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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Nếu như trong những năm đầu của thế kỷ XX, các doanh nghiệp 

thể hiện khẩu hiệu “Bán tất cả những gì mình có” thì chỉ sau 50 năm 

khẩu hiệu mà họ thực hiện là “Bán tất cả những gì mà thị trường 

cần”. Marketing đã tự khẳng định mình như là một khoa học hiện 

đại. Với lý luận cơ bản nhấn mạnh vào nhu cầu khách hàng, 

Marketing đã theo sát sự biến động của thị trường để đề ra các chính 

sách thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng và đồng thời thỏa mãn mục 

tiêu của doanh nghiệp. 

Công ty Cổ phần dược phẩm Bidiphar bắt đầu hoạt động sản 

xuất dược phẩm từ năm 1980, trải quá nhiều thăng trầm trong lịch sử 

phát triển, công ty đã vượt qua nhiều khó khăn, học hỏi, tự hoàn 

thiện và đã trở thành một trong những đơn vị lớn trong ngành công 

nghiệp dược Việt Nam. Ngày nay, trước những đòi hỏi của thị 

trường về những sản phẩm chất lượng cao, số lượng lớn để phục vụ 

cho công tác điều trị bệnh, cũng như sự cạnh tranh gay gắt với các 

công ty dược trong và ngoài nước, Bidiphar cũng cần có chiến lược 

Marketing để phù hợp với mục tiêu của mình. 

Xuất phát từ những lý do trên, tác giả xin chọn đề tài: "Chiến 

lược Marketing-Mix cho sản phẩm thuốc Biragan tại công ty cổ 

phần dược phẩm Bidiphar" để sử dụng cho khóa luận tốt nghiệp cao 

học của mình. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở phân tích thực trạng chiến lược Marketing của công 

ty cổ phần dược phẩm Bidiphar từ đó đưa ra những giải pháp cho 
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việc thúc đẩy chiến lược Marketing đối với sản phẩm thuốc Biragan 

tại công ty nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cƣ́u     

+ Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu thực 

trạng chiến lược marketing tại cho sản phẩm thuốc Biragan của Công 

ty Cổ phần dược phẩm Bidiphar  

+ Phạm vi nghiên cứu: Thời gian nghiên cứu , khảo sát, đánh giá 

các hoạt động của công ty Bidiphar từ năm 2009 đến 2011 

4. Phƣơng pháp nghiên cƣ́u. 

Phương pháp phân tích tổng hợp, đây là phương pháp được sử 

dụng trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Ngoài ra còn sử dụng 

phương pháp so sánh, thống kê số liệu của ngành dược nói chung và 

của công ty cổ phần dược phẩm  Bidiphar nói riêng. 

5. Bố cục đề tài 

 Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, 

luận văn được chia thành 3 chương, cụ thể như sau: 

- Chương 1: Cơ sở lý luận về chiến lược Marketing sản phẩm 

- Chương 2: Thực trạng chiến lược Marketing sản phẩm thuốc 

Biragan tại Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar  

- Chương 3: Xây dựng chiến lược Marketing sản phẩm thuốc 

Biragan tại Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar . 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Tại công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar, thuốc Biragan là một 

dòng sản phẩm thuốc đưa ra thị trường trong thời gian gần đây, hiện 

tại chưa có công trình nào nghiên cứu về chiến lược Marketing sản 

phẩm thuốc này. Vì vậy đề tài mà tác giả lựa chọn để thực hiện 

nghiên cứu đi sâu về chiến lược sản phẩm thuốc Biragan, . Khi thực 
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hiện đề tài, tác giả có sử dụng nhiều nguồn tư liệu khác nhau để tham 

khảo và làm cơ sở lý luận cũng như dẫn chứng con số cụ thể, như: 

- "Báo cáo hoạt động sản xuất- kinh doanh năm 2010. Phương 

hướng , nhiệm vụ sản xuất- kinh doanh năm 2011 tại Đại hội đồng 

cổ đông thường niên 2011, ngày 23/4/2011 của công ty cổ phần dược 

phẩm Bidiphar . 

- "Báo cáo phân tích ngành Dược – tháng 3/2010" của Công ty 

cổ phần chứng khoán MHB- ngân hàng phát triển nhà đồng bằng 

Sông Cửu Long. Đây là bảng báo cáo dựa trên số liệu ngành Dược đã 

được tổng hợp từ các niêm yết sàn giao dịch chứng khoán của 11 

doanh nghiệp sản xuất dược phẩm , hiệp hội sản xuất kinh doanh 

dược, Tổng cục thống kê. Nội dung chính của bảng báo cáo đã nêu 

lên những yếu tố chính tác động đến ngành dược trong nước ( Kinh 

tế, xã hội, chính sách nhà nước...)so sánh các số liệu về nguồn vốn, 

tài sản, về sản lượng tiêu thụ , chỉ số tài chính, chênh lệch giá cả của 

các công ty dược để từ đó nhận định về những cơ hội đầu tư cho 

ngành dược Việt Nam. 

