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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
Ngày nay trên phạm vi toàn thế giới, du lịch đã trở thành một 

nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống xã hội. Khi nền kinh tế 
khoa học, kĩ thuật ngày càng phát triển làm cho đời sống con người 
càng được nâng cao chính vì thế con người không chỉ muốn ăn ngon 
mặc đẹp mà còn muốn vui chơi giải trí, giao lưu tìm hiểu khám phá 
những điều mới lạ để nâng cao sự hiểu biết cũng như thỏa mãn về 
tinh thần. Điều đó đã thúc đẩy họ đến mọi nơi khác nhau để chiêm 
ngưỡng chinh phục khám phá thoả mãn về ước muốn của mình. 

Việt Nam ngày càng được thế giới biết đến như một điểm du 
lịch mới hấp dẫn và an toàn. Riêng với khu vực duyên hải Nam trung 
bộ có điều kiện tự nhiên đa dạng và độc đáo, môi trường hoạt động 
du lịch ngày càng thông thoáng. Nhà nước luôn chú trọng phát triển 
ngành công nghiệp du lịch trở thành ngành mũi nhọn, trong đó khu 
vực duyên hải Nam Trung bộ được xem là khu vực trọng tâm của sự 
phát triển du lịch. Năm 2011 được chọn là Năm Du lịch Quốc gia 
Duyên hải Nam Trung Bộ với chủ đề “Du lịch biển, đảo”. Tuy không 
thể sánh kịp tốc độ phát triển du lịch ở hai đầu đất nước, nhưng vài 
năm gần đây, một số tỉnh ở khu vực này đã phát huy lợi thế về biển 
đảo và sự đa dạng văn hóa, lịch sử để vươn lên thành điểm đến hấp 
dẫn. Năm Du lịch Quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ đang được kỳ 
vọng là cú hích để du lịch vùng khởi sắc và phát triển mạnh hơn.  

Nằm trong xu thế phát triển chung về du lịch của khu vực, du 
lịch Bình Định đang trên đường phấn đấu trở thành một địa phương 
mạnh về du lịch. Bình Định nói chung và thành phố Quy Nhơn  nói 
riêng được biết đến với những danh thắng nổi tiếng như Ghềnh 
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Ráng, đầm Thị Nại, bán đảo Phương Mai, đảo yến, bãi biển Quy 
Hòa… Ngoài ra, Bình Định còn là nơi có nét đặc trưng riêng về văn 
hóa lịch sử, được mệnh danh là “đất võ trời văn”, ẩm thực đa dạng 
phong phú, giao thông thuận lợi…Tuy nhiên các tiềm năng này vẫn 
chưa được khai thác một cách hiệu quả và cần phải có sự kết hợp 
giữa các công ty lữ hành để việc khai thác được hiệu quả hơn. 

Công ty lữ hành Miền Trung là đơn vị kinh doanh lữ hành có 
nguồn lực tốt. Tuy nhiên việc khai thác khách du lịch dòng sản phẩm 
city tour còn nhỏ lẻ, chưa tận dụng hết ưu đãi mà thiên nhiên ban 
tặng nơi đây. Do đó, công ty cần phát triển cho mình dòng sản phẩm 
du lịch thành phố cung cấp cho các hãng lữ hành trong và ngoài 
nước, từ đó nâng dần sự hợp tác, phát triển và sức cạnh tranh của 
công ty trên thị trường. Xuất phát từ những vấn đề trên tôi chọn đề 
tài: “Phát triển dịch vụ city tour tại thành phố Quy Nhơn ở công ty lữ 
hành  Miền Trung” làm luận văn tốt nghiệp của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 
Hệ thống hóa về lý luận phát triển sản phẩm mới trong ngành 

du lịch, cụ thể là các sản phẩm du lịch city tour. 
Đánh giá đúng thực trạng về sản phẩm du lịch, chính sách sản 

phẩm du lịch và chính sách phát triển sản phẩm mới của công ty thời 
gian qua. 

Phân tích và đề xuất chính sách phát triển sản phẩm mới thuộc 
nhóm các sản phẩm du lịch city tour của Công ty phục vụ cho định 
hướng phát triển kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu là các nội dung chính sách phát triển 

sản phẩm du lịch city tour tại công ty du lịch Miền Trung trên cơ sở 
quy trình phát triển sản phẩm mới. 

Phạm vi nghiên cứu của luận văn khi nghiên cứu thực trạng 
các sản phẩm, chính sách sản phẩm và chính sách phát triển sản 
phẩm mới của Công ty là trong những năm vừa qua; trong nghiên 
cứu đề xuất chính sách phát triển sản phẩm mới trong kinh doanh du 
lịch city tour tại công ty được giới hạn trong các định hướng trung 
hạn từ nay đến năm 2015, và các sản phẩm city tour đươc giới hạn ở 
tỉnh Bình Định. 

