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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Cạnh tranh trên thương trường ngày một quyết liệt, sự phát 

triển của công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, đã xóa đi mọi 

rào cản về không gian và địa lý. Nhờ vào công nghệ, họ có thể tiếp 

cận thông tin về sản phẩm tốt hơn, có nhiều sự lựa chọn hơn. Vì vậy, 

để kích thích việc tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, công ty cần phải 

thuyết phục, phải chứng minh cho người tiêu dùng thấy tính ưu việt 

sản phẩm của mình so với các sản phẩm của các công ty khác. 

Không chỉ thế, công ty còn phải xây dựng quan hệ với khách hàng 

nhằm đảm bảo sự ổn định của thị trường và xây dựng một hình ảnh 

công ty thân thiện với khách hàng. Chính từ những yêu cầu đó đã 

làm cho hoạt động marketing trở nên quan trọng đối với các công ty, 

quyết định đến sự tồn tại cũng như phát triển của công ty, hướng 

công ty đến sự thành công, phát huy những nỗ lực hiện có của mình 

để tạo nên lợi thế cạnh tranh và phát triển một cách bền vững trong 

môi trường cạnh tranh ngày nay. 

Công ty Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định là công ty hoạt 

động trong lĩnh vực dược phẩm, marketing đóng vai trò quan trọng 

trọng quảng bá sản phẩm, thu hút và duy trì lòng trung thành của 

khách hàng trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, các chương trình 

Marketing của công ty vẫn chưa thực sự tạo được những ấn tượng 

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

trong các chính sách về Marketing. Xuất phát từ thực tiễn trên, tác 

giả chọn đề tài “ Chính sách Marketing của Công ty Dược – Trang 

thiết bị y tế Bình Định ” với mong muốn đưa ra được một số giải 

pháp để hoàn thiện và nâng cao hơn nữa vai trò của chính sách 
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marketing đối với sự phát triển của công ty. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Hệ thống một số vấn đề có tính chất lý luận và thực tiễn về 

marketing. Trên cơ sở đó, đánh giá và phân tích thực trạng về chính 

sách marketing của công ty Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định. Từ 

đó đưa ra được các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách marketing 

của công ty Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Luận văn chủ yếu nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến 

chính sách marketing của Công ty Dược – Trang thiết bị y tế Bình 

Định trong lĩnh vực dược phẩm từ năm 2010 đến năm 2012. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Sử dụng phương pháp phân tích, thống kê, so sánh, tổng hợp; 

kết hợp nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn và phương pháp thu 

thập số liệu thứ cấp 

5. Nội dung và kết cấu đề tài 

Tên đề tài:  

“CHÍNH SÁCH MARKETING CỦA CÔNG TY DƯỢC - 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH”. 

Ngoài phần mở đầu và kết luận nôi dung đề tài gồm có 3 

chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận chung về chính sách marketing trong 

doanh nghiệp 

Chương 2: Thực trạng chính sách marketing của công ty Dược 

- Trang thiết bị y tế Bình Định 

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách 

marketing của công ty Dược -  Trang thiết bị y tế Bình Định 
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6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Trong chương 1: Cơ sở lý luận chung về chính sách marketing 

trong doanh nghiệp 

 Tác giả đã tham khảo cơ sở lý luận về chính sách marketing 

từ các sách và giáo trình như:  

- Trần Minh Đạo (2011), Giáo trình Marketing căn bản, NXB 

Thanh Niên, Hà Nội.  

- Trương Đình Chiến (2000), Quản Trị Marketing trong doanh 

nghiệp; NXB Thống Kê, Hà Nội.  

- Lê Thế Giới, Nguyễn Xuân Lãn, Võ Quang Trí, Đinh Thị Lệ 

Trâm, Phạm Ngọc Ái (2011), Quản trị Marketing – Định hướng giá 

trị; NXB Tài Chính.  

Trong chương 2: Thực trạng chính sách marketing của công ty 

Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định 

- Về phần tổng quan công ty: tác giả đã thu thập và sử dụng 

một số tài liệu như báo cáo cơ cấu lao động của phòng Tổ chức – 

Hành chính, các báo cáo tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh 

qua các năm 2010 -2012; trang web: www.bidiphar.com.  

- Về phần thực trạng chính sách marketing của công ty: tác giả 

sử dụng các các thông tin và tài liệu như chính sách bán hàng công ty 

qua các năm, Tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2011 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2012, Tổng kết hoạt động sản xuất, 

kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 chính 

sách phân phối, hoạt động xúc tiến của công ty trên Website 

www.bidiphar.com.  

Trong chương 3, Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính 

sách marketing của công ty Dược -  Trang thiết bị y tế Bình Định 
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- Về phần căn cứ để hoàn thiện, tác giả đã dựa trên các tài 

liệu như:  

+ Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh doanh dược phẩm của 

Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định đến năm 2015, căn cứ 

vào những cơ hội, thách thức.  

