
 - 1 -  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI H ỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

 

NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 

 

 

 

HOÀN THI ỆN HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO CHO HỆ THỐNG 

SIÊU THỊ INTIMEX ĐÀ NẴNG 

 

 

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH 

Mã số: 60.34.05 

 

 

 

 

TÓM T ẮT LU ẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 

 

 

 

ĐÀ NẴNG – NĂM 2012

 - 2 - 

Công trình ñược hoàn thành tại 

ĐẠI H ỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

 

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. LÊ THẾ GIỚI 

 

 

 

Phản biện 1: TS. NGUYỄN XUÂN LÃN 

Phản biện 2: TS. LÂM MINH CHÂU 

 

 

Luận văn sẽ ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt 

nghiệp thạc sĩ Ngành Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng 

vào ngày 14 tháng 8 năm 2012 

 

 

 

 

 

 

Có thể tìm hiểu luận văn tại:  

- Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng 

- Thư viện trường Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 



 - 3 -  

MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Sau khi gia nhập WTO, tốc ñộ phát triển kinh tế của Việt Nam 

ñã tăng một cách ngoạn mục trong những năm gần ñây. Điều ñó tạo 

rất nhiều cơ hội cho các ngành công nghiệp và dịch vụ phát triển, 

trong ñó có ngành công nghiệp bán lẻ. Thị trường bán lẻ tại Việt 

Nam ñược ñánh giá là thị trường rất tiềm năng và năng ñộng. Theo 

báo cáo gần ñây của Công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu của Mỹ 

(RNCOS) về Phân tích công nghiệp bán lẻ Việt Nam: “Thị trường 

bán lẻ ở Việt Nam ñang tăng trưởng với những bước tiến ñáng kể, 

vượt xa nhiều nền kinh tế khác trên thế giới, chỉ ñứng sau Ấn Độ và 

Nga. Lĩnh vực này nhận ñược sự ñầu tư rất nhiều từ nước ngoài, và 

thị trường ngày một ñược củng cố vững chắc với sự ra ñời nhiều 

trung tâm buôn bán, nhiều cửa hàng lớn hơn”. Báo cáo cho biết, cơ 

cấu bán lẻ ở Việt Nam ñã trải qua quá trình chuyển ñổi ấn tượng 

trong giai ñoạn 2007-2011, với các khu liên hợp bán hàng quy mô 

nhỏ và những siêu thị mini chuyên doanh - hình thức tổ chức phân 

phối hàng hóa hiện ñại trở nên chiếm ưu thế. Điều ñó ñược thể hiện 

rất rõ trên thị trường bán lẻ của Việt Nam hiện nay, có rất nhiều tập 

ñoàn ngoài nước lẫn doanh nghiệp trong nước ñã phát triển các hệ 

thống siêu thị trên khắp ñất nước như Metro của tập ñoàn Metro Cash 

&Carry, Big C của tập ñoàn Casino, siêu thị Intimex, siêu thị Co-op 

Mart, siêu thị Citimart, siêu thị 24h…Tất cả các siêu thị ñều ñang rất 

phát triển. Lịch sử hình thành, phát triển siêu thị ở các nước có nền 

kinh tế thị trường cho thấy ñây là hình thức tổ chức thương mại rất có 

hiệu quả và ngày càng giữ vai trò quan trọng trong các hình thức 

phân phối hàng hóa, góp phần làm thay ñổi bộ mặt ñô thị, thúc ñẩy 
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sản xuất và hình thành tập quán văn minh thương mại. Ở Việt Nam, 

mặc dù còn mới mẻ song những tác dụng và hiệu quả của loại hình 

siêu thị ñã từng bước ñược khẳng ñịnh.  

Hiện nay, nhu cầu ñòi hỏi của người tiêu dùng về hàng hóa, giá 

cả và sự tiện lợi trong khi mua hàng là rất lớn, sự cạnh tranh cũng 

ngày càng quyết liệt hơn giữa các siêu thị, do vậy một trong các biện 

pháp ñể các siêu thị nâng cao hiệu quả kinh doanh, giữ ñược các 

khách hàng truyền thống và thu hút ñược các khách hàng mới ñể phát 

triển và mở rộng thị phần của siêu thị mình thì cần phải chú trọng ñến 

các hoạt ñộng truyền thông cổ ñộng mà ñặt biệt là hoạt ñộng quảng 

cáo. Song ñể ñưa ra một quảng cáo có hiệu quả không phải là một 

ñiều dễ dàng ñặc biệt là trong ñiều kiện môi trường cạnh tranh ngày 

càng có nhiều biến ñộng lớn.  

Ngày nay, công cụ quảng cáo ngày càng ñược khai thác mạnh 

mẽ, triệt ñể và trở thành công cụ quan trọng, hiệu quả ñể các doanh 

nghiệp quảng bá cho thương hiệu của mình trên thị trường, tạo dựng 

một chỗ ñứng vững chắc cho thương hiệu của doanh nghiệp trong 

tâm trí khách hàng. Mặt khác nhận thức của người tiêu dùng Việt 

Nam ñối với các thông tin quảng cáo cũng ñã có những thay ñổi rất 

lớn. Vì vậy yêu cầu ñặt ra cho các thông tin quảng cáo ñể có thể ñạt 

ñược các mục tiêu của doanh nghiệp càng khắt khe hơn, ñòi hỏi các 

doanh nghiệp khi xây dựng và thực hiện các chương trình quảng cáo 

phải  ñầu tư có tính chiến lược và hợp lý hơn. 

Hệ thống siêu thị Intimex thuộc Công ty Cổ phần xuất nhập 

khẩu (XNK) Intimex Việt Nam, một công ty nhập hàng từ các nước 

Xã hội chủ nghĩa (XHCN) và phân phối cho cả nước từ năm 1979. 

Ngoài kinh doanh xuất nhập khẩu, Intimex còn mở rộng sang ngành 

công nghiệp bán lẻ với nhiều hệ thống thống siêu thị trên toàn quốc. 
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Khi vừa mới ra ñời, hệ thống siêu thị Intimex ñã chiếm lấy cảm tình 

của nhiều người tiêu dùng với phương châm “Sự hài lòng cho cả gia 

ñình bạn”. Vì thế, các hệ thống siêu thị của Intimex phát triển khắp từ 

Bắc tới Nam, mỗi năm góp một khoản doanh thu rất lớn vào tổng 

doanh thu của công ty.  