4. Phương pháp nghiên cứu 
Trong quá trình nghiên cứu, đề tài sử dụng phương pháp kế 

thừa các tài liệu, số liệu, phân tích các tài liệu đã có về tài nguyên, 
tiềm năng, thực trạng hoạt động của loại hình du lịch city tour. Điều 
tra, thu thập dữ liệu qua phiếu thăm dò thông tin du khách, phiếu 
điều tra đối tác lữ hành để tổng hợp phân tích các thông số phục vụ 
mục đích nghiên cứu. 

5. Bố cục của đề tài 
Đề tài gồm 3 chương như sau: 
Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ du lịch city tour. 
Chương 2: Sản phẩm du lịch city tour và thực trạng chính sách 

phát triển sản phẩm mới của Công ty lữ hành Miền Trung. 
Chương 3: Phát triển sản phẩm du lịch city tour tại thành phố 

Quy Nhơn ở Công ty lữ hành Miền Trung. 
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6. Tổng quan của tài liệu nghiên cứu 
Qua tham khảo một số luận văn Thạc sỹ kinh tế - chuyên 

ngành Quản trị kinh doanh với các đề tài có liên quan đến lĩnh vực 
hoàn thiện phát triển dịch vụ du lịch đã bảo vệ tại Trường Đại Học 
Đà Nẵng từ năm 2009 đến năm 2011. 

- Đề tài “ Phát triển sản phẩm du lịch tàu biển tại công ty lữ 
hành Vitours”, tác giả  Phạm Tường Hưng, do cán bộ hướng dẫn 
khoa học TS.Đỗ Ngọc Mỹ, thực hiện năm 2010.  

- Đề tài “Chiến lược phát triển loại hình du lịch Caravan tại 
công ty lữ hành Vitours.”, tác giả Lê Tấn Thanh Tùng, do cán bộ 
hướng dẫn khoa học TS.Trương Sỹ Quý, thực hiện năm 2011. 

Những đề tài trên các tác gỉa đã sử dụng phương pháp chủ yếu 
là phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh để phân tích và đánh giá 
các kết quả số liệu thống kê trong quá khứ từ đó rút ra những ưu 
nhược điểm, đánh giá những mạnh, điểm yếu của công ty để làm cơ 
sở đưa ra những giải pháp nhằm phát triển sản phẩm dịch vụ tại   
công ty. 

Với đề tài “Phát triển dịch vụ city tour tại thành phố Quy 
Nhơn ở Công ty lữ hành Miền Trung”, đây là một đề tài tương đối 
mới hiện chưa được nghiên cứu, nhưng được sự tư vấn và giúp đỡ 
tận tình của cán bộ hướng dẫn khoa học TS.Nguyễn Hiệp tác gỉa đã 
chọn đề tài này để thực hiện nghiên cứu cho luận văn Thạc sỹ kinh tế 
- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Để thực hiện nghiên cứu tác 
gỉa sẽ dựa trên cơ sở tham khảo từ một số luận văn đã nghiên cứu tại 
trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng đã bảo vệ từ năm 2009-2011, dựa 
trên nền tảng cơ sở lý luận của những đề tài đó và trên cơ sở tham 
khảo từ nhiều nguồn tài liệu, sách tham khảo biên soạn mới nhất về 



 5
chính sách sản phẩm trong hoạt động marketing du lịch của công ty 
du lịch, đó là các giáo trình giảng dạy tại các trường đại học (Trường 
đại học kinh tế Đà Nẵng, trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội), 
cùng một sách của một số học gỉa đã được biên soạn và được biên 
dịch từ tài liệu nước ngoài, tác gỉa đã chọn lọc để tiến hành nghiên 
cứu đề tài này.  

Trong chương 1. Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ du lịch 
city tour 

Tác giả đã tham khảo và trích dẫn từ một số nguồn tài liệu, cụ 
thể: Từ sách giáo trình giảng dạy, chủ yếu tham khảo sách giáo trình 
từ Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng do tập thể tác giả giảng viên của 
trường đại học kinh tế Đà Nẵng biên soạn dùng để giảng dạy, như 
Bài giảng Quản trị kinh doanh lữ hành, khoa TMDL Đại học kinh tế 
Đà nẵng, Giáo trình quản trị Marketing (biên soạn năm 2010); Giáo 
trình Marketing căn bản của PGS.TS Nguyễn Thị Như Liêm;  Giáo 
trình Quản lý đổi mới và phát triển sản phẩm mới do Vũ Quế Hương 
biên soạn; Giáo trình Marketing du lịch được biên soạn bởi PGS.TS 
Nguyễn Văn Mạnh và TS. Nguyễn Đình Hòa, Nguyễn Quốc Thịnh, 
Nguyễn Thành Trung do NXB Đại học Kinh tế quốc dân phát hành; 
Giáo trình Marketing du lịch do Thạc sĩ Trần Ngọc Nam và Trần 
Huy Khang biên soạn, NXB Hồng Đức.. 

