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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Lịch sử kinh tế thế giới đã chỉ ra rằng Marketing là hoạt động 

không thể thiếu trong các doanh nghiệp nói chung và trong các Ngân 

hàng thương mại nói riêng. Từ chỗ tập trung sản xuất sản phẩm tốt 

nhất, rẻ nhất có thể, Ngân hàng đã phải dịch chuyển chú trọng của 

mình sang xem xét đến nhu cầu của thị trường. Đơn giản là vì Ngân 

hàng muốn khách hàng tin dùng và mua sản phẩm hơn đối thủ cạnh 

tranh. Và để làm được điều đó cần phải hiểu nhu cầu khách hàng tốt 

hơn, truyền thông tốt hơn về sản phẩm và xây quan hệ gắn bó lâu dài 

giữa thương hiệu và nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu. Chính vì 

những lí do trên, Marketing ngày càng thật sự quan trọng và cần thiết 

trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. 

Ngày nay, các Ngân hàng hoạt động dưới sự biến động không 

ngừng của môi trường kinh doanh và cuộc chiến giành giật thị 

trường ngày càng diễn ra khốc liệt cả trong và ngoài nước. Điều đó 

đòi hỏi các Ngân hàng phải luôn năng động nắm bắt cơ hội kinh 

doanh, nâng cao vị thế cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Trong đó, 

chú trọng đến hoạt động Marketing là hoạt động rất cần thiết.   

Tuy nhiên việc áp dụng Marketing trong kinh doanh dịch vụ 

Ngân hàng điện tử của các Ngân hàng nói chung và Ngân hàng 

thương mại cổ phần Á Châu-Chi nhánh Đắk Lắk nói riêng còn nhiều 

hạn chế. Với mong muốn tìm kiếm các giải pháp, chính sách dựa trên 

nền tảng lý thuyết Marketing để xây dựng và phát triển Ngân hàng 

TMCP Á Châu-Chi nhánh Đắk Lắk ngày càng lớn mạnh, tôi đã lựa 
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chọn đề tài “GIẢI PHÁP MARKETING TRONG KINH DOANH 

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG 

MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU-CHI NHÁNH ĐẮK LẮK” làm đề tài 

Luận văn tốt nghiệp.  

2. Mục tiêu nghiên cứu  

Nghiên cứu cơ sở lý luận về Marketing dịch vụ Ngân hàng.  

Phân tích thực trạng Marketing trong kinh doanh dịch vụ Ngân 

hàng điện tử tại Ngân hàng Á Châu Đắk Lắk. 

Đề xuất một số giải pháp Marketing trong kinh doanh dịch vụ 

Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Á Châu Đắk Lắk trong thời gian 

tới. 

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu chính sách Marketing trong kinh doanh dịch vụ 

Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Á Châu Đắk Lắk. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về không gian: Tại NHTMCP Á Châu Đắk Lắk – 152-154-

156 Y Jút, TP. Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. 

Về thời gian: Thời gian về số liệu: Sử dụng số liệu và các tài 

liệu của Ngân hàng qua các năm 2011 – 2012 – 2013. 

Về nội dung: Các hoạt động có liên quan tới Marketing trong 

kinh doanh dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Á Châu 

Đắk Lắk. 
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4. Phương pháp nghiên cứu 

* Phương pháp thu thập số liệu: Thông qua quan sát tìm hiểu 

tình hình thực tế đơn vị, phỏng vấn nhân viên Ngân hàng đồng thời 

thu thập số liệu qua các báo cáo Ngân hàng và sử dụng phần mềm 

Excel để xử lý số liệu thu thập được. 

* Phương pháp xử lý số liệu: Các số liệu sau khi thu thập được 

chọn lọc, phân tích và tính toán cho hoàn chỉnh bằng phương pháp 

thống kê kinh tế với công cụ xử lý số liệu hỗ trợ là phần mềm 

Microsoft Excel 2003. 

* Phương pháp phân tích: Phương pháp phân tích thống kê mô 

tả: Đây là phương pháp tri giác đối tượng một cách có hệ thống để 

thu thập thông tin về đối tượng. Đây là một hình thức quan trọng của 

nhận thức kinh nghiệm thông tin, nhờ quan sát mà ta có được thông 

tin về đối tượng trên cơ sở đó mà tiến hành  các bước nghiên cứu tiếp 

theo. 