+ Dựa vào những điểm mạnh, những tồn tại và nguyên nhân 

của nó trong chính sách marketing tại công ty Dược – Trang thiết bị 

y tế Bình Định đã phân tích ở chương 2. 

- Tác giả đã tham khảo một số luận văn về giải pháp hoàn 

thiện chính sách marketing của các công ty khác: 

+ Đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Ngô Thị Diệu 

An (2011), “Hoàn thiện chính sách marketing ngành hàng bánh mỳ 

tươi của công ty cổ phần Kinh Đô”, Đà Nẵng  

+ Đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Nguyễn Hồng 

Tâm (2011), “Xây dựng chính sách marketing cho sản phẩm giày tại 

công ty TNHH thương mại BQ”, Đà Nẵng  
 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH MARKETING  

TRONG DOANH NGHIỆP 
 

1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ MARKETING 

Marketing là một khoa học về sự trao đổi, nó nghiên cứu và 

giải quyết tất cả các quan hệ trao đổi giữa một tổ chức với môi trường 

bên ngoài, giúp cho tổ chức đó đạt được mục tiêu của nó. Trong kinh 

doanh, marketing là tập hợp các hoạt động của doanh nghiệp nhằm 

thỏa mãn nhu cầu của thị trường mục tiêu thông qua quá trình trao 

đổi, giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. 
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1.2. VAI TRÒ CỦA MARKETING ĐỐI VỚI KINH DOANH 

CỦA DOANH NGHIỆP 

1.3. TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING 

1.3.1. Phân tích môi trường marketing 

a. Môi trường marketing vĩ mô 

- Môi trường chính trị  

- Môi trường kinh tế 

- Môi trường nhân khẩu học 

- Môi trường văn hóa 

- Môi trường công nghệ 

b. Môi trường marketing vi mô 

- Các nhà cung cấp 

- Các trung gian marketing 

- Khách hàng 

- Các đối thủ cạnh tranh 

- Công chúng 

1.3.2. Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu 

và định vị thị trường 

a. Phân đoạn thị trường 

Phân đoạn thị trường là quá trình phân chia thị trường tổng thể 

thành các nhóm nhỏ hơn trên cơ sở những điểm khác biệt về nhu cầu, 

ước muốn và các đặc điểm trong hành vi. 

Có 4 cơ sở chính để phân đoạn thị trường bao gồm:  

- Phân đoạn thị trường theo cơ sở địa lý  

- Phân đoạn thị trường theo nhân khẩu  

- Phân đoạn thị trường theo tâm lý học  

- Phân loại theo đặc điểm hành vi  
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b. Lựa chọn thị trường mục tiêu 

Thị trường mục tiêu là một hoặc vài đoạn thị trường mà doanh 

nghiệp lựa chọn và quyết định tập trung nỗ lực marketing vào đó 

nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của mình. 

Khi lưa chọn các đoạn thị trường, người làm marketing cần 

thực hiện hai nhóm công việc chủ yếu. Thứ nhất, đánh giá sức hấp 

dẫn của đoạn thị trường dựa vào: quy mô và sự tăng trưởng, sức hấp 

dẫn của cơ cấu thị trường, mục tiêu và khả năng kinh doanh của 

doanh nghiệp. Thứ hai, lựa chọn những đoạn thị trường mục tiêu bao 

gồm: tập trung vào 1 đoạn thị trường, chuyên môn hóa tuyển chọn, 

chuyên môn hóa theo đặc tính thị trường, chuyên môn hóa theo đặc 

tính sản phẩm, bao phủ thị trường. 

c. Ðịnh vị thị trường 

Định vị thị trường là thiết kế sản phẩm và hình ảnh của 

doanh nghiệp nhằm chiếm được một vị trí đặc biệt và có giá trị 

trong tâm trí khách hàng mục tiêu. Các hoạt động trọng tâm của 

chiến lược định vị: 

- Thiết kế cho sản phẩm/thương hiệu một hình ảnh cụ thể 

trong tâm trí của khách hàng mục tiêu. 

- Lựa chọn vị thế cho sản phẩm/thương hiệu trên thị trường 

mục tiêu 

- Tạo sự khác biệt cho sản phẩm/thương hiệu  

- Lựa chọn và khuyếch trương các điểm khác biệt có ý nghĩa 

1.3.3. Xây dựng chính sách Marketing trong doanh nghiệp 

a. Chính sách sản phẩm  

Sản phẩm là tất cả những cái, những yếu tố có thể thỏa mãn 

nhu cầu hay ước muốn được đưa ra chào bán trên thị trường với mục 
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đích thu hút sự chú ý mua sắm, sử dụng hay tiêu dùng. 

Khi xem xét chính sách sản phẩm, doanh nghiệp cần đưa ra 

các  quyết định: 

- Các quyết định về nhãn hiệu và bao gói sản phẩm 

- Quyết định về dịch vụ sản phẩm 

- Quyết định về chủng loại và danh mục sản phẩm 

- Quyết định về chất lượng sản phẩm  

- Quyết định thiết kế và marketing sản phẩm mới.  

b. Chính sách giá  

Với hoạt động trao đổi: giá là mối tương quan trao đổi trên thị 

trường. 

