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LỜI MỞ ĐẦU 
1. Lí do chọn đề tài 

Nhắc đến gôn, người ta thường nghĩ ngay đến như là môn thể thao 
của giới quý tộc. Mặc dù nó đã ra đời, và được yêu thích từ rất lâu ở 
Châu Âu, Châu Mỹ, và một số nước ở Châu Á như Thái Lan, 
Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc,  Nhật Bản...Việt Nam được đánh 
giá là thị trường có nhiều tiềm năng cho phát triển sân gôn như lợi 
thế về địa hình, khí hậu, và nhất là các chính sách đầu tư ưu đãi... 
Nắm bắt kịp thời những yếu tố này, các nhà đầu tư đã không ngần 
ngại đầu tư với số vốn khổng lồ cho các dự án sân gôn ở Việt Nam từ 
Bắc chí Nam. Và sân gôn Montgomerie Links cũng được hình thành 
trên nền tảng triết lý đó.  

Nhằm mục đích nghiên cứu, phân tích những cơ hội, và thách 
thức mà doanh nghiệp đã, đang và sẽ đối mặt, tôi đã quyết định chọn 
đề tài: “Chi ến lược Marketing cho Sân gôn Montgomerie Links 
Vietnam”, nhằm đưa ra chiến lược Marketing phù hợp, giúp cho 
doanh nghiệp phát triển ngày một mạnh hơn và đạt được mục tiêu là 
sân gôn nổi tiếng nhất không chỉ ở Việt Nam, mà còn trong khu vực. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 

Dựa trên việc đi sâu phân tích, đánh giá từng tác động, ảnh hưởng 
của các yếu tố thuận lợi, bất lợi cho sân gôn theo hình thức ma trận 
SWOT. Kết hợp với tình hình hoạt động thực tế của sân gôn, các hoạt 
động Marketing và kết quả mà nó mang lại cho doanh nghiệp trong 
thời gian qua, để đưa ra chiến lược Marketing tổng thể cho sân gôn 
trong thời gian sắp đến. Trên cơ sở chiến lược đó, sân gôn sẽ định 
hướng, triển khai các kế hoạch chi tiết và cụ thể cho từng giai đoạn, 
và thực hiện một cách có hiệu quả nhất, tối đa hóa lợi nhuận, và quan 
trọng nhất là được đánh giá như là một sân gôn đẳng cấp quốc tế bậc 
nhất không chỉ trong nước, mà còn trong khu vực Đông Nam Á, và 
Châu Á. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
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Đối tượng nghiên cứu trọng tâm trong luận văn này chính là sân 
gôn Montgomerie Links Việt Nam, mà cụ thể là các hoạt động 
Marketing của doanh nghiệp, các chính sách Marketing mà doanh 
nghiệp đã và đang áp dụng. Bên cạnh đó, luận văn còn đi sâu nghiên 
cứu hành vi người tiêu dùng (ở đây được xem là những người chơi 
gôn, bao gồm cả những người đang tập chơi, mới biết chơi, và cả 
những tay chơi chuyên nghiệp). 
4. Phương pháp nghiên cứu 

Ở đây, luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản như 
tìm kiếm, thu thập số liệu thứ cấp có sẵn được lưu giữ bởi doanh 
nghiệp để phân tích, so sánh, đánh giá, hoặc thu thập số liệu sơ cấp 
bằng phương pháp điều tra chọn mẫu đối tượng cần nghiên cứu, phân 
tích dữ liệu, tổng hợp, thống kê.  
5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 

Trên cơ sở phân tích những yếu tố khách quan và chủ quan có ảnh 
hưởng đến hoạt động kinh doanh của sân gôn. Kết hợp với việc 
nghiên cứu và phân tích sâu hơn về dịch vụ gôn, hành vi của khách 
hàng trong lĩnh vực dịch vụ này, những nhu cầu và mong muốn thực 
sự của họ khi đến sân gôn là gì. Tất cả những yếu tố đó, góp phần 
giúp doanh nghiệp xây dựng nên những giá trị được nhận thức bởi 
khách hàng, và nền tảng cho các hoạt động marketing của doanh 
nghiệp, giúp doanh nghiệp đứng vững, cũng như phát triển hơn nữa 
trong môi trường cạnh tranh đầy khốc liệt như hiện nay. 
6. Nội dung nghiên cứu của đề tài 

Luận văn nghiên cứu được chia ra thành ba chương như sau: 
Chương 1: Cơ Sở Lý Luận Về Dịch Vụ Và Marketing Dịch Vụ 
 Chương 2: Thực Trạng Kinh Doanh Của Montgomerie Links 

Trong Thời Gian Qua  
Chương 3: Chiến Lược Marketing Cho Montgomerie Links 

Trong Thời Gian Đến  
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Chương 1 – NHỮNG CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ DỊCH VỤ VÀ 
CHIẾN LƯỢC MARKETING 

1.1. Tổng quan về dịch vụ 
1.1.1. Khái niệm dịch vụ 

Dịch vụ là những hành động, thể hiện, và trải nghiệm được 
tạo ra và cung cấp đến khách hàng. 
1.1.2. Phân biệt Dịch vụ, Dịch vụ hỗ trợ và Dịch vụ khách hàng 

• Dịch vụ ẩn (Dịch vụ hỗ trợ) Là các dịch vụ mà một tổ chức 
tạo ra nhằm mục đích hỗ trợ, quảng bá và/hoặc tạo ra sự thuận tiện 
cho các hàng hóa vật chất của mình.  

