xin anh/chị vui lòng cho biết mức độ hài lòng của mình về 

các chính sách marketing – mix của công ty Đức Duy: 

 

 

 

Nội dung 

Hoàn 

toàn 

không 

hài 

lòng 

Khôn

g Hài 

lòng 

Bình 

thườn

g 

Hài 

lòng 

Hoàn 

toàn 

hài 

lòng 

1 Chính sách sản phẩm dịch vụ 1 2 3 4 5 

2 Chính sách giá 1 2 3 4 5 

3 Chính sách phân phối 1 2 3 4 5 

4 Chính sách xúc tiến hỗn hợp 1 2 3 4 5 

5 Yếu tố con người 1 2 3 4 5 

6 Quy trình dịch vụ 1 2 3 4 5 

7 Yếu tố hữu hình 1 2 3 4 5 

 

 

Những ý kiến đóng góp khác của anh/chị về các chính sách marketing - mix của 

công ty: 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 

 

Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của anh/chị! 
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Phụ lục 2 :                      BẢNG CÂN ĐỐI  KẾ TOÁN 
             Tại ngày 01/03/2009 Mẫu số B01 - DNN  

     Đơn vị tính: VNĐ 

TÀI SẢN 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 
Số cuối năm Số đầu năm 

A B C 1 2 

A. Tài sản ngắn hạn (100=110 – 120 

+ 130 + 140 + 150) 
100  9.470.040.026 11.841.995.106 

I. Tiền và các khoản tương đương 

tiền 
110 (III.01) 4.119.199.099 993.588.176 

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 (III.05)   

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130  1.318.353.278 3.435.641.261 

1. Phải thu khách hàng 131  1.175.959.685 3.366.392.761 

2. Trả trước cho người bán 132    

3. Các khoản phải thu khác 138  142.393.593 69.248.500 

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó 

đòi 
139    

IV. Hàng tồn kho 140  3.358.021.348 6.505.218.362 

1. Hàng tồn kho 141 (III.02) 3.358.021.348 6.505.218.362 

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149    

V. Tài sản ngắn hạn khác 150  674.466.301 907.547.307 

1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 151  645.759.535 874.542.650 

2. Thuế và các khoản khác phải thu 

Nhà nước 
152    

3. Tài sản ngắn hạn khác 158  28.706.766 33.004.657 

B. Tài  sản dài hạn 

(200=210+220+230+240) 
200  1.645.035.369 917.105.878 

I. Tài sản cố định 210 (III.03.04) 1.645.035.369 917.105.878 

1. Nguyên giá 211  2.827.852.464 1.881.764.440 

2. Giá trị hao mòn lũy kế 212  (1.182.817.095) (964.658.562) 

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 213    

II. Bất động sản đầu tư 220    

III. Các khoản đầu tư tài chính dài 

hạn 
230 (III.05)  m 

IV. Tài sản dài hạn khác 240    

TỔNG TÀI SẢN (250=100+200) 250  11.115.075.395 12.759.100.984 

NGUỒN VỐN     

A. Nợ phải trả  

(300=310+320) 
300  1.272.308.028 2.949.799.682 

I. Nợ ngắn hạn 310  1.272.308.028 2.949.799.682 

1. Vay ngắn hạn 311    

2. Phải trả cho người bán 312  1.357.530.225 3.052.230.722 

3. Người mua trả tiền trước 313    

4. Thuế và các khoản phải nộp nhà 

nước 
314 III.06 (56.809.941) (60.000.000) 

5. Phải trả người lao động  315    
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6. Chi phí phải trả  316  (28.412.256) (42.431.040) 

7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác 318    

8. Dự phòng phải trả ngắn hạn  319    

II. Nợ dài hạn 320    

B. Vốn chủ sở hữu 400  9.842.767.367 9.809.301.302 

I. Vốn chủ sở hữu 410 III.07 10.000.000.000 10.000.000.000 

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411    

2. Thặng dư vốn cổ phần  412    

3. Vốn khác của chủ sở hữu 413    

4. Cổ phiếu quỹ 414    

5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415    

6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 416    

7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 417  (157.232.633) (190.698.698) 

II. Quỹ khen thưởng phúc lợi 430    

Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) 440  11.115.075.395 12.759.100.984 
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Phụ lục 3 :     BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
Năm 2008 

 MẪU B02 - DNN  

  Đơn vị tính: VNĐ 

 

 

  

CHỈ TIÊU 
MÃ 

SỐ 

THUYẾT 

MINH 
NĂM NAY NĂM TRƯỚC 

A B C 1 2 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ 
01 IV.08 37.049.729.546 29.034.001.793 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02  118.098.021 284.328.658 

3. Doanh thu thuần (10=01 - 02) 10  36.931.631.525 28.749.673.135 

4. Giá vốn hàng bán 11  34.639.965.526 26.763.407.666 

5. Lợi nhuận gộp  

(20=10 - 11) 
20  2.291.665.999 1.986.265.469 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21  757.913.957 571.109.600 

7. Chi phí tài chính 22    

Trong đó: chi phí lãi vay 23    

8. Chi phí quản lý kinh doanh 25  3.056.732.051 2.588.322.482 

9. Lợi nhuận thuần  từ hoạt động kinh 

doanh  

(30=20 + 21 – 22 - 24) 