Phương pháp so sánh: Đây là phương pháp được sử dụng chủ 

yếu trong phân tích báo cáo tài chính, thông qua báo cáo, bảng biểu 

được thiết lập dưới dạng so sánh. Phương pháp này được sử dụng khi 

các chỉ tiêu phân tích có tính so sánh được. 

Phương pháp cân đối:  Là phương pháp nghiên cứu khoa học 

mà các kết luận rút ra trên cơ sở những tính toán tổng hợp và cân đối. 

5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 

6. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung luận văn gồm 03 

chương: 
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Chương 1: Một số vấn đề lý luận về Marketing trong kinh 

doanh dịch vụ Ngân hàng điện tử 

Chương 2: Thực trạng Marketing trong kinh doanh dịch vụ 

Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Á Châu Đắk Lắk 

Chương 3: Giải pháp Marketing trong kinh doanh dịch vụ 

Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Á Châu Đắk Lắk 

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƯƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ MARKETING TRONG 

KINH DOANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 

1.1. TỔNG QUAN MARKETING TRONG KINH DOANH 

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 

1.1.1. Khái niệm về Marketing 

Khái niệm Marketing của Philip Kotler: 

“Marketing là hoạt động của con người hướng tới thoả mãn 

nhu cầu và ước muốn của khách hàng thông qua quá trình trao đổi”. 

[10, tr. 9] 

1.1.2. Mục tiêu, nội dung hoạt động của Marketing 

a.  Mục tiêu của hoạt động Marketing 

b.  Nội dung hoạt động của Marketing 

1.1.3. Khái niệm và vai trò của Marketing Ngân hàng 

a.  Khái niệm Marketing Ngân hàng 

b. Vai trò của Marketing Ngân hàng 

1.1.4. Khái niệm dịch vụ Ngân hàng điện tử và phân loại 

dịch vụ Ngân hàng điện tử 

a.  Khái niệm về dịch vụ Ngân hàng điện tử 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã định nghĩa về dịch vụ 

Ngân hàng điện tử là: “Các dịch vụ và sản phẩm Ngân hàng hiện đại 

và đa tiện ích được phân phối đến khách hàng bán buôn và bán lẻ 

một cách nhanh chóng (trực tuyến, liên tục 24h/ngày và 7 ngày/tuần, 

không phụ thuộc vào không gian và thời gian) thông qua kênh phân 

phối (Internet và các thiết bị truy nhập đầu cuối khác như máy tính, 
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máy ATM, POS, điện thoại để bàn, điện thoại di động…) được gọi là 

dịch vụ Ngân hàng điện tử) [Nguồn: Xuân Anh (2005), Một số giải 

pháp về quản lý rủi ro trong hoạt động Ngân hàng điện tử, Tạp chí 

Tin học Ngân hàng, số tháng 4/2005]. 

b.  Các loại dịch vụ Ngân hàng điện tử 

1.1.5. Đặc điểm sản phẩm dịch vụ Ngân hàng điện tử ảnh 

hưởng đến hoạt động Marketing 

Marketing trong kinh doanh dịch vụ Ngân hàng sẽ phải đối 

mặt với những thách thức sau: 

- Tính tuân thủ cao. 

- Tính liên tục và tức thời. 

- Tính xã hội hóa cao. 

- Tính chính xác, an toàn cao. 

- Tính hấp dẫn khách hàng hạn chế. 

- Tính chuyên môn hóa và lịch sử hoạt động của Ngân hàng. 

1.2. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA MARKETING DỊCH VỤ 

1.2.1. Phân tích môi trường 

Môi trường Marketing bao gồm môi trường vi mô và môi 

trường vĩ mô. 

+ Môi trường Marketing vi mô: bao gồm các yêu tố liên quan 

chặt chẽ đến doanh nghiệp khi phục vụ khách hàng. 

