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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn ñề tài 

 - Thứ nhất: ñây là một trong những doanh nghiệp có mặt trên 

thị trường sớm nhất, luôn duy trì ñược một thị phần khá lớn và niềm tin 

yêu của người tiêu dùng dành cho thương hiệu là khá cao. 

- Thứ hai: ñặc ñiểm của sản phẩm và ngành hàng kinh doanh chế 

biến thực phẩm ăn liền tại Việt Nam, xu hướng phát triển của nó trong 

bối cảnh xã hội ngày càng phát triển. Thực phẩm ăn liền là những sản 

phẩm phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của con người, doanh số ñem lại 

hằng năm cho các nhà sản xuất là rất lớn, chính vì vậy mà áp lực cạnh 

tranh rất gay gắt 

- Thứ ba: kết hợp giữa lý luận, ñặc ñiểm thị trường của ngành 

hàng và thực tế hoạt ñộng phát triển thương hiệu tại công ty ñể ñề ra 

các giải pháp phù hợp và có tính khả thi cao nhất. 

 2.  Mục ñích, ñối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên 

cứu và ý nghĩa của ñề tài 

 - Mục ñích:  tìm hiểu ñặc ñiểm thị trường ngành hàng thực 

phẩm ăn liền dạng sợi và thực trạng hoạt ñộng xây dựng phát triển  

thương hiệu Acecook trong môi trường ngành hàng này trong thời 

gian qua, ñể từ ñó kết hợp với các cơ sở lý luận về thương hiệu – xây 

dựng thương hiệu, ñề xuất giải pháp phát triển thương hiệu Acecook 

trong thời gian ñến. 

 - Đối tượng nghiên cứu là thương hiệu Vinacecook bao gồm: 

các thuộc tính cấu thành thương hiệu, các yêu cầu cơ bản của một 

thương hiệu, qui trình xây dựng thương hiệu, các công cụ xây dựng, 

phát triển thương hiệu và các nhân tố ảnh hưởng ñến quá trình phát 

triển thương hiệu. 
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 - Phạm vi nghiên cứu ñề tài này là tại môi trường nội bộ công 

ty Vinacecook, với các ñối thủ cạnh tranh, người tiêu dùng thực 

phẩm ăn liền và từ các kết quả nghiên cứu thị trường ñã có. 

- Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của ñề tài: Để thực 

hiện ñề tài nghiên cứu này, tác giả ñã sử dụng dữ liệu từ các nghiên 

cứu  có sẵn, có  liên quan ñến vấn ñề thương  hiệu nói riêng và các 

hoạt ñộng marketing nói chung trong ngành hàng thực phẩm ăn 

liền… 

Chọn lọc các thông tin có liên quan ñến vấn ñề thương hiệu, 

kết hợp với cơ sở lý thuyết, thực trạng hoạt ñộng phát triển thương 

hiệu tại ñơn vị. Từ ñó phân tích, so sánh ñể hiểu ñược thị trường và 

thực trạng hoạt ñộng xây dựng thương hiệu trong ngành hàng này 

làm cơ sở ñề xuất các giải pháp phát triển thương hiệu Vinacecook. 

3- Cấu trúc của luận văn  

- Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển thương hiệu  

 - Chương 2: Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu 

tại Công ty Vinacecook 

- Chương 3: Một số giải pháp phát triển thương hiệu tại công 

ty Vinacecook 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ THUY ẾT VỀ PHÁT TRI ỂN THƯƠNG HIỆU 

 

1.1. KHÁI QUÁT CHUNG V Ề THƯƠNG HIỆU, TẦM QUAN 

TRỌNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI DOANH NGHI ỆP 

 

1.1.1. Các khái niệm về thương hiệu 

Thương hiệu là tất cả các dấu hiệu có thể tạo ra một hình ảnh 

riêng biệt và rõ nét của hàng hoá, dịch vụ hay cho chính doanh nghiệp 

trong tâm trí khách hàng. Thương hiệu cũng ñược tạo nên bởi nhiều yếu 

tố, bao gồm các yếu tố biểu hiện bên ngoài: tên gọi, biểu tượng, hình 

tượng, tên gọi xuất xứ và chỉ dẫn ñịa lý và các yếu tố tiềm ẩn.  

1.1.2. Các loại thương hiệu  

- Thương hiệu doanh nghiệp (còn có sách ñề cập là thương hiệu gia 

ñình 

- Thương hiệu sản phẩm (còn có sách gọi là thương hiệu tập thể):  

1.1.3. Vai trò của thương hiệu  

1.1.3.1. Đối với doanh nghiệp 

Thương hiệu là một tài sản vô giá của doanh nghiệp, nó là tài 

sản vô hình mà doanh nghiệp ñã xây dựng trong nhiều năm bằng uy 

tín của doanh nghiệp ñối với khách hàng. Tài sản ñó có thể ñưa lại 

nguồn lợi nhuận rất lớn nếu như doanh nghiệp biết khai thác hết vai 

trò của nó.  