- Bài viết “Dự kiến một số giải pháp nâng cao năng lực phân 

phối dược phẩm” của tác giả thạc sĩ  Phạm Văn Tiến đăng trên tờ 

Sức khỏe và đời sống cuối tuần số 688 ngày 21/10/2011, tác giả phân 

tích những khó khăn và vướng mắc trong hệ thống phân phối dược 

phẩm ở Việt Nam và qua đó đưa ra một số giải pháp bước đầu giúp 

cải thiện năng lực phân phối ở các doanh nghiệp tham gia phân phối 

dược phẩm. 

Các giáo trình Marketing đã sử dụng tham khảo cho phần Cơ sở 

Lý thuyết: Quản trị Marketing – tác giả Philip Kotler, Quản trị 

Marketing Định hướng giá trị - PGS. TS Lê Thế Giới, Quản trị 
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Marketing – PGS.TS Trương Đình Chiến, Marketing hiện đại- nhóm 

tác giả Diệp Anh- Minh Đức, Hành vi người tiêu dùng- Nhóm tác giả 

TS. Nguyễn Xuân Lãn, TS. Phạm Thị Lan Hương, TS. Dương Thị 

Liên Hà. 

Ngoài ra internet là một công cụ giúp tác giả tìm kiếm một số 

thông tin về ngành dược, về xu hướng thị trường cũng như thu thập 

các số liệu liên quan đến ngành ở trong và ngoài nước.  
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CHƢƠNG 1.  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƢỢC 

MARKETING SẢN PHẨM 

1.1. TỔNG QUAN VỀ MARKETING 

1.1.1 Khái niệm cơ bản về Marketing 

Marketing chính là thỏa mãn nhu cầu khách hàng trên cơ sở hiểu 

rõ nhu cầu và tạo ra những cung ứng đem lại giá trị vượt trội cho 

khách hàng."   

1.1.2 Chiến lƣợc Marketing 

a. Khái niệm chiến lược Marketing 

Chiến lược marketing là bản phác thảo cách thức doanh nghiệp 

phân phối nguồn lực để đạt được mục tiêu kinh doanh. 

Chiến lược marketing là những gì mà doanh nghiệp cần làm 

nhằm đạt được mục tiêu marketing nói riêng và mục tiêu kinh doanh 

của doanh nghiệp nói chung. 

b.  Phân loại  chiến lược  Marketing 

+ Theo cách tiếp cận sản phẩm thị trường 

+ Theo cách tiếp cận cạnh tranh 

+ Theo cách tiếp cận marketing – mix 

c. Vai trò và sự cần thiết của Marketing trong doanh nghiệp 

Marketing là một phần thiết yếu của doanh nghiệp, dù lớn hay 

nhỏ. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phúc lợi của 

tất cả các doanh nghiệp. Marketing được dùng như “một người đóng 

thế” cho khách hàng, đưa ra hướng phát triển sản phẩm và có chức 

năng thể hiện những gì khách hàng muốn và có nhu cầu. Quan trọng 

hơn, marketing được xem như là “tiếng nói của khách hàng” và bao 

gồm các hoạt động triển khai và thực thi các quá trình để nắm bắt 
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nhu cầu của khách hàng. Nhờ đó, mà công ty có thể cung cấp sản 

phẩm/dịch vụ cho khách hàng với chất lượng tốt nhất. 

Xét theo vai trò của Marketing trong quản lý kinh tế thì có 4 

chức năng 

+ Làm cho sản phẩm thích ứng với nhu cầu thị trường 

+ Chức năng phân phối 

+ Chức năng tiêu thụ hàng hoá 

+ Chức năng yểm trợ 

1.2. TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC MARKETING 

1.2.1 Phân tích môi trƣờng Marketing 

a. Môi trường vĩ mô 

+ Nhân tố chính trị và luật pháp 

+ Nhân tố kinh tế 

+ Nhân tố kỹ thuật-công nghệ 

+ Nhân tố tự nhiên  

+ Nhân tố văn hoá-xã hội  

+ Môi trường quốc tế 

b. Môi trường vi mô 

+ Năng lực thương lượng của nhà cung cấp 

+ Cạnh tranh của các đối thủ trong ngành 

+ Các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng 

+ Năng lực thương lượng của người mua 

+ Sản phẩm thay thế 

1.2.2 Xác định mục tiêu chiến lƣợc Marketing 

a. Mục tiêu tăng trưởng 

Mục tiêu tăng trưởng: Mục tiêu chính của chiến lược marketing 

này là thu hút khách hàng mới và cung cấp các dịch vụ mới cho số 
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khách hàng cũ để họ hài lòng hơn. Qua đó từng bước nâng số lượng 

khách hàng. 

