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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Trên thế giới từ lâu các doanh nghiệp ñã nhận biết sâu sắc 

rằng thương hiệu là một tài sản hết sức to lớn, phương hiệu là 

phương tiện ghi nhận, bảo vệ và thể hiện thành quả của doanh nghiệp. 

Trong khi ñó ở Việt Nam, không ít doanh nghiệp còn chưa hiểu ñúng 

về vai trò của thương hiệu, còn lúng túng trong việc xây dựng, bảo vệ 

và phát triển thương hiệu. Chính vì vậy, việc hiểu việc hiểu ñược tầm 

quan trọng của thương hiệu và ñặt nó ñúng vào vị trí xúng ñáng trong 

quá trình hoạt dộng sản xuất kinh doanh là một việc hết sức cấp thiết 

của không ít doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa 

kinh tế cùng với sự cạnh tranh ngày cảng gay gắt trên thị trường hiện 

nay. Trong số các doanh nghiệp Việt Nam có Công ty cổ phần Máy 

và thiết bị phụ tùng SEATECH.  

Xuất phát từ thực tế ñó, với mong muốn bằng trí tuệ và sức 

lực lao ñộng của mình ñóng góp vào sự phát triển của công ty, tôi 

chọn ñề tài “Phát triển thương hiệu SEATECH - Công ty Cổ phần 

Máy và thiết bị phụ tùng” nhằm giúp cho doanh nghiệp phát triển 

thương hiệu SEATECH trên thị trường trong nước cũng như ở nước 

ngoài về lĩnh vực cơ ñiện lạnh.  

2. Mục ñích nghiên cứu 

Hệ thống hóa lý luận về thương hiệu làm tiền ñề cho việc 

khai thác vào thực tiễn phát triển thương hiệu SEATECH của công ty 

cổ phần Máy và thiết bị phụ tùng. 

Phân tích, ñánh giá thực trạng xây dựng và bảo vệ thương 

hiệu của SEATECH, chỉ rõ những việc ñã làm, những việc tồn tại cần 

sửa chữa khắc phục. 
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Trên cơ sở phân tích, ñánh giá thực trạng về xây dựng và 

phát triển thương hiệu của Công ty, ñề tài xác ñịnh những vấn ñề chủ 

yếu trong phát triển thương hiệu và có những chính sách, biện pháp 

cần thực hiện ñể nâng cao giá trị thương hiệu SEATECH của công ty. 

3. Đối tượng nghiên cứu 

Việc nghiên cứu ñề tài ñược thực hiện dựa trên cơ sở hệ 

thống hóa những vấn ñề lý luận, ñánh giá việc xây dựng và phát triển 

thương hiệu tại Công ty Cổ phần Máy và thiết bị phụ tùng 

SEATECH. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu tài liệu và nghiên cứu thực tế: quan sát, thu thập 

số liệu, thống kê và có những nhận ñịnh về thương hiệu trong lĩnh 

vực xây dựng công nghiệp. 

Khảo sát thực tế tại Công ty Cổ phần Máy và thiết bị phụ 

tùng, khảo sát một số công trình Công ty ñang thực hiện trên ñịa bàn 

Đà Nẵng. 

Kết hợp tham khảo các kinh nghiệm xây dựng và phát triển 

thương hiệu các công ty lớn trên thế giới, áp dụng có chọn lọc vào 

Công ty Cổ phần máy và thiết bị phụ tùng SEATECH. 

5. Những ñóng góp của luận văn 

Hệ thống hóa có chọn lọc các vấn ñề lý luận về thương hiệu 

và phát triển thương hiệu tại các doanh nghiệp 

Khẳng ñịnh vai trò của việc phát triển thương hiệu trong việc 

nâng cao giá trị, tạo lợi thế cạnh tranh của công ty Cổ phần Máy và 

thiết bị phụ tùng SEATECH. 

Lựa chọn và xây dựng một chiến lược phát triển thương hiệu 

SEATECH, các biện pháp duy trì và bảo vệ thương hiệu 

 

 4 

6. Kết cấu luận văn gồm có 3 chương 

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

Chương 2: Thực trạng phát triển thương hiệu SEATECH - Công ty 

Cổ phần Máy và thiết bị phụ tùng 

Chương 3: Phát triển thương hiệu SEATECH - công ty cổ phần 

máy và thiết bị phụ tùng 

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ PHÁT 

TRIỂN THƯƠNG HIỆU 

1.1 Nhận thức chung về thương hiệu 

1.1.1  Khái niệm 

Theo hiệp hội Marketing Hoa Kỳ, “Thương hiệu là một cái tên, 

từ ngữ, ký hiệu, biểu tượng, hình vẽ, thiết kế,... hoặc tập hợp các yếu 

tố trên nhằm xác ñịnh và phân biệt hàng hóa, dịch vụ của một người 

hoặc một nhóm người bán với hàng hóa và dịch vụ của các ñối thủ 

cạnh tranh”.1 

1.1.2   Mô hình thương hiệu 

1.1.2.1  Mô hình xây dựng thương hiệu cá biệt 

Ưu ñiểm của mô hình này là hạn chế ñược rủi ro và sự suy 

giảm uy tín của doanh nghiệp ngay cả trong trường hợp hàng hóa có 

sự cố. Thương hiệu có thể thất bại nhưng uy tín của doanh nghiệp 

gần như không bị ảnh hưởng.  

Nhược ñiểm của mô hình này là ñòi hỏi doanh nghiệp phải 

ñầu tư khá nhiều ñể phát triển thương hiệu, nhất là khi thâm nhập thị 

trường với những hàng hóa khác nhau (nhiều thương hiệu).  

 

                                           
1 Trang 17, Tạo dựng và quản trị thương hiệu. Danh tiếng và lợi nhuận: 
Viện nghiên cứu và ñào tạo về quản lý VIM 
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1.1.2.2  Mô hình xây dựng thương hiệu gia ñình. 

Ưu ñiểm cho thương hiệu này là chi phí cho thương hiệu ít, 

dễ ñối phó hơn trong trường hợp bất trắc do doanh nghiệp chỉ sử 

dụng một thương hiệu.  

