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MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài 
Tình hình kinh tế Việt Nam đang có rất nhiều biến động dưới 

ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong những năm 
gần đây, hàng loạt doanh nghiệp phá sản vì không thể cân bằng được 
lợi ích và chi phí cho chính mình. Theo dự báo của các chuyên gia 
kinh tế tình hình nền kinh tế trong những năm tới vẫn sẽ có xu hướng 
xấu đi ảnh hưởng rất nhiều đến sự sống còn của các doanh nghiệp.  

Vậy để kinh doanh bền vững trong giai đoạn này thì đòi hỏi 
doanh nghiệp phải có những chính sách phù hợp với thị trường trong 
nước cũng như trên thế giới. Trong đó việc thiết kế chính sách 
Marketing hợp lý sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc thiết lập 
những bước đi vững chắc trong chiến lược cạnh tranh trên thị trường, 
bởi Marketing không phải là một trận chiến của các sản phẩm, nó là 
một trận chiến về nhận thức của khách hàng và đôi khi chiếm lĩnh 
nhận thức của khách hàng trước tạo ra nhiều ưu thế hơn là thâm nhập 
thị trường trước. 

Mỗi doanh nghiệp có những mục tiêu Marketing khác nhau 
cho các sản phẩm của mình, về khối lượng và thị phần của sản phẩm 
cũng như về mức độ ảnh hưởng của thương hiệu đối với người tiêu 
dùng. Và con đường mà doanh nghiệp dự định đi để đạt được những 
mục tiêu đó được gọi là chính sách Marketing. Vai trò của chính 
sách Marketing nói chung đã không còn mới mẻ nữa nhưng thực 
hiện nó như thế nào để có hiệu quả nhất lại là mối trăn trở quan tâm 
của các nhà quản trị kinh doanh.  

Công ty bánh kẹo Quảng Ngãi Biscafun cũng không nằm 
ngoài quy luật cạnh tranh đang diễn ra trên thị trường. Tuy còn non 
trẻ nhưng với năng lực quản lí, mạnh dạn đầu tư vào máy móc công 
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nghệ. Công ty bước đầu đã tạo được sức cạnh tranh lớn, chiếm lĩnh 
thị trường Miền Trung và phần lớn các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc 
và được người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam chất lượng cao 
trong suốt 15 năm liền (1996-2010) do Báo Sài Gòn tiếp thị tổ chức. 
Tuy nhiên, đứng trước những thách thức lớn trong xu thế toàn cầu 
hoá nền kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ đó, đòi hỏi các doanh nghiệp 
bánh kẹo Việt Nam nói chung và Công ty bánh kẹo Quảng Ngãi 
(Biscafun) nói riêng phải không ngừng nỗ lực để giành những vị trí 
then chốt trong ngành.  

Với tầm quan trọng đó, thực hiện nghiên cứu “Chính sách 
Marketing cho sản phẩm bánh kẹo tại Công ty bánh kẹo 
Biscafun” là rất cần thiết và cấp bách. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 
- Hệ thống hóa lý thuyết về Marketing và chính sách 

Marketing; 
- Phân tích chính sách Marketing hiện tại của Công ty bánh 

kẹo Quảng Ngãi; 
- Đề xuất chính sách Marketing cho sản phẩm bánh kẹo tại 

Công ty bánh kẹo Quảng Ngãi. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề có liên quan đến chính 
sách Marketing cho sản phẩm bánh kẹo trong hiện tại và tương lai 
của Công ty bánh kẹo Quảng Ngãi. 
 Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu các biểu hiện của  
chính sách Marketing tại Công ty bánh kẹo Quảng Ngãi từ năm 2009 
– 2011 và đề xuất các nội dung chính sách Marketing cho sản phẩm 
bánh kẹo tại Công ty trong giai đoạn 2012 -2015. 
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4. Phương pháp nghiên cứu 
Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp phân 

tích tổng hợp. Riêng phương pháp thu thập thông tin tác giả tìm 
thông tin bằng cách quan sát trực tiếp, phương pháp tại bàn (dựa vào 
báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh và kế hoạch hoạt 
động Marketing của Biscafun trong thời gian qua). 

5. Cấu trúc của luận văn 
Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, phụ lục và danh mục 

các tài liệu tham khảo, nội dung cơ bản của luận văn gồm 3 chương: 
Chương 1: Cơ sở lý luận về chính sách Marketing và tiến trình 

xây dựng chính sách Marketing.  
Chương 2: Thực trạng chính sách Marketing sản phẩm bánh 

kẹo của  Công ty bánh kẹo Biscafun. 
Chương 3: Hoàn thiện chính sách Marketing sản phẩm bánh 

kẹo của Công ty bánh kẹo Biscafun. 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
Trong thời gian qua, đã có nhiều công trình khoa học, các 

nghiên cứu, hội thảo, bài viết về Marketing, đáng chú ý là một số 
công trình sau: 

- Đề tài khoa học: “Xây dựng chiến lược Marketing cho công 
ty cổ phần Phát triển cơ sở Hạ tầng Quảng Ngãi” do TS. Nguyễn 
Xuân Lãn (Đại học Đà Nẵng) hướng dẫn. Tác giả đã tham khảo 
những vấn đề lí luận liên quan đến Marketing, chính sách Marketing 

- Đề tài khoa học: “Chiến lược Marketing cho sản phẩm di 
động tại CN Công ty XNK Vũ Hoàng Hải do PGS.TS. Nguyễn Thị 
Như Liêm hướng dẫn. Đề tài đã tham khảo những vấn đề cơ bản về 
Marketing, các công cụ Marketing và qui trình xây dựng chiến lược 
Marketin 
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- Báo cáo chuyên sâu về ngành đường và bánh kẹo ngày 06 
tháng 4 năm 2011, Tác giả tham khảo được tổng quan chung về 
ngành bánh kẹo; Phân tích đặc điểm của ngành; Tình hình hoạt động 
của các doanh nghiệp trong ngành. 