b. Mục tiêu cạnh tranh 

Mục tiêu cạnh tranh: Doanh nghiệp sẽ sử dụng những lợi thế chi 

phí thấp, khả năng cung cấp sản phẩm có giá trị cao hơn so với giá cả 

để có thế tấn công vào các đối thủ nhằm giành được lợi thế cạnh 

tranh. 

c. Mục tiêu an toàn 

Mục tiêu an toàn: Khi doanh nghiệp chọn mục tiêu an toàn thì 

chiến lược marketing của doanh nghiệp có mục tiêu bảo vệ thị phần 

hiện có, cảnh giác trước sự tấn công của đối thủ cạnh tranh 

1.2.3 Phân đoạn thị trƣờng và lựa chọn thị trƣờng mục tiêu 

a. Phân đoạn thị trường 

- Xếp khách hàng thành nhóm dựa theo động cơ thúc đẩy họ 

(mua hàng, chọn nguồn cung cấp hàng hoá (sản phẩm, dịch vụ, ý 

tưởng ...) 

- Xếp khách hàng thành nhóm dựa trên nhu cầu và hành vi của 

họ. 

- Xếp khách hàng thành từng nhóm dựa theo những yếu tố quyết 

định mà họ đặt ra để (mua hàng hoá, chọn nguồn cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ ...) 

b.  Đánh giá phân đoạn thị trường 

Khi đánh giá các khúc thị trường khác nhau, công ty phải xem 

xét ba yếu tố cụ thể là quy mô và mức tăng trưởng của khúc thị 

trường, mức độ hấp dẫn về cơ cấu của khúc thị trường, những mục 

tiêu và nguồn tài nguyên của công ty. 

c. Lựa chọn thị trường mục tiêu 
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Công ty có thể xem xét năm cách lựa chọn thị trường mục tiêu, 

gồm: tập trung vào một khác thị trường, chuyên môn hóa chọn lọc, 

chuyên môn hóa thị truờng, chuyên môn hóa sản phẩm va phục vụ 

toàn bộ thị trường.  

d. Định vị trên thị trường mục tiêu 

Định vị sản phẩm trên thị trường mục tiêu là thiết kế sản phẩm 

và hình ảnh của doanh nghiệp sao cho nó có thể chiếm được một chỗ 

đặc biệt và có giá trị trong tâm trí của khách hàng mục tiêu. Công ty 

cần lựa chọn các tiêu chuẩn để tạo nên sự khác biệt của mình so với 

các đối thủ cạnh tranh. 

1.2.3 Xây dựng phƣơng án và lựa chọn chiến lƣợc 

a. Xây dựng các phương án lựa chọn 

Trên cơ sở phân tích môi trường vi mô, phân tích môi trường 

cạnh tranh trên thị trường, doanh nghiệp có thể xác định điểm mạnh, 

điểm yếu của mình để từ đó đưa ra các phương án chiến lược 

marketing khác nhau để lực chọn.Mặt khác, doanh nghiệp phải căn 

cứ vào mục tiêu marketing của mình là mục tiêu tăng trưởng, mục 

tiêu cạnh tranh hay mục tiêu an toàn để lựa chọn một trong các chiến 

lược như đã nêu sao cho phù hợp hoặc kết hợp giữa các chiến lược. 

b. Lựa chọn chiến lược  

  Khi lựa chọn chiến lược marketing, doanh nghiệp phải cân nhắc 

các yếu tố như: khả năng tài chính của công ty, chiến lược marketing 

của các đối thủ cạnh tranh, khả năng đạt được các mục tiêu, vị thế 

của doanh nghiệp trên thị trường 

1.2.5 Triển khai Marketing- Mix 

a. Sản phẩm 

+ Quyết định về danh mục sản phẩm, loại sản phẩm 
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+ Quyết định về các đặc tính sản phẩm 

+ Quyết định về nhãn hiệu, bao bì sản phẩm 

+ Quyết định về phối thức sản phẩm 

+ Phát triển sản phẩm mới 

+Marketing theo chu kỳ sống sản phẩm 

b. Giá 

+ Cách tiếp cận định giá 

+ Định giá sản phẩm mới. 