   1.1.3.2.  Đối với người tiêu dùng 

Không có thương hiệu, việc lựa chọn sản phẩm rất khó khăn 

bởi người tiêu dùng không biết lấy gì ñể ñảm bảo rằng họ ñã mua 

ñúng sản phẩm mà mình muốn.         
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1.1.4. Các yếu tố cấu thành của một thương hiệu 

1.1.4.1. Cấu tạo Thương hiệu  gồm hai phần 

- Phần phát âm ñược 

- Phần không phát âm ñược 

1.1.4.2. Các yếu tố cấu thành của thương hiệu 

- Tên nhãn hiệu 

- Biểu tượng (Logo) 

- Kiểu dáng bao bì 

1.2. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRI ỂN THƯƠNG HIỆU  

1.2.1. Khái niệm xây dựng thương hiệu  

Xây dựng thương hiệu là những việc làm, những hoạt ñộng 

trong một khoảng thời gian nào ñó nhằm tác ñộng ñể tạo cho sản 

phẩm hàng hoá, dịch vụ hay chính doanh nghiệp ñó có ñược một hình 

ảnh riêng biệt và rõ nét so với sản phẩm hàng hoá  dịch vụ hay doanh 

nghiệp khác. 

           1.2.2. Quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu 

          1.2.2.1. Chiến lược tổng thể xây dựng và phát triển thương 

hiệu 

1.2.2.1.1. Xác lập tầm nhìn và sứ mạng thương hiệu 

1.2.2.1.2. Phân tích SWOT 

1.2.2.1.3. Hình thành mục tiêu và kế hoạch chiến lược 

thương hiệu 

1.2.2.2. Thiết kế và tạo dựng các yếu tố thương hiệu 

* Tên Thương hiệu 

* Logo và biểu tượng ñặc trưng 

* Tính cách thương hiệu 

* Slogan – câu khẩu hiệu 

* Nhạc hiệu 
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* Bao bì sản phẩm 

  1.2.2.3. Đăng ký bảo hộ các yếu tố thương hiệu 

Đăng ký bảo hộ các yếu tố thương hiệu là việc xác lập quyền 

ñược pháp luật bảo hộ khi bị xâm phạm ñối với các yếu tố thương 

hiệu, trong ñó quan trọng nhất là nhãn hiệu hàng hóa. 

  1.2.2.4. Quảng bá thương hiệu 

Công tác truyền thông chính xác và tập trung là yêu cầu quan 

trọng nhất trong một chiến lược truyền thông bao gồm các kế hoạch 

sau: quảng cáo, khuyến thị, tiếp thị trực tiếp và quan hệ cộng ñồng. 

1.2.2.5. Bảo vệ và phát triển thương hiệu 

Thương hiệu luôn gắn liền với hoạt ñộng kinh doanh của 

doanh nghiệp. Vì thế sau khi thương hiệu ñã ñược ñăng kí bảo hộ, 

doanh nghiệp vẫn phải nỗ lực triển khai sử dụng thương hiệu của 

mình 

1.2.3. Một số chiến lược ñịnh vị thương hiệu  

  Chiến lược ñịnh vị rộng cho thương hiệu sản phẩm:  

- Nhà sản xuất sản phẩm ñộc ñáo. 

- Dẫn ñầu về giá thành thấp.  

- Khai thác và phục vụ thị trường chuyên biệt.  

- Dẫn ñầu về sản phẩm, nổi trội về hoạt ñộng, hướng ñến 

khách hàng. 

Chiến lược ñịnh vị ñặc thù cho thương hiệu sản phẩm:  

- Định vị theo lợi ích 

- Định vị theo thuộc tính. 

- Định vị theo ứng dụng. 
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- Định vị theo ñối thủ cạnh tranh 

- Định vị dựa vào nhân vật nổi tiếng. 

- Định vị theo nhóm người sử dụng 

1.2.4. Phát triển thương hiệu  

1.2.4.1. Khái niệm về chiến lược phát triển thương hiệu 

Mỗi thương hiệu ñều ñặt ra cho mình các tiêu chuẩn riêng và 

phải cố gắng không ngừng ñể thỏa mãn các kỳ vọng của khách hàng, 

những người luôn  nhanh chóng tiếp nhận sự tiến bộ của thương hiệu. 

Các tiêu chuẩn và thông ñiệp của thương hiệu cần ñược công bố rộng 

rãi ñể chứng tỏ ñược sự khác biệt của sản phẩm với những sản phẩm 

cạnh tranh khác.  

Sau khi hoàn tất quá trình khám phá, bạn biết thương hiệu 

của bạn biểu thị cái gì, và cho ai... Bạn ñã ñịnh nghĩa cái gì mà công 

ty ñại diện, và bạn muốn nó ủng hộ cái gì trong một tương lai có thể 

tiên ñoán. 

Bước kế tiếp ñó là phát triển một chiến lược ñể truyền thông 

tầm nhìn sau này của thương hiệu. 

 

1.2.4.2.  Các chiến lược phát triển thương hiệu 

1.2.4.2.1.  Chiến lược Thương hiệu-sản phẩm. 

Là ñặt cho mỗi sản phẩm ñộc lập một thương hiệu riêng biệt 

phù hợp với ñịnh vị thị trường của sản phẩm ñó.  

1.2.4.2.2. Chiến lược thương hiệu theo dãy 

Một dãy sản phẩm có thể ñược tạo lập trên cơ sở thành công 

của sản phẩm gốc với những biến thể gần gũi tự nhiên như các sản 

phẩm nước hoa.  
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1.2.4.2.3. Chiến lược thương hiệu nhóm 

Chiến lược thương hiệu nhóm ñược sử dụng phổ biến trong 

ngành thực phẩm, mỹ phẩm và thời trang. Các thương hiệu này bao 

trùm mọi sản phẩm của chúng với cùng một cam kết và một ñịnh vị 

trên thị trường.             

