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LỜI NÓI ĐẦU 

“Mục tiêu cao nhất của hoạt động marketing là tạo ra và duy trì được sự tin tưởng vào 

thương hiệu, thái độ tích cực với thương hiệu và hành vi mua sắm sản phẩm mang thương 

hiệu của doanh nghiệp một cách lâu dài” – Nguyễn Tiến Dũng. 

Xin được phép trích dẫn những lời mở đầu chương 5: “niềm tin, thái độ và hành vi của 

người tiêu dùng” trong bài giảng Hành vi người tiêu dùng của thầy Nguyễn Tiến Dũng làm 

phương châm nghiên cứu cho đề tài tiểu luận này. 

Mọi sản phẩm, doanh nghiệp hay cả thương hiệu đều mong muốn có được chỗ đứng vững 

chắc trong lòng người tiêu dùng. Đó là mục đích cuối cùng của mọi hoạt động marketing. 

Muốn làm được điều đó chúng ta phải tạo lập được niềm tin vững chắc, thái độ tích cực và 

hành vi mua đối với sản phẩm của mình. 

Đề tài tiểu luận này ứng dụng những kiến thức về tạo lập niềm tin, thái độ và hành vi của 

người tiêu dùng vào thực tiễn việc marketing cho sản phẩm rượu cao cấp. Kết cấu tiểu luận 

gồm có 3 phần chính: 

Phần 1: Cơ sở lý thuyết về tạo lập niềm tin, thái độ và hành vi của người tiêu dùng 

Phần 2: Ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn và thực trạng marketing cho rượu 

Phần 3: Những nhận xét tóm tắt và gợi mở 

Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu về khía cạnh tạo lập niềm tin, thái độ và hành vi của người 

tiêu dùng đối với một lĩnh vực sản phẩm hẹp đó là rượu cao cấp. Trong quá trình tìm hiểu và 

nghiên cứu chắc hẳn khó tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Hy vọng tiểu luận này có thể 

giúp người đọc hiểu thêm khía cạnh thực tế của việc marketing cho một ngành hàng cụ thể. 

Hà Nội, tháng 11 năm 2009 

Nhóm tác giả 

Nguyễn Đức Vũ Dũng 

Nguyễn Thị Hiền 

Đinh Hải Nam 

Nguyễn Thị Thanh Tuyền 
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PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁCH THỨC TẠO LẬP NIỀM TIN, 
THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 

I. Niềm tin và thái độ của người tiêu dùng 

Niềm tin, thái độ và hành vi là những khái niệm rất quan trọng trong marketing. Mục tiêu 
cao nhất của hoạt động marketing là tạo ra và duy trì được sự tin tưởng vào thương hiệu, thái 
độ tích cực với thương hiệu và hành vi mua sắm sản phẩm mang thương hiệu của doanh 
nghiệp một cách lâu dài. 

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về các khái niệm, đặc điểm và cách thức tác động tới 
niềm tin, thái độ và hành vi của người tiêu dùng. Từ đó tìm ra hướng ứng dụng phù hợp vào 
thực tiễn marketing đối với sản phẩm cụ thể là rượu cao cấp. 

1. Niềm tin 

a) Khái niệm: Niềm tin là nhận định của cá nhân về một cái gì đó được cho là đúng. 

Niềm tin của người tiêu dùng thể hiện lượng kiến thức mà người tiêu dùng có được về đối 
tượng nhận thức, những thuộc tính của đối tượng và những lợi ích mà đối tượng mang lại. 

Đối tượng nhận thức có thể là sản phẩm, con người, doanh nghiệp và những thứ khác. 
Thuộc tính là những đặc điểm, tính chất mà một đối tượng có thể có hoặc không có. Lợi ích là 
những kết quả tích cực mà những thuộc tính này mang lại cho người tiêu dùng. 

Có 3 kiểu niềm tin cơ bản: 

• Niềm tin về thuộc tính của đối tượng: tin rằng đối tượng có những thuộc tính cụ thể. 
Thí dụ: kem đánh răng P/S có can-xi và flour. 

• Niềm tin về lợi ích của thuộc tính: tin rằng thuộc tính đem lại những lợi ích nhất định. 
Thí dụ: can-xi và flour trong kem đánh răng giúp ngừa sâu răng và làm chắc răng. 

• Niềm tin về lợi ích của đối tượng: tin rằng đối tượng có lợi ích cụ thể. Thí dụ: dùng 
kem đánh răng P/S sẽ giúp ngừa sâu răng và làm chắc răng. 

b) Những đặc điểm của niềm tin và hàm ý đối với hoạt động marketing 

- Niềm tin tốt về thương hiệu cần thời gian để tạo dựng. Niềm tin của người tiêu dùng rằng 
một thương hiệu là có chất lượng cao và tin cậy không dễ tạo dựng. Việc xây dựng sự tin 
tưởng vào thương hiệu cần thời gian dài, chẳng hạn từ 3 năm trở lên, chứ không phải trong 
vòng vài tháng. Tuy nhiên, những sự cố về chất lượng sản phẩm có thể hủy hoại uy tín thương 
hiệu rất nhanh. 