+ Định giá theo phối thức sản phẩm 

+ Định giá linh hoạt 

+ Những thay đổi về giá 

c. Phân phối 

+  Các hình thức phân phối  

+  Phát triển chiến lược phân phối hiệu quả 

d. Xúc tiến 

Chính sách xúc tiến bán hàng có 5 công cụ chủ yếu đó là: quảng 

cáo, khuyến mãi, bán hàng trực tiếp, marketing trực tiếp và quan hệ 

công chúng. 

1.2.6 Tổ chức thực hiện và kiểm tra 

a. Tổ chức thực hiện 

Việc thực hiện chiến lược marketing thành công phụ thuộc vào 

việc công ty tổ chức bộ phận marketing thích hợp , đào tạo nguồn 

nhân lực, phối hợp nhân sự như thế nào, huy động nguồn vốn tài trợ 

cho các chi phí , cấu trúc tổ chức , văn hóa công ty , hệ thống quyết 

định và khen thưởng tích hợp vào chương trình hành động nhất quán 

hỗ trợ cho chiến lược công ty. 
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b. Kiểm tra thực hiện chiến lược marketing 

Kiểm tra marketing liên quan đến việc đánh giá các kết quả đạt 

được của chiến lược với kế hoạch marketing , đánh giá nguyên nhân 

của sự khác biệt và thực hiện các hoạt động điều chỉnh nhằm đảm 

bảo đạt được các mục tiêu , hoặc thậm chí có khi phải thay đổi mục 

tiêu. 

 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

 

Luận văn đã khái quát những vấn đề cơ bản về chiến lược và 

chiến lược marketing trong doanh nghiệp , đồng thời đưa ra những 

định nghĩa giá trị và marketing định hướng giá trị . Thêm vào đó, tác 

giả cũng đưa ra các quan điểm về định vị sản phẩm , trong đó định vị 

phải dựa vào lợi thế cạnh tranh của công ty . Mặt khác, tiến trình xây 

dựng chiến lược marketing cũng được trì nh bày một cách cụ thể , 

logic làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược marketing tại Công ty 

cổ phần dược phẩm Bidiphar . Các nội dung trình bày ở Chương 1 là 

cơ sở cần thiết để tác giả nghiên cứu các chương tiếp theo của luận 

văn. 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC MARKETING SẢN 

PHẨM THUỐC BIRAGAN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM BIDIPHAR 

2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY  CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM BIDIPHAR 

2.1.1  Lịch sử hình thành và phát triển  

2.1.2 Các lĩnh vực hoạt động: 

2.1.3 Sơ đồ tổ chức công ty 

2.1.4 Các nguồn lực chính của công ty 

a. Nguồn nhân lực 

b.Nguồn lực tài chính 

2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty  

a. Tình hình tiêu thụ của công ty 

b. Thị trường tiêu thụ 

 2009 
Tỷ 

lệ(%) 
2010 

Tỷ lệ 

(%) 
2011 

Tỷ Lệ 

(%) 

Miền trung 143,396 66% 161,626 62% 229,573 59% 

Miên nam 19,677 9% 26,009 10% 52,184 13% 

Miền bắc 49,111 22% 61,677 24% 93,050 24% 

Xuất khẩu 5,789 3% 9,514 4% 14,335 4% 

2.2. THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC MARKETING SẢN PHẨM 

THUỐC BIRAGAN TẠI CÔNG TY DƢỢC BIDIPHAR  

2.2.1 Phân tích môi trƣờng Marketing của công ty  

a. Môi trường vĩ mô  

+ Môi trường Kinh tế 

+ Môi trường văn hóa- xã hội 
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+ Môi trường luật pháp 

+ Môi trường công nghệ 

b. Môi trường vi mô 

+ Nhà cung cấp  

+ Rào cản gia nhập  

+ Khách hàng 

+ Sản phẩm thay thế 

2.2.2 Mục tiêu chiến lƣợc Marketing của công ty 

Vũ khí’ mà Bidiphar áp dụng để chinh phục thị trường chính là 

chất lượng sản phẩm” .Trong thời điểm hiện nay,các loại sản phẩm 

thuốc trị cảm, sốt, giảm đau là loại thuốc thông dụng có rất nhiều sản 

phẩm của các công ty dược trên cả nước cung cấp, với sản phẩm 

thuốc Biragan có nhiều dòng sản phẩm đa dạng, công ty xác định 

mục tiêu tăng trưởng là mục tiêu hàng đầu. 