+ Môi trường Marketing vĩ mô: bao gồm các yếu tố, các lực 

lượng mang tính xã hội rộng lớn, chúng có tác động ảnh hưởng tới 

toàn bộ  môi trường Marketing vi mô và tới quyết định Marketing 

của doanh nghiệp. 
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1.2.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu 

Một Ngân hàng quyết định hoạt động trên một thị trường rộng 

lớn thì sẽ không phục vụ hết khách hàng trên thị trường đó. Đối thủ 

canh trạnh có lợi thế hơn khi chỉ chọn phục vụ những nhóm khách 

hàng cụ thể của thị trường đó. Vì vậy, bản thân Ngân hàng cần phát 

hiện những phân đoạn thị trường hấp dẫn mà Ngân hàng có thể phục 

vụ được một cách có hiệu quả. 

1.2.3. Định vị cho dịch vụ 

Định vị là thiết kế dịch vụ và hình ảnh Ngân hàng làm sao để 

thị trường mục tiêu hiểu được và đánh giá cao những gì Ngân hàng 

đại diện so với các đối thủ cạnh tranh khác.  

1.2.4. Triển khai chính sách Marketing 

Trong Marketing dịch vụ nói chung và Marketing ngân hàng 

nói riêng người ta sử dụng công cụ marketing hỗn hợp 7P, bao gồm: 

+ Chính sách sản phẩm (Product) 

+ Chính sách giá phí (Price) 

+ Chính sách xúc tiến, truyền thông (Promotion) 

+ Chính sách phân phối (Place) 

+ Chính sách nguồn nhân lực (Personality) 

+ Môi trường vật chất (Physical) 

1.2.5. Kiểm tra, đánh giá chính sách Marketing 

 Việc đưa ra chính sách marketing thể hiện các dự định cần tiến 

hành trong tương lai. Vì vậy, ngân hàng cần tổ chức thực hiện các 

chính sách đó một cách hữu hiệu. 
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1.2.6. Ngân sách tài chính thực hiện chính sách Marketing 

 Đối với các hoạt động tài chính cho lĩnh vực Marketing thông 

thường mỗi công ty có một mức áp dụng khác nhau, đa số đều áp 

dụng dựa vào hình thức căn cứ vào doanh thu của năm trước đó và tỷ 

lệ mà các Ngân hàng áp dụng thường từ 5-6%. 

TÓM TẮT CHƯƠNG 1 

 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG MARKETING TRONG KINH DOANH DỊCH 

VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG 

MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP Á 

CHÂU-CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 

2.1.1. Lịch sử hình thành của Ngân hàng TMCP Á Châu 

Đắk Lắk 

a. Lịch sử hình thành 

- Căn cứ vào quyết định số 8.605/QĐ ngày 14/09/1998 của 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu về việc thành 

lập chi nhánh tại Đắk Lắk. Theo giấy  CNĐKHĐ CN : số 401300016 

do Sở kế hoạch đầu tư cấp, quyết định thành lập NHTMCP Á Châu - 

Chi nhánh Đắk Lắk và ngày 26/11/1998 đi vào hoạt động. 
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b. Các sản phẩm của Ngân hàng Á Châu  Đắk Lắk 

2.1.2. Tình hình kinh doanh của Ngân hàng TMCP Á 

Châu Đắk Lắk 

-  Cơ cấu tổ chức 

Bộ máy hoạt động gồm 3 phòng: 

+ Phòng Hành chính – Kế toán 

+ Phòng Kinh doanh 

+ Phòng Giao dịch- Ngân quỹ 

- Tình hình hoạt động kinh doanh của NH TMCP Á Châu 

2.2. THỰC TRẠNG MARKETING TRONG KINH DOANH 

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP 

Á CHÂU-CHI NHÁNH ĐẮK LẮK  

2.2.1. Phân tích môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến 

hoạt động Marketing trong kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện 

tử tại Ngân hàng Á Châu Đắk Lắk  

a. Phân tích môi trường vĩ mô 

b. Phân tích môi trường vi mô 

2.2.2. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục 

tiêu của Ngân hàng Á Châu Đắk Lắk  

a. Phân đoạn thị trường 

Tại Ngân hàng, thị trường chủ yếu được phân thành 2 nhóm 

chính: 

- Nhóm khách hàng cá nhân 

- Nhóm khách hàng tổ chức 
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b. Lựa chọn thị trường mục tiêu 

Căn cứ vào thực trạng hoạt động đối tượng khách hàng, chính 

sách Marketing mà Ngân hàng quyết định thị trường mục tiêu. Hiện 

nay, khách hàng mục tiêu mà Ngân hàng Á Châu đang hướng đến là 

các khách hàng cá nhân trẻ, có trình độ học vấn cao và thu nhập ổn 

định như: cán bộ nhân viên các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh và 

các doanh nghiệp có chi lương cho cán bộ nhân viên qua tài khoản. 