Mặc dù mới chính thức ñi vào hoạt ñộng từ năm 2006 nhưng 

Siêu thị Intimex ñã có một số hoạt ñộng nhằm quảng bá sản phẩm - 

thương hiệu của mình trong ñó có hoạt ñộng quảng cáo. Hoạt ñộng 

quảng cáo của Siêu thị cũng ñã lôi kéo và duy trì ñược lòng trung 

thành của khách hàng và ñóng góp một phần vào quá trình phát triển 

của Siêu thị. Phải thừa nhận rằng quảng cáo luôn mang lại giá trị lan 

truyền vô cùng to lớn cho các doanh nghiệp. Tuy vậy, các hoạt ñộng 

quảng cáo của hệ thống Siêu thị Intimex vẫn chưa thật sự ñược chú 

trọng, còn mang tính nhỏ lẻ, chưa tạo ñược những ấn tượng sâu sắc 

cho khách hàng, chưa có tính sáng tạo và còn nhiều ñiểm còn bất cập 

trong suốt quá trình xây dựng và thực hiện. Hơn nữa, do xu hướng 

cạnh tranh gay gắt nên các chương trình quảng cáo cần phải có chất 

lượng, ñộc ñáo, sáng tạo, thu hút ñược sự chú ý của khách hàng và 

cuối cùng là tạo niềm tin thôi thúc khách hàng biết ñến và sử dụng 

hàng hóa của Siêu thị Intimex nhiều hơn. 

Xuất phát từ nhận thức trên, em quyết ñịnh chon ñề tài “Hoàn 

thiện hoạt ñộng quảng cáo cho Hệ thống Siêu thị Intimex Đà Nẵng” 

làm luận văn tốt nghiệp. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Nội dung của luận văn chú trọng vào các vấn ñề chính sau ñây:  

- Làm rõ về mặt lý luận những nội dung liên quan ñến truyền 

thông cổ ñộng, ñặc biệt là nội dung về quảng cáo như ñặc trưng, vai 

trò, chức năng, tiến trình thực hiện một chương trình quảng cáo. 

 - 6 - 

- Phân tích lịch sử hình thành và quá trình phát triển của hệ 

thống siêu thị Intimex Đà Nẵng trong thời gian qua.  

- Phân tích sự tác ñộng của các nhân tố của môi trường vĩ mô, vi 

mô ñến sự phát triển của siêu thị Intimex. 

- Phân tích một số hoạt ñộng truyền thông cổ ñộng của Siêu thị 

Intimex Đà Nẵng 

- Phân tích và ñánh giá ñược thực trạng hoạt ñộng quảng cáo của 

hệ thống Siêu thị Intimex Đà Nẵng. 

- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt ñộng quảng cáo cho hệ 

thống Siêu thị Intimex Đà Nẵng 

3. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung: Để ñạt ñược những mục tiêu nghiên cứu, ñề tài 

chỉ tập trung vào phân tích một số hoạt truyền thông của siêu thị, và 

ñặc biệt tình hình hoạt ñộng quảng cáo của hệ thống Siêu thị Intimex 

Đà Nẵng. 

- Về không gian: Tại Siêu thị Intimex Đà Nẵng - Chi nhánh công 

ty cổ phần XNK Intimex. Đề tài cũng không nghiên cứu tất cả các 

Siêu thị Intimex trên toàn quốc mà chỉ giới hạn phạm vi tại TP. Đà 

Nẵng. 

- Về thời gian: Nội dung phân tích của ñề tài chỉ căn cứ vào các 

dữ liệu  từ năm 2008 ñến 2011. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu là duy vật biện 

chứng, duy vật lịch sử, kết hợp với các phương pháp sau: 

- Phương pháp thống kê. 

- Phương pháp phân tích kinh tế. 

- Phương pháp tổng hợp, so sánh số liệu. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 
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Đây là một ñề tài còn khá mới mẻ và việc sử dụng quảng cáo 

ñể xây dựng chiến lược kinh doanh của các công ty hiện nay cũng 

không ñược chú trọng ñối với những doanh nghiệp có quy mô vừa và 

nhỏ. Vì vậy, qua  kết quả nghiên cứu và giải pháp ñưa ra của ñề tài 

này mọi người sẽ nhìn thấy ñược tầm quan trọng của quảng cáo trong 

thời kỳ kinh tế ñang cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Đặc biệt là ñối 

với Siêu thị Intimex Đà Nẵng, một Siêu thị có quy mô là Siêu thị loại 

3 thì cần phải ñẩy mạnh hơn hoạt ñộng quảng cáo ñể quảng bá sản 

phẩm cũng như những hình ảnh của mình rộng rãi hơn trong mắt 

công chúng. 

6. Cấu trúc của ñề tài 

Ngoài phần mở ñầu, kết luận và một số phụ lục, luận văn ñược 

chia thành 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về truyền thông cổ ñộng và quảng cáo 

Chương 2: Thực trạng hoạt ñộng quảng cáo của hệ thống Siêu 

thị Intimex Đà Nẵng 

Chương 3: Hoàn thiện hoạt ñộng quảng cáo cho Hệ thông Siêu 

thị Intimex Đà Nẵng 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ TRUYỀN 
THÔNG CỔ ĐỘNG VÀ QUẢNG CÁO 

 

1.1. GIỚI THI ỆU VỀ TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG 

1.1.1. Khái ni ệm truy ền thông cổ ñộng 

Truyền thông cổ ñộng là những hoạt ñộng nhằm làm thay ñổi 

lượng cầu trên những tác ñộng gián tiếp hoặc trực tiếp lên tâm lý và 

thị hiếu của khách hàng. 

1.1.2. Vai trò của truyền thông cổ ñộng 

Truyền thông và thông tin cho công chúng biết các sản phẩm 

và dịch vụ của doanh nghiệp tốt hơn những sản phẩm tương tự khác 

hoặc nhằm làm thay ñổi các quan ñiểm, nhận thức, niềm tin và cảm 

xúc của khách hàng.  