- Hiệu ứng hào quang: tin rằng sản phẩm tốt về một thuộc tính cụ thể nó sẽ tốt về một 
thuộc tính khác. Đây là đặc điểm khái quát hóa kích thích của nhận thức. Một thương hiệu 
luôn muốn lợi dụng hiệu ứng này để xây dựng hình ảnh tốt về nhiều phương diện trong tâm trí 
người tiêu dùng, mặc dù nó chỉ xuất sắc về một thuộc tính cụ thể. Thí dụ: khách hàng tin rằng 
rượu Kim Liên do công ty Vinh Danh sản xuất rất ngon thì cũng có xu hướng nghĩ rằng các 
món ăn trong chuỗi nhà hàng của Vinh Danh mở ra cũng sẽ ngon. 
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- Niềm tin về tầm quan trọng của thuộc tính của sản phẩm thông qua quảng cáo: Niềm tin 
về tầm quan trọng của một thuộc tính sản phẩm bị ảnh hưởng bởi mức độ chú ý đối với thuộc 
tính đó. Mức độ chú ý này bị ảnh hưởng bởi 3 nhân tố chính là: (a) đặc điểm của người nhận 
thông điệp; (b) đặc điểm của quảng cáo; và (c) các nhân tố liên quan đến cơ hội đáp ứng của 
người tiêu dùng trước thông điệp (số lần lặp lại, yếu tố ảnh hưởng đến sự xao nhãng của 
người nhận…). Hàm ý marketing ở đây là nhà marketing cần xây dựng những quảng cáo tin 
được đối với người tiêu dùng và tạo cơ hội để người tiêu dùng có thể đáp ứng được tích cực 
hơn trước các quảng cáo. 

2. Thái độ 

Định nghĩa: là kiến thức có hướng của cá nhân về một đối tượng, thể hiện mức độ ưa thích 
của người này đối với đối tượng đó. 

Nói cách khác, thái độ là những đánh giá hay suy nghĩ của cá nhân về một đối tượng mà 
thể hiện cảm xúc  thích hay không thích về đối tượng đó. Thái độ là lượng cảm xúc nhất định 
mà cá nhân có về một đối tượng. 

a) Các chức năng của thái độ 

- Chức năng cung cấp lợi ích: Thái độ có chức năng tăng phần thưởng nhận được hoặc 
giảm hình phạt phải chịu. Thí dụ người bán hàng có thái độ ân cần, lịch thiệp với người mua 
nhằm có được doanh số (phần thưởng hay tác nhân củng cố). Người mua có thái độ không 
thích sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ nhằm tránh gặp phải rủi ro về chất lượng kém 
(hình phạt hay tác nhân phạt). 

- Chức năng bảo vệ cái tôi: thể hiện thái độ có thể bảo vệ được cá nhân trước các tác động 
bên ngoài. Thí dụ, một người nghiện rượu sẽ thể hiện thái độ thích uống rượu nhằm bảo vệ 
bản thân trước thực tế là uống nhiều rượu có hại cho sức khỏe. 

- Chức năng lọc kiến thức: thái độ giúp đơn giản hóa quá trình chọn lọc và xử lý thông tin. 
Thí dụ, một người thích rượu ngoại thì khi cần mua một loại rượu cụ thể họ chỉ xem xét 
những thương hiệu ngoại, bỏ qua các thương hiệu nội, thái độ này giúp đơn giản hóa quá trình 
lựa chọn của người tiêu dùng. 

- Chức năng biểu đạt giá trị: thái độ giúp biển hiện giá trị, quan điểm của cá nhân trước 
người khác. Thí dụ một người chỉ thích uống một số loại rượu nổi tiếng nhất định sẽ được 
những người xung quanh nhìn nhận như là một người sành sỏi và tinh tế. 

b) Các thành phần của thái độ 

- Thành phần nhận thức: Thể hiện kiến thức nhất định về đối tượng. 

- Thành phần cảm xúc: hàm chứa một cảm xúc nhất định về đối tượng. 

- Thành phần hành vi: thái độ thể hiện một ý định hành động trong tương lai. 

c) Ý định hành động và hành động (hành vi) 
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Ý định hành động là những suy nghĩ của người tiêu dùng về những cách thức hành động cụ 
thể liên quan đến việc mua, sử dụng và loại bỏ sản phẩm. Ý định mua sắm là một dạng của ý 
định hành động. 

Để tìm hiểu ý định mua sắm những dạng câu hỏi như sau thường được đặt ra: 

Nếu có một loại rượu của người Việt Nam sản xuất mà ngon như rượu ngoại, anh chị 
có sẵn lòng mua hay không? 

Chắc chắn không mua 1    2   3  4 5 Chắc chắn có mua 

Hành động hay hành vi của người tiêu dùng là những điều mà người tiêu dùng làm, liên 
quan đến việc mua, sử dụng hay loại bỏ sản phẩm. 

Ý định hành động và hành động có thể trùng nhau hoặc không. Một người có thể có ý định 
mua một sản phẩm nào đó nhưng khi mua, họ bị tác động của các yêu tố hoàn cảnh và có thể 
hành động khác với ý định ban đầu. 

II. Các cách thức tạo lập niềm tin, thái độ và hành vi 

1. Tạo lập niềm tin và thái độ một cách trực tiếp 

Việc tạo lập trực tiếp niềm tin được thực hiện thông qua quá trình xử lý thông tin và lĩnh 
hội nhận thức. Khi người tiêu dùng được tiếp xúc với những thông tin, cá nhân người đó sẽ có 
quá trình chú ý, tổ chức và diễn giải và hình thành nên niềm tin. Chiến lược truyền thông 
marketing cần tạo nên những thông điệp tin tưởng được với người tiêu dùng để tạo những 
niềm tin về sản phẩm-thuộc tính hay sẩn phẩm-lợi ích. 

Việc tạo lập thái độ có thể thực hiện theo một số quan điểm. 

Theo lý thuyết tạo điều kiện lĩnh hội cổ điển, một thương hiệu (kích thích trung tính) cần đi 
cặp với một người mẫu hấp dẫn với người tiêu dùng (kích thích tạo đáp ứng) để khởi tạo đáp 
ứng tích cực với thương hiệu từ phía người mua. Thí dụ như chúng ta có thể sử dụng người 
đại sứ thương hiệu, hay hình ảnh người nổi tiếng sử dụng sản phẩm của mình; đối với sản 
phẩm rượu có thể sử dụng các tiếp viên xinh đẹp, trẻ trung. 