2.2.3. Định vị dịch vụ  

Ngân hàng Á Châu định vị sản phẩm dịch vụ “ Luôn hướng 

đến sự hoàn hảo để phục vụ khách hàng”. Với mong muốn đạt mức 

hoàn hảo trong cung cách phục vụ, hoàn hảo trong chất lượng và tính 

đa dạng của sản phẩm, tính rộng khắp của mạng lưới phân phối, tính 

hiện đại và an toàn của dịch vụ để luôn xứng đáng với sự tín nhiệm 

của khách hàng. 

2.2.4. Phân tích thực trạng triển khai chính sách 

Marketing tại Ngân hàng TMCP Á Châu Đắk Lắk  

a. Chính sách sản phẩm 

b. Chính sách giá cả 

c. Chính sách phân phối 

- Về phân phối sản phẩm dịch vụ 

 Máy ATM/POS: ACB Đắk Lắk có mạng lưới thẻ ATM và 

POS tương đối lớn trên địa bàn Đắk Lắk với gần 14% thị phần về số 

lượng máy ATM (153 máy) và hơn 26% thị phần mạng lưới POS 

(185 máy).  
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d. Chính sách xúc tiến – truyền thông 

- Hoạt động quảng cáo 

- Hoạt động PR 

- Hoạt động khuyến mãi 

e. Chính sách con người 

+ Tuyển dụng 

+ Đãi ngộ 

f. Các yếu tố vật chất 

ACB Đắk Lắk đã ứng dụng công nghệ tin học từ Hội sở cung 

cấp một cách thành công cũng như có sự quan tâm đúng mức về môi 

trường vật chất của ngân hàng như nâng cấp cơ sở hạ tầng. Để phát 

triển dịch vụ Ngân hàng điện tử mang tính chiến lược và bền vững, 

trước mắt Á Châu Đắk Lắk đã phát triển các hoạt động dịch vụ của 

Ngân hàng điện tử ở mức độ nhất định, phù hợp với tình hình thực 

tế. 

g. Quá trình tương tác dịch vụ 

ACB Đắk Lắk cũng luôn coi trọng việc xây dựng, ứng dụng và 

chuẩn hóa các quy trình trong hoạt động kinh doanh của toàn hệ 

thống. Điều này thể hiện quan điểm của Ngân hàng trong hoạt động 

quản trị, người điều hành luôn tuân thủ nhiệm vụ chức năng cơ bản: 

Kế hoạch – Tổ chức – Triển khai – Kiểm tra – Cải tiển – Đại diện 

(Plan – Organise – Do – Check – Act – Prepresent) 

2.2.5. Ngân sách thực hiện 

Việc xác định nguồn ngân sách tài chính của Ngân hàng có ý 

nghĩa quan trọng trong kinh doanh dịch vụ Ngân hàng điện tử. Vì 
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vậy, Ngân hàng phải có tài chính mạnh và lâu dài để đảm bảo triển 

khai dịch vụ trong tương lai. 

2.2.6. Kiểm tra, đánh giá chung về hiệu quả của việc 

Marketing trong kinh doanh dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân 

hàng Á Châu - Chi nhánh Đắk Lắk 

a. Những kết quả đạt được 

 Tình hình sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng 

Á Châu chi nhánh Đắk Lắk 

Tình hình sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử 

Đvt: khách hàng; % 

STT Chỉ tiêu 2011 2012 2013 
20012/2011 2013/2012 

+/- % +/- % 

1 ATM 350 423 680 73 20,86 257 60,76 

2 
Internet 

Service 
250 325 410 75 30,00 85 26,15 

3 SMS Service

 

525 612 741 87 16,57 129 21,08 

4  247 service _ _ _ _ _ _ _ 

 Tổng 1125 1360 1831 235 67,43 471 107,99 

(Nguồn: Báo cáo định kỳ của Phòng Ngân hàng điện tử ACB chi 

nhánh Đắk Lắk từ năm 2011 đến 2013) 
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Kết quả kinh doanh từ dịch vụ Ngân hàng điện tử 