• Dịch vụ khách hàng Là dịch vụ được cung cấp trực tiếp đến 
khách hàng để hỗ trợ hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm 
cốt lõi của một công ty.  
1.1.3. Đặc điểm của dịch vụ 

• Vô hình 

• Không thể tách rời 

• Không đồng nhất 

• Không thể lưu trữ 

• Vai trò của khách hàng trong sản xuất và cung ứng dịch vụ 

• Quyền sở hữu. Dịch vụ không thể sở hữu được.  
• Sự khó khăn trong việc đánh giá 

1.1.4. Giá trị nhận thức và hành vi của người mua 
1.1.4.1. Giá trị nhận thức khách hàng 

Giá trị nhận thức của khách hàng được định nghĩa như là sự đánh 
giá của khách hàng về tính lợi ích của một dịch vụ, dựa trên những 
nhận thức về những gì cho đi và những gì nhận được. 
1.1.4.2. Hành vi của người mua 

Là tất cả những hành động và quá trình tư duy nhằm đưa đến việc 
mua và việc sử dụng một hàng hóa hay dịch vụ diễn ra sau đó.   

a. Hành vi trước khi mua: bao gồm các bước 

• Nhận diện nhu cầu 
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• Tìm kiếm thông tin 
• Đánh giá, lựa chọn các phương án  

Khách hàng xem xét trước khi mua nhằm giảm thiểu những rủi ro 
mà mình có thể gặp phải, đó là: 

• Giá cả của dịch vụ 
• Hình ảnh, và danh tiếng của công ty 
• Thử nghiệm ban đầu để đánh giá dịch vụ.  
• Xem xét những chú thích hữu hình như là một sự hướng dẫn 

về chất lượng dịch vụ. 
b. Tiếp cận dịch vụ 
Giai đoạn này được xem như một sự trao đổi giữa khách hàng và 

một nhân viên nào đấy của nhà cung cấp dịch vụ. Việc đánh giá của 
khách hàng về mức độ chất lượng của dịch vụ được quyết định trong 
suốt giai đoạn này của quy trình mua. 

c. Hành vi sau khi mua 
Đây là giai đoạn khách hàng quyết định mức độ thỏa mãn hay 

không thỏa mãn thông qua việc so sánh giữa sự mong đợi và sự nhận 
thức của họ về dịch vụ. 
1.2. Chiến lược marketing  
1.2.1. Các khái niệm 
1.2.1.1. Chiến lược 

 “Chiến lược là việc xác định các mục tiêu, mục đích cơ bản dài 
hạn của doanh nghiệp và việc áp dụng một chuỗi các hành động cũng 
như sự phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu này”. 
 “Chiến lược là nghệ thuật xây dựng các lợi thế cạnh tranh vững 
chắc để phòng thủ”. 
1.2.1.2. Chiến lược marketing 

“Chiến lược marketing là sự lí luận (logic) marketing nhờ đó một 
đơn vị kinh doanh hy vọng đạt được các mục tiêu marketing của 
mình.”  
1.2.2. Những căn cứ xây dựng chiến lược marketing 

• Căn cứ vào khách hàng  
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• Căn cứ vào khả năng của doanh nghiệp 
• Căn cứ vào đối thủ cạnh tranh  

1.2.3. Phân tích môi trường marketing  
1.2.3.1. Môi trường vĩ mô 
1.2.3.2. Môi trường vi mô (Môi trường ngành) 
 Theo Porter có năm lực lượng định hướng cạnh tranh trong phạm 
vi ngành, đó là: Nguy cơ nhập cuộc của các đối thủ cạnh tranh tiềm 
tàng; Mức độ cạnh tranh giữa các công ty hiện có trong ngành; Năng 
lực thương lượng của người cung cấp; Năng lực thương lượng của 
người mua;  Đe dọa của các sản phẩm thay thế  
1.2.3.3. Phân tích môi trường bên trong 

• Phân tích nguồn lực 
Các nguồn lực có thể chia thành hai loại: nguồn lực hữu hình và 

nguồn lực vô hình.  
• Phân tích các khả năng tiềm tàng 

 Khả năng tiềm tàng là khả năng của công ty sử dụng các nguồn lực 
đã được tích hợp một cách có mục đích để đạt được một trạng thái 
mục tiêu mong muốn; các khả năng sẽ được sinh ra theo thời gian 
thông qua những tương tác giữa các nguồn lực hữu hình và vô hình.    

• Năng lực cốt lõi (Năng lực tạo sự khác biệt) 
 Năng lực cốt lõi là các nguồn lực và khả năng của công ty được sử 
dụng như nguồn tạo ra lợi thế cạnh tranh. Năng lực cốt lõi làm cho 
một công ty có tính cạnh tranh và phẩm chất riêng có của nó. Công ty 
có năng lực cốt lõi có thể tạo ra sự khác biệt cho các sản phẩm của nó 
hoặc đạt được chi phí thấp hơn so với đối thủ.  
1.2.4. Phân đoạn thị trường 

• Phân đoạn theo địa lý  
• Phân đoạn theo đặc điểm dân số học 

• Phân đoạn theo tâm lý 
• Phân đoạn thị trường theo cách ứng xử 

1.2.5. Lựa chọn thị trường mục tiêu 
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Thị trường mục tiêu chính là những đoạn thị trường hấp dẫn mà 
doanh nghiệp quyết định lựa chọn để tập trung nổ lực marketing vào 
đó nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của mình.  
1.2.6. Định vị  
 Định vị sản phẩm hay dịch vụ được định nghĩa là nghệ thuật và 
khoa học để làm cho sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với một hoặc 
nhiều phân đoạn thị trường, theo hướng khác biệt một cách có ý 
nghĩa trong cạnh tranh. 
1.2.7. Các chiến lược marketing thông thường 

• Theo cách tiếp cận sản phẩm-thị trường: có chiến lược thâm 
nhập thị trường, chiến lược mở rộng thị trường, chiến lược phát triển 
sản phẩm, chiến lược đa dạng hóa. 

• Theo cách tiếp cận cạnh tranh: có chiến lược dẫn đầu thị 
trường, chiến lược mở rộng thị trường, chiến lược đi theo thị trường, 
chiến lược lấp chỗ trống thị trường. 

• Theo cách tiếp cận về phối hợp các biến số marketing: chiến 
lược marketing mix, hoặc các chiến lược sản phẩm, chiến lược định 
giá, chiến lược phân phối, chiến lược cổ động. 

• Theo cách tiếp cận khách hàng: có chiến lược marketing 
quan hệ, chiến lược marketinh định hướng giá trị 
1.3.  Chiến lược marketing định hướng giá trị  

Nghĩa là xác định giá trị mà khách hàng mong muốn, cung cấp 
chúng bằng mọi cách, truyền thông tới khách hàng và chuyển giao 
giá trị tới khách hàng.  
1.3.1. Sáng tạo giá trị dựa trên dịch vụ 

• Giá trị cốt lõi của dịch vụ. Phần cơ bản của mỗi dịch vụ là 
lợi ích mà dịch vụ phải có hoặc những lợi ích mà khách hàng tìm 
kiếm.  

