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Tóm tắt: 

 

Bài  áo này chỉ ra mô hình liên kết giữa nhà phân phối và các nhà sản xuất trong phát triển 

thƣơng hiệu riêng - hình thức tạo phổ hàng mang tên siêu thị. Bằng hình thức nghiên cứu 

tình huống tại hệ thống siêu thị Coopmart, quá trình thu thập dữ liệu và phỏng vấn các nhà 

quản lý của siêu thị cho phép phân tích đánh giá quá trình phát triển các hàng hóa. Trên cơ 

sở đó, nghiên cứu tập trung phân tích quá trình phát triển mối liên kết giữa siêu thị và các 

nhà sản xuất nhằm phát triển các hàng hóa mang thƣơng hiệu riêng của siêu thị. Kết quả 

nghiên cứu là cơ sở và tiền đề cho phép định hƣớng phát triển mối liên kết giữa các nhà sản 

xuất và các nhà phân phối nói chung.  
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Abstract 

This paper aims to indicate patterns of association between distributors and manufacturers in 

developing their own brands. In the form of case studies at the supermarket Coopmart, the 

process of data collection and interviews with managers of store allows analyzing and 

assessing the development of products with the own brand of the supermarket. On this basis, 

the study focuses on analyzing the development of linkages between supermarkets and 

manufacturers to develop the own brand goods of the supermarket. The research results are 

the basis and premise to orient the links between manufacturers and distributors in general.      
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