Nhược ñiểm của mô hình này nguy cơ rủi ro cao, chỉ cần 

một chủng loại hàng nào ñó mất uy tín hoặc bị tẩy chay sẽ ảnh hưởng 

ngay lập tức ñến thương hiệu chung của doanh nghiệp.  

1.1.2.3  Mô hình ña thương hiệu 

Kết hợp song song là tạo ra sự thể hiện và vai trò của thương 

hiệu gia ñình và thương hiệu cá biệt là như nhau, hổ trợ tối ña cho 

nhau, như là hai bộ phận của một thương hiệu.  

Kết hợp bất song song là dạng kết hợp, trong ñó một thương 

hiệu (hoặc gia ñình hoặc cá biệt) ñược thể hiện rõ hơn, mang tính chủ 

ñạo và thương hiệu còn lại mang tính bổ sung, hỗ trợ, mô tả và thúc 

ñẩy.  

Ưu ñiểm chính của mô hình ña thương hiệu là một mặt, khai 

thác lợi thế và uy tín của thương hiệu gia ñình nhằm khuyến khích, 

khuyếch trương thương hiệu cá biệt.  

Nhược ñiểm của mô hình này là ñòi hỏi ñầu tư cho thương 

hiệu rất lớn do có nhiều thương hiệu, khó phù hợp với các doanh 

nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.    

1.2   Phát triển thương hiệu 

1.2.1   Khái niệm 

Phát triển thương hiệu là quá trình ñưa thương hiệu ñó ñến 

với người tiêu dùng, mục tiêu cuối cùng của phát triển thương hiệu 

chính là tạo nên sự trung thành của khách hàng ñối với thương hiệu.2  

                                           
2 Trang 30, Xây dựng và phát triển thương hiệu, PGS.TS Vũ Chí Lộc, Ths. 
Lê Thị Thu Hà, năm 2007. 
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1.2.2  Các chiến lược phát triển thương hiệu. 

1.2.2.1 Chiến lược thương hiệu - sản phẩm 

Chiến lược thương hiệu sản phẩm phù hợp với những công ty 

có tính sáng tạo cao, liên tục ñổi mới và mong muốn luôn chiếm lĩnh 

trước ñược một vị thế trên thị trường. 

1.2.2.2  Chiến lược thương hiệu theo dãy 

Chính sách dãy sản phẩm có những ưu ñiểm sau: làm tăng 

khả năng tiêu thụ của thương hiệu và tạo ra hình ảnh tích cực về tính 

nhất quán của sản phẩm; giúp mở rộng dãy; giảm chi phí ñưa sản 

phẩm ra thị trường. 

Nhược ñiểm của chiến lược dãy sản phẩm ở chỗ người ta có 

xu hướng bỏ qua thực tế là dãy sản phẩm của nó.  

1.2.2.3  Chiến lược thương hiệu nhóm 

Là chiến lược ñặt cùng một thương hiệu và một thông ñiệp 

cho một nhóm các sản phẩm có cùng một thuộc tính hoặc chức năng.  

Ưu ñiểm của chiến lược này là tránh ñược sự loãng thông tin 

bằng cách tập trung vào một tên gọi duy nhất – thương hiệu của sản 

phẩm – và bằng cách xây dựng nhận thức về thương hiệu và từ ñó 

nhận thức cho các sản phẩm 

Nhược ñiểm của chiến lược này là: Do tất cả các sản phẩm 

cùng loại có một cam kết chung trong một dãy sản phẩm nên khi 

công ty muốn chú trọng phát triển một loại sản phẩm mới nào ñó sẽ 

rất khó tạo ra một ấn tượng mạnh, nổi bật ñối với khách hàng. 

1.2.2.4  Chiến lược thương hiệu hình ô 

Ưu ñiểm chính của chiến lược này là quy tụ về một tên gọi 

duy nhất. Các thương hiệu hình ô ñược các tập ñoàn ña quốc gia rất 

ưa chuộng trên phạm vi toàn thế giới vì rất thuận tiện trong các khu 

vực ñầu tư cho Marketing không nhiều. 



 7 

Nhược ñiểm lớn nhất của chiến lược này là không phải ở sự 

mở rộng theo chiều ngang mà là sự mở rộng theo chiều dọc, do nó 

muốn bao quát mọi chất lượng và ñịnh vị. Sự tự do mà thương hiệu 

hình ô mang lại ñôi khi lại gây tác dụng chấp vá lên chính thương 

hiệu ñó.  

1.2.2.5  Chiến lược thương hiệu nguồn 

Đây là chiến lược thương hiệu về cơ bản giống chiến lược 

thương hiệu hình ô nhưng ñiểm khác biệt chủ yếu là mỗi một sản 

phẩm ñược ñặt tên riêng, cụ thể.  

1.2.2.6  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. Ngoài ñiều 

ñó ra thì mỗi sản phẩm ñược tự do chứng minh về nguồn gốc và ñặc 

tính của mình.  

1.2.3  Mục ñích của việc phát triển thương hiệu 

Góp phần thu ñược doanh lợi trong tương lai bằng những giá trị 

tăng thêm của hàng hóa.3     

Duy trì khách hàng truyền thống (hiện tại), ñồng thời thu hút 

thêm nhiều khách hàng mới, khách hàng tiềm năng.4   

Giảm các chi phí liên quan ñến hoạt ñộng Marketing.5    

                                           
3Trang 36, Xây dựng và phát triển thương hiệu, PGS.TS Vũ Chí Lộc, Ths. 
Lê Thị Thu Hà, năm 2007. 
  
4 Trang 37, Xây dựng và phát triển thương hiệu, PGS.TS Vũ Chí Lộc, Ths. 
Lê Thị Thu Hà, năm 2007. 
 
5 Trang 38, Xây dựng và phát triển thương hiệu, PGS.TS Vũ Chí Lộc, Ths. 
Lê Thị Thu Hà, năm 2007. 
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Quá trình ñưa sản phẩm, dịch vụ mới của doanh nghiệp ra thị 

trường sẽ thuận lợi hơn.6   

Mang lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, giúp doanh 

nghiệp có ñiều kiện phòng thủ và chống lại những ñối thủ khác.7   

1.3   Tiến trình  phát tri ển thương hiệu trong doanh nghiệp 

1.3.1  Lựa chọn mô hình thương hiệu hợp lý và xây dựng chiến 

lược tổng thể cho phát triển thương hiệu. 