• Giá trị cộng thêm (Added value) được xem là những lợi ích 
được mang lại vượt trên những gì đã được cung cấp bởi cả những 
dịch vụ cốt lõi lẫn những dịch vụ hỗ trợ thiết yếu, mà chúng được 
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đánh giá bởi một hay nhiều phân đoạn khách hàng. Giá trị cộng thêm 
có thể được tạo ra bởi: 

- Dịch vụ vật chất bổ sung  
- Dịch vụ hỗ trợ bổ sung,  
- Nhãn hiệu (brand names) 

• Giá trị khác biệt. Sự tương phản của các đối thủ trên phương 
diện chiến lược cạnh tranh dựa trên sự khác biệt về sản phẩm dịch vụ, 
làm sao cho chúng duy nhất hoặc có vị thế cao hơn đối thủ cạnh 
tranh.  
1.3.2. Sáng tạo giá trị dựa trên giá cả  

Việc xác định giá trị có thể dựa trên chất lượng, giá cả, giá trị cảm 
xúc, việc cung cấp sự bảo đảm dịch vụ, sự tin cậy...Nếu thước đo 
quan trọng là chất lượng và giá cả, thì một tổ chức có thể định vị nó ở 
“giá trị đắt” (expensive value) tại mức chất lượng cao tương ứng với 
mức giá cao. 
1.3.3. Sáng tạo giá trị dựa trên con người  

• Phát triển nhân viên trung thành 

• Trao quyền và động viên 
1.3.4. Sáng tạo giá trị dựa trên quy trình  

Là tất cả những hoạt động liên quan đến việc sản xuất và cung cấp 
dịch vụ. Một quy trình có thể bao gồm các hoạt động ở phía trước, và 
các hoạt động ở phía sau.  
1.3.5. Truyền thông giá trị 

Truyền thông giá trị phải trình bày những hình ảnh rõ nét về những 
gì dịch vụ chứa đựng. 
1.3.6. Phân phối giá trị 

Trực tiếp phân phối thông qua đội ngũ bán hàng trực tiếp của công 
ty hay thông qua các đại lý trung gian, là các tổ chức.  

Chương 2 – THỰC TRẠNG KINH DOANH C ỦA SÂN GÔN 
MONTGOMERIE LINKS VIETNAM TRONG TH ỜI GIAN QUA 

2.1. Sơ lược về sân gôn Montgomerie Links Vietnam 
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 
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 Sân gôn Montgomerie Links Vietnam được chính thức khởi công 
xây dựng vào tháng 10 năm 2007, với tổng diện tích hơn 70 ha, tổng 
vốn đầu tư hơn 50 triệu đô la Mỹ .  

Quá trình xây dựng và đi vào hoạt động của sân gôn được chia làm 
hai giai đoạn, dựa theo tiến độ thi công của công trình: 
- Hoàn tất và đưa vào khai thác 09 lỗ vào giữa tháng 08 năm 2008 
- Tổng khai trương sân gôn với 18 lỗ hoàn chỉnh vào ngày 25 tháng 
04 năm 2010 
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Montgomerie Links Vietnam 

 
Hình 2.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức của Montgomerie Links Vietnam 
Tổng số nhân viên của sân gôn là 300 người, bao gồm cả quản trị 

cấp cao, nhân viên văn phòng và lao động phổ thông. Đặc biệt đội 
ngũ lao động đạt 100% là lao động trẻ, trong độ tuổi từ 20 đến 40. 
Trong đó chiếm 80% là lao động phổ thông, còn lại 20% đạt trình độ 
đại học và trên đại học. Cơ cấu giới tính trong đội ngũ lao động 
nghiêng phần lớn về phía nữ, cụ thể tỉ lệ nữ chiếm đến 90%. 
2.2. Thực trạng kinh doanh của Montgomerie Links trong thời 
gian qua 
2.2.1. Tình hình hoạt động của sân gôn trong giai đoạn 2007-2010 

Hoạt động của sân gôn được chia thành hai giai đoạn theo tiến trình 
xây dựng của dự án, cụ thể: 
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• Giai đoạn 1 (từ năm 2007 – 2008): Khai trương sân tập 
(driving range), và 09 lỗ đầu tiên. 

Tháng 5 năm 2008, sân gôn chính thức khai trương sân tập (driving 
range) thuộc vào loại đẹp nhất trong nước. Và giữa tháng 8 năm 
2008, chính thức mở cửa 09 lỗ đầu tiên.  

• Giai đoạn 2 (từ 2008 – 2010): Hoàn tất các công trình hạ 
tầng, nhà hàng, nhà câu lạc bộ (club house), và đặc biệt là 09 lỗ còn 
lại, để chính thức tổng khai trương sân gôn. 
2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của sân gôn từ năm 2007-
2010 

Hình 2.2: Sự tăng trưởng khách hàng hội viên (member) giai 
đoạn 2007-2010 

ĐVT: người 
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2007 2008 2009 Quý 1/2010

 
 Nguồn: Phòng Kinh doanh & Tiếp thị 

Hình 2.3: Sự tăng trưởng lượt khách trong giai đoạn 2007-2010 
ĐVT: Lượt người 
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Nguồn: Phòng Kinh doanh & Tiếp thị 
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Sự tăng trưởng về số lượt khách qua các năm đã thúc đẩy doanh 
thu của sân gôn cũng tăng đều từ năm 2007 cho đến nay. Cụ thể được 
thể hiện qua biểu 2.3 bên dưới: 

Hình 2.4: Doanh thu giai đoạn 2007-2010 
ĐVT: Ngàn USD 

 

0

2,000

Member 1,415 1,569 1,276.50 486.60

Guest 0.00 763.13 871.40 312.30

2007 2008 2009 Quý 

 
Nguồn: Phòng Kế toán 

Số lượng lượt khách đến sân gôn chơi gần như không có, nên 
doanh thu năm 2007 hầu như chỉ dựa vào thẻ hội viên được bán ra, là 
1.415.057 USD. 

Số lượng lượt khách trung bình đạt 16 lượt người một ngày, tổng 
lượt khách năm đó đạt 4401 lượt. Chính điều này đã giúp cho doanh 
thu của sân gôn tăng khá cao, doanh thu từ thẻ hội viên đạt 1.568.970 
USD, doanh thu từ hoạt động kinh doanh trực tiếp trên sân đạt 
763.133 USD, tổng doanh thu là 2.332.103 USD, tăng 60% so với 
năm 2007. 