1.1.3. Các công cụ của truyền thông cổ dộng 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢNG CÁO 

1.2.1. Khái ni ệm và phân loại quảng cáo 

1.2.1.1. Khái niệm về quảng cáo 

Quảng cáo là hình thức truyền thông phi cá nhân nhằm 

khuyếch trương, giới thiệu thông tin về sản phẩm, dịch vụ, về một tổ 

chức, một ý tưởng thông qua các phương tiện truyền thông ñại chúng 

do một cá nhân hoặc một tổ chức nào ñó muốn truyền thông phải trả 

Phối thức truyền thông 
(Promotional Mix)  

Hình 1.1: Các công cụ truyền thông cổ ñộng 

Quảng 
cáo 

Marketing 
tr ực tiếp 

Khuyến 
mại 

Quan hệ 
công chúng 

Bán hàng 
cá nhân 
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tiền ñể thực hiện việc ñưa thông tin nhằm thuyết phục hay tác ñộng 

ñến người nhận thông tin”.  

1.2.1.2. Phân loại quảng cáo 

Quảng cáo có thể ñược phân loại theo các tiêu chí khác nhau: 

- Phân loại theo khán thính giả mục tiêu 

- Phân theo khu vực ñịa lí 

- Phân theo phương tiện truyền thông 

- Phân theo hình thức trình bày 

1.2.2. Vai trò và chức năng của quảng cáo 

1.2.2.1. Vai trò của quảng cáo 

- Quảng cáo giúp doanh nghiệp thông tin về sản phẩm, dịch vụ 

và lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Đưa ra các thông tin và thông số về sản phẩm và lĩnh vực kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

- Nhờ có quảng cáo mà nhiều khách hàng biết ñến sản phẩm của 

doanh nghiệp. 

- Quảng cáo sẽ tạo ra ñược sự khác biệt về sản phẩm của doanh 

nghiệp ñang kinh doanh. 

- Quảng cáo sẽ làm tăng danh tiếng của tổ chức. 

1.2.2.2. Chức năng của quảng cáo 

- Chức năng thông tin.  

- Chức năng tạo ra sự chú ý ñối với khách hàng. 

1.2.3. Tiến trình thi ết kế chương trình quảng cáo 

1.2.3.1. Xác ñịnh mục tiêu 

Mục tiêu quảng cáo thường ñược phân thành 3 mục tiêu chính: 

mục tiêu thông tin, mục tiêu thuyết phục và mục tiêu nhắc nhở. 

1.2.3.2. Đối tượng quảng cáo 

Có 5 nhóm ñối tượng quảng cáo ñó là: hộ gia ñình, những 
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thành viên trong một tổ chức, các chuyên gia, những thành viên trong 

kênh thương mại, các viên chức nhà nước. 

1.2.3.3. Quyết ñịnh thông ñiệp quảng cáo 

a. Thiết kế thông ñiệp 

b. Đánh giá và lựa chọn thông ñiệp 

c. Thực hiện thông ñiệp 

1.2.3.4. Quyết ñịnh phương tiện truyền thông 

a. Quyết ñịnh về phạm vi, tần suất, cường ñộ tác ñộng của quảng cáo 

b. Lựa chọn phương tiện quảng cáo 

c. Quyết ñịnh phương tiện truyền thông cụ thể 

d. Quyết ñịnh lịch trình sử dụng các phương tiện truyền thông 

e. Quyết ñịnh về phân bố ñịa lý của phương tiện truyền thông 

1.2.3.5. Quyết ñịnh ngân sách quảng cáo 

Có 4 phương pháp phổ biến ñược sử dụng ñể xác ñịnh ngân 

sách quảng cáo: phương pháp căn cứ khả năng, phương pháp tính tỷ 

lệ phần trăm doanh số bán, phương pháp cân bằng cạnh tranh, 

phương pháp căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ. 

1.2.3.6. Đánh giá hiệu quả chương trình quảng cáo 

a. Nghiên cứu hiệu quả truyền thông 

b. Nghiên cứu hiệu quả tiêu thụ 

1.2.4. Các yêu cầu ñối với hoạt ñộng quảng cáo 

- Chất lượng thông tin quảng cáo phải cao. 

- Quảng cáo phải hợp lý.  

- Quảng cáo phải ñảm bảo tính pháp lý.  

- Quảng cáo phải ñảm bảo tính nghệ thuật. 

- Quảng cáo phải ñảm bảo tính ñồng bộ và ña dạng.  

- Quảng cáo phải phù hợp với chi phí dành cho quảng cáo.   

- Quảng cáo phải ñảm bảo tính chân thực. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG 
QUẢNG CÁO CỦA HỆ THỐNG SIÊU THỊ 

INTIMEX ĐÀ NẴNG 
 

2.1. VÀI NÉT KHÁI QUÁT V Ề ĐẶC ĐIỂM SIÊU TH Ị 

INTIMEX ĐÀ NẴNG 

2.1.1. L ịch sử hình thành và quá trình phát triển Siêu thị 

2.1.1.1. Lịch sử hình thành Siêu thị 

Tổng Công ty XNK hàng hóa nội thương - HTX thuộc Bộ Nội 

thương (nay là Bộ Công thương) ñã ra Quyết ñịnh số 600/IN-TCCB 

thành lập Trạm Intimex Đà Nẵng và ñến năm 2000 ñược ñổi tên thành 

Chi nhánh công ty XNK Intimex Đà Nẵng theo quyết ñịnh số 

3744TM-TCCB của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).  

- Chi nhánh công ty có tên giao dịch Quốc tế: Intimex Đà Nẵng 

- Trụ sở  : 02 Pasteur, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

- Điện thoại : 0511.3822026  

- Fax  : 0511.824462 

- Email  : intimexdanang@dng.vnn.vn 

- Website : www.intimexco.com 

2.1.1.2. Quá trình phát triển của Siêu thị 

Chưa ñầy 3 năm có mặt tại Đà Nẵng, siêu thị Intimex ñã ñược 

người tiêu dùng biết ñến như một nơi mua sắm tin cậy và yêu thích. 