1.2.4.2.4  Chiến lược thương hiệu hình ô 

Một thương hiệu chung sẽ hỗ trợ cho mọi sản phẩm của công 

ty ở các thị trường khác nhau nhưng mỗi sản phẩm lại có cách thức 

quảng bá và cam kết riêng trước khách hàng và công chúng.  

1.2.4.2.5. Chiến lược thương hiệu nguồn  

Chiến lược thương hiệu nguồn cơ bản cũng giống như chiến 

lược thương hiệu hình ô, chỉ khác là sản phẩm có tên gọi cụ 

thể. 1.2.4.2.6.  Chiến lược thương hiệu chuẩn 

Thương hiệu chuẩn ñánh dấu sự xác nhận của mình lên các 

sản phẩm hết sức ña dạng và nhóm các thương hiệu sản phẩm lại với 

nhau, có thể là thương hiệu dãy hoặc thương hiệu nhóm.  

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VI ỆC XÂY DỰNG VÀ 

PHÁT TRI ỂN THƯƠNG HIỆU Ở CÁC DOANH NGHI ỆP 

Một là, nhận thức của các nhà lãnh ñạo doanh nghiệp.  

Hai là, ñội ngũ cán bộ chịu trách nhiệm xây dựng thương hiệu.  

Ba là, Nguồn lực của doanh nghiệp 

Bốn là, sự hiểu biết và thói quen tâm lý của người tiêu dùng.  

 

 

 

 

 10 

 

Tóm tắt chương 1 

 

Muốn xây dựng một tổ chức  vững mạnh và một thương hiệu 

thành công, ngoài việc ñòi hỏi một ngân sách ñầu tư ñủ lớn, còn ñòi 

hỏi lãnh ñạo của doanh nghiệp phải có tầm nhìn dài hạn và toàn diện, 

phân tích toàn diện tình hình thị trường và các yếu tố có thể ảnh 

hưởng trong suốt quá  trình xây dựng và phát triển thương hiệu nhằm 

tìm ra cho doanh nghiệp một hướng ñi ñúng và các giải pháp phát 

triển thương hiệu phù hợp, khả thi và bền vững. Phát triển thương 

hiệu không phải là việc làm một sớm một chiều mà cần phải tốn 

nhiều thời gian, tiền bạc và cả một chuỗi các hành ñộng tác ñộng vào 

nhận thức của con người, nhất là trong thời buổi mà con người ñang 

bị quá tải về thông tin. 

Để làm ñược các công việc nêu trên, ñòi hỏi các doanh 

nghiệp phải hiểu rõ những cơ sở lý luận về thương hiệu và xây dựng 

phát triển thương hiệu, từ cơ sở lý luận này tùy thuộc vào những tình 

huống và hoàn cảnh của mỗi doanh nghiệp mà ñề ra một chiến lược 

xây dựng phát triển thương hiệu phù hợp nhất. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRI ỂN 

 THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY VINACECOOK   

 

2.1. GIỚI THI ỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY VINACECOOK  

2.1.1.  Tổng quan 

Là một nhà sản xuất mì ăn liền lâu ñời tại Nhật Bản, 

Acecook ñã tiên phong ñầu tư vào thị trường Việt Nam hình thành 

nên một công ty liên doanh giữa Acecook Nhật Bản và một công ty 

thực phẩm  tại Việt Nam vào ngày 15/12/1993. Kết quả của quá trình 

ñầu tư ñó là sự phát triển lớn mạnh của Acecook Việt Nam - vừa 

ñược chuyển ñổi loại hình thành công ty cổ phần vào ngày 

18/01/2008.  

          - Lịch sử hình thành và phát triển: Trong suốt 17 năm hình thành 

và phát triển, Vinacecook trở thành thương hiệu có uy tín trong ngành sản 

xuất thực phẩm chế biến. Doanh thu ñạt 1.323 tỷ ñồng, tăng gần 40%, tỷ 

suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 16%, kim ngạch xuất khẩu ñạt hơn 7 

triệu USD. 

2.1.2.  Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn  

Chức năng:  chuyên nghiên cứu và sản xuất các loại thực 

phẩm ăn liền tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. 

Nhiệm vụ: Công ty không ngừng ñầu tư nghiên cứu sản 

phẩm mới và sản xuất ñể thỏa mãn ngày càng cao nhu cầu và thị hiếu 

của khách hàng. 

Quyền hạn: có quyền vay vốn tại hệ  thống các ngân hàng 

Việt Nam ñể phục vụ sản xuất kinh doanh và là ñơn vị hạch toán ñộc 

lập. Công ty ñược quyền ký kết các hợp ñồng kinh tế với tất cả các 
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ñối tác có nhu cầu liên doanh, liên kết, ñầu tư sản xuất và tiêu thụ các 

chủng loại mặt hàng trong lĩnh vực thực phẩm ăn liền. 

2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT 

TRIỂN THƯƠNG HIỆU VINACECOOK  

2.2.1. Tổng quan về thị trường thực phẩm ăn liền trong 

nước và thế giới 

* Thị trường thế giới: sản phẩm của Acecook Việt Nam hiện 

ñã có mặt ñến hơn 40 nước trên thế giới, trong ñó các nước có thị 

phần xuất khẩu mạnh như Mỹ, Úc, Nga, Đức, CH Czech, Slovakia, 

trung quốc, Nhật Bản, Indonesia, Singapore, Cambodia, Lào, Hàn 

Quốc, Canada, Brazil…  

* Thị trường Việt Nam: 

Hiện tại trên thị trường  Việt Nam có sáu công ty lớn trong 

ngành: Vinacecook, Vifon, Sai  Gon Ve Wong (A-One), Unif 

President (Vua Bếp), Masan, Thực phẩm Á Châu (Asifood) với thị 

phần trên 80% (theo Phòng tiêu thụ Acecook). 