Việc lựa chọn mô hình và xây dựng chiến lược thương hiệu cần 

dựa trên các căn cứ sau: 

- Lĩnh vực hoạt ñộng kinh doanh của doanh nghiệp, chủng loại 

sản phẩm mà doanh nghiệp kinh doanh; 

- Thực tế nguồn nhân lực và tài chính của doanh nghiệp; 

- Chiến lược trong tương lai của doanh nghiệp về thị trường, sản 

phẩm; 

- Xu thế phát triển chung của ngành. 

- Phân tích kinh nghiệm thành công và thất bại của ñối thủ trong 

mô hình thương hiệu mà họ ñã chọn.8 

1.3.2  Thiết kế các yếu tố thương hiệu phù hợp với thị trường 

muc tiêu. 

1.3.2.1  Tên thương hiệu 

                                           
6 Trang 42, Xây dựng và phát triển thương hiệu, PGS.TS Vũ Chí Lộc, Ths. 
Lê Thị Thu Hà, năm 2007. 
 
7 Trang 43, Xây dựng và phát triển thương hiệu, PGS.TS Vũ Chí Lộc, Ths. 
Lê Thị Thu Hà, năm 2007. 
 
8 Trang 102, Xây dựng và phát triển thương hiệu, PGS.TS Vũ Chí Lộc, Ths. 
Lê Thị Thu Hà, năm 2007. 
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Việc ñặt tên cho thương hiệu là khâu quan trọng ban ñầu. 

Qua việc xem xét những thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, 

chúng ta có thể thấy không có một loại tên ñặc biệt nào có thể ñảm 

bảo cho sự thành công của nhãn hiệu.  

1.3.2.2  Logo 

Phương án tạo logo riêng biệt thường thích hợp với mô hình 

thương hiệu gia ñình hoặc sử dụng logo cho thương hiệu mẹ trong 

mô hình ña thương hiệu. Một logo riêng, cố ñịnh sẽ dùng cho tất cả 

các loại hàng hóa của doanh nghiệp (trong mô hình thương hiệu gia 

ñình) hoặc gắn lên tất cả hàng hóa với tên hiệu khác nhau (trong mô 

hình ña thương hiệu), ñiều ñó sẽ tạo một sự liên tưởng tốt nhất ñến 

thương hiệu gia ñình và gia tăng sự hỗ trợ qua lại giữa các thương 

hiệu. Phương án này hiện ñang ñược nhiều doanh nghiệp Việt Nam 

áp dụng. 

1.3.2.3  Câu khẩu hiểu (slogan) 

Yêu cầu chung khi thiết kế câu khẩu hiệu là: ngắn, gon, dễ 

nhớ và không trùng lặp với câu khẩu hiệu khác; có tính hấp dẫn và 

tính thẩm mỹ cao; phù hợp với phong tục tập quán; dễ chuyển ñổi 

sang ngôn ngữ khác.   

1.3.3  Tăng cường tuyên truyền và quảng bá cho hình ảnh 

thương hiệu 

1.3.3.1 Quảng cáo: Lựa chọn các phương tiện quảng cáo phù hợp 

với từng thị trường ở những thời ñiểm khác nhau trong chiến lược 

thương hiệu. Có rất nhiều phương tiện khác nhau ñể tiếp cận thương 

hiệu, sử dụng ña dạng các phương tiện tiếp cận thương hiệu nhằm tạo 

ra khả năng nhận biết tốt nhất về thương hiệu là mục tiêu tối quan 

trọng trong công tác quảng bá.   
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1.3.3.2 Quan hệ công chúng (Public Relations - PR): PR là công 

cụ quan trọng trong tiếp thị và phát triển thương hiệu bao gồm: 

Truyền thông (họp báo, thông cáo báo chí, ñăng các bài viết trên các 

báo, tạp chí, phỏng vấn với giới báo chí trên truyền hình và ñài phát 

thanh); Ấn phẩm (Bản tin doanh nghiệp, brochure, tờ rơi, catalogue, 

phim tự giới thiệu); Tài trợ; Tổ chức sự kiện; Tổ chức hội thảo và hội 

nghị khách hàng; Hợp tác với các nhân vật nổi tiếng (ngôi sao ñiện 

ảnh, ca sĩ, cầu thủ…).  

1.3.3.3 Đầu tư cho thương hiệu.  

Để ñưa ra mức ngân sách hợp lý, ñòi hỏi nhà hỏi ñịnh chiến lược 

phát triển thương hiệu phải dự báo và cân ñối ñược các công việc 

trong một tổng thể chung của công ty.   

1.3.4  Thực hiện chiến lược ñịnh vị thương hiệu một cách hoàn 

hảo 

1.3.4.1 Định vị theo giá trị là cách ñịnh vị phổ biến ở các 

doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng nhằm tạo ra sự khác biệt 

nhất giữ hàng hóa của doanh nghiệp và hàng hóa của các ñối thủ, phù 

hợp với từng phân ñoạn thị trường có thể lựa chọn ñịnh vị. 

1.3.4.2 Định vị theo ñối thủ cạnh tranh. Để ñịnh vị theo cách này, 

doanh nghiệp phải tìm hiểu thật kỹ về ñối thủ, tìm ra lỗ hổng của ñối 

thủ và của thị trường ñể ñịnh vị cho hàng hóa của mình nhằm lách thị 

trường.  

1.3.4.3 Định vị dựa vào nhân vật nổi tiếng là cách ñịnh vị dựa 

vào những nhân vật như ca sĩ, diễn viên, người mẫu hay các yếu nhân.  

1.3.4.4 Định vị theo chỉ dẫn ñịa lý ñược coi là vũ khí rất lợi hại 

ñối với các sản phẩm nông sản hoặc sản phẩm truyền thống. 
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1.3.4.5 Định vị theo công dụng và lợi ích của hàng hóa là ñịnh vị 

khá phổ biến có thể áp dụng hết cho các chủng loại sản phẩm hàng 

hóa xuất khẩu.  