Ngoài ra, còn rất nhiều đề tài nghiên cứu, báo cáo khoa học 
của các tác giả khác, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến Chính sách 
Marketing. 

 
CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH MARKETING VÀ  
TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ CHÍNH SÁCH MARKETING 
1.1.1.  Khái niệm, vai trò và chức năng của Marketing 

 a. Khái niệm của Marketing 
Theo Viện Marketing Anh quốc: "Marketing  là quá trình tổ 

chức và quản lý toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc 
phát hiện ra và biến sức mua của người tiêu dùng thành nhu cầu thực 
sự về một mặt hàng cụ thể đến việc sản xuất và đưa hàng hóa đó đến 
người tiêu dùng cuối cùng nhằm bảo đảm cho Công ty thu được lợi 
nhuận như dự kiến". 

Theo Philip Kotler: "Marketing là sự phân tích, kế hoạch hóa, 
tổ chức và kiểm tra những khả năng câu khách của một Công ty cũng 
như những chính sách và hoạt động với quan điểm thỏa mãn nhu cầu 
của nhóm khách hàng đã chọn". 

b. Vai trò của Marketing 
Đối với doanh nghiệp, Marketing là công cụ quan trọng nhất 

giúp họ hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh, chiến lược thị 
trường và chiến lược cạnh tranh. Với hệ thống các chính sách của 
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mình Marketing không chỉ giúp cho các nhà sản xuất kinh doanh lựa 
chọn đúng đắn phương án đầu tư, tận dụng triệt để thời cơ kinh 
doanh, mà còn giúp họ xây dựng chiến lược cạnh tranh và sử dụng 
các vũ khí cạnh tranh hiệu quả nhất nhằm nâng cao uy tín, chinh 
phục khách hàng và tăng cường khả năng cạnh tranh thị trường. 

c. Chức năng của Marketing 
 Marketing có chức năng kết nối các hoạt động sản xuất của 

doanh nghiệp với thị trường, có nghĩa là đảm bảo cho các hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp hướng theo thị trường, biết lấy thị 
trường – nhu cầu và ước muốn của khách hàng làm chỗ dựa vững 
chắc nhất cho mọi quyết định kinh doanh. 

Chức năng của Marketing là tìm hiểu nhu cầu của thị trường, 
trong đó phải lấy trọng tâm là ước muốn, sự mong đợi, nhu cầu của 
khách hàng về một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nào đó. 

1.1.2. Khái niệm chính sách Marketing 
Chính sách Marketing là tập hợp những quyết định hay những 

công cụ Marketing mà doanh nghiệp sử dụng để đạt được các mục tiêu 
trong một thị trường đã chọn. Các quyết định đề tài quan tâm đó là 
quyết định về thị trường mục tiêu, định vị sản phẩm trên thị trường mục 
tiêu, quyết định về sản phẩm, giá, phân phối và truyền thông cổ động. 

1.1.3. Bản chất chính sách Marketing 
Chính sách Marketing là sự lí luận (logic) Marketing nhờ đó 

một đơn vị kinh doanh hy vọng đạt được các mục tiêu Marketing của 
mình. Chính sách Marketing bao gồm các chính sách chuyên biệt 
liên quan đến thị trường mục tiêu, Marketing mix và ngân sách 
Marketing. Do chịu tác động của nhiều yếu tố, nên khi xây dựng 
chính sách Marketing phải xuất phát từ nhiều căn cứ khác nhau. Có 
ba căn cứ chủ yếu mà người ta gọi là tam giác chính sách là: căn cứ 
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vào khách hàng; căn cứ vào khả năng của doanh nghiệp; căn cứ vào 
đối thủ cạnh tranh. 

1.1.4. Các loại hình chính sách Marketing 
Có nhiều cách tiếp cận khác nhau khi phân loại chính sách 

Marketing của doanh nghiệp dưới những hoàn cảnh khác nhau. Dưới 
đây là một số loại hình chính sách Marketing điền hình: 

v Theo vị thế cạnh tranh trên thị trường 
v Theo sự phân tích ma trận thị phần tăng trưởng 
v Theo cách tiếp cận sản phẩm – thị trường  
v Theo cách tiếp cận về phối hợp các biến số Marketing  
1.1.5. Vai trò của chính sách Marketing 
Chính sách Marketing vạch ra những nét lớn trong hoạt động 