*  Tình hình sản phẩm thị trường nội ñịa: 

Chú trọng phát triển thị trường nội ñịa ñể lấy lại thị phần và 

vị thế của nhà sản xuất tiên phong và hàng ñầu trong lĩnh vực thực 

phẩm ăn liền. Song song ñó vẫn duy trì lợi thế xuất khẩu ñể có thể 

“ñứng vững bằng hai chân” trong cuộc chiến cạnh tranh khốc liệt của 

thời kỳ hội nhập toàn cầu. 

2.2.2. Sứ mệnh của Vinacecook 

Công ty cam kết không ngừng nâng cao chất lượng sản 

phẩm, nhằm góp phần thỏa mãn tốt nhất nhu cầu ngày càng cao và ña 

dạng của người tiêu dùng Việt Nam và quốc tế trong lĩnh vực chế 

biến thực phẩm ăn liền.  
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2.2.3. Thực trạng xây dựng phát triển thương hiệu tại 

công ty Vinacecook 

2.2.3.1. Nghiên cứu và Phân tích thông tin. 

* Phương pháp nghiên cứu ñịnh tính với kỷ thuật chính 

thường sử dụng là “thảo luận nhóm – Focus Group Discussion) hoặc 

“ thảo luận tay ñôi – Face to Face 

* Phương pháp nghiên cứu quan sát với kỹ thuật là sử dụng 

các công cụ kỹ thuật số như máy ảnh ñặt tại các ñiểm bán hàng hay 

các nơi công cộng ñể quan sát hành vi của ñối tượng tiêu dùng. 

2.2.3.2  Xác ñịnh tầm nhìn và lý do tồn tại của thương hiệu 

Vinacecook ghi dấu ấn trong lòng người dùng Việt với ña 

dạng chủng loại sản phẩm mì, bún, phở… vừa thơm ngon vừa an  

toàn, dinh dưỡng 

Tầm nhìn của thương hiệu Vinacecook ñược căn cứ vào tiêu 

chuẩn: 

- Thống nhất một mục tiêu xuyên suốt của công ty ở mọi cấp 

ñộ. 

- Tạo sự nhất quán trong việc lãnh ñạo và ñiều hành. 

- Động viên tinh thần nhân viên và quản lý. 

- Định hướng sử dụng nguồn tài nguyên. 

2.2.3.3   Hoạch ñịnh chiến lược phát triển thương hiệu. 

2.2.3.4.   Thiết kế thương hiệu 

2.2.3.4.1 Tính cách thương hiệu – Brand Personality 

Vinacecook ghi ñược dấu ấn khó quên trong tâm trí người 

Việt trên cơ sở nắm bắt nhu cầu của khách hàng. Hoạt ñộng nghiên 

cứu cho ra những sản phẩm mới, ñáp ứng khẩu vị và thị hiếu khách 

hàng ñược ñặt lên hàng ñầu 
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2.2.3.4.2 Tên gọi thương hiệu – Brand Name 

2.2.3.4.3 Hình tượng của thương hiệu – Brand Icon 

Thương hiệu Vinacecook chọn hình ảnh Tastykid làm hình 

tượng cho thương hiệu của mình.  

2.2.3.4.4 Khẩu hiệu của thương hiệu – Slogan 

"Biểu tượng của chất lượng" là tôn chỉ mà công ty ñã ñặt ra 

ngay từ ban ñầu và kiên ñịnh trong suốt quá trình phát triển. Đây là 

câu khẩu hiệu, một lời văn ngắn gọn diễn tả cô ñộng về lợi ích hay 

những nét tinh túy của sản phẩm. Âm ñiệu của câu khẩu hiệu nghe 

thuận tai, pha chút  dí dỏm, ấn tượng, dễ nhớ. 

2.2.3.4.5 Bao bì và Màu sắc của thương hiệu 

Acecook chọn màu ñỏ làm màu chủ ñạo, thể hiện nó xuyên 

suốt và nhất quán trên các phương tiện quảng bá hình ảnh của công 

ty. 

2.2.3.4.6 Đăng ký bảo hộ thương hiệu 

2.3. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRI ỂN THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG 

TY VINACECOOK  

2.3.1. Các thuộc tính, các yếu tố hiện có của thương hiệu  

* Bi ểu tượng, logo: Biểu tượng Vinacecook có kèm theo 

hình ảnh Tastykid cá tính tạo nên sự gần gủi, thân thiện và ý nghĩa 

văn hóa ñặc thù của thương hiệu ñó. Logo Acecook ñược thiết kế ñẹp 

và gần gũi tạo nên thiện cảm nơi người tiêu dùng, ñặc biệt nó tạo ra 

sự khác biệt rỏ rệt trong hàng ngàn logo khác khi ñược sắp xếp gần 

nhau. 