1.3.4.6 Định vị theo thuộc tính của hàng hóa là cách ñịnh vị ñôi 

khi không rõ ràng do thuộc tính chưa chắc ñã làm cho người tiêu 

dùng quan tâm.9 

1.3.5  Các biện pháp thích hợp ñể bảo vệ thương hiệu  

Thiết lập hệ thống thông tin phản hồi và cảnh báo xâm phạm 

thương hiệu.10  

Duy trì và nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ.11  

Một số lưu ý khác.12     

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Ngày nay, trong cuộc cạnh tranh quyết liệt ñể hội nhập với 

nên kinh tế thế giới, vai trò của thương hiệu càng quan trọng hơn bao 

giờ hết. Phát triển thương hiệu vì thế ñã trở thành một ñòi hỏi, một 

hướng ñi cần thiết ñối với các doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp ñã 

nhận thức ñược ñiều này và ñã chú ý ñến việc ñầu tư, tổ chức nhân sự 

cho việc quảng bá thương hiệu, những doanh nghiệp không chỉ dừng 

                                           
9 Trang 114 - 116, Xây dựng và phát triển thương hiệu, PGS.TS Vũ Chí Lộc, 
Ths. Lê Thị Thu Hà, năm 2007. 
 
10Trang 120, Xây dựng và phát triển thương hiệu, PGS.TS Vũ Chí Lộc, Ths. 
Lê Thị Thu Hà, năm 2007. 
  
11 Trang 122, Xây dựng và phát triển thương hiệu, PGS.TS Vũ Chí Lộc, Ths. 
Lê Thị Thu Hà, năm 2007. 
 
12Trang 122, Xây dựng và phát triển thương hiệu, PGS.TS Vũ Chí Lộc, Ths. 
Lê Thị Thu Hà, năm 2007. 
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lại ở việc có thương hiệu riêng mà còn thực hiện chiến lược ñầu tư 

chiều sâu nhằm tăng tính cạnh tranh của thương hiệu và tạo ra thương 

hiệu bền vững trên thị trường.  

Để làm ñược ñiều này doanh nghiệp cần phải xác ñịnh ñược 

mô hình thương hiệu và chiến lược phát triển thương hiệu; thiết kế 

các yếu tố thương hiệu phù hợp với thị trường mục tiêu; tăng cường 

tuyên truyền và quảng bá hình ảnh cho thương hiệu; thực hiện ñịnh vị 

chiến lược một cách hoàn hảo; các biện pháp bảo vệ thương hiệu. 

 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRI ỂN THƯƠNG 

HIỆU  SEATECH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THI ẾT 

BỊ PHỤ TÙNG 

2.1  Tổng quan về công ty SEATECH 

2.1.1  Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty SEATECH ñược chuyển từ một ñơn vị hạch toán của 

doanh nghiệp nhà nước - thành lập năm 1992 sang cổ phần hoá từ 

tháng 06 năm 2002. Trải qua nhiều năm xây dựng và trưởng thành, 

Seatech lớn mạnh về quy mô hoạt ñộng cũng như tiềm lực tài chính 

và khẳng ñịnh vị thế của nhà thầu M&E chuyên nghiệp hàng ñầu 

quốc gia. 

2.1.2  Lĩnh vực hoạt ñộng và sản phẩm chính của Công ty 

Lĩnh vực hoạt ñộng : 

� Khảo sát, thiết kế, chế tạo, lắp ñặt, cung cấp và sửa chữa máy 

móc, thiết bị trong các ngành:  

- Cơ nhiệt ñiện lạnh 

- Cơ khí công nghiệp 

- Tự ñộng hóa… 
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2.1.4  Tình hình hoạt ñộng kinh doanh của Công ty. 

2.1.4.1 Tình hình sử dụng nguồn lực của công ty. 

- Cơ sở vật chất và kỹ thuật của công ty : Văn phòng chính 

của công ty là tòa nhà 03 tầng với diện tích sử là hơn 1.000m2  tọa lạc ở 

ñịa chỉ Lô 1271-1273 Khu dân cư Tây Nam Hòa Cường, phường Hòa 

Cường Nam, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra Công ty 

còn cơ 1 xưởng cơ khí diện tích 200m2 ở ñịa chỉ lô 33B1 Đường Xuân 

Thủy và tòa nhà văn phòng ñại diện ở sài gòn với diện tích. Tài sản 

công ty còn có 4 chiếc xe ô tô và một số thiết bị khác. 

- Lực lượng lao ñộng của công ty : Công ty có số lượng lao ñộng rất 

lớn qua các năm, ñặc biệt từ năm 2007 chỉ có 67 nam nhân viên, 

nhưng ñến năm 2008 thì số lượng tăng lên hơn gấp ñôi là 156 nam.    
2.1.4.2  Tình hình hoạt ñộng kinh doanh của công ty năm 2007 2009 

Mọi doanh nghiệp khi bước vào hoạt ñộng sản xuất kinh 

doanh ñều quan tâm ñến tài chính. Không chỉ có bản thân doanh 

nghiệp mà những người có liên quan cũng quan tâm như các ngân 

hàng hay các chủ ñầu tư, nhà thầu xây dưng, nhà thiết kế, tư vấn. Vì 

qua bảng cân ñối kế toán và bảng báo cáo hoạt ñộng kinh doanh của 

các năm thì các ñối tác có thể biết ñược công ty SEATECH hoạt ñộng 

có hiệu quả hay không, có xu hướng phát triển trong tương lai hay 

không... ñể có thể quyết ñịnh chọn mời thầu. Hiện nay, Công ty Cổ 

phần máy và Thiết bị phụ tùng SEATECH ñang thực hiện những công 

trình trong và ngoài nước sau: 

Bệnh viện tỉnh Phú Yên 

Khu ñô thị du lịch Eden Đà Nẵng 

Bệnh viện Mắt Đà Nẵng 

Chung cư cao cấp Việt kiều Châu Âu – EuroLannd… 
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2.2 Thực trạng về thương hiệu và phát triển thương hiệu 

SEATECH của Công ty Cổ phần Máy và thiết bị phụ tùng 

 2.2.1  Mô hình thương hiệu và chiến lược phát triển thương 

hiệu SEATECH của Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị phụ tùng  

Ngay từ những ngày ñầu thành lập, Công ty ñã xây dựng thương 

hiệu SEATECH bằng cách ñăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ và tạo ñược 

những yếu tố của thương hiệu như : tên thương hiệu, logo, câu slogan 

và có những chính sách nhằm xây dựng hình ảnh thương hiệu trong 

tâm trí của khách hàng. Công ty Cổ phần máy và Thiết bị phụ tùng 

SEATECH ñã chưa có chính sách lựa chọn mô hình thương hiệu và 

chiến lược phát triển thương hiệu riêng cho bản thân Công ty mình. 