Ngoài ra, tác giả còn tham khảo một số tài liệu khác trên 
internet như: www.kienthuckinhte.com;www.en.wikipedia.org–suply 
chain management;   Thời báo kinh tế Sài Gòn, Tạp chí kinh tế và dự 
báo… 
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Tại chương 2. Sản phẩm du lịch city tour và thực trạng triển 

khai chính sách phát triển sản phẩm mới ở Công ty lữ hành Miền 
Trung 

Để thực hiện nghiên cứu thực trạng chính sách sản phẩm tại 
Công ty Lữ Hành Miền Trung tác giả đã đi sâu nghiên cứu phân tích 
số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn công ty nói chung và 
thực trạng triển khai chính sách sản phẩm tại công ty trong thời gian 
qua dựa trên số liệu từ các năm 2009-2011, tác gỉa sử dụng phương 
pháp tổng hợp để phân tích, so sánh và đánh giá các số liệu từ đó đưa 
ra đánh giá nhận xét. Đối với chính sách sản phẩm hiện tại công ty 
sử dụng các chính sách liên quan đến danh mục sản phẩm; chính 
sách sản phẩm mới; và các chính sách marketing liên quan. Tác gỉa 
sẽ đi sâu phân tích đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại 
cần khắc phục trong thực trạng khai thác khách city tour từ đó để làm 
cơ sở cho việc phát triển dịch vụ city tour 

Tại chương 3 Phát triển sản phẩm du lịch city tour tại thành 
phố Quy Nhơn ở Công ty lữ hành Miền Trung 

Dựa trên cơ sở lý luận về sản phẩm và chính sách sản phẩm 
mới trong hoạt động marketing của doanh nghiệp nêu trong chương 
một và những mặt còn hạn chế trong công tác chính sách sản phẩm 
của công ty du lịch Miền Trung, trong chương này tác gỉa sẽ đưa ra 
những giải pháp mang tính định hướng với mục đích nhằm hoàn phát 
triển dịch vụ city tour tại Công ty Lữ Hành Miền Trung trong thời 
gian tới. 

Để thực hiện nghiên cứu trong chuơng này tác gỉa sẽ trình bày 
một số căn cứ để làm cơ sở cho việc phát triển dịch vụ city tour tại 
công ty du lịch Miền Trung, cụ thể:  
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- Trình bày những tiền đề để phát triển dịch vụ city tour tại 

công ty du lịch Miền Trung. Trong đó nêu lên xu hướng phát triển 
của ngành du lịch nói chung, khả năng phát triển du lịch của thành 
phố Quy Nhơn,  phân tích những điểm mạnh điểm yếu của công ty 
trong việc phát triển dịch vụ này. 

- Căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Bình Định ( 
Sở Văn hóa thể thao và du lịch Bình Định) dự báo về lượng khách du 
lịch đến với Bình Định trong giai đoạn 2010-2015 

 - Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty lữ 
hành Miền Trung 2015, căn cứ vào những cơ hội, thách thức. Dựa 
vào những điểm mạnh, điểm yếu và những tồn tại trong công tác 
quản trị chính sách sản phẩm tại công ty. 

Từ những căn cứ trên, tác giả đưa ra những giải pháp thiết 
thực nhằm phát triển  sản phẩm mới tại Công ty lữ hành Miền Trung 
trong thời gian tới, với mục tiêu: đáp ứng nhu cầu  của khách du lịch, 
tăng sự phong phú trong các sản phẩm du lịch của công ty, thu hút du 
khách, gia tăng thị phần cho công ty, gia tăng doanh thu và lợi 
nhuận, nâng cao hiệu quả kinh doanh.  
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CHƯƠNG 1  

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH 
CITY TOUR 

1.1. KHÁI QUÁT VẾ CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM MỚI CỦA 
CÔNG TY DU LỊCH 

1.1.1. Khái niệm là sản phẩm mới 
a) Khái niệm sản phẩm 
- Khái niệm sản phẩm theo quan điểm truyền thống: Sản phẩm 

là tổng hợp các đặc tính vật lý học, hoá học, sinh học... có thể quan 
sát được, dùng thoả mãn những nhu cầu cụ thể của sản xuất hoặc đời 
sống.  

- Khái niệm sản phẩm theo quan điểm của MARKETING: Sản 
phẩm là thứ có khả năng thoả mãn nhu cầu mong muốn của khách 
hàng, cống hiến những lợi ích cho họ và có thể đưa ra chào bán trên 
thị trường với khả năng thu hút sự chú ý mua sắm và tiêu dùng. Theo 
đó, một sản phẩm được cấu tạo và hình thành từ hai yếu tố cơ bản là 
yếu tố vật chất và yếu tố phi vật chất. 

b) Khái niệm sản phẩm mới 
Sản phẩm mới là hàng hóa, dịch vụ  hay ý tưởng mà bộ phận 

khách hàng tiềm ẩn tiếp nhận chúng như một cái gì đó mới mẽ. Sản 
phẩm mới có thể đã có mặt trên thị trường trong một thời gian nào 
đó, nhưng ta quan tâm đến điều người tiêu dùng làm thế nào nhận 
biết được nó lần đầu tiên và quyết định có chấp nhận nó hay không. 