Với người mua: giá cả của một sản phẩm, dịch vụ là một 

khoản tiền mà người mua phải trả cho người bán để được quyền sở 

hữu, sử dụng sản phẩm, dịch vụ đó. 

Với người bán: giá cả của một hàng hóa, dịch vụ là khoản thu 

nhập người bán nhận được nhờ việc tiêu thụ sản phẩm đó. 

Các chính sách giá mà doanh nghiệp thường áp dụng đó là: 

- Chính sách giá “hớt váng”: là việc doanh nghiệp đặt giá bán 

sản phẩm của mình ở mức cao nhất có thể, cho những đoạn thị 

trường người mua sẵn sàng chấp nhận sản phẩm mới đó.  

- Chính sách giá “thâm nhập”: là việc doanh nghiệp ấn định 

mức giá bán sản phẩm thấp hoặc ngang bằng với sản phẩm cạnh 

tranh với hy vọng hấp dẫn, thu hút nhiều khách hàng. 

- Chính sách giá phân biệt :là việc doanh nghiệp sẽ bán những 

sản phẩm cùng loại với những mức giá khác nhau cho các khách 

hàng khác nhau.  
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- Chính sách thay đổi giá : là việc doanh nghiệp tiến hành điều 

chỉnh mức giá cơ bản của mình thông qua các hình thức: chính sách 

giảm giá, chính sách tăng giá, thực hiện giá khuyến mại.  

c. Chính sách phân phối  

Kênh phân phối là một tổ chức hệ thống các quan hệ với các 

doanh nghiệp và cá nhân bên ngoài để quản lý các hoạt động phân 

phối tiêu thụ sản phẩm nhằm thực hiện các mục tiêu trên thị trường 

của doanh nghiệp 

Cấu trúc kênh phân phối là một nhóm các thành viên của kênh 

mà tập hợp các công việc phân phối được phân chia cho họ. Có hai 

yếu tố cơ bản phản ánh cấu trúc của một kênh phân phối: chiều dài 

và chiều rộng của kênh 

Cấu trúc kênh phân phối cho hàng hóa tiêu dùng cá nhân bao 

gồm: kênh phân phối trực tiếp, kênh một cấp, kênh hai cấp, kênh ba 

cấp. Ngoài ra có thể có kênh phân phối nhiều cấp hơn.  

Hiện nay có 4 hình thức tổ chức kênh phân phối: kênh phân 

phối truyền thống, hệ thống kênh liên kết dọc (VMS), hệ thống kênh 

ngang, hệ thống đa kênh.  

Các chính sách phân phối thường được sử dụng bao gồm: 

- Chính sách phân phối rộng rãi: có nghĩa là doanh nghiệp bán 

sản phẩm qua vô số trung gian thương mại ở mỗi cấp độ phân phối.  

- Chính sách phân phối duy nhất (độc quyền) nghĩa là trên mỗi 

khu vực thị trường, doanh nghiệp chỉ bán sản phẩm qua một trung 

gian thương mại duy nhất.  

- Chính sách phân phối chọn lọc nghĩa là doanh nghiệp bán 

sản phẩm qua một số trung gian thương mại được chọn lọc theo 

những tiêu chuẩn nhất định ở mỗi cấp độ phân phối.  
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d. Chính sách xúc tiến  

Xúc tiến hỗn hợp (promotion mix) bao gồm năm công cụ:  

Một là, quảng cáo: là những hình thức truyền thông không 

trực tiếp, phi cá nhân, được thực hiện thông qua các phương tiện 

truyền tin và các chủ thể quảng cáo phải chịu chi phí. 

Hai là, bán hàng cá nhân: là việc tạo ra những giao tiếp cá 

nhân thông qua việc thuyết trình chào bán hàng và các hoạt động 

khác của nhân viên bán hàng nhằm mục tiêu bán được hàng và thiết 

lập, duy trì mối quan hệ với khách hàng. 

Ba là, khuyến mại: là những biện pháp kích thích ngắn hạn 

nhằm thúc đẩy khách hàng mua tức thì.   

Bốn là quan hệ cộng đồng (PR – Public Relation). Đây là cách 

để xây dựng quan hệ với các nhóm công chúng khác nhau của công 

ty thông qua việc đưa ra những thông tin tốt trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, xây dựng một hình ảnh đẹp về công ty và xử lý 

những lời đồn, những thông tin và sự kiện thiện chí. 

Năm là, marketing trực tiếp : là hình thức người làm 

marketing sử dụng các phương tiện giao tiếp đến từng thị trường 

nhỏ, độc lập, thậm chí đến từng cá nhân để thu thập dữ liệu về khách 

hàng kết hợp với những thông tin khác về môi trường marketing 

nhằm xây dựng chiến lược marketing riêng biệt, sau đó giới thiệu và 

cung ứng hàng hóa nhằm thõa mãn nhu cầu đặc thù của họ. 