Năm 2009, doanh thu từ hoạt động kinh doanh mặc dù có giảm sút 
đôi chút, đạt 2.147.886 USD, giảm 10% so với năm 2008 do số lượng 
tham gia hội viên giảm, cũng như số lượng lượt khách đến sân cũng 
giảm, nhưng nhìn chung hoạt động kinh doanh đã có những chuyển 
biến tích cực, khả quan. 

Tính đến quý 01 năm 2010, tổng doanh thu đạt 798.921 USD. 
Trong đó số lượt khách trung bình tăng hơn 16 lượt/ngày, bằng với 
số lượt khách bình quân của năm 2008. Doanh thu từ thẻ khá cao 
486.600 USD, nếu không có gì trở ngại thì cuối năm 2010, tổng 
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doanh thu trung bình từ thẻ ước tính là 1.946.400 USD. Tương tự, 
doanh thu từ hoạt động kinh doanh trực tiếp, bốn tháng đầu năm cũng 
đạt 312.321,6 USD; ước tính đạt 1.249.286,4 USD vào cuối năm nếu 
tình hình nền kinh tế chung của thế giới và khu vực được phục hồi 
mạnh mẽ hơn. 

Về phần khách hàng của sân gôn bao gồm cả hội viên, lẫn khách 
đến chơi trực tiếp, thì chiếm 43% là người Vi ệt Nam, 26% là người 
thuộc các nước Châu Á khác, 20% thuộc Châu Âu và 11% thuộc 
châu Mỹ/Úc.  
2.3. Các chính sách marketing của công ty trong thời gian qua 
2.3.1. Chính sách sản phẩm 
2.3.1.1. Dịch vụ cốt lõi 

Sân chơi với tổng diện tích hơn năm mươi hecta, được thiết kế 
thành mười tám lỗ gôn với mức độ khó tương đối cao, do có khá 
nhiều các chướng ngại vật, bẫy cát, hồ nước. 
2.3.1.2. Dịch vụ cộng thêm 

Dịch vụ cộng thêm này bao gồm dịch vụ vật chất bổ sung và dịch 
vụ hỗ trợ bổ sung, cụ thể như sau: 

• Dịch vụ vật chất bổ sung bao gồm: dịch vụ đưa đón khách 
từ nơi khách lưu trú đến sân gôn; dịch vụ thanh toán qua thẻ tín dụng  

• Dịch vụ hỗ trợ bổ sung bao gồm dịch vụ ăn uống tại nhà 
hàng, quầy bar, nhà câu lạc, tại các kiot nghỉ giải lao, dịch vụ này 
nhằm phục vụ cho các khách hàng đến chơi ở đây trong nhiều giờ 
liền.  

2.3.1.3. Dịch vụ khác biệt 
Với chính sách sản phẩm như trên, sân gôn Montgomerie Links 

Vietnam có thể tin rằng mình có thể cạnh tranh với những đối thủ 
khác trong việc giữ chân khách hàng không chỉ ở thị trường miền 
Trung, mà còn ở cả các thị trường khác. 
2.3.2. Chính sách giá 
 Ngay từ lúc bắt đầu mở cửa, sân gôn Montgomerie Links 
Việt Nam đã áp dụng chính sách giá “độc quyền” khá cao với công 
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thức: “Giá dịch vụ = Giá của thương hiệu + Giá của chất lượng dịch 
vụ cung cấp” . 
Tham khảo qua bảng giá dịch vụ bên dưới, ta có thể thấy giá của sân 
gôn Montgomerie Links Vietnam ở mức phù hợp, được khách hàng ở 
miền Trung chấp nhận, và có tính cạnh tranh tương đối cao so với các 
đối thủ còn lại. 
Bảng 2.1: Bảng so sánh giá dịch vụ giữa Montgomerie Links với 

các sân khác 
ĐVT: USD  

Tên sân Địa điểm 
Phí 

sân/weekdays 
Phí 

sân/weekends 
Montgomerie Links  Đà Nẵng 70 88 
Đà Nẵng golf club Đà Nẵng 78 99 
Đồng Mô Hà Tây 83 114,6 
Sông Bé Bình Dương 72,5 125 
Long Thành Đồng Nai 70 125 
SeaLinks Phan Thiết 65 85 
Ocean Dunes Phan Thiết 95 105 
2.3.3. Chính sách phân phối 
2.3.3.1. Kênh trực tiếp 

Thông qua các nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh của sân 
gôn, khách hàng có thể nắm được các thông tin và đăng ký tiếp cận 
dịch vụ. Với kênh phân phối này, sân gôn sẽ phải trả các khoản lương 
cho nhân viên, và phần trăm hoa hồng là 2% trên tổng giá trị mà 
khách hàng phải trả. 
2.3.3.2. Kênh gián tiếp 

Thông qua trung gian là các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, 
các đại lý du lịch trong và ngoài nước thì khách hàng lại nhận được 
những lợi ích lớn hơn. Chính sách chiết khấu cho các đại lý từ 10%-
30% trên tổng giá của các dịch vụ đánh gôn, mức chiết khấu là 10% 
hay 20% là tùy thuộc vào danh tiếng và quy mô của các đại lý. 
2.3.4. Chính sách truyền thông, cổ động 
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• Quan hệ công chúng, thông cáo báo chí  
• website  
• tài trợ  
• email 

Chi phí truyền thông trong giai đoạn này chiếm hơn 20% tổng chi 
phí hoạt động của sân gôn 
2.3.5. Chính sách đào tạo và phát triển con người 

Vào giai đoạn đầu của dự án, sân gôn đã liên kết với trường trung 
cấp nghề du lịch Việt – Úc ở thành phố Đà Nẵng để tuyển dụng và 
đào tạo nhân viên đầu vào cho sân gôn.  
2.3.5.1. Đối với nhân viên trực tiếp phục vụ khách hàng 

Được đào tạo về kỹ năng phục vụ khách hàng, cách thức hướng 
dẫn khách thủ tục đăng ký chơi gôn, thủ tục thanh toán; cách thức trả 
lời khách; cách thức chào khách 