Do ñó, cần có sự chọn lựa mô hình phát triển thương hiệu cũng như 

chiến lược phát triển thương hiệu SEATECH trên thị trường. 

2.2.2  Các yếu tố thương hiệu SEATECH tại Công ty Cổ phần 

Máy và Thiết bị phụ tùng 

2.2.2.1 Tên thương hiệu 

SEATECH  

2.2.2.2 Logo 

 

 

 

 

Khi sử dụng công cụ tìm kiếm Google với từ khóa: ” Logo 

Seatech” thì có 3840 kết quả, có những logo với tên SEATECH như 

sau: 

   Như vậy, logo của công ty hiện tại sẽ không bị trùng lặp hay 

gây ra sự nhầm tưởng của SEATECH với các công ty mang cùng tên 

là rất khó xảy ra.  
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2.2.2.3 Câu khẩu hiểu (slogan) 

 « Connecting world wide technology » : tạm dịch là mở rộng 

kết nối công nghệ thế giới. SEATECH luôn coi trọng việc nghiên cứu, 

áp dụng công nghệ mới và cải tiến công nghệ phù hợp với sản xuất 

của mình và ñáp ứng yêu cầu khách hàng một cách tốt nhất.  

2.2.3  Tuyên truyền và quảng bá hình ảnh thương hiệu 

SEATECH 

2.2.3.1 Trực tiếp tiếp cận khách hàng và khách hàng tiềm năng. 

Thực hiện các hình thức quảng cáo phù hợp. Công ty ñã và sẽ 

tiếp tục sử dụng một số hình thức quảng cáo phù hợp như: 

Quảng cáo thông tin trên các ấn phẩm 

Thành lập website và hỗ trợ trực tuyến 

Quảng cáo trên Internet thông qua các website như: Website 

của Hội doanh nghiệp trẻ thành phố, website của Thương hiệu Việt... 

Quảng cáo trên một số tờ báo lớn: Tuổi trẻ, Sài Gòn giải 

phóng… 

2.2.3.2 Quan hệ với báo chí, ñài truyền hình...  SEATECH ñã tạo 

dựng ñược mối quan hệ tốt với các phương tiện truyền thông như báo 

chí, ñài truyền hình. Những thông tin về công ty thông qua những bài 

viết, phóng sự, phỏng vấn, giới thiệu doanh nghiệp... của các phương 

tiện truyền thông sẽ xây dựng ñược hình ảnh cũng như uy tín công ty. 

Tham dự các giải thưởng dành cho thương hiệu uy tín, chất 

lượng 

Đây là một trong những phương thức tốt nhất ñể xây dựng uy tín 

cho thương hiệu. Những thương hiệu ñủ tiêu chuẩn ñể ñạt ñược 

những giải thưởng này là những thương hiệu uy tín, chất lượng, tạo 

dựng ñược niềm tin ñối với khách hàng. 
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Tham gia các công tác xã hội. Đây là hoạt ñộng mà công ty 

thường xuyên thực hiện những ñóng góp ñáng kể cho hoạt ñộng xã 

hội của ñịa phương, của thành phố.    

2.2.3.3 Mức ñộ ñầu tư cho công tác xây dựng, quảng bá thương 

hiệu 

Tiêu chí xem xét 2007 2008 2009 

Ngân sách dành cho Bộ máy xây dựng và 

quảng bá thương hiệu (tỷ ñồng) 
0,08 0,2 0.32 

Tỷ lệ ngân sách dành cho xây dựng và 

quảng bá thương hiệu / Tổng doanh thu (%) 
0,53 0,57 0.65 

Bảng 2.6  Ngân sách phát triển thương hiệu năm 2007 - 2009 

(Nguồn: Phòng Marketing) 

2.2.4  Định vị thương hiệu 

“SEATECH là chất lượng, niềm tin và dịch vụ hậu mãi hoàn hảo” 

Với cách ñịnh vị như vậy, SEATECH tập trung vào việc cung 

cấp cho khách hàng sản phẩm có chất lượng cao, tạo dựng và củng 

cố niềm tin của khách hàng từ ñầu ñến cuối. Không dừng lại ở việc 

bàn giao sản phẩm, SEATECH luôn luôn quan tâm ñến lợi ích mà 

khách hàng thụ hưởng bằng việc thực hiện các dịch vụ hậu mãi một 

cách hoàn hảo nhất. 

2.2.5  Các biện pháp thích hợp ñể bảo vệ thương hiệu  

Đăng ký bảo hộ trong nước và ở nước ngoài ñối với các tài sản 

trí tuệ ñể bảo vệ tính cạnh tranh của doanh nghiệp: 

Đăng ký sở hữu nhãn hiệu hàng hóa tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ. 

Giấy chứng nhận ñăng ký nhãn hiệu hàng hoá do Cục Sở Hữu Trí 

Tuệ cấp ngày 06/9/2004. 

2.3   Đánh giá mô hình phát triển thương hiệu tại Công ty Cổ 

phần Máy và thiết bị phụ tùng SEATECH 
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2.3.1  Những mặt tích cực  

Đã thiết lập ñược các yếu tố của thương hiệu (tên thương mại, 

logo, câu khẩu hiệu) và các yếu tố này hội tụ ñủ những ñiều kiện cần 

thiết có thể góp phần ñưa thương hiệu thành nổi tiếng tại thị trường 

Đà Nẵng và thị trường trong nước. 

Biểu trưng của công ty Cổ phần Máy và thiết bị phụ tùng ñơn 

giản, dễ nhận biết, dễ thể hiện trên các phương tiện và trên các chất 

liệu khác nhau. Biểu trưng ñã thể hiện ñược ý tưởng của doanh 

nghiệp, có tính mỹ thuật và bước ñầu tạo ñược ấn tượng riêng ñối với 

khách hàng. 