Theo lý thuyết tạo điều kiện lĩnh hội tự nhiên, những quà tặng hay giảm giá cho người mua 
sớm hơn có thể tạo lập thái độ đặt mua sản phẩm sớm của khách hàng. 

Theo lý thuyết lĩnh hội nhận thức, thái độ có thể được tạo lập thông qua những tiếp xúc lặp 
lại với cùng một kích thích. Đây là kiểu mưa dầm thấm lâu. Lúc đầu người tiêu dùng có thể 
chưa thích thương hiệu, nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, mức độ ưa thích có thể tăng lên. 

2. Tạo lập hành vi một cách trực tiếp 

Trong một số trường hợp, hành vi có thể được tạo lập (việc mua một sản phẩm hữu hình 
hay dịch vụ) trước khi có niềm tin và thái độ. 

VD: Những lối đi trong siêu thị được thiết kế khiến người tiêu dùng phải di chuyển theo 
hướng mà nhà quản trị mong muốn, tức là lối đi sẽ băng qua những dãy hàng có lãi suất cao. 
Việc thiết kế nội thất cửa hàng có thể ảnh hưởng trực tiếp tới hành vi người tiêu dùng. 
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Các giải thưởng lớn trong các chương trình khuyến mãi có thể ảnh hưởng đến hành vi mua 
của người tiêu dùng một cách mạnh mẽ mà không nhất thiết dẫn tới niềm tin về chất lượng 
sản phẩm hay thái độ thân thiện lâu dài với thương hiệu. Đó là sự vận dụng lý thuyết tạo điều 
kiện lĩnh hội tự nhiên. 

3. Tạo lập niềm tin, thái độ và hành vi một cách gián tiếp 

Mặc dù niềm tin, thái độ và hành vi có thể được tạo lập một cách trực tiếp, nhưng trong 
nhiều trường hợp chúng được hình thành một cách gián tiếp. Chẳng hạn như một niềm tin 
mạnh mẽ rằng hàng may mặc Made in Vietnam có chất lượng tốt có thể dẫn tới thái độ là ưa 
thích hàng may mặc sản xuất trong nước hơn là hàng nhập ngoại, rồi dẫn tới hành vi mua 
hàng may mặc sản xuất trong nước. Tức là, người ta có thể tạo lập một trong các yếu tố niềm 
tin, thái độ hay hành vi bằng cách tạo lập hai yếu tố kia trước. Điều này liên quan đến việc sắp 
xếp thứ tự tác động của ba yếu tố trên như thế nào. 

a) Thứ tự tạo lập theo quan điểm ra quyết định 

Theo quan điểm ra quyết định, người tiêu dùng sẽ trải qua một quá trình ra quyết định mua 
từ ý thức vấn đề, tìm kiếm thông tin, đánh giá và lựa chọn. Có hai mức độ quan tâm khi mua 
sắm là quan tâm ít và quan tâm nhiều; thứ tự tác động của ba yếu tố niềm tin, thái độ và hành 
vi có khác nhau. 

Hành vi mua quan tâm nhiều: Người tiêu dùng trước hết cần nghiên cứu sản phẩm và học 
các thuộc tính của nó. Dựa trên thông tin thu được, họ xây dựng các niềm tin về tầm quan 
trọng của các thuộc tính, ưu và nhược điểm của các thương hiệu, đánh giá và lựa chọn. Vậy 
thứ tự tạo lập hợp lý là Niềm tin � Thái độ � Hành vi. 

Chiến lược truyền thông marketing trong trường hợp này là tập trung xây dựng các niềm 
tin sản phẩm – thuộc tính và sản phẩm – lợi ích. Chú trọng sử dụng quảng cáo in ấn và chào 
hàng trực tiếp để có thể cung cấp thông tin chi tiết cho người tiêu dùng, tạo niềm tin và thái 
độ tích cực với thương hiệu. Có thể tạo cảm xúc bằng sự trình diễn sản phẩm và quảng cáo hỗ 
trợ trên phương tiện đại chúng và tại nơi mua sắm. 

Hành vi mua quan tâm ít: Người tiêu dùng bắt đầu quá trình quyết định mua bằng việc ý 
thức nhu cầu. Vì người tiêu dùng cho rằng sản phẩm là ít quan trọng hoặc việc mua sai có 
mang lại thiệt hại không lớn, người tiêu dùng có xu hướng dựa vào niềm tin có sẵn để đưa ra 
quyết định mua ngay. Sau khi mua và sử dụng sản phẩm, người tiêu dùng mới có thể hình 
thành thái độ đối với sản phẩm. Vậy, thứ tự tạo lập hợp lý là Niềm tin � Hành vi � Thái độ. 

Chiến lược truyền thông marketing trong trường hợp này là tập trung xây dựng các niềm 
tin sản phẩm – thuộc tính bằng những thông điệp đơn giản và phát lặp lại nhiều lần. Tránh sử 
dụng các thông điệp phức tạp. Các trình diễn tại điểm mua sắm phải gắn liền với quảng 
cáo.Cần đặt sản phẩm trên giá bày hàng và trình diễn sản phẩm tại những khu vực đông 
người. 

b) Thứ tự tạo lập theo quan điểm trải nghiệm:  

Theo quan điểm trải nghiệm, việc mua sắm của người tiêu dùng bắt nguồn từ những cảm 
xúc mạnh về sản phẩm hay những mong muốn về trải nghiệm. Sau khi hành động người tiêu 
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dùng mới phát triển niềm tin về sản phẩm. như vậy thứ tự tạo lập hợp lý cần là Thái độ � 
Hành vi � Niềm tin. 