1.4. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH MARKETING 

1.4.1. Triết lý khách hàng 

Doanh nghiệp cần phải dựa vào các chỉ tiêu trong triết lý 

khách hàng như: khách hàng có thực sự được thoả mãn khi mua sản 

phẩm của doanh nghiệp không, tại sao khách hàng lại quyết định 
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mua sản phẩm của doanh nghiệp, sản phẩm của doanh nghiệp có 

điểm gì nổi bật hơn so với đối thủ cạnh tranh để đánh giá hiệu quả 

của chính sách marketing. 

1.4.2. Sự sắp xếp, phối hợp với nhau của các chính sách 

marketing 

Khi cả bốn chính sách marketing đều vận hành và cùng thực 

hiện một mục tiêu nhất định nào đó của công ty thì được xem là  

chính sách marketing có hiệu quả. 

1.4.3. Có định hướng chiến lược 

Một chính sách marketing được xem là có hiệu quả khi nó phù 

hợp với định hướng chiến lược của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp 

đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra, góp phần mang lại hiệu 

quả cao trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

1.4.4. Có chiến lược tác nghiệp 

Mỗi chính sách cấu thành nên chính sách marketing đều phải 

được dựa trên 1 chiến lược chung lâu dài của doanh nghiệp. Nhưng 

trong mỗi chính sách đó cũng phải dựa trên những chiến lược của 

riêng biến số đó. Nó đi vào từng chi tiết cụ thể trong chính sách, 

trong từng quyết định về sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến, vì vậy 

có thể giúp doanh nghiệp đưa ra được các quyết định đúng đắn hơn 

trong các chính sách marketing của mình. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH MARKETING CÔNG TY 

DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ BÌNH ĐỊNH 

2.1.1. Thông tin chung về Công ty 

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 

2.1.3. Chức năng của công ty 

2.1.4. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty 

2.2. NGUỒN LỰC CỦA CÔNG TY  

2.2.1. Nguồn nhân lực 

2.2.2. Nguồn lực tài chính 

2.2.3. Nguồn lực Marketing 

Công ty thực hiện công tác marketing thông qua phòng 

marketing. Dựa trên các mục tiêu kinh doanh mà công ty đã đề ra, 

phòng marketing sẽ đưa ra các chính sách marketing phù hợp với 

từng giai đoạn phát triển của công ty. 

2.2.4. Tình hình kinh doanh của công ty từ năm 2010-2012 

2.3. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH MARKETING CỦA CÔNG 

TY DƯỢC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

2.3.1. Công tác nghiên cứu thị trường 

Thông qua công tác nghiên cứu thị trường, Bidiphar chia thị 

trường trong nước thành 4 loại chính: thị trường các tỉnh, thị trường 

sản xuất địa phương, thị trường bán lẻ, thị trường xuất khẩu. Và căn 

cứ vào cách sử dụng, nhu cầu sử dụng sản phẩm của khách hàng, các 

đặc tính từng loại sản phẩm, Bidiphar hướng vào 4 nhóm khách hàng 

chính: khách hàng sử dụng trực tiếp, khách hàng là doanh nghiệp 
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trung gian, khách hàng bán lẻ, khách hàng ngoài nước. Nhóm nhân 

viên thị trường và nhân viên Marketing theo dõi sản phẩm tiến hành 

đánh giá hoạt động của từng khu vực thị trường, mỗi quý ít nhất một 

lần có so sánh với dự kiến kế hoạch đề ra và nhận xét theo từng 

nhóm sản phẩm. Đây là cơ sở để đề ra những chính sách, chiến lược 

mới cho giai đoạn tiếp theo nhằm đảm bảo kết quả đạt chỉ tiêu theo 

kế hoạch hàng năm của công ty. 

2.3.2. Chính sách sản phẩm  

a. Các sản phẩm chủ yếu của công ty 

Công ty Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định chủ yếu kinh 

doanh về dược phẩm và  trang thiết bị y tế.  

b. Chính sách sản phẩm của công ty 

Chính sách về chất lượng: Với phương châm hoạt động của 

Bidiphar là “Chất lượng - Hiệu quả - Thỏa mãn khách hàng”, do vậy 

Bidiphar không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. Việc đảm bảo 

chất lượng sản phẩm được quan tâm thực hiện từ khâu lựa chọn 

nguyên liệu cho đến thành phẩm.  