* Sự nhận biết thương hiệu:  

Tỷ lệ nhận biết của người tiêu dùng ñối với thương hiệu 

Vinacecook là rất lớn, Nhớ ñầu tiên (Top of Mind) của Vinacecook 

ñạt 97%, ñây là con số rất cao so với các thương hiệu khác cùng 
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ngành hàng, thương hiệu và sản phẩm của Vinacecook rất  thành 

công ở phân khúc ñối tượng  tiêu dùng là giới trẻ.  

* Quảng bá thương hiệu: 

- Quảng cáo trên các phương tiện truyền thông ñại chúng 

- Quảng cáo trực tiếp ñến khách hàng 

- Quảng cáo tại ñiểm bán 

- Tổ chức sự kiện và Tài trợ 

- Quan hệ công chúng 

- Khuyến mãi cho kênh phân phối 

-  Khuyến mại cho người tiêu dùng 

              2.3.2. Chiến lược phát triển thương hiệu hiện thời của 

công ty 

2.3.2.1. Hệ thống giá trị của các sản phẩm mà công ty ñã 

cung cấp  

- Hệ thống giá trị vật chất  

- Hệ thống các giá trị ý tưởng  

2.3.2.2.  Chiến lược phát triển thương hiệu của công ty 

Từ khi thành lập năm 1993 Công ty Vinacecook ñã xác ñịnh 

và ñi theo chiến lược phát triển thương hiệu ñó là chiến lược phát 

triển thương hiệu theo nhóm. Nguyên tắc ñể xây dựng hình ảnh của 

công ty ñó là nguyên tắc “tập trung chuyên sâu” việc lựa chọn thực 

hiện chiến lược theo nguyên tắc này sẽ trả lời cho câu hỏi: Đại diện 

cho Vinacecook là cái gì trên thị trường? 

 Có thể khẳng ñịnh một ñiều, việc duy trì và phát triển chiến 

lược thương hiệu theo nhóm ñã giúp cho công ty Vinacecook một 

phần ñáng kể vào việc củng cố lòng tin, tạo ñược sự tín nhiệm của 

khách hàng với hình ảnh thương hiệu của chính mình. 
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2.4. ĐÁNH GIÁ V Ề XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRI ỂN 

THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY VINACECOOK  

2.4.1. Kết quả ñạt ñược khi thực hiện chiến lược phát 

tri ển thương hiệu theo nhóm của Vinacecook  

* V ề sự biết ñến thương hiệu Vinacecook hay sự nhận biết 

thương hiệu:  Trong 3 mức ñộ nhận biết thương hiệu là: thương hiệu 

nhớ ñến ñầu tiên, thương hiệu không nhắc mà nhớ, thương hiệu nhắc 

mới nhớ, thì thương hiệu Vinacecook nằm trong mức ñộ thương hiệu 

nhớ ñầu tiên. 

* V ề mở rộng thương hiệu: Với tài sản thương hiệu vốn có 

của công ty. Công ty Vinacecook ñã mở rộng thêm một số sản phẩm 

mới như các sản phẩm nước chấm, các sản phẩm dầu ăn… 

* V ề hình ảnh thương hiệu của công ty Vinacecook trong 

tâm trí khách hàng:  

2.4.2. Nguyên nhân của thực trạng chiến lược phát triển 

thương hiệu theo nhóm tại công ty Vinacecook 

* V ề tiếp cận thông tin   

* Khó khăn bên ngoài công ty  

+ Tình hình cạnh tranh : 

+ Chính sách của nhà nước còn nhiều bất cập 
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Tóm tắt chương 2 

 

Thực phẩm ăn liền là loại thực phẩm thiết yếu trong cuộc 

sống hàng ngày của con người, nó ñược sử dụng rộng rải trên toàn 

giới, không phân biệt người giàu hay nghèo nhờ vào tính tiện lợi của 

nó – chuẩn bị nhanh chóng, không cầu kỳ trong chế biến, ña dạng 

mùi vị… 

          Thực  phẩm ăn liền trong những năm gần ñây ñược  phát triển 

ña dạng về chủng loại sản phẩm, bên cạnh loại mì ăn liền ñược chế 

biến chủ yếu từ bột mì thì ngày nay ñã có thêm các chủng loại khác 

ñược chế biến từ bột gạo như: phở ăn liền, bún  ăn liền, hủ tiếu ăn 

liền, bánh ña, miến ăn liền…với nhiều hương vị khác nhau từ hương 

vị truyền thống của người Việt cho ñến các hương vị của các quốc gia 

khác. Song thực phẩm ăn liền cũng mang tính ñịa phương vùng miền 

rất cao và ñây là vấn ñề mà các nhà sản xuất phải hết sức chú  ý trong 

công tác nghiên cứu sản phẩm và truyền thông. 