c) Phân loại sản phẩm mới 
- Đứng trên góc độ quản trị, sản phẩm mới thành 2 loại 
+ Sản phẩm mới tương đối 
+ Sản phẩm mới tuyệt đối 
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- Theo quan điểm của tác giả Booz, Allen và Hamilton thì có 6 

loại sản phẩm mới đối với doanh nghiệp và thị trường. 
+ Sản phẩm mới đối với thế giới 
+ Loại sản phẩm  
+ Bổ sung sản phẩm hiện có 
+ Cải tiến sản phẩm hiện có 
+ Sản phẩm được định vị lại 
+ Sản phẩm giảm chi phí 
1.1.2. Chính sách sản phẩm mới của công ty du lịch 
+ Một là, hình thành và phát triển sản phẩm 
+ Hai là, các quyết định chiến lược sản phẩm. 
1.1.3. Vai trò của sản phẩm mới  
a) Đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng 
b) Phát triển doanh thu 
c) Định hướng sự phát triển 

1.2. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI CỦA CÔNG TY 
DU LỊCH 

1.2.1. Quy trình phát triển sản phẩm mới 
Bước 1: Hình thành ý tưởng 
Bước 2: Sàng lọc ý tưởng 
Bước 3: Phát triển và thử nghiệm quan niệm sản phẩm 
Bước 4: Phát triển chiến lược marketing 
Bước 5: Phân tích kinh doanh 
Bước 6:  Phát triển sản phẩm 
Bước 7: Thử nghiệm thị trường 
Bước 8: Thương mại hóa sản phẩm 
1.2.2. Nội dung các bước phát triển sản phẩm mới 
a) Hình thành ý tưởng 
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b) Sàng lọc ý tưởng 
c) Phát triển và thử nghiệm quan niệm sản phẩm 
d) Hoạch định chiến lược marketing 
e) Phân tích kinh doanh 
 f) Thử nghiệm thị trường 
k) Thương mại hóa sản phẩm 

1.3. KHÁI QUÁT SẢN PHẨM DU LỊCH VÀ SẢN PHẨM DU 
LỊCH CITY TOUR  

1.3.1 Sản phẩm du lịch 
a) Khái niệm 
Theo Michael M. Coltman thì: “Sản phẩm du lịch là một tổng 

thể bao gồm các thành phần không đồng nhất hữu hình và vô hình. 
Sản phẩm du lịch có thể là một món hàng cụ thể như thức ăn, hoặc 
một món hàng không cụ thể như chất lượng phục vụ, bầu không khí 
tại nơi nghỉ mát”. 

b) Đặc trưng của sản phẩm du lịch 
c) Các yếu tố cấu thành sản phẩm du lịch 
1.3.2. Sản phẩm du lịch city tour 
a) Khái niệm về du lịch city tour 
- Khái niệm: Chương trình du lịch citytour là một chương 

trình du lịch được thiết kế nhằm thoả mãn nhu cầu tìm hiểu và 
khám phá về một thành phố nào đó. City tour là sản phẩm du lịch 
mà các thành phố có nền du lịch phát triển chú trọng, quan tâm và 
các doanh nghiệp lữ hành cố gắng khai thác sản phẩm đặc thù của 
thành phố.  

c) Tính chất của city tour 
d) Mục đích của city tour 
e) Điều kiện để phát triển du lịch city tour 
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CHƯƠNG 2 
SẢN PHẨM DU LỊCH CITY TOUR VÀ THỰC TRẠNG 
CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM DU LỊCH CITY TOUR CỦA 

CÔNG TY LỮ HÀNH MIỀN TRUNG 
 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY DU LỊCH MIỀN TRUNG 
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty lữ hành 

Miền Trung 
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty lữ hành Miền 

Trung 
a) Chức năng của công ty 
b) Nhiệm vụ của công ty 
2.1.3. Tình hình sử dụng nguồn lực của công ty 
a) Tình hình sử dụng lao động 
b) Tình hình sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị 
c) Tình hình tài chính của công ty 
2.1.4. Các sản phẩm và dịch vụ của công ty lữ hành Miền 

Trung 
2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh lữ hành của công ty 

lữ hành Miền Trung 
a) Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ 2009 - 2011 
b) Cơ cấu doanh thu của Công ty lữ hành Miền Trung 

2.2. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM CITY TOUR CỦA 
CÔNG TY LỮ HÀNH MIỀN TRUNG 

2.2.1. Chính sách về danh mục và chủng loại sản phẩm 
- Các hệ thống các chương trình du lịch city tour của Công ty  
Chương trình 1: QUY NHƠN XINH ĐẸP (tour trong 

ngày) 
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Chương trình 2:  QUY NHƠN – PHỐ BIỂN (Ăn ba bữa)  
Chương trình 3: PHƯƠNG MAI – ĐIỂM HẸN (Ăn ba 

bữa) 
- Những đóng góp do du lịch city tour mang lại 
- Đánh giá chính sách về danh mục và chủng loại sản phẩm. 
2.2.2. Chính sách về chất lượng sản phẩm 
a. Về hệ thống dịch vụ đáp ứng du lịch 
- Về dịch vụ vận chuyển,  -  Về dịch vụ lưu trú 
- Về dịch vụ ăn uống,        -  Về dịch vụ hướng dẫn viên 
b. Về đào tạo và phát triển nhân sự 
2.2.3. Chính sách về thương hiệu sản phẩm  
Công ty đã có những chính sách về thương hiệu cho mọi sản 

phẩm của mình nhằm có được sự uy tín cần thiết của một công ty du 
lịch. Với khẩu hiệu “Nhà tổ chức du lịch chuyên nghiệp”, Công ty cố 
gắng đem lại cho du khách sự thoải mái và hài lòng theo một cách 
chuyên nghiệp nhất 