Marketing của một doanh nghiệp, từ việc lựa chọn chính sách phát 
triển, chính sách cạnh tranh cho đến việc xây dựng các chương trình 
hoạt động cụ thể thích hợp, nhờ đó một đơn vị kinh doanh hi vọng 
đạt được các mục tiêu Marketing của mình và là bàn đạp để đạt được 
mục tiêu chung của doanh nghiệp. 
1.2. TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING 

1.2.1. Soát xét môi trường Marketing  
a. Môi trường bên ngoài 
v Môi trường vĩ mô 
- Môi trường nhân khẩu 
- Môi trường kinh tế 
- Môi trường tự nhiên 
- Môi trường công nghệ - kỹ thuật 
- Môi trường chính trị và pháp luật 
- Môi trường văn hoá 
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v Môi trường vi mô (môi trường ngành) 
b. Môi trường bên trong 
Các nguồn lực hữu hình có thể thấy được và định dạng được, 

bao gồm: nguồn lực tài chính, tổ chức, các điều kiện vật chất và công 
nghệ. Còn các nguồn vô hình bao gồm: nhân sự, khả năng cải tiến và 
danh tiếng.  

1.2.2. Xác định mục tiêu và định hướng chính sách 
Marketing 

a. Mục tiêu chính sách Marketing 
- Tối đa hóa thỏa mãn của người tiêu dùng 
- Thị phần 
- Thương hiệu và định vị thương hiệu 
- Lợi nhuận 
b. Định hướng chính sách Marketing 
Định hướng chính sách Marketing bao gồm tất cả các hoạt 

động của doanh nghiệp nhằm xây dựng và điều hành chính sách 
Marketing theo một định hướng thống nhất, đảm bảo thực hiện được 
mục tiêu của chiến lược phát triển chung của doanh nghiệp và mục 
tiêu chính sách Marketing. 

Tất cả các chính sách trên đều được xây dựng nhắm tới thị 
trường mục tiêu. 

1.2.3. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu 
a. Phân đoạn thị trường: là phân chia thị trường thành những 

phần khác biệt bằng những tiêu thức thích hợp, qua đó doanh nghiệp 
có thể triển khai các hoạt động Marketing phù hợp cho một hay một 
số phân đoạn thị trường, nhờ vậy sẽ thoả mãn tốt hơn nhu cầu của 
khách hàng, thành đạt các mục tiêu Marketing của mình. 
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Các tiêu thức phân đoạn thường được sử dụng:  
- Phân đoạn theo địa lý 
- Phân đoạn theo đặc điểm dân số học 
- Phân đoạn theo tâm lý 
- Phân đoạn thị trường theo cách ứng xử 
b. Lựa chọn thị trường mục tiêu 
* Cơ sở xác định thị trường mục tiêu 
 - Quy mô và mức tăng trưởng của từng phân đoạn thị trường  
- Mức độ hấp dẫn về cơ cấu của phân đoạn thị trường 
- Mục tiêu và nguồn lực của doanh nghiệp 
 * Lựa chọn thị trường mục tiêu 
Thị trường mục tiêu chính là những đoạn thị trường hấp dẫn 

mà doanh nghiệp quyết định lựa chọn để tập trung nổ lực Marketing 
vào đó nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của mình. 

1.2.4. Định vị sản phẩm trên thị trường mục tiêu 
§ Khái niệm định vị sản phẩm 
 Định vị thực chất là những hành động nhằm hình thành tư thế 

cạnh tranh cho sản phẩm của doanh nghiệp, là những cố gắng xếp đặt 
để những cống hiến của doanh nghiệp chiếm được vị trí xứng đáng 
trên thị trường, khắc họa những hình ảnh đậm nét, khó quên trong 
tâm trí khách hàng trọng điểm mà mình đặc biệt chú ý và lựa chọn 
phục vụ, trong sự so sánh tương quan với các cống hiến của đối thủ 
cạnh tranh trên thị trường. 

§ Các lựa chọn của việc định vị 
+ Lựa chọn định vị rộng 
+ Lựa chọn định vị đặc thù 
+ Lựa chọn định vị giá trị sản phẩm 
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1.2.5. Xây dựng chính sách Marketing bộ phận 
a. Chính sách sản phẩm 
- Quyết định về danh mục sản phẩm, loại sản phẩm 
- Quyết định về nhãn hiệu, bao bì sản phẩm 
- Quyết định về dịch vụ khách hàng 
- Quyết định về phát triển sản phẩm mới  
- Chính sách theo chu kỳ sống của sản phẩm 
b. Chính sách giá 
- Giá là số tiền thoả thuận giữa người mua và người bán về sự 

trao đổi một loại sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định.  
- Những căn cứ chủ yếu của việc định giá 
- Phương pháp định giá sản phẩm 
- Điều chỉnh giá 
- Thay đổi giá 
c. Chính sách phân phối 
Kênh phân phối là tập hợp những cá nhân hay cơ sở kinh 

doanh phụ thuộc lẫn nhau trong quá trình tạo ra và chuyển sản phẩm 
hay dịch vụ từ người sản xuất đến người tiêu dùng. Hệ thống tổ chức 
kênh phân phối chia thành bốn loại: Kênh Marketing truyền thống; 
Kênh Marketing dọc; Kênh Marketing ngang (Marketing cộng sinh); 
Hệ thống Marketing đa kênh. 

d. Chính sách truyền thông cổ động  
- Đối tượng cổ động 
- Mục tiêu cổ động 
- Thiết kế thông điệp 