2.2.3 Phân đoạn thị trƣờng và lựa chọn thị trƣờng mục tiêu 

a. Phân đoạn thị trường 

- Theo cách thức pha chế: Thuốc không theo toa và thuốc theo 

toa. 

- Theo kênh thông tin đến người tiêu dùng : nhà thuốc nói chung 

(đại lý, nhà bán lẻ) và nhà thuốc của bệnh viện (thuộc bệnh viện, 

trung tâm y tế phường, xã, huyện) 

- Theo khu vực địa lý : Miền Trung, Tây Nguyên: Bình Thuận, 

Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Đăk Lak, Bình Định, Đà Nẵng, 

Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đăk Lak, Kon Tum, Gia Lai. Miền Nam: 

Cần Thơ, Hồ Chí Minh. Miền Bắc : Quảng Bình, Quảng Trị, Hà 

Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội. Xuất khẩu: Lào 
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b. Đánh giá phân đoạn thị trường 

Hiện nay công ty Bidiphar cũng như các công ty dược trên cả 

nước, phân đoạn thị trường theo dòng sản phẩm thuốc đặc trị và 

thuốc thông thường để dễ dàng trong việc chế biến cũng như kinh 

doanh và đây là phương pháp phân đoạn hợp lý nhất tiêu biểu của 

ngành. 

c. Lựa chọn thị trường mục tiêu 

Thuốc Biragan là loại thuốc trị các bệnh thông thường, do vậy 

việc mua thuốc và sử dụng các loại thuốc này cũng đơn giản, nên có 

thể bán rộng rãi ở các tiệm thuốc tây hay đại lí bán thuốc. Dựa vào 

chiến lược chuyên môn hóa sản phẩm, Bidiphar lựa chọn thị trường 

mục tiêu cho dòng sản phẩm thuốc Biragan là thị trường thuốc không 

theo toa, hay cách khác đó là đưa thuốc đến tay người sử dụng cuối 

cùng thông qua các nhà thuốc thông thường.  

d. Định vị trên thị trường mục tiêu 

Chiến lược định vị dòng sản phẩm thuốc Biragan đó là định vị 

theo công dụng của sản phẩm đi với thị trường OTC (thuốc bán 

không theo toa). Dòng sản phẩm Biragan  với slogan: "Nhanh giảm 

đau, mau hạ sốt. Để có thể cạnh tranh với các loại thuốc khác trên thị 

trường, Bidiphar định vị sản phẩm bằng cách tung ra thị trường nhiều 

loại sản phẩm với cách dùng khác nhau, cho các độ tuổi khác nhau. 

Như thuốc nước cho trẻ em, thuốc bột sủi, thuốc viên sủi, thuốc viên 

nén. 

2.2.4 Xây dựng phƣơng án và lựa chọn chiến lƣợc Marketing 

Công tác hoạch định chiến lược marketing của công ty Bidiphar  

đối với dòng sản phẩm thuốc Biragan chỉ được đề cập đến trong một 

phần ở kế hoạch sản xuất kinh doanh chung, công ty không có một 
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chiến lược marketing riêng biệt được lập một cách chặt chẽ và khoa 

học. Marketing còn chồng chéo và kiêm nhiệm do vậy công ty cần 

đầu tư nhiều hơn, cụ thể hơn vào khâu Marketing cho các sản phẩm 

mang tính chiến lược này. 

2.2.5 Triển khai Marketing- Mix 

a.Sản phẩm 

Về đa dạng hóa sản phẩm 

Về nhãn hiệu sản phẩm 

Về công dụng sản phẩm 

Về quy cách của sản phẩm 

Về chất lượng 

Về thiết kế mẫu mã, đóng gói. 

Về phát triển sản phẩm mới 

b. Giá 

Thuốc là một loại hàng hóa đặc biệt thiết yếu liên quan trực tiếp 

đến sức khoẻ, tính mạng con người nên khi có bệnh thì dù khó khăn 

đến đâu cũng phải khắc phục để mua đủ thuốc. Tuy nhiên việc đưa ra 

định giá cho bất kỳ một sản phẩm thuốc nào cũng phải thực hiện theo 

nguyên tắc nhà nước. Nhưng thực tế có nhiều loại thuốc khi đến tay 

người tiêu dùng đã bị đẩy lên cao. Nội dung các văn bản tập trung 

vào việc quản lý nhập khẩu thuốc; chấn chỉnh phân phối và cung ứng 

thuốc cho bệnh viện; quản lý giá thuốc; chống độc quyền; tăng 

cường kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm... Công tác định giá 

thuốc là một quyết định quan trọng trong hoạt động Marketing của 

Bidiphar. Công ty Bidiphar đã nghiên cứu xây dựng và triển khai áp 

dụng giá bán lẻ thuốc trong toàn hệ thống. Theo đó, giá thuốc bán lẻ 

tất cả các cơ sở trực thuộc đều được tính theo giá gốc, tức là lấy giá 
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bán buôn của cơ sở bán buôn trừ đi tỷ lệ chiết khấu thương mại hoặc 

khuyến mại của cơ sở bán buôn cộng với thặng số bán lẻ được phép. 