Thương hiệu Vinacecook ñược người tiêu dùng biết ñến, 

chiếm thị phần  khoảng 67%, dẫn ñầu thị trường  trong nước và xuất 

khẩu. Tuy nhiên, trước ñây do không có chiến lược rỏ ràng trong ñịnh 

hướng phát triển và nhất là từ khi liên doanh, rồi tách liên doanh với 

một công ty của Nhật Bản, cộng với cơ chế quản lý của Nhà nước ñã 

dẫn ñến một bài học ñắt giá là thị phần giảm xuống trầm trọng, có lúc  

gần như phá sản theo như lời phát biểu của Tổng Giám Đốc công ty 

trong một cuộc trả lời báo chí năm 2009. Xuất phát từ ñặc ñiểm phát 

triển của ngành hàng và thực trạng hoạt ñộng của công ty trong thời 

gian quan, nhất thiết cần phải có chiến lược và giải pháp ñể xây dựng 

và phát triển thương hiệu Vinacecook vững mạnh trong những năm 

sắp tới. 
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Chương 3 

MỘT SỐ GIẢI  PHÁP PHÁT TRI ỂN THƯƠNG HIỆU 

 TẠI CÔNG TY VINACECOOK 

 

3.1. QUAN ĐIỂM VÀ CƠ SỞ XÂY DỰNG PHÁT TRI ỂN 

THƯƠNG HIỆU VINACECOOK  

3.1.1. Quan ñiểm 

Định hướng xây dựng, phát triển thương  hiệu phải phù hợp 

với ñịnh hướng phát triển của công ty, phù hợp với sứ mệnh và 

nhiệm vụ của công ty. 

3.1.2. Cơ sở 

Định hướng chiến lược phát triển kinh doanh tổng thể của 

công ty ñến năm 2015 ñược trình tại ñại hội cổ ñông năm 2006 

3.1.3. Xác ñịnh tầm nhìn thương hiệu Vina-Acecook 

Xây dựng tầm nhìn thương hiệu Vinacecook  ñể ñịnh hướng 

và dẫn dắt khách hàng cùng ñồng hành như sau: “Vinacecook là tập 

ñoàn chế biến thực phẩm ăn liền hàng ñầu tại Vi ệt Nam và ñược biết 

ñến trên thế giới”. 

3.1.4. Sứ mệnh thương hiệu Vinacecook 

Acecook  ñặt ra cho mình nhiệm vụ mang ñến người tiêu 

dùng Việt Nam một cuộc sống thoải mái hơn nhờ vào việc sử dụng 

các thực phẩm ăn liền tiện lợi của Vinacecook  

3.1.5. Mục ñích xây dựng phát triển thương hiệu 

Vinacecook  

Tạo dựng  ñược một hình ảnh thương hiệu riêng trên thị 

trường và trở thành thương hiệu ñứng ñầu trong ngành hàng chế biến 

thực phẩm ăn liền tại Vi ệt Nam. 
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3.2. PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VINACECOOK  

3.2.1. Xác ñịnh thị trường mục tiêu và dòng sản phẩm 

kinh doanh chiến lược 

Thị trường tiêu thụ chính thực phẩm ăn liền là TP.HCM với 

60% thị phần sản lượng tiêu thụ, Hà Nội với 27% thị phần tiêu thụ. 

Như vậy chỉ hai thị trường này ñã chiếm gần 90% thị phần tiêu thụ. 

Vì vậy công ty Acecook nên xác ñịnh ñây là hai thị trường chính cần 

tập trung ñầu tư 

3.2.2.  Xây dựng ñịnh vị thương hiệu Vinacecook  

Cơ sở ñể ñịnh vị thương hiệu 

3.2.2.1. Từ khách hàng 

3.2.2.2. Hình ảnh thương hiệu Vinacecook 

 Thương hiệu Acecook ñược liên tưởng, gắn kết với các hình 

ảnh: 

- Acecook là: Đông ñúc, bình dị và ñời thường. 

- Acecook là: Mọi lúc, mọi nơi. 

- Acecook là: chững chạc, ấm áp, gia ñình và truyền thống 

  3.2.2.3. Giá trị cốt lõi của Vinacecook 

- Tiện lợi 

- Lâu ñời. 

- Đáng tin cậy 

- Khắc khe về tiêu chuẩn 

- Trân trọng nguồn nhân lực. 

3.2.3. Thiết kế thương hiệu Vinacecook 

3.2.3.1 Tính cách thương hiệu – Brand Personality 

3.2.3.2. Tên thương hiệu – Brand Name 

Vinacecook ñã có một lượng khách hàng lớn nhận biết nhất 

ñịnh, theo kết quả nghiên cứu thì cái tên Acecook không có những 
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biểu hiện tiêu cực trong nhận thức của khách hàng, tên ngắn gọn, dễ 

ñọc, dễ nhớ. 

3.2.3.3 Biểu tượng thương hiệu – Logo 

- Logo ñẹp, bắt mắt. 

- Logo mới lạ. 

- Logo có vòng tròn bao quanh nổi bật, ấn tượng. 

- Chữ Vina-Acecook rõ ràng, dễ nhìn, nổi bật. 

3.2.3.4. Khẩu hiệu của thương hiệu – Slogan  

Câu slogan mới ñược ñề nghị là: “VỊ NGON ĐẬM ĐÀ, 

VƯƠN XA THẾ GIỚI ” 

3.2.4. Chiến lược phát triển thương hiệu Vinacecook  

* Tiến trình phát triển thương hiệu: Từ khi hoạt ñộng kinh 

doanh trên thị trường ñến nay, Vinacecook ñã thực hiện một chiến 

lược thương hiệu theo một mô hình thống nhất ñó là chiến lược phát 

triển thương hiệu theo nhóm. 