          - Hệ thống các công cụ cổ động 
1.2.6.  Hoạch định tài chính cho chính sách Marketing 
Chúng ta có ít nhất 4 phương pháp lập ngân sách Marketing.  
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- Lập ngân sách kiểu cũ hay tuỳ tiện.  
- Lập ngân sách kiểu truyền thống.  
- Lập ngân sách cạnh tranh.  
- Lập ngân sách theo nhiệm vụ và mục tiêu.  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
  Chương 1 của Luận văn đã khái quát những vấn đề cơ bản về 
chính sách Marketing trong doanh nghiệp. Cụ thể, đề tài tập trung 
vào trình bày các chính sách Marketing tạo lợi thế cạnh tranh của 
doanh nghiệp. 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. 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. 
 

CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH MARKETING  

CHO SẢN PHẨM BÁNH KẸO CỦA CÔNG TY  
BÁNH KẸO BISCAFUN 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY BÁNH KẸO BISCAFUN 
2.1.1.  Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 

bánh kẹo Biscafun 
Công ty Bánh kẹo Quảng Ngãi là một đơn vị trực thuộc Công 

ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi.  
Tên Công ty : Công ty Bánh kẹo Biscafun 
 Tên giao dịch  : Biscafun confectionery Company 
 Địa chỉ: Số 2 - Nguyễn Chí Thanh -Thành Phố Quảng Ngãi 
 Điện Thoại : 055.822.153; Fax : 055.811.274 
 Website: www.Biscafun.com.vn;  
Email:  www.Biscafun@vnn.vn 

http://www.Biscafun.com.vn
http://www.Biscafun@vnn.vn
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Được xây dựng 7/1993 và tháng 2/1994 Công ty Bánh kẹo 
Quảng Ngãi đã chính thức đi vào hoạt động tự lập, tự chịu trách nhiệm 
từ khâu nguyên liệu đến khâu tiếp thị sản phẩm.  

 Đến nay, Biscafun thực sự đã có những bước phát triển vững 
chắc và trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu về bánh 
kẹo tại Việt Nam. 

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty 
a. Cơ cấu tổ chức của Biscafun 
Bộ máy tổ chức của Công ty hoạt động theo mô hình trực 

tuyến - chức năng, rất phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

 
Ghi chú:            Quan hệ chức năng 
                                             Quan hệ trực tuyến  

Hình 2.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của Biscafun 
2.1.3. Tình hình các nguồn lực của Công ty 
a. Cơ sở vật chất kỹ thuật  
- Về máy móc thiết bị 
- Cơ sở hạ tầng 
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b. Nguồn nhân lực 
Khi mới thành lập Công ty chỉ có 174 lao động. Qua các đợt 

mở rộng qui mô sản xuất, lao động ngày càng tăng. Đội ngũ nhân 
viên có trình độ cao và vững về chuyên môn. Ngoài ra, lực lượng lao 
động của Công ty là những người trẻ năng động sáng tạo, nhiệt tình. 
Đây là những yếu tố góp phần đưa hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty ngày càng hiệu quả và phát triển. 

c. Nguồn lực tài chính 
Nguồn lực tài chính của Công ty tương đối lành mạnh. 
2.1.4. Tình hình sản xuất và tiêu thụ các dòng sản phẩm 

chủ lực của Công ty trong 3 năm 2009-2011 
- Với phương châm kinh doanh “Tất cả vì người tiêu dùng” 

và “Khách hàng là thượng đế”,  sản phẩm của Công ty bánh kẹo 
Quảng Ngãi đã được tiêu thụ trên cả nước và sang thị trường quốc tế 
như Đài Loan, Thái Lan, Lào, Campuchia và Ghana và 100 đại lý 
bán hàng trên cả nước. Hiện nay, Công ty có trên 120 chủng loại sản 
phẩm của 7 dòng sản phẩm các loại: kẹo cứng, kẹo mềm, bánh quy, 
bánh xốp, bánh Walys, bánh Snack, kẹo cao cấp; sản phẩm của Công 
ty được người tiêu dùng ưu ái sử dụng.  
2.2. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH MARKETING SẢN PHẨM 
BÁNH KẸO HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY 

2.2.1. Mục tiêu và định hướng chính sách Marketing hiện 
tại 

- Chiếm 10% thị phần trong nước.  
- Tốc độ tăng doanh thu bình quân là 20% 
Để đạt được mục tiêu trên, Biscafun định hướng chính sách 

Marketing như sau: 
- Tăng sức cạnh tranh trong kinh doanh các sản phẩm bánh 
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kẹo của Công ty  
- Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thị phần của 

Công ty  
- Thực hiện các chính sách giá, phân phối và truyền thông có 

hiệu quả, có tác động bổ trợ cho nhau trong việc thực hiện chính sách 
Marketing của Công ty. 