Chiến lược truyền thông marketing cần tập trung tạo sự vui nhộn và những cảm xúc được 
trải nghiệm từ việc sử dụng sản phẩm hữu hình và dịch vụ. Tạo cảm xúc thông qua điều kiện 
lĩnh hội cổ điển. 

c) Thứ tự tạo lập theo quan điểm ảnh hưởng hành vi:  

Theo quan điểm ảnh hưởng hành vi cho rằng việc mua sắm của người tiêu dùng chủ yếu là 
do những yếu tố ảnh hưởng của môi trường bên ngoài, ví dụ như do yêu cầu của người khác, 
áp lực của đám đông, tình trạng hết hàng, phần thưởng….Người tiêu dùng sẽ hành động 
trước, sau khi tiêu dùng sản phẩm sẽ phát triển những niềm tin và thái độ. Vậy thứ tự tạo lập 
hợp lý ở đây là Hành vi � Niềm tin � Thái độ. 

Chiến lược truyền thông marketing ở đây cần sử dụng nhiều phần thưởng và hình thức 
khuyến mại để khách hàng sẽ lựa chọn sản phẩm, sau đó họ sẽ phát triển niềm tin tốt và thái 
độ tích cực về thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp. 

III. Thuyết phục theo quan điểm trải nghiệm 

1. Lý thuyết cân bằng 

Sự nhất quán trong nhận thức là thuật ngữ thể hiện việc duy trì một tập hợp logic và nhất 
quán của những thái độ có liên hệ qua lại với nhau của con người. 

Lý thuyết cân bằng (Balance Theory) được đề xuất bởi một trong những người sáng lập ra 
môn tâm lý học xã hội, có tên là Fritz Heider. Lý thuyết này nghiên cứu mối liên hệ mang tính 
nhận thức giữa người quan sát (o), người khác (p) và đối tượng (x). Trong bối cảnh người tiêu 
dùng, người quan sát là người tiêu dùng, người khác có thể là người xác nhận cho sản phẩm, 
đối tượng là một sản phẩm hay thương hiệu cụ thể. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5-2 Một số thí dụ về các thành tổ nhận thức trong mô hình lý thuyết cân bằng 

 

 

 

(o) 

(p) 

(x) 

Người quan 

sát 

Người khác 

(Paris Hilton) 

Đối tượng (rượu 

Rich Prosecco) 

Liên kết 

tình cảm 

Quan hệ 

chủ thể (+) 

(+) 

(? hoặc +) 

Liên kết 

tình cảm 
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Hình 5-3 Thí dụ về các trạng thái cân bằng và không cân bằng 

Có hai kiểu liên kết tồn tại là: liên kết tình cảm và quan hệ chủ thể. Liên kết tình cảm là sự 
đánh giá của người quan sát về người khác và về đối tượng. Nó có dấu dương (+) hoặc dấu 
âm (-), thể hiện thái độ tích cực hay tiêu cực. 

Kiểu liên kết thứ hai là quan hệ chủ thể, xảy ra khi người quan sát nhận thức rằng giữa 
người khác và đối tượng có liên kết như thế nào đó với nhau. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc 
một cá nhân nhận thức về sự liên kết này chính là các nguyên lý tổ chức nhận thức Gestalt 

2. Lý thuyết xét đoán xã hội  

Theo lý thuyết xét đoán xã hội (Social Judgment Theory), khi cá nhân gặp một thông điệp 
mới, người này sẽ đưa ra sự xét đoán xem có  nên chấp nhận hay không chấp nhận thông điệp 
đó dựa trên thái độ ban đầu có sẵn trong tâm trí. Thái độ ban đầu này đóng vai trò là khung 
tham khảo cho sự xét đoán. Nó hoạt động như là điểm mốc để so sánh những vấn đề gây tranh 
cãi theo thang đánh giá của người đó. 

Con người tạo lập miền chấp nhận và miền từ chối xung quanh khung tham khảo thái độ, 
tồn tại ngay xung quanh thái độ ban đầu này là miền chấp nhận. Những thông tin rơi vào miền 
này có xu hướng được đồng hóa. 

Hiệu ứng đồng hóa là hiệu ứng nói rằng thông tin sẽ được xem như là tương đồng với vị trí 
của người nhận hơn là nó thực sự như thế do thông tin rơi vào miền chấp nhận. Trong trường 
hợp đó, người nhận có xu hướng thể hiện rằng người này đồng ý với thông tin. Thái độ ban 
đầu của người nhận sẽ bị lôi kéo theo thông điệp để dẫn tới trạng thái bị thuyết phục. 

Miền từ chối nằm ở phía ngoài của miền chấp nhận về cả hai phía tích cực và tiêu cực. Khi 
một thông điệp rơi vào miền từ chối, thông điệp bị coi là không được chấp nhận và chống lại 
người nhận. Thái độ thực tế xuất hiện ở người nhận. Thái độ thực tế xuất hiện ở người nhận 
có thể  ngược với ý đồ của người gửi thông điệp. 

 

 

 

 

(o) 

(x) (p) 
(+) 

(+) (+) 
(o) 

(x) (p) 
(+) 

(-) (-) 
(o) 

(x) (p) 
(-) 

(-) (+) 

(o) 

(x) (p) 
(+) 

(-) (+) 
(o) 

(x) (p) 
(+) 

(+) (-) 
(o) 

(x) (p) 
(-) 

(+) (+) 

A. Các trạng thái 

cân bằng 

B. Các trạng thái 

không cân bằng 
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Hình 5-4 miền chấp nhận và miền từ chối 

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng mức độ cam kết với quan điểm ban đầu càng mạnh thì 
miền chấp nhận sẽ càng hẹp và miền từ chối càng rộng. Tức là, nếu quan điểm ban đầu có tích 
cực đoạn càng cao thì người này sẽ có mức độ cam kết với quan điểm ban đầu càng cao. 

Mức độ quan tâm của người nhận có ảnh hưởng đến độ lớn của miền chấp nhận và miền từ 
chối. Khi mức độ quan tâm càng cao, miền chấp nhận càng nhỏ và miền từ chối càng lớn. 