Chính sách về nhãn hiệu và bao bì, đóng gói: Trong năm 

2012, đã hoàn thành hơn 50 mẫu thiết kế bao bì, qui cách sản phẩm 

mới các loại. Kiểm tra, sửa đổi hơn 20 bao bì cải tiến phù hợp với sự 

biến đổi của thị trường. Bên cạnh đó, công ty đã tiến hành bảo hộ 

hầu hết các nhãn hiệu, thương hiệu công ty  

Chính sách về dịch vụ khách hàng: Bidiphar đã tiến hành tìm 

hiểu và lắng nghe ý kiến khách hàng thông qua các phiếu thăm dò, 

tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, phiếu thu thập ý kiến khách hàng 

nhân Hội nghị khách hàng cuối năm, phân tích thông tin về khiếu nại 

và phàn nàn của khách hàng. Qua đó, công ty đã nắm bắt được các 
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yêu cầu chính của từng nhóm khách hàng để có thể đáp ứng tốt hơn 

yêu cầu của khách hàng. 

Chính sách về chủng loại và danh mục sản phẩm: tính đến 

năm 2012, công ty đã có 242 sản phẩm  được Bộ Y Tế cấp phép sản 

xuất và lưu hành trên toàn quốc, và hơn 60 mặt hàng được phép xuất 

khẩu ngoài nước 

Chính sách về sản phẩm mới: Năm 2011và 2012, công ty đã 

nghiên cứu và cho ra đời 3 dòng sản phẩm mới là: dòng sản phẩm 

cho hệ tim mạch, dòng  sản phẩm cho bệnh tiểu đường và thuốc ung 

thư với 21 sản phẩm.  

2.3.3. Chính sách giá  

Tùy theo từng đối tượng và từng thời điểm mà công ty áp 

dụng chính sách giá khác nhau. Các chính sách thường được công ty 

áp dụng là chính sách chiết khấu giá bao gồm: 

- Chiết khấu khi thanh toán trước hạn 

- Chiết khấu thưởng theo thời điểm 

- Khi ký và thực hiện đạt hợp đồng, ký và thực hiện đạt nhiều 

hợp đồng khách hàng sẽ nhận được mức chiết khấu và thưởng bằng 

tiền mặt trên hóa đơn mua hàng.  

Khách hàng ký kết hợp đồng và thực hiện đạt doanh số yêu 

cầu sẽ được kết nạp danh hiệu khách hàng thân thiết và khách hàng 

truyền thống. Ngay sau khi đã được kết nạp danh hiệu truyền thống – 

thân thiết, khách hàng sẽ hưởng mức chiết khấu thêm trên tổng 

doanh số của mỗi chương trình bán hàng kể từ thời điểm kết nạp. 

Đến thời điểm cuối năm, khách hàng đạt doanh số và danh hiệu 

tương ứng sẽ nhận mức chiết khấu thêm tính trên tổng doanh số thực 

hiện hợp đồng 
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2.3.4. Chính sách phân phối  

Tại thị trường trong nước: 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. Tại các tỉnh khác, mạng lưới tiêu thụ của Bidiphar 

được phân chia thông qua 4 khu vực lớn: khu vực thành phố Hồ Chí 

Minh và các tỉnh phía Nam, khu vực tỉnh Bình Định và 18 tỉnh miền 

Trung, khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, khu vực Tây Nguyên.  

Về thị trường xuất khẩu: hiện tại Dược Phẩm Bidiphar sản 

xuất đã xuất khẩu sang các thị trường các nước như : Ý, Canađa, 

Lào, Campuchia, Myamar, Mông cổ, Nigieria, Kazastan, các nước 

Nam Phi … 

Công ty sử dụng kênh phân phối gián tiếp để phân phối sản 

phẩm của mình đến người tiêu dùng. 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.3. Kênh phân phối cấp 1 
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phân phối đã được lựa chọn theo những tiêu chuẩn nhất định và ký 

hợp đồng với công ty. 

2.3.5. Chính sách xúc tiến  

a. Quảng cáo 

Công ty thực hiện quảng cáo sản phẩm trên báo chí, tạp chí, ấn 

phẩm chuyên ngành, hộp đèn, panô, tờ rơi, dán áp phích, catalog, 

phát phim quảng cáo cho các sản phẩm trên đài truyền hình Bình 

Định, quảng bá hình ảnh công ty trong chương trình thời sự BTV 

b. Khuyến mãi 

Tổ chức hội nghị khách hàng, tham gia các hội chợ hàng Việt 

Nam chất lượng cao hàng năm và thực hiện một số chương trình 

khuyến mãi khác  

c. Quan hệ cộng đồng 

Công ty hỗ trợ kinh phí cho các hội khuyến học, các kỳ thi, 

kinh phí để xây dựng nhà tình nghĩa và phụng dưỡng mẹ Việt Nam 

anh hùng 

d. Marketing trực tiếp 

Thực hiện hội thảo giới thiệu sản phẩm, tổ chức chương trình 

khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, và chương trình “Bidiphar đồng 

hành cùng mùa thi” truyền hình trực tiếp trên sóng BTV, thực hiện 

hoạt động bán hàng cá nhân thông qua đội ngũ trình dược viên của 

công ty. 