Việc áp dụng quy định quản lý giá thuốc theo giá gốc chứ không 

quản lý giá trên hoá đơn (giá chưa trừ đi tỷ lệ chiết khấu thương mại 

hoặc khuyến mại của cơ sở bán buôn) đã góp phần chống tăng giá 

bất hợp lý, bảo vệ quyền lợi người sử dụng. Mặt khác công ty niêm 

yết giá bán với cơ quan Y tế nhằm giảm hiện tượng thuốc giả và 

thuốc kém chất lượng, làm ảnh hưởng uy tín Bidiphar trên thị trường. 

c. Phân phối 

Mạng lưới tiêu thụ trong tỉnh: bao gồm các bệnh viện, trung tâm 

y tế và các cơ sở điều trị trong toàn tỉnh, các đại lý, nhà thuốc trong 

tỉnh, thông qua mạng lưới phân phối của 8 Hiệu thuốc và trên 230 

đại lý, quầy lẻ bán thuốc rộng khắp các huyện trong tỉnh. 

Mạng lưới tiêu thụ tại các tỉnh khác được phân chia thông qua 3 

khu vực lớn: 

Khu vực Thành phố HCM và các tỉnh phía Nam. 

Khu vực Miền trung và Tây nguyên 

Khu vực Hà nội và các tỉnh phía Bắc. 

Thuốc Biragan là một loại thuốc thông thường,không theo toa do 

đó dễ sử dụng, nên dễ phân phối. Việc phân phối Biragan cũng như 

một số thuốc thông dụng khác, việc phân phối trực tiếp đến người 

tiêu dùng cuối cùng không mang lại hiệu quả cao, chính vì vậy công 

ty sử dụng chính sách phân phối qua trung gian. 

d. Xúc tiến 

+ Quảng cáo 

+ Khuyến mãi 

+ Bán hàng trực tiếp 
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+ Quan hệ công chúng 

+ Tổ chức bán hàng & Hậu mãi 

2.2.4 Đánh giá chiến lƣợc Marketing sản phẩm thuốc 

Biragan của công ty 

a. Những thành công và ưu điểm của công ty: 

Hiện nay mạng lưới tiêu thụ của công ty đã có mặt khắp các tỉnh 

trong cả nước và những nước lân cận. Công ty đã và đang tham gia 

các chương trình lớn, giúp tạo nguồn lợi nhuận ổn định trong vài 

năm tới cho cán bộ nhân viên và hàng ngàn công nhân. 

b. Những tồn tại trong chiến lược Marketing  

Việc quản lý và bình ổn giá thuốc tại Việt Nam hiện nay vẫn là 

một bài toán khó giải. Công ty Bidiphar mặc dù có chính sách giá 

cho các đại lý và nhà phân phối, nhưng vẫn không thể kiểm soát 

được giá thực tế người bán đến tay người tiêu dùng cuối cùng. Việc 

quản lý giá thuốc bán lẻ gần như khó thực hiện triệt để. Các hệ thống 

bán lẻ thuốc do không chịu sự cạnh tranh lẫn nhau, thậm chí là 

không bị cơ quan chức năng kiểm soát giá nên mặc sức tự tung tự tác 

giá thuốc. Do đó giá thuốc ở các cơ sở nhà thuốc bán lẻ Bidiphar thì 

có thể kiểm soát, nhưng hệ thống bán lẻ khác vẫn còn khó ổn định 

được. 

 Nếu nói thuốc nội không có hiệu quả là không đúng. Tuy nhiên, 

người dân, kể cả bác sĩ, chưa tin tưởng thuốc nội do các công ty dược 

phẩm Việt Nam chưa biết quảng bá, tiếp thị sản phẩm. Chúng ta 

không thể đứng trước tiệm thuốc tây hô hào người bệnh dùng hàng 

Việt Nam được. Cũng vì lý do đó mà sản phẩm của công ty dược 

Bidiphar vẫn có khó khăn khi đến tay người bệnh 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

 