30  (7.152.095) (30.947.413) 

10. Thu nhập khác 31  99.554.574 109.666.071 

11. Chi phí khác 32  48.355.747 3.095.500 

12. Lợi nhuận khác (40=31 - 32) 40  51.198.827 106.570.571 

13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 

(50=30 + 40) 
50 IV.09 44.046.732 75.623.158 

14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  51  12.333.085 21.174.484 

15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 

nghiệp (60=50 - 51) 
60  31.713.647 54.448.674 
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Phụ lục 4 :                      BẢNG CÂN ĐỐI  KẾ TOÁN 
             Tại ngày 01/03/2010 Mẫu số B01 - DNN  

     Đơn vị tính: VNĐ 

TÀI SẢN 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 
Số cuối năm Số đầu năm 

A B C 1 2 

A. Tài sản ngắn hạn (100=110 – 120 

+ 130 + 140 + 150) 
100  14.467.418.537 9.470.040.026 

I. Tiền và các khoản tương đương 

tiền 
110 (III.01) 2.959.107.068 4.119.199.099 

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 (III.05)   

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130  5.415.614.847 1.318.353.278 

1. Phải thu khách hàng 131  5.204.401.860 1.175.959.685 

2. Trả trước cho người bán 132    

3. Các khoản phải thu khác 138  211.212.987 142.393.593 

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó 

đòi 
139    

IV. Hàng tồn kho 140  5.522.248.458 3.358.021.348 

1. Hàng tồn kho 141 (III.02) 5.522.248.458 3.358.021.348 

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149    

V. Tài sản ngắn hạn khác 150  570.448.164 674.466.301 

1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 151  547.618.646 645.759.535 

2. Thuế và các khoản khác phải thu 

Nhà nước 
152    

3. Tài sản ngắn hạn khác 158  22.829.518 28.706.766 

B. Tài  sản dài hạn 

(200=210+220+230+240) 
200  1.258.993.915 1.645.035.369 

I. Tài sản cố định 210 (III.03.04) 1.258.993.915 1.645.035.369 

1. Nguyên giá 211  2.443.761.261 2.827.852.464 

2. Giá trị hao mòn lũy kế 212  (1.184.767.346) (1.182.817.095) 

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 213    

II. Bất động sản đầu tư 220    

III. Các khoản đầu tư tài chính dài 

hạn 
230 (III.05)   

IV. Tài sản dài hạn khác 240    

TỔNG TÀI SẢN (250=100+200) 250  15.726.412.452 11.115.075.395 

NGUỒN VỐN     

A. Nợ phải trả  

(300=310+320) 
300  5.834.258.421 1.272.308.028 

I. Nợ ngắn hạn 310  5.834.258.421 1.272.308.028 

1. Vay ngắn hạn 311    

2. Phải trả cho người bán 312  5.999.134.930 1.357.530.225 

3. Người mua trả tiền trước 313    

4. Thuế và các khoản phải nộp nhà 

nước 
314 III.06 (110.843.225) (56.809.941) 

5. Phải trả người lao động  315    
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6. Chi phí phải trả  316  (54.033.284) (28.412.256) 

7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác 318    

8. Dự phòng phải trả ngắn hạn  319    

II. Nợ dài hạn 320    

B. Vốn chủ sở hữu 400  9.892.154.031 9.842.767.367 

I. Vốn chủ sở hữu 410 III.07 10.000.000.000 10.000.000.000 

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411    

2. Thặng dư vốn cổ phần  412    

3. Vốn khác của chủ sở hữu 413    

4. Cổ phiếu quỹ 414    

5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415    

6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 416    

7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 417  (107.845.969) (157.232.633) 

II. Quỹ khen thưởng phúc lợi 430    

Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) 440  15.726.412.452 11.115.075.395 
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Phụ lục 5 :   BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
Năm 2008 

 MẪU B02 - DNN  

  Đơn vị tính: VNĐ 

 

CHỈ TIÊU 
MÃ 

SỐ 

THUYẾT 

MINH 
NĂM NAY NĂM TRƯỚC 

A B C 1 2 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ 
01 IV.08 34.811.102.642 37.049.729.546 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02  125.259.024 118.098.021 

3. Doanh thu thuần (10=01 - 02) 10  34.685.843.618 36.931.631.525 

4. Giá vốn hàng bán 11  32.396.504.955 34.639.965.526 

5. Lợi nhuận gộp  

(20=10 - 11) 
20  2.289.338.663 2.291.665.999 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21  1.266.219.218 757.913.957 

7. Chi phí tài chính 22    

Trong đó: chi phí lãi vay 23    

8. Chi phí quản lý kinh doanh 25  3.510.513.592 3.056.732.051 

9. Lợi nhuận thuần  từ hoạt động kinh 

doanh  

(30=20 + 21 – 22 - 24) 

30  45.044.289 (7.152.095) 

10. Thu nhập khác 31  28.886.909 99.554.574 

11. Chi phí khác 32  12.211.449 48.355.747 

12. Lợi nhuận khác (40=31 - 32) 40  16.675.460 51.198.827 

13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 

(50=30 + 40) 
50 III.09 61.719.749 44.046.732 

14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  51  15.429.937 12.333.085 

15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 

nghiệp (60=50 - 51) 
60  46.289.812 31.713.647 