2.1.2. L ĩnh vực kinh doanh của Siêu thị 

- Kinh doanh theo mô hình siêu thị. 

- Kinh doanh dịch vụ vận tải, kho bãi 

- Cho thuê ñầu kệ kinh doanh, cho thuê mặt bằng quảng cáo. 

2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Siêu thị  

2.1.3.1. Chức năng 

 - 12 - 

- Kinh doanh bán lẻ hiện ñại và cho thuê mặt bằng quảng cáo, 

dịch vụ vận chuyển, kho bãi. 

2.1.3.2. Nhiệm vụ 

- Bảo tồn vốn, tăng trưởng vốn và hoạt ñộng kinh doanh có lời. 

- Nghiên cứu nhu cầu thị trường và khả năng kinh doanh. 

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, tổ chức 

thực hiện kế hoạch sau khi ñược tổng công ty và bộ phê duyệt. 

- Thực hiện các cam kết ñã ký kết trong hợp ñồng. 

- Thực hiện ñầy ñủ các nghĩa vụ với nhà nước. 

- Quản lý cán bộ công nhân viên và sử dụng tốt lực lượng lao 

ñộng theo quy ñịnh của pháp luật và chế ñộ chính sách của nhà nước. 

2.1.3.3. Quyền hạn 

- Quyết ñịnh kinh doanh mua, bán, thuê mặt bằng quảng cáo. 

- Có quyền quyết ñịnh nhà cung cấp hàng hóa cho phù hợp. 

- Có quyền tổ chức bộ máy quản lý, tuyển chọn, cho thử việc, trả 

lương cho cán bộ công nhân viên theo quy ñịnh Nhà nước. 

2.1.4. Cơ cấu tổ chức của Siêu thị Intimex Đà Nẵng 

2.1.4.1. Sơ ñồ tổ chức của Siêu thị Intimex 

Bộ máy ñiều hành của Siêu thị hoạt ñộng theo cơ chế: 

- Giám ñốc 

- Phó giám ñốc  

- Và các ñơn vị trực thuộc 

2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng 

phòng ban  

Mỗi bộ phận, phòng ban có nhiệm vụ, chức năng riêng của mình. 

2.1.5. Vị trí của Siêu thị Intimex 

Bảng 2.1: Diện tích mặt bằng của Siêu thị Initmex 

STT Khu vực Diện tích mặt bằng (m2) 
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1 Văn phòng 150 

2 Siêu thị Intimex Pastuer 450 

3 Siêu thị Intimex Nguyễn Hữu Thọ 10.000 

4 Kho hàng 250 

(Nguồn: Phòng tổ chức hành chính) 

2.1.6. Nguồn nhân lực 

Hiện nay, Siêu thị ñang có sự dịch chuyển lao ñộng ñể phù hợp 

tình hình kinh doanh, ñồng thời có sự “sàn lọc”, huấn luyện nhân viên 

bán hàng ñể ñảm bảo chất lượng và hiệu quả kinh doanh trong siêu thị. 

2.1.7. Tình hình sử dụng tài chính 

Đây là cơ sở ñể Siêu thị có những quyết sách xây dựng chiến 

lược ñầu tư mở rộng kinh doanh có hiệu quả.  

2.2. PHÂN TÍCH K ẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

CỦA SIÊU THỊ INTIMEX ĐÀ NẴNG 

Siêu thị sẽ xem xét kết quả doanh thông qua các chỉ tiêu: 

doanh thu và lợi nhuận gộp. 

2.3. ĐẶC ĐIỂM MÔI TR ƯỜNG MARKETING ẢNH HƯỞNG 

ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO CỦA SIÊU THỊ 

2.3.1. Môi tr ường vĩ mô 

2.3.1.1. Môi trường kinh tế 

Sau khi gia nhập WTO, nhiều ngành công nghiệp phát triển thuận 

lợi hơn ñặc biệt là ngành công nghiệp bán lẻ. Ngoài ra, cuộc khủng 

hoảng kinh tế những năm vừa qua cũng là chất xúc tác khiến lĩnh vực 

bán lẻ tăng trưởng mạnh hơn. 

2.3.1.2. Môi trường văn hóa – xã hội 

Cùng với xu hướng CNH-HĐH ñang phát triển mạnh, xu hướng 

tiêu dùng của người dân cũng thay ñổi theo, thói quen mua hàng 

truyền thống tại các chợ, các cửa hàng chuyển sang mua hàng theo 
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hình thức hiện ñại hơn tại các trung tâm thương mại, siêu thị. 

2.3.1.3. Môi trường chính trị - luật pháp 

Với sự ổn ñịnh về chính trị, chính sách mở cửa thị trường làm 

cho việc kinh doanh của nhiều ngành công nghiệp phát triển thuận lợi 

hơn ñặc biệt là ngành công nghiệp bán lẻ. 

2.3.2. Môi tr ường vi mô 

2.3.2.1. Khách hàng 

Bảng 2.2: Bảng phần trăm lượng hàng hóa tiêu thụ theo khách 

hàng 

Loại khách hàng Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 

Đơn vị tổ chức 17,3% 31,9% 28,4% 

Người tiêu dùng trực tiếp 82,7% 68,1% 71,6% 

(Nguồn: Phòng kinh doanh) 

2.3.2.2. Nhà cung cấp 

Các mặt hàng của Siêu thị ñều nhập từ những nhà cung cấp tên 

tuổi, nên tạo ñược sự an tâm cho khách hàng khi lựa chọn hàng hóa. 

2.3.2.3. Đối thủ cạnh tranh 

a. Các siêu thị 

b. Các chợ 

c. Các cửa hàng tạp hóa 

2.4. HOẠT ĐỘNG MARKETING C ỦA SIÊU THỊ INTIMEX 

ĐÀ NẴNG 

2.4.1. Hoạt ñộng trưng bày hàng hóa 

Hàng hóa siêu thị ñược trưng bày theo kiểu dãy và ñược xếp 

thành hai khối: khối luân chuyển nhanh và khối luân chuyển chậm.  