Đvt: triệu đồng; % 

STT Chỉ tiêu 2011 2012 2013 
2012/2011 2013/2012 

+/- % +/- % 

I Thẻ ATM 

1 Doanh thu (triệu đồng) 380,0 592,0 980,0 212,0 55,79 388,0 65,54 

2 Số lượng khách hàng (khách hàng) 350,0 423,0 680,0 73,0 20,86 257,0 60,76 

3 Số lượng giao dịch (lần) 2.960,0 3.589,0 5.680,0 629,0 21,25 2.091,0 58,26 

II Internet service 

1 Doanh thu (triệu đồng) 35,9 45,1 54,2 9,2 25,63 9,1 20,18 

2 Số lượng khách hàng (khách hàng) 250,0 325,0 410,0 75,0 30,00 85,0 26,15 

3 Số lượng giao dịch (lần) 650,0 820,0 920,0 170,0 26,15 100,0 12,20 

III SMS service 

1 Doanh thu (triệu đồng) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 

2 Số lượng khách hàng (người) 525,0 612,0 741,0 87,0 16,57 129,0 21,08 

3 Số lượng giao dịch (lần) - - - - - - - 

IV Phone Service 

1 Doanh thu (triệu đồng) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 

2 Số lượng khách hàng (người) - - - - - - - 

3 Số lượng giao dịch (lần) - - - - - - - 
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 Tỷ trọng của doanh thu từ dịch vụ Ngân hàng điện tử trong 

tổng doanh thu 

 Tỷ trọng của doanh thu từ dịch vụ Ngân hàng điện tử trong tổng 

doanh thu 

Đvt: triệu đồng; % 

STT 
Chỉ 

tiêu 
2011 2012 2013 

2012/2011 2013/2012 

+/- % +/- % 

1 

Tổng 

doanh 

thu  

60.177,00 65.373,00 72.187,00 5.196 8,63 6.814 10,42 

2 

Doanh 

thu từ 

Ngân 

hàng 

điện tử  

415,90 637,00 1034,20 221,1 53,16 397,2 62,35 

3 

Doanh 

thu từ 

Ngân 

hàng 

điện tử/ 

Tổng 

doanh 

thu (%) 

0,69 0,97 1,44 0,28 40,58 0,47 48,45 

 (Nguồn: Báo cáo định kỳ của Phòng Ngân hàng điện tử ACB chi 

nhánh Đắk Lắk từ năm 2011 đến 2013) 

b. Những hạn chế còn tồn tại 

Bên cạnh kết quả đạt được, ACB Đắk Lắk vẫn còn những hạn 

chế sau: 

- Số lượng phòng giao dịch còn ít.  

- Các sản phẩm của Ngân hàng còn mang tính đại trà cho tất 

cả khách hàng- Việc nghiên cứu sản phẩm còn hạn chế nên khi áp 
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dụng các sản phầm của Ngân hàng Hội sở vào Chi nhánh Đắk Lắk 

tính tương thích chưa cao. 

- Tính liên kết sản phẩm chưa cao, dẫn tới khả năng bán chéo 

sản phẩm hoặc bán một nhóm sản phẩm dịch vụ thấp. 

- Chính sách giá dành cho một số sản phẩm còn chưa thực sự 

thu hút khách hàng 

-Phí dịch vụ còn cao. 

c. Nguyên nhân 

- Nguyên nhân chủ quan 

+ Ngân hàng thành lập được 16 năm, còn non trẻ và đang 

trong giai đoạn phát triển. 

+ Phòng Marketing của ACB Đắk Lắk mới thành lập, chưa có 

kinh nghiệm và định hướng. 

- Nguyên nhân khách quan 

+ Những biến động trong và ngoài nước ảnh hưởng đến Ngân 

hàng. 

+ Ngân hàng chịu ảnh hưởng của các chính sách quản lý của 

Ngân hàng Nhà nước. 