2.2.2. Thị trường mục tiêu  
a. Cách thức phân đoạn thị trường đang áp dụng 
Biscafun đã phân đoạn thị trường chủ yếu dựa trên tiêu chí địa 

lý do đa phần các thống kê về doanh thu được thu thập theo các khu 
vực thị trường địa lý và các nỗ lực Marketing cũng cho thấy có phần 
nào có sự khác biệt giữa các khu vực này.  

b. Thị trường mục tiêu lựa chọn 
Thị trường tiêu thụ hiện tại của Biscafun tập trung ở miền 

Trung và miền Bắc (chiếm trên 80% doanh thu của Công ty) còn ở 
miền Nam chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ (15%). Qua đó, ta có thể thấy 
được thị trường mục tiêu hiện tại của Công ty là thị trường miền 
Trung và miền Bắc. 

2.2.3. Nội dung định vị sản phẩm của Công ty trên thị 
trường mục tiêu 

- Định vị dựa trên lợi ích sản phẩm:  
          -  Định vị dựa theo chất lượng và giá cả: Biscafun định vị 
“chất lượng cao/giá phải chăng’.tức là khách hàng sẽ nhận được 
nhiều hơn với mức giá như cũ hoặc nhận được như cũ với mức giá rẻ 
hơn. 

2.2.4.  Nội dung các chính sách Marketing bộ phận 
a. Chính sách sản phẩm 
v Chính sách chủng loại sản phẩm:  
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v  Chính sách chất lượng: 
v  Về mẫu mã, bao bì sản phẩm:  
v  Về phát triển sản phẩm mới:  
b. Chính sách giá 
- Chính sách định giá: 
 - Chính sách điều chỉnh giá: 
c. Chính sách phân phối 
v Kênh phân phối trực tiếp: 
 
 

 
v Kênh phân phối gián tiếp:  

 
 
 

 
 
 
d. Chính sách truyền thông cổ động  
v Quảng cáo 
v  Khuyến mãi 
v Bán hàng trực tiếp  
v  Quan hệ công chúng (PR) 
v Marketing trực tiếp 
2.2.5. Tài chính cho hoạt động Marketing trong thời gian 

qua 
 Hiện nay, ngân sách cho hoạt động Marketing của Công ty 
thay đổi qua các năm giao dịch từ 3% đến 4%/ doanh số. Con số này 

Công ty Người tiêu dùng 

 Kênh phân phối trực tiếp 

Đại lý 
trực tiếp 

 
Công ty 

Trung 
gian 1 

Trung 
gian 2 

Người 
tiêu 

dùng 

Cấu trúc giá thả nổi 
hoặc chiết khấu căn bản  

Giá sàn hoặc 
(100% - X%)  

 (100%+ X1%)   (100%+ X2%)  Giá trần đề nghị 
hoặc thả nổi  

Kênh phân phối gián tiếp – Mô hình đại lý 
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là rất thấp so với các đối thủ cạnh tranh trong khi giai đoạn này Công 
ty cần phải hoàn thiện chính sách Marketing để nâng cao khả năng 
cạnh tranh.  

Bảng 2.12. Chi phí Marketing/doanh thu từ năm 2009 -2011 
ĐVT: Triệu đồng 

Nội dung Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 
Doanh thu 252.480 326.190 390.910 
CP maketing 778 1.366 1.455 
Tỷ lệ (%) 0,30 0,42 0,37 

(Nguồn: Phòng thị trường của Công ty bánh kẹo Quảng Ngãi ) 
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

Nhìn chung, chính sách Marketing cho sản phẩm bánh kẹo tại 
Công ty bánh kẹo Quảng Ngãi tương đối hoàn chỉnh góp phần đưa 
Biscafun trở thành một trong những điển hình thành công nhất của 
doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi. Thương hiệu Biscafun giờ đây đã 
trở nên quen thuộc với người tiêu dùng cả nước.  

* Ưu điểm 
- Sản phẩm: Sử dụng công nghệ cao với dây truyền sản xuất 

hiện đại đưa ra các sản phẩm mới và tốt cho sức khỏe người tiêu 
dùng. 

+ Phát triển các sản phẩm cấp cao. 
+ Bao bì được thiết kế đẹp bắt mắt phù hợp với từng chủng 

loại sản phẩm. 
+ Đưa ra các sản phẩm mới 

- Giá: Các mức giá mà Biscafun đưa ra phù hợp với người tiêu 
dùng  

- Phân phối: Hệ thống phân phối rộng khắp trên cả  nước, các 
sản phẩm đến trực tiếp tay người tiêu dùng. 
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+ Xuất khẩu sang nước ngoài 
* Nhược điểm  
- Trong công tác định vị sản phẩm, Công ty chưa xác định rõ 

điểm khác biệt rõ nét của sản phẩm bánh kẹo so với đối thủ cạnh 
tranh. Công ty cần nhấn mạnh điểm khác biệt nào? 

- Sản phẩm: Sự đa dạng về mẩu mã, khối lượng ít. 
- Phân phối: Hệ thống phân phối chưa được mở rộng đặc biệt 

là các kênh thông qua đại lý. Doanh số đạt được thông qua kênh nay 
còn thấp. Bên cạnh đó các bước thiết lập và căn cứ để lựa chọn các 
đại lý thường qua loa và phiến diện. 

- Truyền thông cổ động: Công ty chưa áp dụng nhiều chính 
sách khuyếch trương mà mới chỉ dừng lại ở mức tuyên truyền, quảng 
cáo, mới chỉ là hỗ trợ chưa tạo dựng được hình ảnh sâu đậm về sản 
phẩm cũng như Công ty. 