2.4.2. Công tác nghiên cứu thị tr ường 

Công tác nghiên cứu chưa ñược tiến hành thường xuyên, chưa 

có ñịnh hướng lâu dài ñể nắm bắt xu hướng biến ñổi của  thị trường.  
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2.4.3. Đặc ñiểm về hàng hóa kinh doanh trong siêu thị 

Hiện tại, siêu thị Intimex Đà Nẵng kinh doanh hơn 30.000 mặt 

hàng, tập trung ở 6 tổ ngành hàng chính. 

2.4.4. Giá cả 

Hiện nay, hệ thống Siêu thị Intimex thực hiện theo cơ chế 

“mua chung, bán riêng” ñiều này làm tăng khả năng cạnh tranh và 

tính chuyên nghiệp cho siêu thị.  

2.4.5. Hoạt ñộng truyền thông cổ ñộng 

2.4.5.1. Khuyến mại 

Để khuyến khích việc tham quan, mua sắm thì Siêu thị cũng 

ñưa ra những hoạt ñộng khuyến mại. Đây là hoạt ñộng quan trọng và 

thường xuyên nhất của Siêu thị. 

2.4.5.2. Marketing trực tiếp 

Siêu thị sử dụng hình thức nhắn tin SMS hay email marketing 

ñến khách hàng thân thiết và khách hàng VIP ñể thông tin những hoạt 

ñộng khuyến mại ñịnh kỳ của siêu thị. 

2.4.5.3. Quan hệ công chúng (PR) 

Siêu thị cũng thể hiện trách nhiệm của mình với xã hội bằng 

các hoạt ñộng: trợ cấp hằng tháng cho một mẹ Việt Nam anh hùng, tổ 

chức hoạt ñộng roadshow kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường,... 

2.5. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO CỦA HỆ 

THỐNG SIÊU THỊ INTIMEX ĐÀ NẴNG 

2.5.1. Mục tiêu quảng cáo của Siêu thị 

Thông tin về những chương trình khuyến mại, giảm giá tại 

Siêu thị và gia doanh số bán. 

2.5.2. Đối tượng quảng cáo 

Đối tượng mua sắm bên trong bên trong và bên ngoài Siêu thị. 

2.5.3. Thông ñiệp quảng cáo 
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- Nội dung của các mẫu quảng cáo:  

Hầu hết, các mẫu quảng cáo của siêu thị ñược trình bày theo lối 

diễn giải, và hầu như ñều có nội dung hoàn toàn giống nhau - trình 

bày những thông tin về chương trình khuyến mại, những sự kiện mà 

Siêu thị tổ chức. Có 60% người cho rằng những mẫu quảng cáo của 

Siêu thị không phong phú, ña dạng. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

- Cấu trúc thông ñiệp: Các mẫu quảng cáo của Siêu thị ñược 

trình bày theo kiểu ñơn tuyến. 

Cách thể hiện của thông ñiệp thường ñi theo bố cục:  

  + Logo + Tên Siêu thị + Địa chỉ liên hệ 

  + Trình bày nội dung quảng cáo 

  + Khẩu hiệu (Slogan) của Siêu thị 

- Hình thức các mẫu quảng cáo: Có nhiều cách thể hiện khác 

nhau: sử dụng nhiều màu sắc: vàng, xanh, ñỏ, hồng,…và những màu 

sắc này thể hiện theo từng chủ ñề của chương trình khuyến mại.  

2.5.4. Phương tiện quảng cáo 

2.5.4.1. Lựa chọn phương tiện quảng cáo 

- Quảng cáo ngoài trời:  Siêu thị sử dụng phướn, băng rôn là 

chủ yếu ñể ñăng thông tin và thường ñược treo vào những dịp lễ lớn. 

- Quảng cáo trên báo 

Hình 2.10: Biểu ñồ biểu thị mức ñộ phong phú nội 
dung quảng cáo của Siêu thị 
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Duy nhất 1 lần vào ñầu năm 2011, Siêu thị ñăng trên Báo công 

an thành phố Đà Nẵng nhân dịp Xuân Tân Mão với thông ñiệp cảm 

ơn và tri ân những khách hàng ñã ủng hộ và ñồng hành với Siêu thị 

trong suốt thời gian qua. 

- Quảng cáo trên Internet 

Siêu thị quảng cáo thông tin trên các trang: www.cadn.com.vn 

của Báo Công an thành phố Đà Nẵng, trang www.jaovat.com. 

- Quảng cáo bằng tờ rơi 

Siêu thị ñã in tờ rơi với số lượng lớn khoảng 35.000 tờ và phát 

ñến tất cả người dân xung quanh khu vực kinh doanh của hai Siêu thị. 

2.5.4.2. Địa ñiểm và thời gian ñăng quảng cáo 

Một số băng rôn và phướn ñược treo ở bên trong Siêu thị còn 

ña số là treo bên ngoài tiền sảnh Siêu thị, theo khảo sát thì có 36.7% 

người ñánh giá về mặt tiền Siêu thị là ñẹp và dễ gây sự chú ý ñối với 

người xem nên việc ñặt quảng cáo tại tiền sảnh sẽ làm cho nhiều 

người biết ñến siêu thị.  

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian treo các mẫu quảng cáo tùy thuộc vào chương trình 

khuyến mại, nếu chương trình kéo dài 2 ngày thì treo trước 1 ngày, 1 

tuần thì treo trước 4 ngày, những chương trình kéo dài trên 10 ngày 

thì treo trước 6 ngày. Với tần suất mỗi một năm thường có từ 9 ñến 

12 ñợt quảng cáo.  

Hình 2.19: Biểu ñồ biểu thi mặt tiền Siêu thị ñẹp 
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2.5.5. Ngân sách quảng cáo cho hệ thống Siêu thị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong những năm qua, Siêu thị luôn chú trọng nhiều ñến ngân 

sách dành cho các chương trình khuyến mại và nó luôn chiến tỷ lệ 

lớn trên 50% tổng ngân sách truyền thông. Đối với quảng cáo thì 

thường phát sinh khi có chương trình khuyến mai nên ngân sách 

không nhiều, và ngân sách này chủ ñược trích ra dựa trên phương 

pháp chương trình - mục tiêu, nên khó tạo ñược sự chủ ñộng trong 

việc quảng bá hình ảnh siêu thị. 