Hàm ý marketing ở đây là khi người tiêu dùng mua sắm ở trạng thái quan tâm càng nhiều, 
thì khả năng họ từ chối những thông điệp khác với quan điểm ban đầu của họ càng cao. 

Hàm ý marketing của lý thuyết xét đoán xã hội 

Mối quan hệ giữa thông điệp và khung tham khảo ban đầu của cá nhân là quan trọng trong 
việc xác định xem liệu thông điệp thuyết phục có thay đổi thái độ của người nhận hay không. 
Để tạo những thay đổi về thái độ, thông điệp cần rơi vào miền chấp nhận. Nếu thông điệp rơi 
vào miền từ chối, tác dụng lại có thể ngược lại. Thuật ngữ chuyên ngành gọi đó là hiệu ứng 
bu-mê-răng (boomerang effect) hay nói cách khác là sự phản tác dụng. 

Những hàm ý marketing của lý thuyết này là: 

• Nghiên cứu marketing cần được thực hiện để xác định thái độ ban đầu của khách  
hàng. 

• Các thông điệp quảng cáo cần được thử nghiệm kỹ trước khi thực hiện để xác định 
phản ứng của các nhóm khán giả trước khi phát đi trên các phương tiện truyền thông. 

Mặc dù xác định chính xác miền chấp nhận và miền từ chối là rất khó khăn, nhưng có rất 
nhiều cơ hội để thiết kế những thông điệp mà không bị rơi vào miền từ chối. Tuy nhiên, rất 
nhiều thông điệp quảng cáo được thiết kế với luận cứ rất mạnh nhằm gây ấn tượng cho người 
tiêu dùng. Những thông điệp như thế có khả năng bị từ chối cao hơn là những thông điệp bình 
thường.  
 

Miền chấp nhận Miền từ chối Miền từ chối 

Thái độ ban đầu 
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PHẦN II: ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT VÀO THỰC TIỄN VÀ THỰC 
TRẠNG MARKETING CHO RƯỢU 

I. Phương hướng lựa chọn cách thức tạo lập 
 

Giả thiết đặt ra là bạn cần marketing cho một nhãn hiệu rượu mới của một công ty mới 

thành lập, lần đầu tiên có mặt trên thị trường. Như vậy có thể nói niềm tin, thái độ và hành vi 

của người tiêu dùng đối với sản phẩm này ban đầu là chưa có gì. 

 

Vấn đề được đặt ra trong trường hợp này là: làm thế nào để tạo lập được niềm tin và thái 

độ tốt từ phía người tiêu dùng đối với sản phẩm mới này. Và làm sao để người tiêu dùng mua 

sản phẩm rượu đó. 

 

Sau khi xem xét kỹ lưỡng các cách thức tạo lập niềm tin, thái độ và hành vi đã đề cập tới 

trong phần lý thuyết, cách thức tạo lập phù hợp nhất trong trường hợp này là tạo lập gián tiếp 

theo quan điểm trải nghiệm. Tức là phải làm sao để người tiêu dùng phải mong muốn được 

nếm thử sản phẩm, sau khi nếm thử sẽ tin dùng sản phẩm. 

 

Lựa chọn phương thức tạo lập này cho một sản phẩm mới và nhất là một loại rượu mới vì 

những lý do như sau: 

• Theo quy định, rượu trên 15
o
 không được phép quảng cáo hay truyền thông rộng rãi 

như các mặt hàng khác nên khó có thể tạo lập niềm tin trước. Rượu cần các phương 

pháp quảng cáo rất đặc biệt. 

• Điều kiện kinh phí của một công ty mới thành lập là rất hạn hẹp nên chưa thể sử dụng 

các hình thức quảng cáo hoặc PR tốn kém hay đầu tư hệ thống phân phối lớn. Ban đầu 

chỉ có thể bày bán trên quy mô nhỏ. 

• Đặc trưng của đồ uống nói chung và rượu nói riêng là các sản phẩm tác động đến vị 
giác của con người nên họ phải nếm trước rồi mới quyết định mua và yêu thích sản 

phẩm đó. 

Thứ tự tạo lập: 

 

Cảm xúc mạnh về sản phẩm   Uống thử   Rượu ngon  

Mong muốn uống thử       Chất lượng cao 

Sau khi sử dụng thành công cách thức tạo lập này thì người tiêu dùng đã có được niềm tin 

nhất định về sản phẩm. 

II. Tạo lập niềm tin và thái độ và hành vi một cách gián tiếp theo quan điểm trải 
nghiệm đối với sản phẩm rượu 

1. Ứng dụng của lý thuyết Cân bằng 

Thái độ Hành vi Niềm tin 
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Có thể sử dụng hình ảnh của những người nổi tiếng hoặc có vai trò lớn trong cộng đồng mà 

họ thích uống rượu để tạo lập một thái độ tích cực ban đầu đối với người tiêu dùng. Để làm 

được điều này, trong buổi lễ ra mắt sản phẩm cần mời một số quan chức địa phương hoặc các 

doanh nhân thành đạt và có vai trò lớn đến tham dự. Họ sẽ là hình ảnh tích cực mà người quan 

sát (tức là những người tiêu dùng tương lai) nhìn vào. Cần có sự hậu thuẫn của những người 

này để thúc đẩy mong muốn uống thử của khách hàng. Trong buổi lễ ra mắt, những người này 

sẽ thưởng thức hương vị sản phẩm mới một cách say sưa và tỏ ra thích thú và ngạc nhiên về 

sản phẩm mới này. Hình ảnh đó sẽ tạo lập được thái độ tích cực đối với người tiêu dùng. 