2.2.4. Chính sách triển khai sản phẩm dịch vụ mới 
Vào giai đoạn 2005-2010, các sản phẩm của city tour của 

Công ty lữ hành Miền Trung tương đối giống các công ty kinh doanh 
lữ hành khác trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2010, Công ty đã có sự đột 
phá khi xúc tiến các tour khám phá biển đảo trên đại bàn thành phố, 
tự thiết kế tấm ván trượt phù hợp với địa hình đồi cát, sắm thiết bị 
dụng cụ để ngắm san hô.  

Dự kiến trong thời gian tới, công ty sẽ thiết kế tour trong thành 
phố với thời gian linh hoạt hơn, phương tiện phong phú hơn, bổ sung 
các địa điểm mới được khai phá vào các chương trình du lịch hiện 
có.  
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CHƯƠNG 3 
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH CITY TOUR             

TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN Ở CÔNG TY LỮ HÀNH 
MIỀN TRUNG 

 

3.1 NHỮNG TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH CITY 
TOUR Ở CÔNG TY LỮ HÀNH MIỀN TRUNG 

3.1.1. Môi trường kinh doanh ngành du lịch của công ty 
a) Môi trường vĩ mô 
b) Môi trường ngành du lịch 
3.1.2. Khả năng phát triển du lịch của thành phố Quy 

Nhơn 
- Vị trí địa lý 
- Điều kiện tự nhiên 
- Ẩm thực 
- Tài nguyên du lịch nhân văn 
- Hệ thống giao thông 
3.1.3 Phương hướng chiến lược về chính sách sản phẩm 

city tour của công ty du lịch Miền Trung 
a) Phương hướng hoạt động kinh doanh của công ty 
- Thiết kế những sản phẩm mới. 
-  Phương hướng xây dựng, đổi mới công nghệ, cơ sở vật chất 

kỹ thuật. 
- Tăng cường quảng bá phát triển thị trường. 
- Phương hướng phát triển nhân sự.  
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- Tập trung khai thác các mảng chính: khai thác tour trực tiếp, 

nối tour…hoàn thiện các tour mới để làm tiền đề cho các tour tiếp 
theo. 

b) Mục tiêu của công ty trong thời gian tới 
- Nâng cao chất lượng tất cả dịch vụ mà công ty cung ứng. 
- Đáp ứng nhu cầu thị trường với chi phí thấp nhất. 
- Chăm lo đời sống của nhân viên. 
- Đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường khách. 

3.2. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH CITY TOUR 
CỦA CÔNG TY LỮ HÀNH MIỀN TRUNG 

3.2.1 Mục tiêu và tiến trình nghiên cứu 
a) Mục tiêu nghiên cứu 
b)Tiến trình nghiên cứu 
3.2.2 Nội dung phát triển sản phẩm du lịch city tour của 

công ty lữ hành Miền Trung 
a) Hình thành ý tưởng 
Theo khảo sát, hơn 50% đápviên chọn sở thích vui chơi, giải 

trí và muốn khám phá. Từ đó có thể đưa ra các ý tưởng nhằm thỏa 
mãn mong muốn khám phá của du khách.  

- Tham quan tìm hiểu văn hoá địa phương. (35% đồng ý) 
- Tham gia các hoạt động mua sắm. (100% khách có nhu cầu) 
-  Thưởng thức đặc sản địa phương. (100% khách có nhu cầu) 
- Tham gia các hoạt động trong quá trình tham quan như tắm 

biển, câu cá, trượt cát… 
Ý tưởng 1: Hiện đại hóa các chương trình du lịch hiện có. 
Ý tưởng 2: Công ty sẽ xây dựng các sản phẩm du lịch sinh thái 

mới. 
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- Sản phẩm du lịch city tour khám phá thành phố về đêm 
- Sản phẩm du lịch khám phá thành phố với điểm nhấn là các 

hoạt động gắn liền với biển đảo thiên nhiên thú vị 
b. Sàng lọc ý tưởng 
Để đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp thì ý tưởng đó 

phải thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch. 
Kết quả xem xét 2 ý tưởng trên như sau: 
Đối với ý tưởng 1: Các sản phẩm du lịch city tour hiện tại của 

Công ty  đơn điệu, và có phần không khác biệt so với sản phẩm của 
các đối thủ. Nếu thực hiện cải tiến lại sản phẩm thì ưu điểm của ý 
tưởng này là tiết kiệm chi phí, dễ dàng thực hiện.  