+ Việt Nam tham gia vào thị trường thế giới cũng sẽ ảnh 

hưởng trực tiếp tới cơ cấu hệ thống Ngân hàng hiện nay. 
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TÓM TẮT CHƯƠNG 2 

Như vậy, từ thực tế phân tích ta có thể thấy thực trạng hoạt 

động Marketing tại ACB Đắk Lắk trong thời gian qua có những 

thành công trong việc cũng như lợi thế so với đối thủ trên cùng địa 

bàn về thị phần thẻ, chiếm lĩnh thị trường, mạng lưới hoạt động… 

Tuy nhiên, Ngân hàng cũng cần tăng cường phát huy thế mạnh của 

mình để đạt hiệu quả tốt hơn. Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn 

chế nhất định từ chính sách sản phẩm, giá, phân phối, quảng cáo, PR. 

Trong chương hai này cũng phân tích cụ thể các chính sách 

Marketing mà ACB Đắk Lắk đã và đang áp dụng. Từ đó nêu lên 

những kết quả đạt được và những hạn chế khi áp dụng các chính sách 

này. Bên cạnh đó, từ thực tế trên, Ngân hàng cần xây dựng chính 

sách Marketing thích hợp và khả thi hơn nhằm làm cho hoạt động 

Marketing trong kinh doanh dịch vụ Ngân hàng điện tử có hiệu quả 

hơn. 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP MARKETING TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ 

NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH ĐĂK LĂK 

3.1. CƠ SỞ CỦA VIỆC XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 

3.1.1. Căn cứ xu hướng phát triển của ngành Ngân hàng 

trong thời gian tới 

Trong xu thế hội nhập chung, các Ngân hàng tham gia bình 

đẳng trên thị trường kinh doanh tiền tệ, dịch vụ Ngân hàng trong 

phạm vi lớn quốc tế và khu vực. Đòi hỏi các Ngân hàng phải cung 

cấp nhiều dịch vụ mới, chất lượng hơn nhằm thu hút các doanh 

nghiệp cũng như tăng khả năng cạnh tranh. 

3.1.2. Định hướng phát triển của Ngân hàng thương mại cổ 

phần Á Châu trong thời gian tới 

Trong khuôn khổ kế hoạch phát triển đến 2015, Ngân hàng 

TMCP Á Châu đặt mục tiêu hoạt động năng động, sản phẩm phong 

phú, kênh phân phối đa dạng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, 

kinh doanh an toàn hiệu quả, tăng trưởng bền vững, đội ngũ nhân 

viên có đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn cao. 

3.1.3. Chiến lược Marketing trong kinh doanh dịch vụ 

Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - 

Chi nhánh Đắk Lắk 

- Tăng doanh thu các sản phẩm dịch vụ từ 30-45%/ năm 

- Đẩy mạnh công tác quảng cáo, khuyến mại 

- Đặt ra chiến lược marketing nhằm mở rộng thị trường hoạt 

động 
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- Nâng cao nghiệp vụ nhân viên, tăng cường vai trò nhân viên 

trong hoạt động Marketing của Chi nhánh. 

- Thực hiện tốt chính sách chăm sóc khách hàng 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING TRONG KINH 

DOANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 

3.2.1. Giải pháp về sản phẩm dịch vụ 

- Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ theo nhu cầu, thị hiếu của 

khách hàng, đặc thù của vùng miền cần được đặc biệt chú trọng.  

- Xây dựng diễn đàn riêng dành cho cán bộ, nhân viên ACB. 

- Tăng cường kỹ thuật xử lý tự động. 

- Các dịch vụ thẻ ATM, Internet service, SMS service, Phone 

Service cần tăng thêm tính năng.  

3.2.2. Giải pháp về chính sách giá 

- Cần hướng tới nâng cao khả năng dự báo những biến động 

trên thị trường tiền tệ. 

- Các nhóm khách hàng khác nhau có đặc điểm nhu cầu khác 

nhau và sẽ có những phản ứng khác nhau với những thay đổi về giá. 

Vì vậy, Ngân hàng định giá thường căn cứ vào sự phản ứng của 

khách hàng đối với giá. 

- Giá của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Ngân hàng 

cần tính đến yếu tố này khi xác định giá sản phẩm dịch vụ. 

3.2.3. Giải pháp về phân phối 

- Để mở rộng mạng lưới phân phối từ Chi nhánh đến các 

phòng giao dịch trên địa bàn cần: 
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+ Phải dựa vào chiến lược quy hoạch của địa bàn, xu hướng 

phát triển các ngành nghề kinh doanh và nhu cầu thị trường, đồng 

thời phải phù hợp với khả năng, điều kiện của Ngân hàng. 