Riêng đối với nhân viên phục vụ sân gôn, được đào tạo bài bản, từ 
việc lái xe gôn chở khách đến các hố đánh gôn, đến cách vác túi gậy 
cho khách, học về gậy gôn để biết cách tư vấn cho khách nên chọn 
gậy số bao nhiêu, cách đọc khoảng cách từ bóng đến lỗ gôn, thao tác 
nhặt bóng, cất bóng, làm dấu cho bóng 

Chú trọng đến các chương trình phát triển con người, thông qua 
các hoạt động bồi dưỡng ngoại ngữ cho nhân viên, tổ chức các buổi 
ngoại khóa cho nhân viên tập chơi gôn, làm quen với gôn...Qua tìm 
hiểu, ước tính chi phí huấn luyện, đào tạo và phát triển cho nhân viên 
chiếm 25% trong tổng số chi phí hoạt động của sân gôn. 
2.3.5.2. Đối với nhân viên không trực tiếp phục vụ khách hàng 

Sân gôn cũng có các khóa đào tạo về kỹ năng làm việc văn phòng, 
quản lý hồ sơ, tài liệu, kết hợp với các buổi bồi dưỡng về ngoại ngữ.  
2.3.6. Quy trình phục vụ khách hàng 

• Bước 1: Nhân viên phục vụ đánh gôn (caddie) đón khách 
tại cửa, và vác túi gậy xuống xe cho khách. Trong lúc nhân viên bảo 
vệ hướng dẫn khách chỗ đậu xe.  
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• Bước 2: Nhân viên phục vụ đánh gôn hướng dẫn khách đến 
quầy lễ tân để đăng ký chơi. Nhân viên lễ tân có trách nhiệm lưu lại 
các thông tin của khách vào hệ thống máy tính. 

• Bước 3: 
Trong trường hợp khách chơi sân tập, thì nhân viên phục vụ 

đánh gôn đưa khách đến sân tập, lấy bóng, xếp bóng cho khách, và 
theo khách trong suốt thời gian khách chơi bóng để kịp thời phục vụ 
khách. 

Trường hợp khách chơi sân chính, thì nhân viên phục vụ 
đánh gôn vác túi gậy cho khách, hướng dẫn khách ra bãi đỗ xe gôn, 
và lái xe chở khách ra sân. Sau đó đặt bóng tại điểm đánh bóng, lấy 
gậy theo yêu cầu của khách, theo dõi hướng bóng rơi để hướng dẫn 
cho khách, và theo phục vụ khách trong suốt quá trình khách chơi 
trên sân. 

• Bước 4: Nhân viên phục vụ đánh gôn đưa khách về lại quầy 
lễ tân để thanh toán. Trong lúc nhân viên thu ngân làm thủ tục tính 
tiền cho khách, thì nhân viên phục vụ đánh gôn có trách nhiệm vác 
gậy trả về xe lại cho khách, và tiễn khách. 
2.3.7. Cơ sở vật chất phục vụ khách hàng 

Một nhà hàng sang trọng; một quầy bar nằm trong nhà hàng này, 
hai kiot nằm dọc trên sân đánh gôn, một nhà câu lạc bộ được thiết kế 
theo phong cách Châu Âu sang trọng phục vụ ăn uống, một cửa hàng 
bán đa dạng các dụng cụ đánh gôn; hệ thống gồm hơn 100 xe gôn 
chuyên chở khách; hai bãi đỗ xe phía trước và phía trong sân gôn. 
2.4. Phân tích môi trường marketing – Những điều kiện thuận lợi 
và khó khăn đối với sự phát tri ển của Montgomerie Links 
Vietnam 
2.4.1. Môi trường vĩ mô 
2.4.1.1. Môi trường kinh tế 
Bảng 2.2: Tăng trưởng GDP và đóng góp tăng trưởng GDP theo 

ngành từ 2006-2010 
ĐVT: % 
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Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 
Quý 

1/2010 

 GDP 8,17 8,48 6,13 5,32 5,83 

Nông-lâm-thủy 
sản 

3,4 4,6 4,07 1,83 3,45 

Công nghiệp-
xây dựng 

10,4 17,1 6,11 5,52 5,65 

Dịch vụ 8,2 21,6 7,18 6,63 6,64 

Nguồn: vnexpress.net 
2.4.1.2. Môi trường chính trị, pháp lý 

Hoàn thiện hệ thống luật pháp, cải cách thủ tục hành chính theo 
hướng tích cực hơn, cắt giảm khoảng 30% các thủ tục hành chính 
rườm rà, nhũng nhiễu theo yêu cầu của WTO. Đồng thời tạo điều 
kiện thuận lợi thu hút đầu tư, như ưu đãi về thuế thu nhập doanh 
nghiệp, ưu đãi về thuế nhập khẩu, hay ưu đãi về thuế sử dụng đất, 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền thuê mặt nước...theo quy định 
tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Đầu tư. 
2.4.1.3. Môi trường công nghệ 

Hiện tại thành phố đã có khá nhiều các dự án đầu tư về công nghệ, 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các loại hình dịch 
vụ...tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước 
khi đến đầu tư tại đây. 
2.4.1.4. Môi trường văn hoá, xã hội 

Về mặt văn hóa, ngày càng có nhiều người nước ngoài, thuộc nhiều 
quốc gia khác nhau trên thế giới đến du lịch, làm việc hay định cư tại 
Việt Nam, cũng như tại thành phố Đà Nẵng. Chính điều này đã làm 
đa dạng thêm nền văn hóa vốn mang tính cổ truyền của một đất nước 
Phương Đông như nước ta. 
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Về mặt xã hội thì đời sống của đại bộ phận dân cư Việt Nam nói 
chung, và thành phố Đà Nẵng nói riêng đã được nâng cao hơn. Điều 
này thể hiện qua tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người qua các 
năm của Việt Nam từ 835 USD năm 2007 lên 1.100 USD năm 2009. 
Riêng thành phố Đà Nẵng, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 4,6 
triệu đồng/người (420 USD/người) năm 1997 lên 28,1 triệu 
đồng/người (1.706 USD/người) năm 2009, tăng hơn 6 lần về quy mô 
và tăng bình quân 16,1%/năm. Tỉ lệ các hộ nghèo tính đến cuối năm 
2009, giảm xuống còn 11% so với các năm trước.  
2.4.1.5. Nhân khẩu học 