2.4. ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH MARKETING CỦA CÔNG TY 

DƯỢC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

2.4.1. Những mặt làm được 

- Chính sách sản phẩm: Bidiphar đã có trên 242 mặt hàng 

được Bộ y tế cho phép lưu hành trên toàn quốc, 60 mặt hàng xuất 
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khẩu sang 11 nước trên thế giới, có trên 20 mặt hàng được áp dụng 

công nghệ sản xuất mới mà trong nước chưa sản xuất được. Những 

năm vừa qua sản phẩm của Bidiphar đã đạt được nhiều Danh hiệu, 

bằng khen do người tiêu dùng, Tổ chức và Hiệp hội bình chọn. 

- Chính sách giá: thực hiện có hiệu quả các chính sách chiết 

khấu giá thông qua các hình thức đa dạng, từ đó kích thích khối 

lượng tiêu thụ sản phẩm của từng khách hàng, góp phần làm tăng lợi 

nhuận của công ty.  

- Chính sách phân phối: công ty đã xây dựng được một hệ 

thống phân phối rộng khắp từ Bắc vào Nam, lớn mạnh cả về quy mô 

cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh 

- Chính sách xúc tiến: thương hiệu về Bidiphar trên thị trường 

dược phẩm đang dần dần được khẳng định thông qua việc thực hiện 

có hiệu quả các chính sách về xúc tiến.  

2.4.2. Những tồn tại và nguyên nhân 

a.Những tồn tại 

- Chính sách sản phẩm có sự phát triển không đồng đều giữa 

các danh mục sản phẩm trong lĩnh vực dược phẩm, còn yếu ở khâu 

nghiên cứu sản phẩm mới, chưa đủ điều kiện để sản xuất thuốc đặc 

trị, và chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng nhiều khi còn chưa tốt. 

- Chính sách giá của Bidiphar chủ yếu dựa trên chính sách 

chiết khấu và chính sách khuyến mãi dành cho khách hàng, mà chưa 

có áp dụng được một số chính sách khác.  

- Chính sách phân phối: chưa kiểm soát và quản trị tốt hoạt 

động kênh từ cấp bán buôn đến bán lẻ, công tác tuyển chọn các thành 

viên phân phối còn mang tính chất định tính. 
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- Chính sách xúc tiến: chưa kiểm soát tốt được hiệu quả của 

việc quảng cáo, kênh quảng cáo còn hạn chế nên chưa tiếp cận được 

với người tiêu dùng cả nước. Việc thực hiện các chương trình 

khuyến mãi cho khách hàng ít đa dạng; chưa hấp dẫn đối với khách 

hàng.  

b. Nguyên nhân 

- Chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) cho việc chế tạo ra 

một loại thuốc mới là rất đáng kể.  

- Do hơn 90% nguyên liệu dùng cho sản xuất phải nhập 

khẩu nên ảnh hưởng lớn đến việc chủ động các nguyên vật liệu 

cho sản xuất.  

- Chi phí đầu tư để hiện đại hóa dây chuyền sản xuất còn thấp. 

- Vấn đề hàng nhái, hàng giả và hàng nhập lậu ngày càng tinh 

vi và khó được phát hiện hơn, đã gây mất niềm tin ở người tiêu dùng, 

làm ảnh hưởng  đến chính sách sản phẩm của công ty 

- Sự cạnh tranh trên thị trường dược phẩm ngày càng trở nên 

gay gắt.  

- Thị trường Bidiphar trải rộng khắp cả nước, số lượng khách 

hàng tương đối lớn, vì vậy, trong một số trường hợp khách hàng 

không hài lòng trong cách thức phục vụ.  

- Trình độ quản lý và chất lượng nguồn nhân lực còn chưa cao.  

- Chính sách tuyên truyền, quảng bá và phát triển thương hiệu 

của Công ty trong những năm qua còn thiếu chuyên nghiệp, ngân 

sách cho hoạt động truyền thông của công ty chỉ được dựa vào số 

phần trăm trên doanh số bán dự kiến. 
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CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH 

MARKETING CỦA CÔNG TY DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ 

Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

 

3.1. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 

2013-2015 

3.1.1. Mục tiêu chung 

3.1.2. Mục tiêu Marketing  

- Thực hiện tốt công tác khảo sát thị trường  

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu Bidiphar 

- Triển khai chương trình trên kênh truyền hình BTV, nhằm 

tạo nhiều cơ hội quảng bá sản phẩm trong năm 2013; triển khai hoạt 

động câu lạc bộ khách hàng trên diện rộng để kích thích tiêu thụ sản 

phẩm hướng tới mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. 

- Triển khai sản phẩm mới kịp thời, đáp ứng nhu cầu khách 

hàng, mang lại hiệu quả cao. Chú trọng các dòng sản phẩm chiến 

lược như: thuốc ung thư, thuốc tim mạch, thuốc tiểu đường dạng 

phóng thích có kiểm soát. 