Đối với ý tưởng 2: Việc tạo ra một sản phẩm mới hoàn toàn có 
thể tốn kém hơn, nhưng cần có bước đột phá để ngăn ngừa cạnh 
tranh, đồng thời khẳng định vị thế của sản phẩm, cũng như doanh 
nghiệp trên thị trường du lịch city tour. Bên cạnh đó, khách du lịch 
cũng đang mong chờ một sản phẩm du lịch mới đáp ứng nhu cầu 
thực sự vui chơi, giải trí, khám phá thiên nhiên. c) Phát triển và thử 
nghiệm quan niệm sản phẩm 

- Phát triển quan niệm sản phẩm 
- Quan niệm sản phẩm cần phải 
+ Nói lên được nét đặc trưng của ý tưởng. 
+ Tạo ra sự thu hút tốt nhất đối với khách du lịch – tạo nên sự 

khác biệt trong sản phẩm. 
+ Giá trị mang lại cho khách hàng là bền vững. 
- Khái niệm chương trình du lịch city tour: là một chương trình 

du lịch  vòng quanh thành phố với những danh thắng nổi tiếng, 
thưởng thức ẩm thực và khám phá nét đặc trưng văn hóa của địa 
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phương. Chương trình khám phá thành phố về đêm với vẻ đẹp lung 
linh của thành phố, từ đường Quy Nhơn sông Cầu nhìn xuống thấy 
cả thành phố, đến bán đảo Phương Mai với cây cầu vượt biển dài 
nhất nước, hay dạo quanh ven biển... 

- Khái niệm sản phẩm du lịch city tour: : Một chương trình 
khám phá thành phố mang tính chất thuần giải trí, tận hưởng bên gia 
đình và người thân, đáp ứng đúng nhu cầu giải trí của du khách. 
Chương trình du lịch sẽ đưa khách đi ngắm cảnh, đưa khách đi tìm 
hiểu văn hóa địa phương, giao lưu cùng người dân, tham gia hoạt 
động vui chơi giải trí, thưởng thức đặc sản và mua sắm... 

- Thử nghiệm quan niệm. 
- Tổ chức một buổi thuyết minh cho các khách hàng mục tiêu. 
- Mô tả về sản phẩm mới qua tập gấp có minh họa, giải thích ý 

tưởng cho khách hàng hiểu rồi từ đó xem xét phản ứng của họ. 
- Phỏng vấn chuyên sâu nhóm khách hàng mục tiêu từ những 

thử nghiệm quan niệm ở trên. 
- Phỏng vấn các chuyên gia. 
d) Hoạch định chiến lược marketing 
- Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu. 
- Phân đoạn thị trường: Qua phân tích về đặc điểm sản phẩm 

cũng như khảo sát mục đích, nhu cầu đi du lịch, độ tuổi, mức độ 
đồng ý của sản phẩm có thể chọn đoạn thị trường giá trung bình và 
cao. 

Thị trường mục tiêu: Qua thống kê có thể thấy thị trường mục 
tiêu của các sản phẩm du lịch city tour là khách du lịch trong nước và 
quốc tế có độ tuổi từ 20 đến 45 tuổi. Các đối tượng khách này 
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thường tập trung vào khách MICE, du khách nước ngoài đặt chân 
đến Bình Định và người dân trong địa bàn tỉnh.  

- Chiến lược định vị sản phẩm. 
Chiến lược định vị sản phẩm cho thị trường mục tiêu vừa dựa 

vào định vị chung theo định vị của Công ty lữ hành Miền Trung.  
Công ty hướng đến một hình ảnh đa dạng về sản phẩm và 

chuyên nghiệp cách thức tổ chức với khẩu hiệu “Nhà tổ chức du lịch 
chuyên nghiệp”. 

 - Định vị sản phẩm 
Từ việc phân tích trên, ta có thể đưa ra chiến lược định vị cho 

“sản phẩm du lịch city tour” là sản phẩm du lịch thành phố với hình 
thức mới kết hợp vui chơi giải trí. 

- Chiến lược Marketing cho thị trường mục tiêu. 
Chiến lược sản phẩm. 
Trong chiến lược khác biệt hoá thì việc xây dựng sản phẩm 

độc đáo, hấp dẫn du khách là một điều rất quan trọng. Sản phẩm của 
công ty phải được định vị rõ ràng trên phân đoạn thị trường này và 
chi tiết cụ thể được thực hiện như sau. 

Các sản phẩm thiết kế nên dựa vào lợi thế du lịch biển đảo và 
các tài nguyên nhân văn vì đó là những đặc trưng khi nhắc đến Bình 
Định nói chung và Quy Nhơn nói riêng 

- Tạo sự khác biệt về chất lượng dịch vụ 
+ Cung cấp các dịch vụ gia tăng chu đáo đối với các du khách 

của mình. 
+ Có sự lựa chọn giữa các cơ sở cung cấp để từ đó tìm ra 

những cơ sở có chất lượng phục vụ tốt nhất. 
- Dẫn đạo thị trường về sản phẩm mới 
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Trên cơ sở phân tích trên, tác giả đề xuất phát triển sản phẩm 

theo 2 hướng: 
(1) Xây dựng chương trình du lịch city tour về đêm 
Xây dựng các chương trình du lịch tham quan các địa điểm 

đặc trưng của thành phố khi về đêm, ngắm toàn thành phố toàn cảnh 
ở nhiều góc độ khác nhau, bằng các phương tiện linh hoạt kết hợp 
thưởng thức ẩm thực Bình Định và mua sắm tại chợ đêm hay công ty 
mua sắm tùy theo sở thích của du khách.  