Câu khẩu hiệu là yếu tố thương hiệu ra ñời muộn nhất nhưng nó 

phần nào góp phần trong việc quản bá thương hiệu của SEATECH.  

Đã xây dựng ñược một website riêng của Công ty Cổ phần Máy 

và thiết bị phụ tùng ñó là: www.seatech.com.vn . Website nhằm giúp 

các ñối tác và các khách hàng cần quan tâm có thể ñược năng lực, 

trình ñộ chuyên môn, kinh nghiệm …  

2.3.2 Những hạn chế 

Chưa hiểu ñúng và hiểu hết về vai trò và ý nghĩa của thương hiệu 

trong hoạt ñộng kinh doanh của Công ty, từ ñó chưa ñánh giá ñúng vị 

trí và tầm quan trọng của thương hiệu nên chưa có sự ñầu tư thích 

ñáng cho việc xây dựng và phát triển thương hiệu.  

Từ việc nhận thức chưa ñầy ñủ và ñúng ñắn vai trò của thương 

hiệu trong sản xuất kinh doanh nên dẫn tới việc mặc dù lãnh ñạo của 

Công ty Cổ phần máu và thiết bị phụ tùng quan tâm ñến việc bảo vệ 

và nâng cao uy tín thương hiệu SEATECH nhưng những giải pháp cụ 

thể mạng tính marketing ñể giải quyết về các vấn ñề về phát triển 

thương hiệu hầu như rất ít ñược sử dụng.   
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2.3.3 Những khó khăn trong quá trình phát triển thương hiệu 

SEATECH 

Vấn ñề thương hiệu của doanh nghiệp mới chỉ ñược các doanh 

nghiệp Việt Nam quan tâm trong một vài năm gần ñây. Chính vì vậy, 

kinh nghiệm xây dựng thương hiệu trong doanh nghiệp ở Việt Nam 

là rất ít, các doanh nghiệp Việt Nam ít ñược tiếp cận, cập nhật những 

kiến thức, kinh nghiệm về xây dựng và phát triển thương hiệu. Đội 

ngũ những nhà quản trị thương hiệu ở Việt Nam có trình ñộ, giàu 

kinh nghiệm còn rất hạn chế. Thực tế cho thấy ở Việt Nam hiện nay 

có rất doanh nghiệp xây dựng thương hiệu thành công.   

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Công ty Cổ phần Máy và thiết bị phụ tùng SEATECH ngay từ 

lúc hình thành xây dựng thương hiệu ñã quan tâm ñến vấn ñề duy trì 

và phát triển thương hiệu SEATECH. Cụ thể như : các hình thức 

quảng bá, ñầu tư thương hiệu, tham gia các hoạt ñộng công tác xã hội, 

sự kiện và tài trợ ñẩy mạnh công tác marketing nói chung và phát 

triển thương hiệu nói riêng. 

Trong thời gian qua công tác xây dụng và phát triển thương hiệu 

ở Công ty Cổ phần Máy và thiết bị phụ tùng tuy có một số kết quả 

tích cực nhưng nhìn lại khái quát công tác còn bộc lộ nhiều những 

hạn chế, thiếu sót cần ñược khắc phục và chấn chỉnh kịp thời nhằm 

ñáp ứng yêu cầu phát triển, nhằm làm phù hợp với chiến lược phát 

triển chung của toàn công ty trên bước ñường trở thành một trong 

những nhà thầu cơ ñiện lạnh (M&E) lớn nhất Việt Nam. Đặc biệt, 

Một trong những hạn chế cơ bản mang tính quyết ñịnh ñến việc phát 

triển thương hiệu của Công ty Cổ phần máy và thiết bị phụ tùng thiếu 

một chiến lược phát triển thương hiệu mang tính dài hạn phù hợp với 

chiến lược phát triển chung của Công ty. Chính vì không có chiến 
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lược này nên việc xây dựng và phát triển thương hiệu luôn gặp khó 

khăn vì không ñịnh hình ñược những bước ñi cần thiết, không xác 

ñịnh ñược mô hình phát triển thương hiệu, luôn lúng túng trong việc 

xây dựng các chương trình quảng bá thương hiệu của mình. 

 

CHƯƠNG 3: PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU SEATECH TẠI 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THI ẾT BỊ PHỤ TÙNG 

3.1  Lựa chọn mô hình phát triển thương hiệu SEATECH 

3.1.1  Căn cứ lĩnh vực hoạt ñộng, chủng loại sản phẩm tại 

Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị phụ tùng SEATECH 

3.1.1.1 Dòng sản phẩm, dịch vụ 1 : Các công trình thiết kế, 

cung cấp và lắp ñặt hệ thống cơ ñiện lạnh, ñiều hòa không khí và 

thông gió, hệ thống phòng cháy chữa cháy. 

3.1.1.2 Dòng sản phẩm, dịch vụ 2: Các công trình thiết kế, 

chế tạo, cung cấp và lắp ñặt hệ thống lạnh cho công nghệ sản xuất 

thực phẩm: hệ thống kho lạnh, máy sản xuất nước ñá vảy, tủ ñông 

tiếp xúc, tủ ñông gió, hầm ñông gió.  

3.1.2  Căn cứ thực tế nguồn nhân lực và tài chính của doanh 

nghiệp 

Khuyến khích, tạo ñiều kiện cho các trưởng, phó bộ phận 

cũng như toàn thể nhân viên công ty ñăng ký học các văn bằng sau 

ñại học, nhất là ñội ngũ nhân viên trẻ nhằm phát triển, ñào tạo thêm 

nguồn nhân lực trẻ.  

Tiếp tục thuê giáo viên nước ngoài về giảng dạy Anh văn tại 

công ty; Tìm hiểu, tạo ñiều kiện cho CBCNV bộ phận quản lý tham 

gia các lớp tập huấn kỹ năng quản lý cũng như kỹ năng nghiệp vụ 

chuyên môn. 
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Căn cứ vào nguồn tài chính như ñã phân tích ở chương 2, 

Công ty SEATECH có nguồn tài chính dành riêng cho việc ñầu tư 

phát triển thương hiệu hằng năm.  

