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Tóm tắt: 

 

Bài viết nhằm đánh giá ảnh hƣởng của hình ảnh quốc gia xuất xứ đến các yếu tố cấu thành 

giá trị thƣơng hiệu, và ảnh hƣởng của các yếu tố cấu thành giá trị thƣơng hiệu đến giá trị 

thƣơng hiệu tổng thể. Dữ liệu mẫu đƣợc thu thập từ 291 khách hàng là chủ của các sản phẩm 

xe máy mang thƣơng hiệu Honda tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả mô hình cấu trúc tuyến 

tính chỉ ra: (1) hình ảnh quốc gia xuất xứ có ảnh hƣởng tích cực đến chất lƣợng cảm nhận, 

trung thành thƣơng hiệu và liên tƣởng thƣơng hiệu kết hợp với nhận biết thƣơng hiệu; (2) 

chất lƣợng cảm nhận, trung thành thƣơng hiệu và liên tƣởng thƣơng hiệu kết hợp với nhận 

biết thƣơng hiệu đều có ảnh hƣởng thuận chiều đến giá trị thƣơng hiệu tổng thể. Cuối cùng, 

các bình luận về kết quả nghiên cứu đƣợc trình bày.    
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Abstract 

This paper is aimed at evaluating the effects of the country - of - origin image (COOI) on the 

components of brand equity and the effects of brand equity components on the overall brand 

equity. Samples have been collected from 291 customers in Danang city, who own Honda 

motorbikes. The Structural Equation Modeling (SEM) results indicate that (1) the country - 

of - origin image has significantly positive effects on the perceived quality, brand loyalty, 

and brand association combined with brand awareness; (2) perceived quality, brand loyalty, 

and brand association combined with brand awareness all exert favourable influences on the 

overall brand equity. Finally, some implications of the research findings are to be discussed.       
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