Dân số nước ta thuộc vào loại dân số trẻ, tỷ lệ tăng dân số thời kỳ 
2000-2008 tăng 1.065,6 nghìn người/năm, tương đương mức tăng 
1,31%/năm. Mật độ dân số của Việt Nam đạt 260 người/km2, cao 
gấp trên 5 lần và đứng thứ 41 trong 208 nước và vùng lãnh thổ trên 
thế giới; cao gấp hơn 2 lần và đứng thứ 8/11 nước ở Đông Nam Á, 
cao gấp đôi và đứng thứ 16/50 nước và vùng lãnh thổ ở Châu Á. 
2.4.1.6. Môi trường tự nhiên 

Thời tiết và khí hậu ở khu vực này thường khá khắc nghiệt hơn so 
với khu vực phía Nam. Mùa mưa thường kéo dài từ bốn đến năm 
tháng trong năm, và hay xảy ra lũ lụt, bão lớn gây nên những thiệt hại 
về cơ sở vật chất cho các doanh nghiệp hoạt động trong vùng.  
2.4.2. Môi trường vi mô  
2.4.2.1. Phân tích đối tượng khách hàng 

a. Khách hàng mang quốc tịch Việt Nam 
Khách hàng mang quốc tịch Việt Nam đến sân gôn bao gồm cả 

nam, lẫn nữ, họ ở độ tuổi từ 30-60, đến từ các thành phố lớn như Hà 
Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chính Minh, Đà Nẵng, và phần lớn 
đều là những người thành đạt trong xã hội, với mức thu nhập thấp 
nhất từ US$1.000 trở lên. 

b. Khách hàng mang quốc tịch nước ngoài 
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Đối tượng khách hàng này đến với sân gôn chủ yếu vì mục đích 
luyện tập thể thao, giải trí, thư giãn; và một số ít vì mục đích tìm 
kiếm đối tác trong kinh doanh của mình.  
2.4.2.2. Phân tích đối thủ cạnh tranh 

• Đối thủ cạnh tranh cùng ngành trên cùng địa bàn 
Sân gôn của tập đoàn Vinacapital tọa lạc sát bên Montgomerie 

Links Vietnam với quy mô gấp đôi, 36 lỗ và lợi thế sát bờ biển sẽ 
hoàn tất giai đoạn một để đưa vào khai thác vào khoảng quý 01 năm 
2010, đó sẽ là đối thủ cạnh tranh nặng ký nhất đối với sân gôn 
Montgomerie Links.  

• Đối thủ cạnh tranh cùng ngành khác địa bàn 
Có các sân Đồng Mô, Long Thành, Sông Bé, Ocean Dunes 

Phan Thiết, Da Lat Palace…  
• Dịch vụ thay thế 
Các sân tennis với quy mô ngày càng lớn, trang bị cơ sở vật chất 

hiện đại, với giá cả rất cạnh tranh và không kém phần quý phái cho 
dân chơi thể thao. 
2.5. Phân tích ma trận SWOT 
2.5.1. Điểm mạnh 
2.5.1.1. Thương hiệu 

Đây là sân gôn thứ hai sau sân gôn ở Dubai mang tên 
Montgomerie, một trong những tay gôn hàng đầu Châu Âu trong suốt 
15 năm qua. Ông được xem là đại sứ cho môn thể thao gôn của 
Scotland, Anh và của cả Châu Âu với hàng loạt thành tích lừng lẫy 
và tám lần đoạt cúp Ryder danh tiếng vào các năm 1991, 1993, 1995, 
1997, 1999, 2002, 2004, và 2006. 
2.5.1.2. Thiết kế khác biệt 
Được các chuyên gia đánh giá là một sân gôn đẹp, với độ khó khá 

cao, tạo nhiều thử thách cho các tay gôn chuyên và không chuyên, đó 
chính là yếu tố cuốn hút giới đam mê gôn đến với sân gôn này một 
cách nhiệt tình hơn. 
2.5.1.3. Lợi thế của người tiên phong 
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2.5.1.4. Lợi thế về vị trí tọa lạc 
Nằm dọc trên tuyến đường biển trải dài từ núi Sơn Trà chạy 

thẳng đến phố cổ Hội An, và cũng thuộc tuyến hành lang kinh tế 
Đông –Tây, rất thuận lợi cho các nguồn khách từ khách du lịch tại 
các khách sạn, các khu nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng, Hội An, cũng như từ 
các nước trong khu vực Đông Nam Á đến với sân gôn này. 
2.5.1.5. Nguồn khách cao cấp sẵn có của chủ đầu tư – Indochina 
Capital  
2.5.2. Điểm yếu 
Đội ngũ nhân viên phục vụ trực tiếp là người địa phương, không có 

nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực gôn 
Quy mô sân tương đối nhỏ chỉ gồm 18 lỗ, không có nhiều lựa chọn 

cho khách hàng, trong khi các sân gôn khác lân cận thì lớn gấp đôi.  
2.5.3. Cơ hội 
Đà Nẵng và Quảng Namđang tập trung phát triển về du lịch biển. 

Nâng cấp sân bay và sắp sửa hoàn thành sân bay quốc tế hiện đại với 
quy mô lớn, cùng với việc mở rộng các chuyến bay thẳng trực tiếp 
hai chiều từ Đà Nẵng đi các nước trong khu vực Đông Nam Á nói 
riêng và Châu Á nói chung.  
2.5.4. Đe dọa 

Sự biến động của nền kinh tế thế giới, suy thoái của nền kinh tế thế 
giới. Sự biến đổi liên tục từng ngày của công nghệ. Số lượng các đối 
thủ cạnh tranh cũng ngày một nhiều hơn, khiến thị phần mà sân gôn 
đang nắm giữ phải bị chia nhỏ, và mức độ cạnh tranh sẽ trở nên gay 
gắt và khốc liệt hơn trong tương lai. 