 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Tác giả tiến hành phân tích môi trường bên trong của Công ty 
thông qua việc phân tích 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 cải tiến ,…) để tìm ra những 
điểm mạnh và điểm yếu. Trên cơ sở đó đưa ra những quyết định 
chính sách 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. 
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CHƯƠNG 3 
HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING  

SẢN PHẨM BÁNH KẸO TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO  
BISCAFUN 

3.1. MÔI TRƯỜNG MARKETING CỦA CÔNG TY TRONG 
THỜI GIAN TỚI 

3.1.1. Môi trường bên ngoài 
a. Môi trường vĩ mô 
Môi trường kinh tế 
Môi trường văn hoá - xã hội 
Môi trường tự nhiên 
Môi trường chính trị - pháp luật 
Môi trường công nghệ 
b. Môi trường ngành sản xuất bánh kẹo 
3.1.2. Môi trường bên trong 
Các nguồn lực của Công ty là nhân tố cạnh tranh vô cùng quan 

trọng, vì thế trong thời gian tới cần điều chỉnh cho phù hợp với điều 
kiện và hoàn cảnh mới của Công ty. Cụ thể: 

 - Tài chính  
- Nhận thức về thương hiệu của Công ty  
 - Đội ngũ nhân sự 
 - Công nghệ sản xuất sản phẩm 
3.1.3. Đánh giá chung 

Bảng 3.2. Phân tích ma trận SWOT 
Cơ hội(O): 
1. Kinh tế xã hội phát triển, thu nhập và 
sức mua gia tăng. 
2. Việc gia nhập vào WTO năm 2007 
có thể sẽ đem lại nhiều lợi ích cho các 

Đe dọa(T): 
1. Đối thủ cạnh tranh ngày càng 
lớn mạnh. 
2. Yêu cầu của khách hàng về 
sản phẩm ngày càng cao. 
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nhà xuất khẩu do các nước bạn hàng dỡ 
bỏ dẫn các rào cản thương mại đối với 
Việt Nam.  
3. Mức sống người dân không ngừng 
nâng cao và có xu hướng dùng hàng 
trong nước. 
4. Khoa học kĩ thuật hiện đại. 
5. Lạm phát luôn ở mức ổn định. 
6. Tiềm năng của thị trường nội địa lớn. 

3. Nguồn nguyên vật liệu khan 
hiếm làm cho giá nguyên vật 
liệu có xu hướng tăng. 
4. Cạnh tranh trên thị trường 
ngày càng gay gắt hơn. 
5. Có nhiều sản phẩm thay thế 

Điểm mạnh(S): 
1. Thương hiệu đã khẳng định được 
chỗ đứng trên thị trường. 
2. Hệ thống phân phối rộng khắp. 
3.Với 15 năm liền đạt danh hiệu hàng 
Việt Nam chất lượng cao (1996 - 2010)  
4. Ứng dụng được khoa học kĩ thuật 
vào sản xuất. 
5. Dây chuyền sản xuất hiện đại. 

Điểm yếu(W): 
1. Chưa khai thác hết được thị 
trường tiềm năng. 
2. Công tác Marketing chưa 
mạnh so với đối thủ cạnh tranh. 
3. Công nghệ thiết bị nhìn 
chung vẫn còn ở mức trung 
bình. 
4. Trình độ tay nghề của công 
nhân chưa cao. 

3.2. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH 
MARKETING 

3.2.1. Dự báo nhu cầu tiêu thụ bánh kẹo trong giai đoạn tới 
Bên cạnh tiêu dùng trong nước, triển vọng xuất khẩu bánh kẹo 

cũng khá sáng sủa trong thời gian tới. Theo số liệu thống kê, kim 
ngạch xuất khẩu bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc của Việt Nam 
tháng 6/2011 đạt gần 28,42 triệu USD, chiếm 0,4% tổng kim ngạch 
xuất khẩu các mặt hàng trong tháng, tăng 9,29% so với tháng trước, 
tăng 28,53% so với cùng tháng năm trước, nâng tổng kim ngạch xuất 
khẩu bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc 6 tháng đầu năm lên gần 
151,74 triệu USD, chiếm 0,39% tổng trị giá xuất khẩu, tăng 17,34% 
so với cùng kỳ năm trước. 
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Từ những nhận định trên Biscafun nhận thấy đó là cơ hội để 
mở rộng sản xuất kinh doanh đồng thời khẳng định thương hiệu gắn 
với các dòng sản phẩm chủ lực của mình, cạnh tranh khá tốt với sản 
phẩm trong và ngoài nước. 

3.2.2. Mục tiêu chính sách Marketing 
Công ty cần phải đạt những mục tiêu chính sách Marketing cơ 

bản phải đạt được từ đây đến năm 2015 như sau: 
 - Thị phần: Mục tiêu Công ty đề ra là chiếm lĩnh trên 20% thị 

phần của thị trường bánh kẹo cả nước. 
 - Doanh thu: Công ty phấn đấu năm sau cao hơn năm trước 

20% từ đây đến năm 2015, tuỳ vào tình hình từng năm. 
 - Chất lượng sản phẩm: nâng cao chất lượng sản phẩm, đa 

dạng hoá mẫu mã, chủng loại và bao bì sản phẩm.  
 - Các mục tiêu khác: tiếp tục giữ vững hệ thống phân phối 

hiện có tại các thị trường đạt mức tăng trưởng cao và ổn định. Tăng 
cường công tác tuyên truyền, cổ động và khuyếch trương thương 
hiệu Biscafun để mọi người đều biết đến. 