2.6. ĐÁNH GIÁ HO ẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO CỦA HỆ 

THỐNG SIÊU THỊ INTIMEX ĐÀ NẴNG 

Nhìn chung, các hoạt ñông quảng cáo của Siêu thị cũng ñược 

chú trọng và trong công tác quảng cáo thì Siêu thị cũng sử dụng 

nhiều phương tiện quảng cáo ñể thông tin về Siêu thị cũng ñã thu hút 

ñược khách hàng ñến tham quan mua sắm tại Siêu thị. Tuy nhiên, các 

phương tiện quảng cáo của Siêu thị chưa ña dạng và nội dung những 

mẫu quảng cáo ñơn ñiệu, chỉ thông tin về những chương trình khuyến 

mại và mang tính ngắn hạn và chưa có sự ñịnh hướng lâu dài.  
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Khuyến mại Quảng cáo Marketing trực tiếp Quan hệ công chúng 

Hình 2.20: Biểu ñồ thể hiện ngân sách truyền thông cổ ñộng của Siệu thị 
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CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THI ỆN 
HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO CHO HỆ 

THỐNG SIÊU THỊ INTIMEX ĐÀ NẴNG 
 

3.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GI ẢI PHÁP QUẢNG CÁO CHO HỆ 

THỐNG SIÊU THỊ INTIMEX ĐÀ NẴNG 

3.1.1. Định hướng phát triển của Siêu thị Intimex Đà Nẵng 

Phát triển thị trường nội ñịa, vì vậy công ty ñã hoạch ñịnh một 

chương trình chiếm lĩnh thị truờng nội ñịa bằng việc phát triển chuỗi 

siêu thị trên ñịa bàn cả nước.  

3.1.2. Mục tiêu kinh doanh của Siêu thị Intimex Đà Nẵng 

- Mở rộng sự hiểu biết của người tiêu dùng về Siêu thị 

Intimex, từ ñó Siêu thị sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống Siêu thị sang 

những khu vực khác như quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu. 

- Siêu thị cũng cố gắng hoàn thiện hơn ñể thu hút ñược nhiều 

khách hàng hơn, qua ñó sẽ làm gia tăng doanh thu cho Siêu thị.  

3.2. HOÀN THI ỆN HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO CHO HỆ 

THỐNG SIÊU THỊ INTIEMEX ĐÀ NẴNG 

3.2.1. Xác ñịnh mục tiêu quảng cáo 

(1) Củng cố và nâng cao hình ảnh Siêu thị trong lòng khách hàng; 

(2) Tăng doanh số bán hàng của Siêu thị qua việc thông tin cho 

người tiêu dùng biết những sự kiện, chương trình khuyến mại; 

(3) Nhắc nhở khách hàng về sự có mặt cũng như những ñịa ñiểm 

kinh doanh của hệ thống Siêu thị. 

3.2.2. Xác ñịnh ñối tượng quảng cáo 

- Những người phụ nữ ñã có gia ñình, với ñộ tuổi từ 25 trở lên.  

- Những người bận rộn với công việc, không có nhiều thời gian 

trong việc mua sắm chọn lựa hàng hóa. 
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- Những người quan tâm ñến chất lượng hàng hóa..  

3.2.3. Xác ñịnh thông ñiệp quảng cáo 

3.2.3.1. Thiết kế thông ñiệp 

- Nội dung quảng cáo: Chú trọng ñến việc quảng cáo cho hình 

ảnh của Siêu thị nhiều hơn bao gồm những thông tin: Tên công ty, 

logo, lĩnh vực hoạt ñộng, và thông tin liên lạc của công ty và khẩu 

hiệu của Siêu thị “Sự hài lòng cho cả gia ñình bạn”.  

- Cấu trúc của thông ñiệp: Trình bày theo lối diễn giải, với kết 

cấu ñơn giản:  

+ Tên siêu thị: Siêu Thị Intimex 

+ Hình ảnh mua sắm 

+ Slogan “Sự hài lòng cho cả gia ñình bạn” 

+ Địa chỉ liên hệ của 2 Siêu thị Intimex 

- Hình thức quảng cáo: Sử dụng 3 gam màu chính: vàng, ñỏ và 

màu trắng, ñây sẽ là những gam màu chủ ñạo trong các mẫu quảng 

cáo. Ngoài màu sắc thì sử dụng những hình ảnh ñơn giản, vui vẻ và 

kèm theo ñó là những thông tin, ñịa chỉ Siêu thị sẽ tạo cho người xem 

cảm giác thích thú khi mua sắm ở Siêu thị. 

3.2.3.2. Thực hiện thông ñiệp 

Những mẫu quảng của Siêu thị sẽ thể hiện theo 2 phong 

cách: khung cảnh mua sắm và hình ảnh minh họa kèm theo.  

 

 

 

 

Trên các mẫu quảng cáo sẽ có cảnh những người ñang ñi mua 

sắm và cầm trên tay những túi hàng, trên miệng luôn nở nụ cười, ñiều 

này thể hiện sự vui vẻ, thoải mái khi ñi mua sắm ở Siêu thị.  

Hình 3.1: Mẫu pano quảng cáo cho hình ảnh Siêu thị 
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3.2.4. Phương tiện quảng cáo 

3.2.4.1. Quảng cáo ngoài trời 

Bên cạnh Phướn và băng rôn, Siêu thị sẽ bổ sung thêm Pano 

trong thời gian tới, và sẽ ñặt tại một số tuyến ñường có nhiều người 

qua lại, nhiều hoạt ñộng kinh doanh, buôn bán. Mỗi nơi sẽ ñặt 1 tấm 

băng rôn cỡ lớn 1,2m x 5m và treo 3 lần trong năm (4 tháng/1 lần) 

hoặc khi Siêu thị có những chương trình, sự kiện. 

- Đặt Pano quảng cáo 

Để hoàn thiện hoạt ñộng quảng cáo ngoài trời thì Siêu thị Intimex 

sẽ ñặt thêm một pano quảng cáo lớn tại ñường Nguyễn Văn Linh 

(gần bùng binh ngã 6).  