(2) Xây dựng các chương trình city tour kết hợp khám phá, vui 
chơi, giải trí 

Vẫn là tham quan những địa điểm không thể thiếu khi đến 
Quy Nhơn nhưng thêm điểm nhấn để du khách thực sự thoải mái là 
được tham gia vào các hoạt động vui chơi khi tham quan như lặn san 
hô, trượt cát, câu cá, tắm biển. Phương tiện khi tham gia chương 
trình du lịch này rất phong phú như xe máy, xích lô, xe buýt, xe ô tô 
và tham quan tren biển có ghe tàu… thưởng thức đặc sản và mua 
sắm... Tất nhiên không thể thiếu được việc mua sắm đặc sản địa 
phương và thưởng thức ẩm thực nơi đây. 

- Chiến lược về giá. 
- Chiến lược giá theo mùa. 
- Chiến lược giá chiếc khấu khối lượng. 
- Chiến lược phân phối. 
Để đẩy mạnh khai thác thị trường mục tiêu cần xây dựng hệ 

thống kênh phân phối sản phẩm tạo sự thuận tiện khi cung cấp thông 
tin và bán sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Mục tiêu của kênh 
phân phối là tăng mức độ tiếp cận của thị trường về thông tin với các 
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sản phẩm du lịch của công ty. Với mục tiêu đó công ty đẩy mạnh 
kênh phân phối trực tiếp và gián tiếp cho thị trường mục tiêu. 

1) Chiến lược phân phối trong giai đoạn giới thiệu sản phẩm. 
Qua phân tích ta thấy rằng, số khách đi du lịch bằng cách liên 

hệ với công ty du lịch để mua tour thiết kế sẵn chiếm 20 % và liên hệ 
công ty để thiết kế tour cho mình là 35 %. Đây là cơ hội để Công ty  
đưa ra những sản phẩm du lịch thiết kế sẵn có với các dịch vụ trọn gói, 
và riêng lẻ. 

Vì vậy trong giai đoạn đầu tung ra sản phẩm, công ty nên sử 
dụng kênh phân phối trực tiếp, không thông qua trung gian nhằm 
kiểm soát chặt chẽ hoạt động tiêu thụ, giảm thiểu các chi phí hoa 
hồng.  

2) Chiến lược phân phối trong giai đoạn phát triển sản phẩm 
* Chiến lược cổ động. 
Công chúng mục tiêu:  
- Du khách từ các nơi đến Bình Định ( khách quốc tế và khách 

nội địa) 
- Người dân địa phương. 
Mục tiêu truyền thông:  
Tuyên truyền hiệu quả về thông điệp của các sản phẩm mới. 

Mục tiêu của chương trình truyền thông cổ động là nhằm tác động 
vào những phản ứng của khách hàng mục tiêu theo mô hình “chấp 
nhận đổi mới”. 

* Chiến lược về con người. 
Công ty cần phải thực hiện tuyển chọn những hướng dẫn viên 

có hiểu biết sâu sắc về thành phố, năng động, sôi nổi, nhiệt tình; 
trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cho họ về sản phẩm mới, am hiểu 
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về văn hoá; có kiến thức các môn khoa học tự nhiên như sinh vật, địa 
lý; cách ứng xử,… 

Ngoài ra, đội ngũ nhân viên làm việc tại văn phòng điều hành 
cũng đóng vai trò khá quan trọng 

e) Phân tích triển vọng hiệu quả kinh doanh. 
-  Doanh thu dự toán 

Bảng 3.4. Doanh thu dự toán 

Tháng 
Lượt khách  

Doanh thu  
(đvt: 1000 đồng) 

Ngày Tháng Ngày Tháng  

1 03 90 1.500 45.000 

2 03 90 1.500 45.000 

3 01 30 500 15.000 

4 01 30 500 15.000 

5 01 30 500 15.000 

6 04 120 2.000 60.000 

7 05 150 2.500 75.000 
8 05 150 2.500 75.000 

9 03 90 1.500 45.000 

10 01 30 500 15.000 

11 02 60 1.000 30.000 

12 01 30 500 15.000 

Tổng            900           450.000 

Nguồn: Tác giả dự toán 
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d) Dự toán chi phí trong một ngày của một sản phẩm du 
lịch. 

Bảng 3.5. Dự toán chi phí trong một ngày của một sản phẩm              
du lịch 

Chi phí cơ bản trong 1 ngày của một chương trình du lịch city tour 

Chi phí  

Chi phí vận chuyển .  100.000đ/khách. 