3.2.3. Định hướng chính sách Marketing 
Tác giả dựa vào ma trận SWOT để đưa ra định hướng chính 

sách Marketing cho Công ty trong thời gian tới. Qua những phân tích 
trên thì trong thời gian đến Công ty sẽ sử dụng chính sách mở rộng 
thị trường của mình để tăng thị phần và khả năng cạnh tranh vì Công 
ty đã có thương hiệu, hệ thống phân phối rộng khắp.  
3.3. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG VÀ LỰA CHỌN THỊ 
TRƯỜNG MỤC TIÊU 

3.3.1. Phân đoạn thị trường 
v Phân đoạn theo tiêu chí địa lý 
Trong thời gian qua, Công ty đã phân đoạn thị trường dựa vào 
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tiêu chí địa lý rất hiệu quả và phù hợp với xu hướng hiện nay,  thể 
hiện rõ nét ở chương 2 nên tác giả không phân tích tiêu chí này. 

v Phân đoạn theo tiêu chí nhân khẩu học 
- Dựa trên độ tuổi hoặc kết hợp của hai tiêu chí giới tính (nam 

và nữ) và độ tuổi để xác định nhóm khách hàng mục tiêu của Công 
ty như sau: Trẻ em, Thanh niên, Trung niên, Cao niên. 
  - Dựa trên thu nhập của đối tượng tiêu dùng: tầng lớp người có 
thu nhập cao; khá; trung bình và thấp. 

3.3.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu 
a. Đánh giá mức độ hấp dẫn của các đoạn thị trường 
Để đánh giá các phân đoạn thị trường cần xem xét ba yếu tố: 

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. Thang điểm dùng để đánh 
giá chạy từ nhỏ đến lớn, mức độ quan trọng theo thứ tự tăng dần. 

Bảng 3.3. Đánh giá các phân đoạn theo tiêu thức địa lý 

Yếu tố Miền Bắc Miền Trung 
Miền 

Nam 

Điểm  2 3 1 Quy mô và mức 

tăng trưởng Trọng số (0,3) 0,6 0,9 0,3 

Điểm  2 1 3 Mức độ hấp dẫn 

về cơ cấu Trọng số (0,3) 0,6 0,3 0,9 

Điểm  2 3 1 Mục tiêu, nguồn 

lực của DN Trọng số (0,4) 0,8 1,2 0,4 

Tổng 2,0 2,4 1,6 

  Dựa trên bảng đánh giá ta có thể lựa chọn hai thị trường mục 
tiêu đó là miền Trung và miền Bắc. 
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§ Đánh giá các phân đoạn theo nhân khẩu học: 
  - Theo độ tuổi không phân biệt giới tính, thu nhập, đại lý. 
  Dựa vào Bảng 3.3 ta có thể lựa chọn thị trường mục tiêu đó là 
trẻ em ở độ tuổi từ 3 đến 15; các phân đoạn còn lại là các khách hàng 
bổ sung. 

b. Lựa chọn thị trường mục tiêu 
v Theo tiêu thức phân khúc theo địa lý 
v Theo tiêu chí nhân khẩu học  
c. Tính thực tiễn của việc lựa chọn thị trường mục tiêu 
Dựa trên các cơ sở:  
- Tốc độ tăng trưởng của ngành hàng bánh kẹo đang tăng cao. 
- Xu hướng quan tâm đến sức khoẻ, sắc đẹp của khách hàng 

khi sử dụng thực phẩm đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt đối với phụ 
nữ có thu nhập trung bình trở lên. 

- Với lợi thế là Công ty chuyên sản xuất bánh kẹo đóng tại khu 
vực miền Trung Việt Nam, Biscafun có đủ năng lực để nghiên cứu 
và phát triển nhiều dòng sản phẩm mới để khai thác các phân đoạn 
thị trường khác nhau. 
3.4. ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM TRÊN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 

 + Với khách hàng mục tiêu là cả gia đình, với tâm điểm là trẻ 
em độ tuổi từ 3 đến 15 tuổi thì giá trị cốt lõi của sản phẩm bánh kẹo 
của Biscafun là “sẻ chia niềm vui và vì cộng đồng”. 

 + Khách hàng mục tiêu là phụ nữ ở độ tuổi từ 30 đến 51 không 
phân biệt địa lý. Chính sách định vị của Công ty là: chất lượng sản 
phẩm, giá cao hơn đối thủ cạnh tranh, sản phẩm này là “Bí quyết của 
sức mạnh tiềm ẩn bên trong của người phụ nữ tảo tần, nguồn gốc của 
hạnh phúc gia đình”. “khỏe mạnh” sẽ là giá trị cốt lõi của  Biscafun, 
đó cũng chính là mong muốn của người phụ nữ và là một nền tảng 
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quan trọng của hạnh phúc gia đình.  
3.5. HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING BỘ PHẬN 

3.5.1. Chính sách sản phẩm 
+ Chất lượng, chủng loại sản phẩm 
 + Đối với dịch vụ sau khi bán 
 + Phát triển sản phẩm mới 
+ Đa dạng hóa bao bì 
3.5.2. Chính sách giá 
+ Về sự điều chỉnh giá 
+ Về thay đổi giá 
3.5.3. Chính sách phân phối 
Vấn đề đặt ra là phải thực hiện quản trị kênh phân phối một 

cách tốt nhất nhằm đảm bảo sản phẩm của Công ty đến tay khách 
hàng mục tiêu một cách thuận lợi. 