3.2. MÔI TRƯỜNG MARKETING CỦA CÔNG TY DƯỢC 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

3.2.1. Môi trường vĩ mô 

a. Môi trường chính trị 

b. Môi trường kinh tế 

c. Môi trường nhân khẩu học 

d. Môi trường văn hóa 

e. Môi trường công nghệ  
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3.2.2. Môi trường vi mô 

a. Nhà cung cấp 

b. Các trung gian marketing 

c. Khách hàng 

d. Đối thủ cạnh tranh 

e. Công chúng 

3.3. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG, LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG 

MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG 

3.3.1. Phân đoạn thị trường 

- Phân đoạn thị trường theo yếu tố địa lý gồm khu vực miền 

Bắc (bao gồm các tỉnh từ Ninh Bình trở ra), khu vực miền Nam (bao 

gồm các tỉnh từ Đồng Nai trở vào), khu vực miền Trung và Tây 

Nguyên (từ Thanh Hóa đến Bình Thuận ) 

- Phân đoạn thị trường theo mục đích sử dụng gồm: nhóm 1: 

cơ sở điều trị bao gồm các bệnh viện, các trạm xá, các phòng mạch 

tư nhân…; nhóm 2: các trung gian bao gồm khách hàng là doanh 

nghiệp bán buôn và bán lẻ; nhóm 3: người tiêu dùng trực tiếp 

 

3.3.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu 

Căn cứ vào cách sử dụng, nhu cầu sử dụng sản phẩm của 

khách hàng, các đặc tính từng loại sản phẩm, Bidiphar hướng vào các 

nhóm khách hàng chính sau: nhóm 1: cơ sở điều trị bao gồm các 

bệnh viện, các trạm xá, các phòng mạch tư nhân…, nhóm 2: các 

trung gian bao gồm khách hàng là doanh nghiệp bán buôn và bán lẻ 

Căn cứ theo khu vực địa lý thì công ty xác định khu vực miền 

Nam và khu vực miền Trung và Tây Nguyên là thị trường mục tiêu. 
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3.3.3. Định vị thị trường 

Đối với mỗi nhóm khách hàng thì công ty sử dụng những cách 

thức định vị khác nhau, nhưng nhìn chung là thực hiện thông qua các 

cách thức sau: tuân thủ nghiêm ngặt quy trình quản lý chất lượng 

trong quá trình sản xuất để đảm bảo công dụng và hiệu quả của dược 

phẩm và vật tư y tế, thực hiện hoạt động tuyển chọn và huấn luyện 

đội ngũ nhân viên tốt hơn đối thủ cạnh tranh để đáp ứng tốt hơn yêu 

cầu của khách hàng, tạo được sự khác biệt về hình ảnh và đặc điểm 

để người tiêu dùng có thể nhận diện được công ty thông qua hình ảnh 

logo công ty. 

3.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH 

MARKETING CỦA CÔNG TY DƯỢC TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ BÌNH ĐỊNH 

3.4.1. Hoàn thiện chính sách sản phẩm 

- Chính sách chất lượng: nâng cao chất lượng nguyên vật liệu, 

công nghệ sản xuất, thực hiện việc quản lý chặt chẽ quá trình sản 

xuất, tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng. 

- Chính sách sản phẩm mới: chú trọng công tác nghiên cứu 

ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới, nâng cao giá trị 

sản phẩm, đưa ra những định hướng phát triển sản phẩm mới 

trong tương lai.  

- Chính sách chủng loại và danh mục sản phẩm: hoạch định lại 

danh mục sản phẩm theo định hướng dòng sản phẩm, tăng thêm 

chiều dài danh mục sản phẩm bằng cách bổ sung thêm các loại sản 

phẩm chăm sóc sức khỏe cho người tiêu dùng, khai thác hiệu quả của 

lợi thế cạnh tranh của mình  
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- Chính sách nhãn hiệu và bao bì sản phẩm: xây dựng hệ thống 

nhận diện thương hiệu sản phẩm, tiến hành đăng ký Công bố thương 

hiệu trên mạng thương hiệu Việt, tiến hành làm lại mẫu mã, bao bì 

một số sản phẩm cũ với nét đặc trưng riêng của công ty, hoặc tiến 

hành nhập khẩu bao bì, phụ liệu từ các nước. 

- Chính sách về dịch vụ khách hàng: tiếp tục nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giám sát bán hàng, đẩy mạnh 

quản lý khách hàng, xây dựng và triển khai hoạt động câu lạc bộ 

khách hàng Bidiphar trên diện rộng để kích thích tiêu thụ, xây dựng 

văn hóa doanh nghiệp, nhằm gieo sự khát vọng của lãnh đạo vào cán 

bộ nhân viên, thúc đẩy mọi người vươn lên, từ đó mang lại sự hài 

lòng cao nhất cho khách hàng. 