+ Nghiên cứu kỹ các thông số kinh tế, kỹ thuật, môi trường, 

điều kiện hoàn cảnh của từng địa phương để việc mở rộng mạng lưới 

thực sự hiệu quả. 

+ Các điểm giao dịch mới phải có địa điểm thuận lợi dễ nhìn 

thấy, mặt bằng đủ rộng, chú trọng phát triển mạng lưới ở các khu 

đông dân cư. 

+ Nghiên cứu khảo sát, lắp đặt máy rút tiền tự động. 

- Để phân phối dịch vụ đến với khách hàng, Ngân hàng nên sử 

dụng các kênh phân phối sau: 

+ Bán hàng trực tiếp. 

+ Phân phối gián tiếp qua mạng. 

- ACB cũng nên đầu tư thêm cơ sở hạ tầng ATM/POS. 

3.2.4. Giải pháp về xúc tiến,truyền thông 

a. Quảng cáo  

- Tăng cường hình thức quảng cáo ngoài trời như băng rôn, 

hộp đèn ở những tuyến đường lớn hay trạm xe buýt, ở các trường đại 

học… 

- Nên có mục quảng cáo về các sản phẩm tiết kiệm mới ở mặt 

sau biên lai rút tiền ATM. 

- Cần có một bộ phận chuyên về chăm sóc khách hàng vip như 

gửi thông báo về các chương trình khuyến mãi về thẻ, tiết kiệm… 

- Cần lập nguồn ngân sách dự trù cho các chương trình quảng 

cáo các sản phẩm mới trong năm. 
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b. Giao tiếp 

- Chú trọng nâng cao và đào tạo kỹ năng bán hàng của nhân 

viên. 

- Nâng cao ý thức của nhân viên tự học hỏi, trau dồi kinh 

nghiệm để làm hài lòng khách hàng. 

- Nên tổ chức các khóa học về kỹ năng giao tiếp cho nhân viên 

mới, hay các cuộc thi như “Giao dịch viên tiêu biểu”, “Nụ cười 

ACB”,… 

c. Khuyến mãi 

- Nên thường xuyên tổ chức hội nghị khách hàng.. 

- Triển khai mãnh mẽ chương trình tích điểm đối với tất cả 

khách hàng khi đến giao dịch, ưu tiên phục vụ những người lớn tuổi. 

- Các chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng phải 

đồng nhất với Hội sở, quà tặng khuyến mãi phải đa dạng. 

- Tổ chức chương trình khuyến mãi vào ngày kỷ niệm thành 

lập chi nhánh. 

d. Hoạt động PR 

- Tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại: Hoạt động của 

các hiệp hội ngành, các diễn đàn, gặp gỡ các nhà đầu tư.  

- Ủng hộ và chủ động tham gia công tác an sinh xã hội, xây 

dựng hình ảnh ACB Đắk Lắk gắn liền giữa hoạt động về tài chính – 

ngân hàng mạnh và là một doanh nghiệp luôn quan tâm đến lợi ích 

cộng đồng. 

- ACB Đắk Lắk nên tài trợ các chương trình có ý nghĩa trên 

kênh truyền hình Đắk Lắk như “ Nhà nông đua tài”, “Tìm hiểu an 

toàn giao thông”, “Hội thi người cao tuổi”, “ Festival cà phê”… 
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3.2.5. Giải pháp về nguồn nhân lực 

ACB Đắk Lắk cần chú trọng hơn nữa việc phát triển nguồn 

nhân lực thông qua việc hoàn thiện về: tuyển dụng, đào tạo và sử 

dụng nguồn nhân lực, lựa chọn và phân hạng nhân lực, chức danh, 

tiền lương, chế độ đãi ngộ, khuyến khích, các nguyên tắc giao tiếp 

nội bộ…với mục tiêu nâng cao kỹ năng cán bộ lãnh đạo, xây dựng 

cán bộ có chuyên môn sâu, có khả năng quản trị công nghệ hiện đại 

và có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt. 

3.2.6. Giải pháp về môi trường vật chất 

Để tạo được lợi thế cạnh tranh so với Ngân hàng khác, ACB 

Đắk Lắk nên tiếp tục cập nhật, ứng dụng công nghệ mới. Xây dựng 

hệ thống thông tin có đường truyền, tốc độ thông tin phải nhanh 

chóng, chính xác, đầy đủ nhưng vẫn đảm bảo tính bảo mật.  