Chương 2 của Luận văn đi sâu phân tích thực trạng hoạt động 

kinh doanh nói và tình hình triển khai các chính sách marketing của 

Công ty Cổ phần dược phẩm Bidiphar 

Tác giả tiến hành phân tích môi trường bên trong của Công ty 

thông qua việc phân tíc h các nguồn lực (gồm nguồn lực hữu hình : 

tình hình sản xuất kinh doanh , tài chính, cơ sở vật chất ,… và nguồn 

vô hình: thương hiệu, nhân sự, khả năng c ải tiến ,) để tìm ra những 

điểm mạnh và điểm yếu . Trên cơ sở đó đưa ra những quyết định 

chiến lược thích hợp để phát huy các thế mạnh và hạn chế tối đa các 

điểm yếu, tạo ra lợi thế so với đối thủ cạnh tranh . Mặt khác, tác giả 

cũng tiến hành phân tích các chính sách marketing hiện tại của sản 

phẩm Biragan (chính sách sản phẩm, chính sách giá, chính sách phân 

phối và chính sách xúc tiến truyền thông cổ động ) một cách cụ thể  

nhằm làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược marketing ở Chương 3 
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CHƢƠNG 3 

XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC MARKETING SẢN PHẨM 

THUỐC BIRAGAN CHO CÔNG TY CỔ PHẨN DƢỢC 

PHẨM BIDIPHAR 

3.1. TẦM NHÌN - SỨ MỆNH VÀ MỤC TIÊU KINH DOANH 

CÔNG TY 

3.1.1 Tầm nhìn - sứ mệnh 

a. Tầm nhìn 

b. Sứ mệnh 

3.1.2 Mục tiêu kinh doanh 

Xác định mục tiêu lớn nhất của công ty cổ phần Dược phẩm 

Bidiphar đối với dòng sản phẩm thuốc Biragan là trở thành một công 

ty phân phối hàng đầu về sản phẩm điều trị bệnh thông thường: cảm 

cúm, ho,sốt, nhức đầu... với tiêu chí: Uy tín, chất lượng, chuyên 

nghiệp và phát triển có định hướng. Thể hiện được tầm nhìn của 

công ty: "Chăm sóc sức khỏe, chia sẻ niềm vui". 

3.2. XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC MARKETING SẢN PHẨM 

THUỐC BIRAGAN 

3.2.1 Phân tích môi trƣờng Marketing ngành dƣợc 

a. Môi trường vĩ mô 

+ Môi trường kinh tế 

+ Môi trường chính trị và luật pháp 

+ Môi trường tự nhiên 

b.Môi trường vi mô 

+  Các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng 

+  Nhà cung cấp 

+  Đối thủ cạnh tranh 
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+  Khách hàng  

3.2.2 Mục tiêu Marketing sản phẩm Biragan  

Mục tiêu cạnh tranh được đặt ra cho dòng sản phẩm thuốc 

Biragan.  Mở rộng thị phần ra các tỉnh miền Nam , Tây Nguyên và 

xuất khẩu Lào, CamPuChia. Các thị trường cần chiếm lĩnh: Đăk 

Nông, Lâm Đồng, Kon Tum, GiaLai ,Đăk Lak. 

Mục tiêu cụ thể được đưa ra : 

+ Tăng khách hàng lặp lại 7%/quý. 

+ Giảm chi phí mua lại khách hàng 8%/ năm 

+ Tăng cường nhận thức và kiến thức của khách hàng về tên 

công ty Bidiphar và tên sản phẩm Biragan. 

3.2.3  Phân đoạn thị trƣờng và lựa chọn thị trƣờng mục tiêu 

a. Phân đoạn thị trường 

Tập trung vào phân tích theo đối tượng sử dụng 

Phân đoạn thị trường : Người lớn, trẻ em 6-12 tuổi, trẻ em từ 2-6 

tuổi và trẻ sơ sinh. 

b. Đánh giá phân đoạn thị trường 

Dân số Việt Nam ngày càng trẻ hóa, đặc biệt là đối tượng trẻ em 

ở độ tuổi dưới 12. 

Thứ nhất là quy mô và mức tăng trưởng của phân đoạn thị 

trường; Thứ hai là mức độ hấp dẫn về cơ cấu của phân đoạn thị 

trường và Thứ ba là mục tiêu và nguồn lực của doanh nghiệp. 

c. Lựa chọn thị trường mục tiêu 

Xét về khả năng tài chính, khả năng sản xuất công ty nên sử 

dụng phương án: Chuyên môn hóa có lựa chọn để làm cơ sở cho việc 

định hình cũng như lựa chọn thị trường có khả năng đạt được mục 

tiêu kế hoạch đề ra cao nhất và khả thi nhất. Sản phẩm thuốc cho trẻ 
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em lại chưa được đầu tư quảng bá về chất lượng, về thành phần để 

khuyến cáo đến người tiêu dùng là trẻ em bắt buộc phải dùng thuốc 

trẻ em. Do vậy, Bidiphar nên đầu tư các chiến dịch của mình mạnh 

mẽ vào sản phẩm thuốc Biragan trẻ em, và xem đây là thị trường 

mục tiêu cần phát triển tới trong thời gian tới. 

d. Định vị thị trường mục tiêu 

Đa dạng hóa dòng sản phẩm, đa dạng hóa bao bì, thiết kế bắt mắt 

thuốc dành cho trẻ em và đầu tư vào quảng cáo là cách định vị của 

Biragan đối với dòng sản phẩm này. 