* Mở rộng và phát triển hệ thống phân phối  

* Quảng bá thương hiệu  

- Công ty nên tham gia các chương trình Tài trợ, sự kiện là 

một trong những phương thức phát triển thương hiệu khá hiệu quả và 

có tiếng vang lớn ñối với hình ảnh thương hiệu.  

a) Phối hợp với các tờ Báo lớn như Thanh niên, Người lao 

ñộng, Tuổi trẻ… tổ chức chương trình văn nghệ kết hợp bán hàng giá 

ưu ñãi ñể phục vụ công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp ở 

các thành phố lớn là TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ. 

b) Phối hợp với các cửa hàng ăn uống (có lựa chọn) tại 

TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng tổ chức quảng bá thương hiệu 

c) Về các hoạt ñộng tài trợ, công ty nên xem xét tham gia tài 

trợ theo hai hướng như sau: 
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- Tài trợ truyền hình  

- Tài trợ cho các hoạt ñộng của sinh viên – học sinh thông 

qua các tổ chức Đoàn – Hội của các trường.  

* Phát triển  thương hiệu trên Internet  

- Bảo vệ thương hiệu  

3.2.5. Truyền thông thương hiệu và xúc tiến bán hàng 

3.2.5.1 Truyền thông nội bộ 

3.2.5.2 Quảng cáo truyền hình 

Mức ñộ nhận biết thương hiệu Vinacecook qua kênh truyền 

hình còn thấp (52%) vì vậy công ty cần tăng cường hoạt ñộng quảng 

cáo qua kênh này, vì ñây là một trong hai kênh nhận biết chủ yếu của 

khách hàng mục tiêu.  

3.2.5.3. Quảng cáo trực tiếp tại ñiểm bán hàng 

Quảng cáo trực tiếp tại ñiểm bán là một trong những phương 

thức quảng bá thương hiệu có ý nghĩa rất quan trọng, nó làm tăng khả 

năng tiếp cận của thương hiệu (sản phẩm) ñối với khách hàng mục 

tiêu, ñặc biệt nó tác ñộng trực tiếp ñến hành vi mua hàng tại ñiểm bán 

của người tiêu dùng ñối với các sản phẩm của ngành hàng tiêu dùng 

nhanh: thực phẩm, ñồ uống… 

Trưng bày tại các cửa hiệu bán lẻ (kênh truyền thống) 

Hệ thống bảng hiệu quảng cáo 

3.2.5.4. Các chương trình khuyến mãi 

3.2.5.4.1. Chương trình khuyến mãi cho người bán 

- Thưởng doanh số 

- Thưởng sản lượng  

3.2.5.4.2 Chương trình khuyến mãi cho người tiêu dùng 
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Tóm tắt chương 3 

 

Trước khi bắt tay vào triển khai các giải pháp xây dựng và 

phát triển một thương hiệu, ñiều ñầu tiên và hết sức quan trong ñó là 

doanh nghiệp phải xác ñịnh rõ ràng về quan ñiểm, cơ sở, tầm nhìn và 

sứ mệnh của việc xây dựng và phát triển thương hiệu. Trong lĩnh vực 

tiếp thị có rất nhiều công cụ và giải pháp ñể xây dựng, phát triển một 

thương hiệu. Các giải pháp mà tác giả ñề xuất trong phạm vi ñề tài 

này ñược dựa trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa 03 yếu tố: lý luận, 

thực tiển ñặc ñiểm thị trường ngành hàng thực phẩm ăn liền tại Việt 

Nam, thực trạng hoạt ñộng thương hiệu và nguồn lực nội bộ của công 

ty ñể ñề ra các giải pháp có tính khả thi nhất với góc nhìn của người 

học viên. 
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

 

 KIẾN NGHỊ 

1. Đối với cơ quan Nhà nước: 

- Cần sớm phát ñộng chương trình hỗ trợ xây dựng thương 

hiệu Việt như hỗ trợ chi phí, phương tiện truyền thông, các chương 

trình biểu dương thương hiệu Việt. 

- Bên cạnh bột mì, gạo là nguồn nguyên liệu chính thứ hai ñể 

chế biến sản phẩm ăn liền. Vì vậy ñề nghị các cơ quan Nhà nước cần 

có các chính sách và biện pháp hữu hiệu ñể ổn ñịnh giá gạo, tránh ñể 

xảy ra tình trạng giá cả tăng ñột biến bất thường , gây thiệt hại cho 

doanh nghiệp. 

- Có những biện pháp hữu hiệu ñể chống hàng giả, hàng nhái 

bằng cách xây dựng chính sách hữu hiệu về bảo hộ nhãn hiệu hàng 

hóa ñã ñăng ký, rút ngắn thời gian và thủ tục ñăng ký nhãn hiệu hàng 

hóa. Hiện nay ñể biết ñược một nhãn hiệu ñã làm thủ tục ñăng ký có 

ñược bảo hộ hay không thì doanh nghiệp phải chờ từ 12 tháng – 18 

tháng từ Cục sở hữu trí tuệ. 

- Qui ñịnh về mức hạch toán chi phí quảng cáo, khuyến mãi 

mà doanh nghiệp ñược tính không quá 10% là chưa hợp lý, qui ñịnh 

này gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc xây dựng thương 

hiệu, nhất là trong giai ñoạn ñầu. Vì vậy, ñề nghị cơ quan quản lý nhà 

nước cần ñiều chỉnh lại mức hợp lý hơn về chi phí quảng cáo, khuyến 

mãi, ñề nghị cần tăng lên mức 15% - 20%. 

2. Đối với công ty: 

Xây dựng quan ñiểm kinh doanh ñịnh hướng thị trường: 

Trước khi triển khai chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu, 
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lãnh ñạo công ty cần phải quán triệt quan ñiểm kinh doanh ñịnh 

hướng thị trường theo các nội dung như: 

- Người mua hàng chỉ mua cái mà họ cần chứ chưa chắc ñã 

phải là cái mà công ty có. Vì vậy, tất cả quá trình sản xuất, kinh 

doanh phải xuất phát từ người mua hàng. 