Từ thái độ tích cực đó họ sẽ muốn được nếm thử xem sao tức là họ được trải nghiệm sản 

phẩm. Sau khi trải nghiệm họ sẽ có niềm tin về sản phẩm hay thuộc tính của sản phẩm. Ví dụ 

như tin rằng loại rượu này có hương vị đặc biệt ngon hơn các loại rượu khác, uống rượu này 

xong đúng là không bị đau đầu v.v… 

2. Ứng dụng lý thuyết xét đoán xã hội 

Vấn đề là phải đưa ra các thông điệp của sản phẩm sao cho nó phải rơi vào miền chấp nhận 

của người tiêu dùng. Trong trường hợp này, sản phẩm là một loại rượu. Rượu hay tất cả 

những đồ uống có cồn khác đều có phần lợi ích và phần tác hại. Đối với những người không 

thích uống rượu hay có thành kiến với những người say xỉn thì miền chấp nhận này rất hẹp. 

Ví dụ thông điệp là “uống rượu đều đặn với lượng thích hợp trong mỗi bữa ăn có tác dụng rất 

tốt” người phản đối rượu sẽ không chấp nhận nó, có thể với lý do là họ không cần rượu mà 

vẫn ăn uống ngon lành. Cho dù đối với những người thích uống rượu thì miền chấp nhận cũng 

có giới hạn. Ví dụ thông điệp “uống nhiều rượu có lợi cho sức khỏe” cũng không được chấp 

nhận cho dù đối với người thích uống rượu. 

Hàm ý marketing ở đây là: 

• Cần phải xác định được đâu là thái độ ban đầu của khách hàng. Tất nhiên khách hàng 

mục tiêu của một nhãn hiệu rượu phải là những người thích uống rượu, hay ít nhất là 

có thể uống rượu. 

• Cần thiết kế thông điệp của sản phẩm sao cho nó rơi vào miền chấp nhận của nhiều 

khách hàng nhất. Tức là nhiều khách hàng chấp nhận thông điệp nhất. Quan trọng hơn 

nữa là phải tránh được hiệu ứng phản tác dụng của thông điệp. 

• Đối với những đối tượng khách hàng là những người sành rượu, tức là khách hàng có 

mức độ quan tâm nhiều đến loại đồ uống này, miền chấp nhận của họ hẹp hơn, do đó 

khi thiết kế thông điệp yêu cầu phải tinh tế hơn. 

Có thể đưa ra các thông điệp kiểu như: 

• Nhấn mạnh vai trò của rượu với sức khỏe. 

• Uống rượu thể hiện đẳng cấp sành sỏi. 

• Rượu thể hiện sự trang trọng. 
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Tuy nhiên cần chú ý đến đối tượng người tiêu dùng mà sử dụng ngôn từ hay hình ảnh và ý 

tứ cho thích hợp để họ chấp nhận thông điệp đó. 

III. Thực trạng việc marketing cho rượu 
1. Các quy định của nhà nước liên quan đến việc marketing cho rượu 
 

Thông tư 43/2003/TT-BVHTT quy định chỉ cho phép quảng cáo với các loại rượu có nồng 

độ cồn dưới 15°. Còn các loại rượu từ 15° trở lên chỉ được quảng cáo trong phạm vi địa giới 

doanh nghiệp sản xuất rượu, bên trong các cửa hàng, đại lý tiêu thụ rượu nhưng phải đảm bảo 

người ở bên ngoài địa giới doanh nghiệp cửa hàng, đại lý không đọc được, không nghe được, 

không thấy được. 

 

Nghị định số 40/2008/NĐ-CP quy định: “Các công ty sản xuất, phân phối rượu không 

được tài trợ cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật thể thao, vui chơi giải trí, các hoạt động 

chăm sóc sức khỏe và các hoạt động xã hội khác có gắn với việc quảng cáo các sản phẩm 

rượu”. 

 

2. Cách thức marketing cho rượu 

Rượu là hàng hóa xa xỉ phẩm, tuy bị đánh thuế cao nhưng lợi nhuận lại rất lớn. Vì thế, dù 

bị nhà nước hạn chế quảng cáo dưới mọi hình thức, các nhà sản xuất vẫn tìm mọi cách 

marketing để sản phẩm tiếp cận được với người tiêu dùng Việt Nam. 

a) Đặc thù của quảng cáo rượu 

Do không được quảng bá trên 

truyền thông đại chúng nên rượu 

mạnh có những hình thức quảng cáo 

và PR rất đặc thù. Các nhãn hàng đều 

tập trung vào các hoạt động below the 

line (dưới mức) như quảng cáo tại 

điểm bán (bar, vũ trường, showroom), 

trưng bày sản phẩm, nhân viên tiếp thị 
PG… Trong siêu thị, rượu cũng là 

gian hàng được chăm chút nhiều nhất, 

được trưng bày sao cho đẹp mắt, sang 

trọng đế thu hút người tiêu dùng. Đây 

là những chiến lược cơ bản và chủ 

chốt để quảng bá sản phẩm của tất cả các nhãn rượu tại Việt Nam. 

Tuy bị cấm quảng cáo công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các nhãn 

hiệu rượu vẫn luôn có cách xuất hiện trên các kênh truyền thông mà không hề vi phạm luật. 

Một cơ hội quảng bá hiếm có cho sản phẩm rượu khi được xuất hiện trong một chương trình 

truyền hình trực tiếp. Ngày nay, trong hầu hết các sự kiện khai trương, khánh thành lễ kỷ 

Hình 1: Tủ trưng bày rượu 
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niệm, trình diễn thời trang, giải đấu thể thao… rượu đều xuất hiện với tư cách là một thức 

đồng chủ đạo nhằm tăng tính trang trọng và khẳng định đẳng cấp của chủ nhân và sự kiện. Vì 

luật không đề cập đến các hoạt động này, nên chỉ cần nhiếp ảnh gia có kỹ xảo là có thể chụp 

được những hình ảnh hiệu quả có tiền cảnh là chai rượu, ly rượu hoặc nhãn hiệu nằm ở góc 

bức hình để gây ấn tượng mạnh với người đọc... 