3.2.7. Giải pháp về quá trình tương tác dịch vụ 

- Hợp tác sâu rộng với các nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ  

- Hợp tác, liên kết với Ngân hàng thương mại khác  

- Hợp tác với các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ 

3.2.8. Một số giải pháp khác 

a. Về ngân sách thực hiện Marketing 

Nguồn ngân sách tài chính đầu tư cho hoạt động marketing 

ting cần thêm, ngân hàng cũng cần xác định rõ tầm quan trong trong 

hoạt động marketing tại chi nhánh. 

b. Về huy động vốn 

Áp dụng các hình huy động vốn mới như tiền gửi có tài khoản 

linh hoạt, tài khoản vãng lai, tài khoản tự động trích chuyển vốn, tài 

khoản cá nhân thanh toán bằng thẻ, rút tiền tự động qua máy ATM. 
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c. Về Marketing chiến lược:  

Thu thập và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về khách hàng 

Kết hợp các phương tiện truyền thông và điều tra thực tế 

Tiến hành hội nghị, hội thảo khách hàng thường xuyên hơn 

Tăng cường khả năng phân tích thông tin 

Tiến hành khai thác thông tin từ hồ sơ khách hàng  

TÓM TẮT CHƯƠNG 3 

Trong xu thế cạnh tranh giữa các Ngân hàng trên cùng địa bàn, 

để tiếp tục phát triển ổn định và kinh doanh có hiệu quả, ACB Đắk 

Lắk cần xây dựng các chiến lược Marketing phù hợp trên cơ sở phát 

triển thương mại điện tử, đưa các dịch vụ hiện đại phục vụ khách 

hàng. Thực hiện các hoạt động Marketing phải được đặt trong mô 

hình tổ chức phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Ngân hàng. 

Công tác hoạch định nghiên cứu các chiến lược Marketing đòi hỏi 

các chuyên gia Ngân hàng phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

cao đồng thời Chi nhánh cũng cần phối kết hợp các giải pháp 

Marketing một cách linh hoạt để đạt được hiệu quả cao nhất. 
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KẾT LUẬN 

 
Marketing áp dụng vào trong kinh doanh dịch vụ Ngân hàng 

điện tử là một trong những xu hướng phát triển trong kinh doanh 

Ngân hàng hiện đại. Do đó thực hiện tốt công tác ứng dụng 

Marketing, Ngân hàng sẽ có thể đưa ra các chính sách và biện pháp 

thích hợp nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của khách hàng 

và phù hợp với sự biến động của môi trường kinh doanh. Marketing 

giúp Ngân hàng nâng cao khả năng cạnh tranh, hạn chế rủi ro, tạo lập 

vị thế và hình ảnh cho Ngân hàng, mang các sản phẩm dịch vụ của 

Ngân hàng đến khách hàng, không chỉ mang lại sự tiện lợi cho khách 

hàng mà còn mang lại cho Ngân hàng nhiều lợi ích. 

Từ những điều trên, qua quá trình nghiên cứu nghiêm túc, sử 

dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp, luận văn đạt được những kết 

quả nghiên cứu sau: 

- Tổng hợp, hệ thống hóa những nội dung cơ bản về marketing 

ngân hàng. 

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến Marketing trong kinh 

doanh dịch vụ ngân hàng điện tử. 

- Thu thập dữ liệu, tiến hành khảo sát, phân tích, đánh giá về 

thực trạng marketing trong kinh doanh dịch vụ Ngân hàng điện tử tại 

Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Đắk Lắk. 

- Trên cơ sở vận dụng lý thuyết cũng như kết quả phân tích, 

đánh giá thực Marketing trong kinh doanh dịch vụ Ngân hàng điện tử 

tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Đắk Lắk, luận văn đề xuất 

hệ thống các giải pháp nhằm Marketing trong kinh doanh dịch vụ 
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Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Đắk Lắk 

có hiệu quả hơn. 

Tuy đã cố gắng rất nhiều nhưng luận văn còn nhiều thiếu sót 

và nhược điểm. Vì vậy, tác giả mong muốn nhận được những góp ý, 

hướng dẫn của các Thầy, Cô và bạn đọc. 

 