Chương 3 – CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO MONTGOMERIE 
LINKS VIETNAM TRONG TH ỜI GIAN ĐẾN 

3.1. Những căn cứ xây dựng chiến lược marketing cho 
Montgomerie Links Vietnam trong thời gian đến 
3.1.1. Xu hướng của môi trường marketing trong thời gian đến 
3.1.1.1. Những thuận lợi 
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Theo dự báo của cục thống kê thành phố Đà Nẵng thì năm 2010, 
tổng dân số sẽ là 795.670 người, trong đó nam là 393.610 người, nữ 
là 402.060; phần trăm dân số thành thị/nông thôn là 82,37%;  

GDP dự kiến đạt trên mức 6,5% năm 2010 nếu Chính phủ đưa ra 
những giải pháp hợp lý. Riêng nền kinh tế của thành phố Đà Nẵng, 
dự báo sẽ khởi sắc hơn nữa trong năm 2010, với tổng sản phẩm nội 
địa (GDP) tăng 12–13% so với năm 2009 và tăng gần gấp đôi so với 
mức bình quân chung cả nước (cả nước tăng 6,5–7%). Văn hóa Việt 
Nam sẽ tiếp tục được mở rộng theo hướng đa dạng, và phong phú 
vào năm 2010 trở về sau với việc du nhập của các nền văn hóa khác 
nhau trên thế giới vào Việt Nam.  
3.1.1.2. Những khó khăn 

Sự ra đời các các đối thủ cạnh tranh mới, lớn về quy mô, và mạnh 
về vốn, như sân gôn Đà Nẵng, sân gôn Bà Nà, sân tập Tuyên Sơn. Và 
các đối thủ cạnh tranh cung cấp các dịch vụ có khả năng thay thế, 
làm giảm bớt lượng khách hàng của mình, đó chính là các sân tennis 
với quy mô ngày càng lớn, trang bị cơ sở vật chất hiện đại, với giá cả 
rất cạnh tranh và không kém phần quý phái cho dân chơi thể thao.  
3.1.1.3. Xu hướng của khách hàng nói chung trong năm 2010 

Trong năm 2010, số người dành phần lớn thời gian sinh hoạt cho 
online sẽ nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng, họ cũng sẽ xúc tiến những 
buổi gặp mặt ngoài đời (off line). Thật vậy, phương tiện truyền thông 
cộng đồng (social media) và mạng di động (mobile communications) 
đang giúp xu hướng này phá vỡ những suy nghĩ rằng thế hệ online là 
một thế hệ thiếu quan hệ giữa người và người. Việc làm từ thiện đã 
nở rộ trong năm 2009 sẽ tiếp tục được phát huy trong năm nay 2010.  
3.1.1.4. Xu hướng phát triển của gôn ở Việt Nam 

Theo kết quả điều tra thì hiện nay cả nước mới có khoảng 4.000 
người chơi gôn, trong đó chỉ có khoảng 1.000 người chơi thường 
xuyên.  
3.1.2. Sứ mệnh, mục tiêu và định hướng phát triển của sân gôn 
trong thời gian đến 
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3.1.2.1. Sứ mệnh 
Nổ lực xây dựng một sân gôn đạt chuẩn quốc tế với những tiêu 

chuẩn phục vụ cao cấp, và phát triển gôn thành một môn thể thao 
quen thuộc đối với người dân Việt Nam.  
3.1.2.2. Mục tiêu 

Trở thành sân gôn số một ở Việt Nam trong vòng 05 năm đến.  
3.1.2.3. Định hướng phát triển  

• Tập trung nâng cao giá trị nhận thức của khách hàng 
• Tăng tính cạnh tranh thông qua việc nâng cao chất lượng  
• Củng cố giá trị thương hiệu 
• Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tạo thêm nhiều lựa chọn cho 

khách hàng 
• Mở rộng thâm nhập, tìm kiếm khách hàng ở các thị trường 

mới 
3.1.3. Khả năng phát triển của sân gôn Montgomerie Links 
Vietnam 

Thương hiệu là tên của một danh thủ nổi tiếng trên thế giới. 
Sân gôn Montgomerie Links Vietnam có lợi thế của người tiên 
phong, “đi trước đón đầu” trong việc thành lập và đi vào hoạt động 
phục vụ khách hàng.  
3.2. Xác định thị trường mục tiêu và định vị 
3.2.1. Phân đoạn thị trường 

Khách hàng mục tiêu của sân gôn Montgomerie Links 
Vietnam được lựa chọn, và xác định dựa trên việc phối hợp các tiêu 
thức phân đoạn: theo địa lý, theo đặc điểm dân số học, theo tâm lý và 
theo cách ứng xử.  
3.2.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu 
3.2.2.1. Thị trường mục tiêu của Montgomerie Links Vietnam 

Khách hàng mục tiêu mà sân gôn cần tập trung nhắm đến trong 
tương lai đó là (i) khách hàng nam lẫn nữ; (ii) quốc tịch Việt Nam 
hoặc nước ngoài; (iii) sống ở các thành phố lớn của Việt Nam, tiêu 
biểu là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; (iv) thành đạt trong xã hội 
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với mức thu nhập cao hơn US$1.000/tháng; (v) và là người có lối 
sống hiện đại, năng động, luôn đi tiên phong và thích đổi mới; (vi) 
biết hoặc chưa biết đánh gôn. 
3.2.2.2. Phân tích hành vi của khách hàng mục tiêu 

Khách đến sân gôn hơn 02 lần/tuần chiếm, có mức thu nhập trên 
US$1,000/tháng, nhằm mục đích chính là để thư giãn, giải trí, kiếm 
đối tác, vì mục đích tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe, mục đích 
muốn bắt kịp trào lưu chung, khẳng định đẳng cấp, chứng tỏ mình 
với những người cùng cấp. Khách hàng thường chơi vào cuối tuần; 
phần lớn lấy thông tin từ Internet, qua báo và bạn bè. Khách hàng của 
sân gôn đa phần không quan tâm đến giá. 
3.2.3. Định vị 

 Montgomerie Links Vietnam được định vị như một sân gôn 
đẳng cấp dành cho những doanh nhân đẳng cấp, với slogan “An 
elegant golf course for elegant people”.  
3.3. Chiến lược marketing đề xuất – Chiến lược marketing định 
hướng giá trị 
3.3.1. Sáng tạo giá trị nhận thức 

3.3.1.1. Thông qua dịch vụ với giá trị cốt lõi, giá trị cộng thêm 
và giá trị khác biệt 

Ngoài các dịch vụ với giá trị cốt lõi đó là mang đến dịch vụ giải trí 
cho khách hàng, sân gôn còn cung cấp dịch vụ ăn uống phục vụ thức 
ăn, đồ uống cho khách hàng trong suốt quá trình đánh gôn, dịch vụ 
lưu trú thông qua các khu nghỉ dưỡng, villas hiện đại đầy đủ tiện 
nghi... 