Thí dụ: Tại trận chung kết AFF Cúp 

2008, trong niềm vui vỡ òa của cả 

khán giả và cầu thủ trên sân, ai cũng 

dán mắt vào màn hình để theo dõi phút 

giây đăng quang của tuyển Việt Nam. 

Và trong khoảnh khắc quý báu đó, 

nghi lễ khui rượu là không thể thiếu. 

Vào đúng sinh nhật lần thứ 67 của 

Tổng thống Mỹ Dwight D. 

Eisenhower, hãng rượu Hennessy đã 

tặng ông chai rượu brandy ủ 67 năm, 

được chuyên cơ chở thẳng từ Pháp 

sang Nhà Trắng. Hình ảnh ngài tổng thống và chai rượu brandy là những thước phim quảng 

cáo đắt giá về nhãn rượu Hennessy. 

 

Với phương thức này tuy không phải là quản cáo một cách chính thức, nhưng người tiêu 

dùng vẫn nhận ra được sự hiện diện của ly rượu, chai rượu hay nhãn hiệu rượu. Với việc sử 

dụng hình ảnh của những người nổi tiếng một cách khéo léo như vậy sẽ tác động đến thái độ 

của người tiêu dùng. 

 

b) Tổ chức sự kiện và tài trợ 

Trên thực tế, các nhãn hiệu rượu 

luôn tìm cách tố chức hoặc tài trợ các 

sự kiện trong khả năng có thể. Thí dụ 

Royal Salute gắn liền với cuộc thi Hoa 

hậu Hoàn Vũ thế giới 2008 tại Việt 

Nam. Ngoài ra còn có những chương 

trình ca nhạc, nghệ thuật thường niên 

do chính hãng rượu tổ chức và mời rất 

đông những nhân vật nổi tiếng có sức 

ảnh hưởng cộng đồng lớn. Quy mô và 

đẳng cấp của những sự kiện như thế 

này không dừng ở phạm vi trong nước 

mà còn mang quy mô khu vực và thế giới. 

Tiêu biểu nhất là giải golf nơi tập trung rất nhiều khách hàng thân thiết và tiềm năng của 

các nhãn rượu. Thí dụ Johnnie Walker Black Label và môn thể thao Golf cùng bắt tay hợp tác 

Hình 2: Mở rượu mừng chiến thắng 

Hình 3: Royal Salute với cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 
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với nhau, ngày nay, Black Label trở thành nhà tài trợ cho môn thể thao này trên khắp thế giới 

cả giải nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp. Không một giải golf nào mà không có một nhãn rượu, 

bên cạnh đó, các nhãn rượu cũng không quên điều phối lực lượng nhân viên tiếp thị rất hấp 

dẫn, nhằm gây ấn tượng mạnh nhất với khách hàng, phần lớn là các quý ông. 

Rượu có thể được tổ chức sự kiện 

một cách công khai đó là bán đấu giá 

rượu. Rượu được mang ra bán đấu giá 

có thể là những chai rượu quý, được 

cất giữ lâu năm, hoặc là những chai 

rượu nổi tiếng. Ví dụ: một chai rượu 

vang được cho là xuất xứ từ hầm rượu 

của trùm phát xít Adolf Hitler đã được 

bán với giá 3.359 USD trong một buổi 

đấu giá tại Anh; Trong một cuộc đấu 

giá từ thiện tại Romana Resort & Spa 

(Phan Thiết) chai rượu hình cây súng 

AK đã giành 'kỷ lục' khi được mua với giá 16.000 USD. 

Một sự kiện nữa mà rượu có thể đường đường chính chính xuất hiện được công chúng, đó 

là tổ chức các giải thưởng về rượu. Tất nhiên, nhà nước không cho phép các cuộc thi uống 

rượu nhưng nếm rượu thì hoàn toàn có thể. Nhân sự kiện những chuyên gia pha chế nổi tiếng 

thế giới ghé thăm, các nhãn rượu có thể khuyếch trương thành những cuộc thi nếm rượu và 

pha chế rượu nghiệp dư. Phần thưởng chỉ là cái cớ, quan trọng nhất vẫn là thu hút thêm nhiều 

khách hàng và quảng cáo tự nguyện đến những đối tượng thích uống rượu và cả những đối 

tượng thích thể hiện đẳng cấp bằng rượu. 

c) Các hình thức PR 

Vì hình ảnh chỉ được xuất hiện rất ít trên truyền thông, bị hạn chế tối đa các banner, biển 

hiệu nên PR trên báo giấy vẫn là cách xuất hiện hiệu quả nhất. Tuy nhiên khi báo chí muốn 

PR cho rượu mà không vi phạm luật cấm thì cần phải tuân thủ các quy tắc sau: 

• Không viết trực tiếp nhãn hiệu rượu mà chỉ đưa tên gốc rượu thay cho nhãn hiệu như: 

cognac, whisky, brandy, vodka… 

• Không quảng cáo lợi ích của sản phẩm rượu, chỉ được quảng cáo về nguồn gốc, xuất 

xứ, thành phần, hướng dẫn sử dụng và những lưu ý về sản phẩm. 

• Không đề cập trực tiếp về rượu mà nên hướng tới những vấn đề có liên quan đến rượu 

như: cách chọn rượu, cách thưởng thức rượu, cách kết hợp rượu với món ăn, cách pha 

chế, bảo quản rượu… 

 

d) Đầu tư cho đại sứ thương hiệu, một ứng dụng của lý thuyết cân bằng vào tạo lập 

niềm tin, thái độ và hành vi 

 

Hình 4: Chai rượu hình khẩu súng AK 
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Paris Hilton quảng cáo rượu Rich Prosecco hay nữ ca sĩ Lee Hyori khoe thân hình gợi cảm 

quảng cáo cho rượu Soju Cheom Choreom của Hàn Quốc chứng tỏ việc sử dụng các đại sứ 

sắc đẹp để quảng bá rượu là cách rất phổ biến. 