3.1.3  Căn cứ chiến lược trong tương lai của Công ty Cổ phần 

Máy và thiết bị phụ tùng SEATECH về thị trường, sản phẩm. 

3.1.3.1  Tầm nhìn và sứ mệnh 

Tầm nhìn 

« Tầm nhìn của công ty là SEATECH sẽ không chỉ trở thành 

một thương hiệu mạnh trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cơ ñiện lạnh, 

có khả năng thiết kế, cung ứng, lắp ñặt và quản lý các dự án lớn ở 

Việt Nam mà còn là một thương hiệu quốc tế ñược biết ñến trên thị 

trường khu vực và xa hơn là trên thị trường thế giới. SEATECH kết 

nối, hòa mạng công nghệ thế giới. »  

Sứ mạng 

« Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành nhà cung cấp hàng ñầu 

về các sản phẩm Cơ Điện Lạnh của Việt Nam. Chúng tôi luôn tạo ra 

các sản phẩm ñảm bảo về thiết kế, tính năng, chất lượng nhằm mang 

lại sự hài lòng tốt nhất cho tất cả mọi người. Chúng tôi tôn trọng sâu 

sắc sự sáng tạo và cống hiến của các cá nhân trong công việc, xem 

các nhân viên trong công ty như là người trong một gia ñình và Ban 

lãnh ñạo cam kết tất cả vì sự phát triển lâu dài và bền vững của tổ 

chức. Ngoài ra chúng tôi còn gắn bó trách nhiệm với cộng ñồng và 

xem công ty tồn tại là ñể làm cho cuộc sống của mọi người trở nên 

thoải mái và tiện nghi hơn.” 

3.1.3.2 Phương hướng, chiến lược phát triển trong thời gian ñến 

Trong nội bộ công ty tạo ra một môi trường làm việc thân thiện, 

gần gũi, phát huy cao nhất khả năng và sức sáng tạo của mỗi nhân 
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viên, tạo ñiều kiện ñể mỗi nhân viên gắn bó hơn với công ty và  

thương hiệu. 

Chiến lược về sản phẩm: Trong thời gian tới, SEATECH sẽ 

tiếp tục cung cấp những sản phẩm uy tín, chất lượng với giá thành 

hợp lý.   

 Chiến lược về dịch vụ: Sự khác biệt của SEATECH chính là 

sự quan tâm ñến chất lượng dịch vụ mà công ty cung cấp. 

 Chính sách chất lượng của công ty: Seatech nhận thức rằng 

chất lượng là sức sống không chỉ riêng của doanh nghiệp mà còn của 

toàn xã hội. Sự tồn tại và phát triển của Công ty hoàn toàn tùy thuộc 

vào việc Công ty ñem lại cho khách hàng những sản phẩm gì và như 

thế nào. 

3.1.4  Căn cứ  xu hướng phát triển chung của ngành 

Xu hướng phát triển chung của xã hội và gia tăng nhu cầu xây 

dựng các cao ốc, xây dựng nhà xưởng là tất yếu trong một thời gian 

dài sắp tới. Chính vì thế dự báo về việc phát triển của các nhà thầu là 

tất yếu và mở ra một triển vọng hết sức to lớn cho các nhà thầu phát 

triển ổn ñịnh và SEATECH không phải là ngoại lệ. 

Việc phát triển và mở rộng các hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 

kéo theo việc mua sắm các thiết bị công nghiệp. Chính vì thế thị 

trường thiết bị công nghiệp hiện nay còn nhỏ lẻ và sẽ có xu hướng 

phát triển mạnh hơn trong những năm sắp tới. Do ñó, mảng cung cấp 

trang thiết bị công nghiệp, cụ thể là ngành cơ ñiện lạnh (M&E) là 

một mảng hoạt ñộng ñầy tiềm năng của công ty SEATECH. 

Theo xu hướng phát triển chung của khoa học kỹ thuật trên thế 

giới và sự phát triển kinh tế xã hội Vi ệt Nam hiện nay, ñặc biệt là 

trong ngành cơ ñiện lạnh (M&E) nói riêng, việc lựa chọn một nhà 
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thầu có uy tín và có ñủ năng lực là một khó khăn thực sự của các chủ 

ñầu tư. 

3.1.5  Quyết ñịnh lựa chọn  

Lựa chọn mô hình xây dựng thương hiệu 

    Trên cơ sở xem xét, nghiên cứu chiến lược phát triển của Công 

ty Cổ phần Máy và thiết bị phụ tùng SEATECH trong thời gian ñến, 

ñồng thời kết hợp với phân tích môi trường hoạt ñộng kinh doanh của 

công ty, cho thấy mô hình phát triển thương hiệu phù hợp nhất là mô 

hình thương hiệu gia ñình, tức là việc xây dựng thương hiệu của 

doanh nghiệp chỉ tiến hành trên thương hiệu gia ñình hay nói cụ thể 

hơn là doanh nghiệp chỉ nên có một thương hiệu. Và thương hiệu của 

tất cả các sản phẩm dịch vụ của công ty – ñó là SEATECH.  

Lựa chọn chiến lược phát triển thương hiệu 

Trong mô hình xây dựng thương hiệu gia ñình có hai chiến lược 

phát triển thương hiệu: chiến lược thương hiệu hình ô và chiến lược 

thương hiệu theo nhóm. Tuy nhiên, chiến lược thương hiệu theo 

nhóm là chiến lược phát triển thích hợp với ñiều kiện hoàn cảnh của 

công ty cổ phần Máy và thiết bị phụ tùng SEATECH trong giai ñoạn 

hiện nay và phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty trong thời 

gian ñến.  