3.4.2. Hoàn thiện chính sách giá 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chính sách chiết khấu giá 

- Triển khai thực hiện việc áp dụng các chính sách khác như 

chính sách hớt váng trong giai đoạn đầu tung ra sản phẩm mới trên 

thị trường  

- Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến 

hàng kiểm tra, giám sát giá bán sản phẩm tại các cơ sở bán buôn và 

bản lẻ nhằm hạn chế đến mức tối đa nhất việc bán sản phẩm của 

công ty với giá quá cao. 

- Tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm từ các nguyên liệu có 

nguồn gốc tại địa phương để giảm bớt giá thành sản phẩm, từ đó kích 

thích tiêu thụ sản phẩm.  

3.4.3. Hoàn thiện chính sách phân phối 

- Củng cố hệ thống phân phối trên toàn quốc thông qua việc 

phát triển nhân lực bán hàng và hoạt động các chi nhánh mới. 
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- Tiếp tục đầu tư, xây dựng hệ thống bán hàng phát triển theo 

mô hình Nhà phân phối chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn GSP; GDP; 

GPP.  

- Tiếp tục duy trì hệ thống kênh phân phối cấp 1 và kênh phân 

phối cấp 2, đồng thời tiến hành xây dựng hệ thống kênh phân phối 

trực tiếp đối với các sản phẩm chức năng mà công ty đang tiến hành 

nghiên cứu và sản xuất. 

- Hoàn thiện quy trình tuyển chọn các thành viên kênh, bổ 

sung  những tiêu chuẩn bắt buộc như: khả năng tài chính, diện tích 

mặt bằng, khả năng tiêu thụ sản phẩm, quy định về dòng sản phẩm, 

kinh nghiệm và uy tín trong kinh doanh.  

- Phân chia theo vùng và phân công nhân viên thực hiện quản 

lý, giám sát việc thực hiện các cam kết của các thành viên kênh 

- Thường xuyên tổ chức hội nghị khách hàng nhằm gặp mặt, 

giải quyết các mâu thuẫn và tạo điều kiện hỗ trợ cho các thành viên. 

3.4.4. Hoàn thiện chính sách xúc tiến 

a. Hoạt động quảng cáo 

- Xây dựng thông điệp quảng cáo đơn giản, với nội dung 

quảng cáo nhấn mạnh đến những công dụng của sản phẩm. 

- Tăng chi phí đầu tư cho các hoạt động quảng cáo, thực hiện 

việc quảng cáo rộng rãi trên các phương tiện quảng cáo.  

- Đầu tư lắp đặt nhiều hơn các biển quảng cáo tại các vị trí 

trung tâm, tại các địa điểm trong hệ thống phân phối, ngoài trời.  

b. Phát triển bán hàng cá nhân 

Trong chính sách này thì lực lượng bán hàng đóng vai trò 

quan trọng then chốt trong mối liên hệ giữa công ty với khách 

hàng. Vì vậy, công ty nên chú trọng đến công tác tuyển dụng và 
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đào tạo nhân viên bán hàng, trả lương cao để giữ chân những nhân 

viên bán hàng giỏi.  

c. Khuyến mãi 

- Tổ chức các chương trình khuyến mãi vào các dịp lễ lớn 

trong năm như ngày quốc tế phụ nữ, ngày quốc khánh, tết cổ 

truyền…. 

- Tiếp tục tổ chức hội nghị khách hàng, tham gia hội chợ và 

triển lãm thương mại kèm phiếu bốc thăm may mắn cho khách hàng  

d. Marketing trực tiếp 

- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện trang Web của công ty  

- Nâng cao chất lượng các trình dược viên của công ty về mặt 

đàm phán, thuyết phục khách hàng  

e. Quan hệ công chúng (PR) 

- Sử dụng sự lan truyền nhanh chóng của các trang mạng xã 

hội để đưa tin tức về sản phẩm và quảng bá hình ảnh về công ty một 

cách hiệu quả. 

- Tiếp tục tham gia vào các hoạt động cộng đồng như: tài trợ, 

tặng nhà tình nghĩa, nuôi dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, … 
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KẾT LUẬN 

Marketing ngày càng có vai trò quan trọng đối với việc kinh 

doanh của doanh nghiệp. 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 đã tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với các 

doanh nghiệp và Bidiphar không nằm ngoài xu thế đó. Để tồn tại và 

phát triển trong thị trường cạnh tranh đầy khốc liệt này thì vấn đề 

đầu tiên đặt ra cho công ty Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định là 

phải xây dựng và hoàn thiện chính sách Marketing phù hợp với định 

hướng thị trường để đưa thương hiệu, sản phẩm Bidiphar đến người 

tiêu dùng trong và ngoài nước, đảm bảo sản phẩm công ty đủ sức 

cạnh tranh không chỉ với các sản phẩm sản xuất trong nước mà còn 

với sản phẩm nước ngoài. 

Luận văn đã giải quyết được một số vấn đề của đề tài, đưa ra 

được những giải pháp góp phần hoàn thiện chính sách marketing cho 

công ty Bidiphar. 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. 

 