 

Tại Việt Nam, sử dụng người nổi tiếng để bảo chứng 

cho thương hiệu rượu không được công khai như những 

ngành hàng khác. Tuy không xuất hiện trên các phương 

tiện truyền thông chính thống nhưng bằng các mạng xã 

hội, diễn đàn, fan club và những sự kiện quan trọng, 

thương hiệu rượu vẫn được quảng bá rộng rãi bên cạnh 

tên tuổi của người nổi tiếng. 

 

Xuất hiện trong các bộ phim là một cách quảng cáo 

rượu không sợ bị nhà chức trách bắt bẻ. Hợp đồng tài trợ 

cho phim ngoài những cảnh quay có thời gian xuất hiện 

sản phẩm nhất định, nhãn hiệu rượu còn có thể xuất hiện 

đường hoàng ở phần kết thúc cám ơn nhà tài trợ. 

Hình 5: Lee Hyori với rượu Soju Cheom Choreom 
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PHẦN III: NHẬN XÉT CHUNG VÀ CÁC ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI CÔNG 
TÁC MARKETING CHO SẢN PHẨM RƯỢU 

I. Những nhận xét 

Qua quá trình tìm hiểu chúng ta nhận thấy rằng rượu là một sản phẩm có rất nhiều điểm 

đặc trưng so với các sản phẩm khác. Do tính chất của rượu mà mặt hàng này bị nhà nước cấm 

quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng và bị nhà nước đánh thuế tiêu thụ đặc 

biệt. Rõ ràng không được quảng cáo trên nhiều phương tiện và chịu thuế cao là một hạn chế 
rất lớn nhưng điều đó vẫn không hề ngăn được sức hấp dẫn của ngành nghề kinh doanh, sản 

xuất rượu. Bằng chứng là doanh thu của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh rượu vẫn 

tăng bất chấp khủng hoảng kinh tế. Doanh thu cả năm 2008 của Habeco ty đạt 4.162 tỷ đồng, 

tăng 82% so với cùng kỳ; Sabeco cho biết, năm 2008 lợi nhuận trước thuế của toàn tổng công 

ty ước đạt khoảng 900 tỷ đồng vẫn đạt mức tăng trưởng tốt. 

Các doanh nghiệp luôn luôn có rất nhiều phương thức để tạo lập niềm tin, thái độ và hành 

vi của người tiêu dùng. Các phương thức được sử dụng chủ yếu theo cách gián tiếp và đánh 

vào mong muốn được trải nghiệm của các đấng mày râu. 

Việc sử dụng đại sứ thương hiệu hay hình ảnh những người nổi tiếng để quảng bá rượu ở 

Việt Nam còn chưa phổ biến. 

Rượu không hề được quảng cáo trên truyền hình nhưng vẫn có thể xuất hiện dưới nhiều 

hình thức khác nhau và vẫn tạo được ấn tượng rất mạnh mẽ đối với người tiêu dùng. 

Các nhãn hiệu rượu cao cấp và nhắm vào giới thượng lưu hoàn toàn có thể tiến hành hoạt 
động PR theo cách rất riêng của họ như là tài trợ cho các môn thể thao quý tộc như golf. Họ 

cũng có thể PR bằng cách sử dụng rượu làm quà tặng những nhân vật nổi tiếng hoặc bán đấu 

giá những chai rượu quý. PR trên báo giấy là hình thức hiệu quả cho sản phẩm rượu. Tuy 

nhiên cần phải lưu ý trong cách đưa tin thì mới có thể được đăng tải đến người đọc. 

II. Đề xuất 

Đối với việc một sản phẩm rượu mới lần đầu tiên bước chân vào thị trường, muốn tạo lập 

được niềm tin, thái độ và hành vi đối với người tiêu dùng phải có cách làm thật sự hiệu quả. 

Bước đầu có thể tạo lập theo quan điểm trải nghiệm tức là với thứ tự tạo lập Thái độ � 

Hành vi � Niềm tin. Sau đó, khi sản phẩm đã có chỗ đứng và muốn mở rộng thì phần thì có 

thể sử dụng thêm các hình thức marketing khác và các cách thức tạo lập khác. 

Điểm đặc biệt cần chú ý khi làm marketing cho rượu đó là sự giới hạn của các quy định đối 

với ngành hàng này, do đó các nhà quản trị marketing cần phải tìm hiểu thật rõ ràng trước khi 

đưa ra các chính sách của mình. 
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Với sự lên ngôi của các hoạt động marketing trực tuyến, trong tương lai việc quảng bá 

rượu sẽ còn có nhiều thay đổi. Tận dụng sức mạnh của online để triển khai các hoạt động 

truyền miệng, chính thức sử dụng người nổi tiếng trên các trang báo trực tuyến… sẽ là hình 

thức phố biến tới đây. 

Các doanh nghiệp có thể tận dụng thế mạnh của internet để quảng bá cho sản phẩm rượu 

của mình mà ít gặp sự cản trở như các phương tiện thông tin khác. Các hoạt động hoàn toàn 

hợp pháp và rất hiệu quả đó là: xây dựng trang web riêng cho thương hiệu, đăng tải các bài 

viết PR cho rượu của mình, tổ chức các hoạt động và diễn đàn v.v… 

Với sự phát triển mạnh mẽ của internet như ngày nay thì kênh truyền thông này có thể còn 

mạnh mẽ hơn cả truyền hình và chi phí ít tốn kém hơn nhiều. Có thể nêu ra đây một vài trang 

web và diễn đàn về rượu tại Việt Nam như: www.wineworld.vn, www.tuyluy.com, 

www.thegioiruou.vn v.v… 
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