Giá trị khác biệt mà sân gôn mang lại cho khách hàng đó chính là 
mức độ khó của sân. Bên cạnh đó, một giá trị khác biệt nữa mà sân 
gôn tập trung mang đến cho khách hàng chính là sân tập.  
3.3.1.2. Thông qua con người, mà cụ thể là các nhân viên của công ty 

Sân gôn cần tập trung vào việc đào tạo, huấn luyện và nâng cao 
hơn nữa trình độ, kỹ năng phục vụ khách hàng cho đội ngũ nhân viên 
phục vụ đánh gôn (caddie). 
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Montgomerie Links Vietnam cần tạo ra hình ảnh nhân viên chuyên 
nghiệp thể hiện không chỉ qua kỹ năng mà còn thông qua đồng phục, 
và cung cách thái độ phục vụ khách đã được chuẩn hóa.  
3.3.1.3. Thông qua việc định giá 

Sân gôn nên đưa ra một vài mức giá khuyến mãi trong những mùa, 
những ngày thấp điểm trong tuần. Các chương trình khuyến mãi linh 
hoạt về giá, hoặc khuyến mãi các dịch vụ cộng thêm luôn tạo nên 
những kích thích cho khách hàng.  
3.3.1.4. Thông qua quy trình phục vụ 

Tiếp tục duy trì quy trình này, tuy nhiên vẫn cần thường xuyên 
kiểm tra, theo dõi để khắc phục những lỗi, những sai phạm trong quá 
trình thực hiện một cách kịp thời. 
3.3.2. Phân phối giá trị nhận thức 
3.3.2.1. Thông qua kênh trực tiếp 

Nhân viên của sân gôn 
3.3.2.2. Thông qua kênh gián tiếp 

Các khách sạn, resort từ ba sao trở lên, và các công ty du lịch lữ 
hành lớn trong khu vực 
3.3.3. Truyền thông giá trị nhận thức 
3.3.3.1. Logo và thông điệp cần truyền thông 

 Để nhấn mạnh vào slogan “An elegant golf course for 
elegant people”, sân gôn cần kết hợp thường xuyên câu khẩu hiệu 
này, đi kèm với biểu tượng logo xuyên suốt đồng bộ trong tất cả các 
mẩu quảng cáo của mình.  

“The Montgomerie Links Vietnam – An elegant golf 

course for elegant people” 

 

3.3.3.2. Các công cụ truyền thông gợi ý sử dụng 
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• Quảng cáo: thông qua các mẩu tin, các bài thông cáo báo 
chí đăng trên các tạp chí gôn trong nước, tạp chí doanh nhân; quảng 
cáo ngoài trời thông qua các billboard, tờ rơi (leaflet) với đầy đủ các 
thông tin về sân gôn, địa chỉ liên lạc để đặt chỗ chơi...được đặt không 
chỉ trong sân gôn, tại quầy lễ tân, nhà hàng..., mà còn phải được đặt ở 
các khách sạn, resort, các đại lý du lịch là đối tác của sân gôn. 

• Sử dụng internet, giao diện điện tử như là công cụ chính 
trong quá trình truyền thông giá trị. 

• Quan hệ công chúng:  
Hoạt động từ thiện, vì cộng đồng, tài trợ cho các chương trình 

lễ hội lớn trên địa bàn khu vực Quảng Nam-Đà Nẵng  
• Hoạt động xúc tiến bán 

KẾT LUẬN  
Mô hình 4Ps (Product, Price, Place, Promotion) được E. Jerome 

McCarthy (Đại học Harvard) giới thiệu trong cuốn sách Marketing cơ 
bản (Basic Marketing) vào năm 1960, cho đến nay đã được mở rộng 
thành 7Ps (People, Process, Physical Evidence) cho phù hợp với các 
ngành khác, trong đó có dịch vụ. Trên lý thuyết, nếu như doanh 
nghiệp có thể thực hiện bất kỳ một nhân tố P nào trong 7Ps tốt hơn 
đối thủ thì doanh nghiệp đó sẽ có lợi thế cạnh tranh - dấu hiệu của 
một chiến lược marketing thành công - được khách hàng ưa chuộng 
hơn và trở nên thành công hơn. 

Tuy vậy, trong thực tế các doanh nghiệp luôn gặp khó khăn 
trong việc có được lợi thế cạnh tranh để làm nên một sự khác biệt, 
tạo ra sự bứt phá trong “rừng” nhãn hiệu hiện nay. Một số doanh 
nghiệp nhận ra rằng nếu họ cố gắng hơn một chút nữa trong việc hình 
thành chính sách về sản phẩm - nếu họ thật sự thỏa mãn nhu cầu của 
khách hàng, làm cho khách hàng thật sự hài lòng - thì họ sẽ có được 
lợi thế cạnh tranh. Và quan trọng hơn, doanh nghiệp nhận ra rằng 
khách hàng sẵn sàng trả thêm một chút tiền để được phục vụ tốt hơn 
hoặc nhận được sản phẩm có giá trị cộng thêm (added value). 
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Doanh nghiệp cũng nhận ra rằng nếu như sản phẩm của họ được 
trình bày tốt hơn đối thủ, họ sẽ có thể tạo ra sự khác biệt cho sản 
phẩm của mình trong khi quảng bá về nó và lôi cuốn được sự chú ý 
của khách hàng. Chìa khóa thành công của các doanh nghiệp trong 
việc xây dựng chiến lược marketing dựa trên các công cụ 7Ps là họ 
phải nhận ra rằng khách hàng là trọng tâm, thị trường mục tiêu 
(Target market) là trọng tâm. 

Chiến lược marketing định hướng giá trị giúp doanh nghiệp xây 
dựng chiến lược marketing dựa trên một yếu tố trọng tâm là khách 
hàng. Nghĩa là xác định giá trị mà khách hàng mong muốn, cung cấp 
chúng bằng mọi cách, truyền thông tới khách hàng và chuyển giao 
giá trị tới khách hàng. Giá trị khách hàng ở đây liên quan tới những 
sản phẩm hay dịch vụ có thể giải quyết những vấn đề của khách hàng 
chứ không phải là bản thân sản phẩm hay dịch vụ. Tập trung vào 
khách hàng có nghĩa là tập trung vào giải quyết những vấn đề mà 
khách hàng đang phải đối mặt.  

  