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2. Quảng cáo trên Internet 

Siêu thị cũng sẽ cải thiện nội dung cũng như hình thức quảng 

cáo và sẽ thể hiện trên trang www.vatgia.com và www.tuoitre.vn. 

Đây là 2 trang có lượng người truy cập lớn nhưng chi phí ñăng cũng 

không cao lắm nên sẽ rất thuận lợi khi quảng cáo trên 2 trang này.  

a. Quảng cáo trên website www.vatgia.com 

Mẫu quảng cáo sẽ nằm ở vị trí Right Banner dọc cố ñịnh với 

kích thước 215 x 80 pixel và sẽ ñược ñặt lên website vào tháng 1, 3, 

5,7,9,11 của năm.  

b. Quảng cáo trên website www.tuoitre.vn 

Hình 3.4: Sơ ñồ vị trí ñặt pano quảng cáo ñường Nguyễn Văn Linh 
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Banner này sẽ ñặt trong trang chuyên mục kinh tế, ở phía trên - 

bên phải. Thời gian ñặt các mẫu quảng cáo này cũng giống như thời 

gian ñặt trong trang www.vatgia.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3. Quảng cáo trên báo 

Báo công an vẫn là phương tiện ñược Siêu thị sử dụng và duy 

trì hàng năm, cứ 3 tháng/1 lần sẽ ñăng thông tin lên báo. Với diện 

tích ñặt là ½ trang màu bên dưới của tờ quảng cáo, người xem khi 

ñọc báo sẽ dễ dàng thấy nhận thấy ñược mẫu quảng cáo của Siêu thị. 

3.2.4.4. Quảng cáo trên tờ rơi và tập gấp (Brochure) 

Siêu thị sẽ in và phát tờ rơi với số lượng 15.000 tờ ñể giới thiệu 

cho nhiều người biết ñến các hàng hóa kinh doanh trong Siêu thị. Bên 

cạnh ñó, Siêu thị in ấn brochue ñể phát cho khách hàng với số lượng 

3000 tập và sẽ kết hợp với các ngân hàng, công ty du lịch ñể ñặt tại 

các kệ ñựng tập gấp và card visit từ ñó sẽ dễ dàng tiếp cận với nhiều 

ñối tượng và qua ñó cũng sẽ quảng bá Siêu thị với người dân thành 

phố và du khách ñến tham quan tại thành phố Đà Nẵng.  

3.2.4.5. Quảng cáo trên phương tiện di ñộng 

Siêu thị sẽ chọn hình thức quảng cáo Full Pakage với trọn bộ tờ 

Hình 3.8: Phối cảnh Banner quảng cáo ñặt trên www.tuoitre.vn 
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rơi, brochure ñược ñể trên yếm phía sau phía sau 2 ghế trước trên xe 

taxi Mai Linh. Và chương trình quảng cáo sẽ ñược thực hiện liên tục 

mỗi năm và ñặt trong khoảng thời gian là 6 tháng. 

3.2.5. Tần suất và thời gian ñăng quảng cáo 

Siêu thị sẽ tăng cường hoạt ñộng quảng cáo về hình ảnh của 

Siêu thị. Đối với quảng cáo cho các chương trình khuyến mại thì Siêu 

thị Intimex phân thành 5 ñợt lớn ñể thể hiện mức ñộ tập trung:  

Đợt 1 – Tháng 2 - 4: Trong những tháng này có ngày Quốc tế 

phụ nữ 8/3 và lễ hội bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng nên hoạt ñộng 

mua hàng sẽ diễn ra nhiều, dó ñó Siêu thị sẽ quảng cáo vào dịp này. 

Đợt 2 - Tháng 6 - 8: Đây là thời ñiểm giữa mùa hè, mọi người 

bắt ñầu mua sắm sách vở, bút viết ñể cho con vào năm học mới, các 

mặt hàng văn phòng sẽ bán rất chạy. 

Đợt 3 - Tháng 9: Tháng này là sẽ có một ngày lễ lớn, ñó là 

ngày lễ Quốc khánh 2/9, là ngày lễ trọng lớn của ñất nước, khách ñi 

du lịch vào dịp này sẽ rất ñông. 

Đợt 4 - Tháng 10, 11: Trong 2 tháng này sẽ có 2 ngày lễ ñó là 

ngày phụ nữ Việt Nam và ngày Nhà giáo Việt Nam. 

Đợt 5 - Tháng 12: Đây là thời ñiểm cuối năm – là ñợt cao ñiểm  

của việc mua sắm. Do ñó, các mặt hàng như thực phẩm, quần áo, ñồ 

gia dụng,… sẽ bán rất chạy. 

Mỗi phương tiện quảng cáo khác nhau thì tần suất ñăng cũng 

sẽ khác nhau.  

- Đối với quảng cáo ngoài trời: hạn chế số lượng băng rôn, 

phướn treo bên trong siêu thị, tâp trung treo băng rôn nhằm quảng bá 

hình ảnh của Siêu thị ra bên ngoài ở một số ñịa ñiểm mới. 

- Đối với quảng cáo trên Internet: Siêu thị sẽ duy trì ñều ñặn 

việc ñăng thông tin lên trang này và chia ra thành 6 tháng và cách ñều 
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nhau mỗi tháng. 

- Đối với quảng cáo trên báo: 4 lần trong một năm. 

- Đối với quảng cáo trên tờ rơi, tập gấp: Phát theo từng ñợt 

quảng cáo, còn ñối với tập gấp thì sẽ ñược phát 1 lần trong năm.  

- Đối với quảng cáo trên phương tiện di ñộng: Sẽ tiến hành 

thực hiện trong năm ñầu tiên là thời gian 6 tháng và ñặt trong 50 xe 

và thời gian sau sẽ nhiều hơn sau khi ñánh giá ñược hiệu quả của nó. 

