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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 trạngmarketing cho rượu

Phần 3: Những nhận xét tóm tắt và gợi mở



I. Niềm tin và thái độ của người tiêu dùng

1. Niềm tin

2. Thái độ

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

2. Tạo lập hành vi một cách trực tiếp

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

III. Thuyết phục theo quan điểm trải nghiệm

1. Lý thuyết cân bằng

2. Lý thuyết xét đoán xã hội
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I. Phương hướng lựa chọn cách thức tạo lập

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

2. Ứng dụng lý thuyết xét đoán xã hội

III. Thực trạng việc marketing cho rượu

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

2. Cách thức marketing cho rượu

a) Đặc thù của quảng cáo rượu

b) Tổ chức sự kiện và tài trợ

c) Các hình thức PR

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
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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”.
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Thái độ Hành vi Niềm tin
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