Phải coi ñầu tư vào thị trường là bắt buộc và cần thiết. Các 

khoản ñầu tư này không ñem lại lợi nhuận ngay mà phải mất một vài 

năm sau mới thu nhận lại ñược. 

- Luôn luôn tìm thế mạnh của công ty trong việc cạnh tranh 

với các nhãn hiệu khác trên thương trường. Cụ thể ở ñây là nên tập 

trung ñầu tư chiến lược cho dòng sản phẩm gốc gạo. 

Tự khẳng ñịnh thương hiệu trong nội bộ công ty: 

- Xây dựng chiến lược phát triển trên cơ sở thị trường và 

nguồn lực của  doanh nghiệp, ñiều này sẽ giúp cho công ty có ñịnh 

hướng phát triển rõ ràng, giúp cho lãnh ñạo công ty có những quyết 

ñịnh mang tính khả thi cao. 

- Tái cấu trúc lại bộ máy nhân sự: cơ cấu tổ chức phải hợp lý, 

gọn nhẹ nhưng thực hiện ñầy ñủ các chức năng, linh hoạt. Thay ñổi 

tên gọi của một số phòng ban như Phòng Tiêu Thụ ñổi thành Phòng 

Phát Triển Kinh Doanh, Phòng Tổ Chức Lao Động ñổi thành Phòng 

Quản Lý Nguồn Nhân Lực. 

- Xây dựng chính sách phân phối thu nhập, phúc lợi, chế ñộ 

khen thưởng – ñộng viên, kỷ luật…phù hợp và rõ ràng có ñối chiếu 

với mặt bằng chung của thị trường. Triển khai ngay phần mềm quản 

lý kế toán – tài chính và bán hàng. 

- Tạo môi trường làm việc năng ñộng, hài hòa và bình ñẳng, 

tránh yếu tố gia ñình trong quản lý và ñiều hành. 
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- Hoàn thiện bộ máy kinh doanh tiếp thị, ñầu tư nhân sự có 

chất lượng cao cho Phòng Tiếp Thị và Phòng Phát Triển Kinh 

Doanh. 

KẾT LUẬN 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa nền kinh tế, thương hiệu ñược 

xem như một loại tài sản rất có giá trị của công ty. Vì vậy, việc xây 

dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu là một trong những nhiệm vụ 

cấp thiết, mang tính sống còn ñối với các doanh nghiệp, ñặc biệt là 

các doanh nghiệp còn non trẻ hay các doanh nghiệp Nhà nước vừa 

mới ñược cổ phần hóa. 

Một số kết luận ñược rút ra từ luận văn này như sau 

- Thương hiệu và xây dựng phát triển thương hiệu là một 

trong những lĩnh vực còn mới mẽ ở Việt Nam, còn có nhiều quan 

ñiểm khác nhau ở góc ñộ lý luận. Tuy nhiên thương hiệu là vấn ñề 

sống còn ñối với các doanh nghiệp Việt Nam ngày nay, ñặc biệt là 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp Nhà nước vừa mới cổ 

phần hóa trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập toàn cầu. Vinacecook 

(cũng như các doanh nghiệp Việt Nam nói chung) muốn tồn tại và 

phát triển nhất thiết phải ñầu tư cho công tác xây dựng phát triển và 

bảo vệ thương hiệu. 

- Muốn quá trình xây dựng phát triển và bảo vệ thương hiệu 

ñạt hiệu quả, cần ñặc biệt quan tâm ñến công tác ñịnh hướng hoạt 

ñộng xây dựng thương hiệu từ khâu xây dựng tầm nhìn, xác ñịnh sứ 

mệnh cho ñến việc xác ñịnh khách hàng mục tiêu, thiết kế thương 

hiệu, ñịnh vị thương hiệu rồi mới ñến công tác quảng bá thương hiệu 

theo cách thức nào là phù hợp. 

- Việc nghiên cứu và phân tích ñặc ñiểm thị trường ngành 

hàng thực phẩm ăn liền tại Việt Nam cũng như tình hình phát triển và 
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thực trạng hoạt ñộng xây dựng thương hiệu của Vina-Acecook cũng 

cho thấy ñiểm yếu của công tác xây dựng thương hiệu trong thời gian 

qua. Qua ñó, giúp cho lãnh ñạo công ty Acecook thấy ñược sự cần 

thiết phải ñầu tư một cách thích ñáng và khoa học cho thương hiệu 

nhằm xây dựng thương hiệu Acecook ngày càng mạnh và bền vững 

hơn trong tâm trí khách hàng mục tiêu và ñối tác kinh doanh. 

- Để thực hiện ñược Luận văn này, tôi xin chân thành cảm ơn 

Quý Thầy Cô trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng ñã tận tình truyền 

ñạt kiến thức, tôi xin chân thành cảm ơn PGS - TS Lê Thế Giới ñã 

tận tình giúp ñỡ, chỉnh sửa và hướng dẫn tôi trong quá trình thực hiện 

luận văn. Bên cạnh ñó, tôi cũng chân thành cảm ơn Công Ty 

Vinacecook ñã tạo ñiều kiện tốt nhất ñể tôi hoàn thành luận văn này. 

 

 