Chi phí các dịch vụ vui chơi, giải trí, tham 
quan, bảo hiểm 

200.000đ/khách/1 
ngày 

Chi phí ăn uống 
150.000đ/khách/1 
ngày 

Chi phí điều hành Tour 5% doanh thu 

Thuế VAT 10% doanh thu 

Nguồn: Tác giả dự toán. 
Từ bảng dự toán chi phí trong 1 ngày cho một khách du lịch có 

thể ước tính sơ bộ chi phí trong 1 ngày của một khách là từ 300.000 
đồng đến 600.000 đồng. Như vậy lợi nhuận trong một năm của công 
ty sẽ là = Doanh thu – ( chi phí của 1 khách/ngày * lượt khách trong 
1 năm). Lợi nhuận của công ty sẽ từ 100.000.000 đồng đến 
135.000.000 đồng năm  

Với tình hình khách du lịch ngày càng tăng thì mức doanh thu 
và lợi nhuận của công ty cũng sẽ tăng cao hơn. 

f) Phát triển sản phẩm. 
- Liên kết với các bộ phận khác trong hệ thống sản xuất chương 

trình du lịch của công ty để tập trung nguồn lực triển khai các thiết kế 
thành sản phẩm hoàn thiện 
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- Điều chú trọng nhất của việc thiết kế các sản phẩm du lịch 

city tour là tạo ra cho được các sản phẩm đặc sắc thu hút khách du 
lịch 

g) Thực nghiệm thị trường. 
Trong cuộc điều tra 189 người, có 69 người biết đến Công ty 

lữ hành Miền Trung chiếm tỉ lệ 36 %. Hầu hết họ đánh giá các sản 
phẩm du lịch city tour này là các sản phẩm du lịch khám phá văn hóa 
địa phương chiếm 56 %, sản phẩm du lịch khám phá thiên nhiên 
phong cảnh tại địa phương chiếm 25%, sản phẩm du lịch nghỉ ngơi 
thư giãn thuần túy chiếm 20%... 

Du khách thường đi du lịch vào các kỳ nghỉ trong năm (35%) 
và loại hình du lịch du khách dự định tham gia trong thời gian là du 
sinh thái biển đảo (35%). Đây chính là điều kiện thuận lợi tạo lợi thế 
để phát triển vào kỳ nghỉ hè 2012. 

Ý kiến đóng góp: mức giá phù hợp với chất lượng, chương 
trình thiết kế mới lạ, độc đáo,… mong muốn chương trình hoàn thiện 
hơn để đáp ứng, thỏa mãn nhu cầu khách hàng tốt nhất. Trong đó, 
mọi người cho rằng yếu tố chất lượng luôn đóng vai trò quan trọng 
(100%), tiếp đến là yếu tố về giá (85%). Ngoài ra còn kể đến các yếu 
tố liên quan như cơ sở vật chất, mức độ tiện nghi, mức độ an toàn, 
tính độc đáo của chương trình. Muốn nhiều du khách biết đến Công 
ty cần có các chương trình marketing hợp lý, qua khảo sát cho thấy 
rằng 77% du khách cho rằng đây là một yếu tố cần thiếtkhi lựa chọn 
một sản phẩm du lịch.  

Cách tiến hành thử nghiệm:Tất cả các đối tượng trên đều tham 
gia một tour du lịch.  
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h) Thương mại hóa sản phẩm 
-  Thời điểm 
-  Khu vực địa lý. 
-  Thị trường mục tiêu 
-  Chiến lược tung ra thị trường. 
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KẾT LUẬN 

 
Thành phố Quy Nhơn nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung 

được mệnh danh là đất võ trời văn với địa hình, cảnh quan hết sức đa 
dạng, độc đáo, tài nguyên nhân văn đa dạng với cái nôi của nghệ 
thuật tuồng và là quê hương của anh hùng áo vải cờ đào Quang 
Trung – Nguyễn Huệ. Tuy nhiên du lịch Bình Định vẫn chưa tương 
xứng với tiềm năng của nó, do đó các doanh nghiệp lữ hành trên địa 
bàn tỉnh cần phát huy, phát triển các tour du lịch nhằm quảng bá du 
lịch cho tỉnh nhà. 

Nhu cầu du lịch của khách đã và đang phát triển mạnh tạo cơ 
hội phát triển các loại hình du lịch trong đó có du lịch city touri. Hiện 
nay các sản phẩm du lịch city tour chưa đa dạng và chất lượng không 
cao, do đó việc nghiên cứu để cải tiến, phát triển hệ sản phẩm du lịch 
mới là điều hết sức cần thiết cho các doanh nghiệp du lịch nói chung 
và Công ty lữ hành Miền Trung nói riêng. 

Các quyết định phát triển hệ chương trình du lịch giúp đa 
dạng hóa các chương trình du lịch, giúp khách hàng có nhiều sự lựa 
chọn phù hợp hơn, đồng thời Công ty lữ hành Miền trung có thể 
khẳng định vị thế của mình trên thị trường du lịch, mang lại lợi ích 
không chỉ cho riêng Công ty mà còn cho toàn xã hội. 

Với nổ lực nghiên cứu ở trên, đề tài mong muốn được đóng 
góp vào công cuộc phát triển của Công ty trên thị trường trong và 
ngoài nước. 

 