3.2.6. Ngân sách quảng cáo 

Để quyết ñịnh ngân sách cho chương trình quảng cáo, Siêu 

thị vẫn sẽ quyết ñịnh chọn phương pháp tùy theo nhiệm vụ và mục 

tiêu quảng cáo. Với phương pháp này, Siêu thị sẽ ñưa ra các mục tiêu 

quảng cáo, truyền thông của mình sau ñó sẽ tính ñến chi phí, nhưng 

với tiêu chí, các chương trình quảng cáo phải mang tính hiệu quả cao, 

chọn phương tiện quảng cáo phù hợp và tránh lãng phí.  

3.2.7. Đánh giá hoạt ñộng quảng cáo 

- Nghiên cứu thị trường: ñể nắm bắt ñặc ñiểm và xu hướng biến 

ñổi khả năng nhận thức của khách hàng ñể hoạch ñịnh chiến lược 

quảng cáo ñáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày càng tốt hơn. 

- Nghiên cứu thử nghiệm chương trình quảng cáo trước khi tiến 

hành thực hiện ñồng loạt trên thị các phương tiện quảng cáo. 

- Nghiên cứu thị trường sau khi chương trình quảng cáo kết thúc 

nhằm ñánh giá hiệu quả của chương trình quảng cáo ñó như thế nào? 

- Đối với các mẫu quảng cáo trên Internet thì ta có thể xem xét 

có bao nhiêu lượt người truy cập vào website www.vatgia.com và 

www.tuoi.vn. 

- Đối với các mẫu quảng cáo trên Taxi thì ta có thể thu thập số 

liệu từ phía hãng taxi ñể biết ñược số lượng khách của hãng taxi 

trong những tháng mà công ty thưc hiện mẫu quảng cáo. 
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 Tất cả các nghiên cứu trên phải thực hiện bằng bảng câu hỏi 

ñiều tra một cách khoa học, có tính chuyên nghiệp cao. 
3.3. NHÓM GI ẢI PHÁP BỔ TRỢ ĐỂ HOÀN THI ỆN HOẠT 

ĐỘNG QUẢNG CÁO CHO SIÊU THỊ 

3.3.1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị tr ường 

Thường xuyên nghiên cứu thị trường ñể có thể nắm bắt ñược 

ñặc ñiểm, nhu cầu khách hàng, và ñánh giá, nhận biết ñược xu hướng 

biến ñổi của khách hàng vì mức sống của người dân ngày một lên cao 

và xu thế hội nhập sẽ kéo theo nhiều trào lưu dẫn tới sự thay ñổi nhu 

cầu của người tiêu dùng.  

3.3.2. Sử dụng tích hợp các công cụ truy ền thông 

Bên cạnh ñẩy mạnh công tác khuyến mại và quảng cáo thì 

siêu thị sẽ thực hiện tích hợp với các công cụ khác nữa một mặt 

quảng bá ñược hình ảnh tốt ñẹp về thương hiệu Intimex mặt khác 

cũng tạo ñược uy tín và từ ñó số lượng người ñến tham quan và mua 

sắm ở Siêu thị sẽ tăng lên từ ñó sẽ ñảm bảo ñược mục tiêu doanh số 

mà Siêu thị ñã ñặt ra. 

3.3.3. Phát huy sự sáng tạo của nhân viên làm việc trong bộ 

phận quảng cáo  

Trong lĩnh vực quảng cáo, yếu tố con người ñược xem là rất 

quan trọng, họ là những người sáng tạo ra các quảng cáo hay và hấp 

dẫn. Trong thời gian tới, Siêu thị cần quan tâm ñào tạo các nhân viên 

của mình, thường xuyên cho các nhân viên tiếp xúc với các quảng 

cáo, tạo ñiều kiện cho họ phát huy hết khả năng cũng như kinh 

nghiệm làm việc của mình ñể ñưa ra các mẫu quảng cáo hay, ñẹp và 

ñủ sức lôi cuốn khách hàng ñến với Siêu thị trong môi trường cạnh 

tranh quyết liệt như hiện nay. 
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KẾT LU ẬN 
 

Hoàn thiện hoạt ñộng quảng cáo cho hệ thống Siêu thị Intimex 

Đà Nẵng ñược xem là yếu tố quan trọng trong việc tạo sự khác biệt, 

cũng như duy trì lợi thế cạnh tranh của Siêu thị. Trong tiến trình hội 

nhập nền kinh tế thế giới và xu thế phát triển mạnh mẽ của  nền kinh 

tế thị trường, một nền kinh tế có sự cạnh tranh bình ñẳng giữa các 

doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường, doanh nghiệp nào thoả 

mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng thì doanh nghiệp ñó sẽ tồn tại và 

ñược khách hàng yêu quý. Các doanh nghiệp thực hiện các hoạt ñộng 

quảng cáo không những nhằm mục ñích nâng cao khả năng cạnh 

tranh của mình trên thị trường mà còn nhằm xây dựng và khẳng ñịnh 

thương hiệu của công ty mình trên thị trường ñầy sôi ñộng và có sự 

cạnh tranh ngày càng mãnh liệt. 

Siêu thị Intimex tuy mới chính thức hoạt ñộng từ năm 2007 và 

trong suốt quá trình phát triển của mình, Siêu thị Intimex Đà Nẵng 

cũng ñã tăng cường các hoạt ñộng quảng cáo của mình trong một môi 

trường quảng cáo khắc nghiệt ñể quảng bá cho thương hiệu. Hoạt 

ñộng quảng cáo của Siêu thị cũng ñã có nhũng ñóng góp nhất ñịnh 

trong việc quảng bá thương hiệu, lôi keo khách hàng, tạo chỗ ñứng 

cho thương hiệu trong tâm trí khách hàng nhưng trong thực tế hoạt 

ñộng quảng cáo của Siêu thị chưa thực sự tạo ñược dấu ấn mạnh mẽ 

trong tâm trí khách hàng chưa ñược khách hàng ñánh giá cao. 

Với phương hướng sẽ mở rộng thêm hệ thống Siêu thị Intimex 

trên ñịa bàn thành phố Đà Nẵng, Siêu thị Intimex Đà Nẵng cần phải 

nâng cao hơn nữa cho các chương trình quảng cáo của mình ñể có thể 

thực hiện tốt chức năng tạo ấn tượng, thu hút, lôi kéo, thúc ñẩy và 

duy trì lòng trung thành của khách hàng. 