3.2   Thiết kế và tạo dựng các yếu tố của thương hiệu SEATECH 

Thành công của thương hiệu SEATECH có ñược như ngày hôm 

nay phải trải qua nhiều năm gầy dựng, do ñó công ty sẽ không thay 

ñổi các yếu tố của thương hiệu SEATECH. Vì nếu thay ñổi tên 

thương hiệu sẽ làm mất nhiều thời gian và tiền bạc ñể có thể tạo dựng 

ñược hình ảnh của công ty trong tâm trí của khách hàng. Và ñiều này 

là không cần thiết do ta thấy có rất nhiều thương hiệu mang tên 
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SEATECH nhưng công ty vẫn sở hữu một logo có một sự khác biệt 

ñáng kể  

3.3   Tuyên truyền và quảng bá hình ảnh của thương hiệu 

SEATECH 

Một là, bổ sung vào trang Website của Công ty một thư mục, ñó 

là “Ý KI ẾN CỦA KHÁCH HÀNG” .  

Hai là, quảng cáo ngoài trời. Công ty Cổ phần máy và thiết bị 

phụ tùng SEATECH liên hệ với dịch vụ quảng cáo ngoài trời VietArt, 

vì ñây là hình thức quảng cáo chi phí thấp hơn so với phương tiện tivi 

và ñược nhiều người chú ý.  

Ba là, ñầu tư nguồn nhân lực cho công tác Marketing tại Công ty. 

Cụ thể: Công ty nên thành lập Ban quản lý và phát triển thương 

hiệu là bộ phận thường xuyên có nhiệm vụ theo dõi và ñề ra những 

biện pháp nhằm phát triển thương hiệu SEATECH của công ty. 

3.4  Định vị thương hiệu SEATECH của Công ty Cổ phần Máy 

và thiết bị phụ tùng. 

Đó là lựa chọn ñịnh vị giá trị cho thương hiệu SEATECH của 

Công ty Cổ phần Máy và thiết bị phụ tùng và có thể phân tích từng 

cách thức ñịnh vị giá trị và dùng phương pháp loại trừ ñể lựa chọn. 

Với chiến lược ñịnh vị giữ nguyên chất lượng song giá rẻ hơn, 

xét trong hiện tại và chiến lược phát triển lâu dài của công ty 

SEATECH thì chiến lược này là phù hợp nhất ñể có thể áp dụng ñịnh 

vị vào hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của mình.  

3.5   Bảo vệ thương hiệu SEATECH 

Để bảo vệ thương hiệu của mình, Công ty SEATECH ñã ñăng ký 

nhãn hiệu ñể ñược bảo hộ về mặt pháp lý. Song song với việc ñó, 

doanh nghiệp cũng cần có những biện pháp hữu hiệu khác ñể tự bảo 

vệ thương hiệu của mình, như: 
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 Đảm bảo thông tin nhất quán ñến khách hàng 

Tạo rào cản chống xâm phạm thương hiệu 

Duy trì và nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng.  

Cụ thể: 

" Nhanh chóng - Chính xác - Hiệu quả - Tiết kiệm - Tri ệt ñể" . 

     Một số hình thức khác 

Công ty SEATECH cần quan tâm ñến việc theo dõi việc sử 

dụng thương hiệu của ñối thủ cạnh tranh làm giảm uy tín thương hiệu 

của doanh nghiệp. Trường hợp này khi phát hiện thì công ty cần yêu 

cầu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc thông qua luật sư tiến 

hành các thủ tục pháp lý cần thiết ñể bảo vệ thương hiệu của mình. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Những nội dung chính trong phần giải pháp góp phần phát triển 

thương hiệu SEATECH của Công ty Cổ phần Máy và thiết bị phụ 

tùng, ñặc biệt sự bổ sung ñột phá làm cơ sở tiền ñề cho sự phát triển 

thương hiệu SEATECH ñó là lựa chọn ñược mô hình thương hiệu và 

chiến lược phát triển thương hiệu. Những giải pháp của tác giả chủ 

yếu nhằm kế thừa những chính sách mà công ty các năm qua thực 

hiện công tác phát triển thương hiệu và bổ sung những vấn ñề mà 

công ty chưa thực hiện. 

Hi vọng với những phân tích ñiểm mạnh, những ñiểm hạn chế ở 

chương 2 mà phần giải pháp có thêm phần tác ñộng vào việc ñưa 

thương hiệu SEATECH ngày càng ñi sâu vào tâm trí của khách hàng, 

chủ yếu là các nhà thầu, nhà tư vấn thiết kế và chủ ñầu tư. Có ñược 

niềm tin của khách hàng sẽ nhận ñược lòng trung thành từ phía khách 

hàng hiện tại và có thể có uy tín ñối với khách hàng tiềm năng. 
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KẾT LUẬN 

 Qua phân tích về công tác phát triển thương hiệu SEATECH 

tại Công Ty Cổ Phần Máy và thiết bị phụ tùng cho thấy, Công ty 

cũng có những chính sách cụ thể quan tâm ñến việc phát triển thương 

hiệu SEATECH. Tuy nhiên trong một nền kinh tế ñang ngày càng 

phát triển và cạnh tranh như bây giờ thì Công ty nên có những kế 

hoạch phát triển thương hiệu một cách bài bản nhằm quảng bá 

thương hiệu của Công ty ñạt hiệu quả hơn. Hi vọng với kiến thức về 

thương hiệu ñược tích lũy, cách phân tích thực trạng về thương hiệu 

SEATECH hiện nay, các giải pháp mà luận văn mang lại cho Công ty 

một cách nhìn mới về thương hiệu và phát triển thương hiệu 

SEATECH.  

 Do sự hạn chế về cách nhìn nhận, tự ñưa ra chính kiến của 

mình nên ñề tài có thể không giải quyết ñược tất cả các vấn ñề một 

cách chi tiết và xác thực hơn. Kính mong ñược sự chỉ dẫn thêm của 

Quý  thầy cô nhằm có thể áp dụng một cách hiệu quả ñề tài vào hoạt 

ñộng phát triển thương hiệu của Công ty. 

 Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của thầy TS. Đỗ 

Ngọc Mỹ  và sự giúp ñỡ, tạo mọi ñiều kiện thuận lợi của nhân viên 

Công Ty Máy và thiết bị phụ tùng SEATECH  ñể hoàn thành ñề tài 

này. 

 Cuối cùng xin chúc Công Ty Cổ Phần Máy và thiết bị phụ 

tùng SEATECH hoạt ñộng kinh doanh ngày càng phát triển, thương 

hiệu SEATECH của Công ty sẽ ngày càng lớn mạnh cùng với thời 

gian. 

 