+ Về tuyển chọn các thành viên trong kênh 
+ Về tổ chức và củng cố mạng lưới phân phối 
+ Về kích thích và đánh giá hiệu quả của các thành viên trong 

kênh 
3.5.4. Chính sách truyền thông cổ động 
Công ty phải quan tâm và cần xem đây là việc không thể tách 

rời trong hoạt động bán hàng của mình. Vấn đề là Công ty phải làm 
thế nào để có được sự lựa chọn và kết hợp một cách thông minh, phù 
hợp nhất các phương tiện truyền thông để có thể đạt được mục tiêu 
cho mình. 

+ Đối tượng cổ động 
Sau khi đã phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục 

tiêu, Công ty phải xây dựng một chính sách truyền thông thích hợp 
tác động đến các nhóm khách hàng mục tiêu mà mình muốn hướng 
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đến trong vùng thị trường đã chọn. Tuy nhiên, bên cạnh tập trung 
vào khách hàng mục tiêu thì Công ty phải hướng đến người mua tiềm 
năng, người sử dụng hiện thời,… 

+ Mục tiêu đề ra của giải pháp 
Nhằm khuyếch trương hình ảnh Biscafun và cung cấp thông 

tin tới các khách hàng mục tiêu, cụ thể:  
- Tiếp tục khắc hoạ thêm đậm nét hình ảnh thương hiệu Biscafun 

trong tâm trí người tiêu dùng, sẻ chia vị ngọt- tri ân cộng đồng. 
- Nhằm nâng cao nhận thức của khách hàng về Công ty để tạo 

thuận lợi cho việc bán hàng lâu dài. 
- Tiếp tục xây dựng cho các dòng sản phẩm từng tính cách 

riêng và truyền tải những giá trị của sản phẩm đến với khách hàng 
mục tiêu. Nhằm tạo ra sự nhận biết thương hiệu cao hơn. 
3.6. HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CHO HOẠT ĐỘNG 
MARKETING TRONG THỜI GIAN TỚI 

Ngân sách đóng vai trò rất quan trọng trong chiến dịch 
Marketing. Tóm lại, ngân sách là một yếu tố cần thiết để một chiến 
dịch Marketing vận hành. Tuy nhiên, ngân sách ít hay nhiều phụ 
thuộc vào mục tiêu của Công ty. Sự thành công của chính sách 
Marketing nằm ở chỗ khéo léo trong vận hành và tinh thần trách 
nhiệm của Công ty. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
Ở Chương 3, tác giả tiến hành phân tích môi trường bên ngoài 

(gồm môi trường vĩ mô và môi trường ngành); sử dụng mô hình 5 
lực lượng cạnh tranh của Michael E. Poter để phân tích ngành bánh 
kẹo. Từ những phân tích đó rút ra những cơ hội và đe dọa đối với 
Công ty. Bên cạnh đó, tác giả cũng tiến hành lựa chọn thị trường 
mục tiêu, phân đoạn thị trường theo những tiêu thức phù hợp.  



 24  

KẾT LUẬN  
 

Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, ranh giới giữa vùng miền, 
quốc gia, các thị trường khác nhau đã trở nên mờ nhạt, điều đó làm 
cho sản phẩm của Công ty đến tay người tiêu dùng một cách nhanh 
nhất. Và đồng nghĩa với điều đó là mức độ cạnh tranh ngày càng gay 
gắt không bó hẹp trong bất cứ thị trường đơn lẻ nào. Bên cạnh đó 
trong nền kinh tế nhiều thành phần đang trong thời kỳ quá độ, các 
Công ty nói chung và Biscafun nói riêng được đặt trong môi trường 
cạnh tranh gay gắt và khốc liệt hơn bao giờ hết. Cách duy nhất để 
doanh nghiệp tồn tại,  phát triển và thích ứng với thị trường, nắm bắt 
cơ hội và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh theo định hướng 
thị trường, phải tư duy theo lối tư duy Marketing. 

Sự thành công của Biscafun đã khẳng định được sự đúng đắn 
và tính sáng tạo trong chiến lược kinh doanh cũng như trong Chính 
sách Marketing của mình. 

Bên cạnh sự thành công đó vẫn còn một số tồn tại. Qua nghiên 
cứu và tìm hiểu, tác giả đưa ra những ý kiến đóng góp để giúp Công 
ty hoàn thiện hơn nữa chính sách mà Công ty đang theo đuổi. Cụ thể 
như sau: 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm. Liên tục đổi mới 
dòng, chủng loại sản phẩm, đặc biệt là dòng bánh mềm sôcôla. Điều 
này sẽ kích thích người tiêu dùng mua hàng nhiều hơn, đồng thời, 
tăng vòng đời sản phẩm lên nhiều hơn. 