3.2.4 Xây dựng phương án và lựa chọn chiến lược 

a. Xây dựng phương án 

Phương án 1: Chiến lược thâm nhập thị trường với mục tiêu tăng 

trưởng 

Phương án 2: Chiến lược mở rộng thị trường với mục tiêu cạnh 

tranh 

b. Lựa chọn chiến lược Marketing 

3.2.5 Triển khai Marketing-Mix 

a.  Sản phẩm 

+ Về đa dạng hóa sản phẩm 

+ Về chất lượng sản phẩm 

+ Về hướng dẫn kèm theo 

+ Phát triển sản phẩm mới 

+ Quản trị tiến trình phát triển sản phẩm mới 

+ Theo chu kỳ sống sản phẩm 

+ Về bao gói sản phẩm 
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b . Giá 

Điều chỉnh giá và bán đúng giá là hai yếu tố quan trọng nhất 

trong chính sách về giá của công ty. 

c.Phân phối 

 

d . Xúc tiến 

+ Đối với khách hàng là nhà phân phối, đại lý bán lẻ, nhà thuốc, 

bệnh viện 

+ Đối với khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng 

+ Một vài ý tưởng thực hiện 

3.2.6 Tổ chức thực hiên và kiểm tra 

a. Tổ chức thực hiện 

b. Kiểm tra Marketing 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Thông qua việc phân tích môi trường kinh doanh, môi trường 

ngành dược trong thời gian đến vẫn tiếp tục phát triển. Với những thế 

mạnh của mình, cùng chiến lược marketing phù hợp với thị trường 

mục tiêu đã định sẽ góp phần củng cố và phát triển sản phẩm thuốc 

Biragan trên thị trường Miền trung và Tây nguyên, dòng sản phẩm 

thuốc Biragan Kid sẽ phát triển rộng toàn quốc. 

Để triển khai chiến lược marketing có hiệu quả, bên cạnh khả 

năng tài chính, nguồn nhân lực và các yếu tố cần thiết khác thì sự 

quan tâm của lãnh đạo công ty Bidiphar là nhân tố rất quan trọng 

nhằm đáp ứng kịp thời các kế hoạch đã nêu ra trong chiến lược 

marketing.  
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KẾT LUẬN 

 

Trong xu thế hội nhập nền kinh tế toàn cầu, các thành phần kinh 

tế, lĩnh vực kinh doanh đều có cơ hội phát triển như nhau thì mỗi 

công ty hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau đều 

muốn chọn cho mình một lối đi riêng theo chiều hướng tích cực nhất. 

Vì vậy, chiến lược Marketing cho một loại sản phẩm chỉ mới ra thị 

trường như Biragan là một công tác rất quan trọng. Dựa trên những 

cơ sở về phân tích, nghiên cứu môi trường ngành dược, các yếu tố 

bên trong và bên ngoài doanh nghiệp cũng như các cơ hội và thách 

thức, đề tài đã đưa chiến lược kinh doanh  với một số ý tưởng để tạo 

sự khác biệt về sản phẩm, về hình thức phân phối để thực thi chiến 

lược một cách hiệu quả nhất. 

Với chiến lược kinh doanh đã lựa chọn và hoạt động triển khai  

Marketing Mix được xây dựng, tác giả tin tưởng công ty sẽ phát huy 

hiệu quả các năng lực cốt lõi, tận dụng tốt nhất các thế mạnh để nắm 

bắt các cơ hội kinh doanh đưa hoạt động kinh doanh phát triển hơn 

nữa và tạo được sự gắn kết giữa khách hàng với công ty với một thị 

trường rộng lớn không chỉ dừng lại trong nước và phát triển mạnh 

hơn ở những nước lân cận. 

Tuy vẫn còn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn 

thiện song các nội dung và các giải pháp đã được xác định trong luận 

văn là phù hợp với điều kiện tại công ty và có thể ứng dụng trong 

thực tiễn kinh doanh. 

 

 

 

 


