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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Chính sách marketing đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ 
trợ doanh nghiệp phát huy sức mạnh nội tại và khai thác những cơ 
hội, tăng cường khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh doanh 
nhằm thực hiện những mục tiêu đó. Công ty cổ phần Mỹ Duyên 
(CTCPMD) cũng không nằm ngoài quy luật cạnh tranh đang diễn ra 
trên thị trường. Vì vậy, cần phải có chính sách marketing phù hợp, 
hiệu quả cho sản phẩm khăn lạnh ở CTCPMD. Xuất phát từ những 
thực tiễn trên tác giả đã chọn đề tài: “Chính sách marketing cho 
sản phẩm khăn lạnh tại công ty cổ phần Mỹ Duyên” để nghiên 
cứu cho luận văn của mình. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 

Hệ thống hóa những nghiên cứu lý luận về marketing, CS 
marketing. Nghiên cứu, phân tích thực trạng KD và quá trình xây 
dựng CS marketing cho sản phẩm khăn lạnh của CTCPMD. Phân 
tích ảnh hưởng của môi trường đến CS marketing cho sản phẩm khăn 
lạnh, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách 
marketing cho sản phẩm khăn lạnh của công ty trong thời gian tới. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu: Đi sâu tìm hiểu những nội dung  
hoạt động marketing, đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện CS 
marketing cho sản phẩm khăn lạnh của CTCPMD trong thời gian tới. 

 Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu CS marketing 
SP khăn lạnh tại CTCPMD từ năm 2011 – 2013 và đề xuất các nội 
dung CS marketing cho SP khăn lạnh giai đoạn 2015 - 2017. 
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4. Phương pháp nghiên cứu 
Dựa trên lý thuyết chung về xây dựng CS sản phẩm, nghiên 

cứu thực tế để phân tích thực trạng. Sử dụng phương pháp thống kê, 
so sánh, phân tích và tổng hợp các nội dung liên quan để nghiên cứu.    
5. Ý nghĩa của luận văn 

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về marketing, PP xây dựng 
các CS marketing mang tính đặc thù với doanh nghiệp sản xuất khăn 
lạnh. Đưa ra giải pháp về chính sách marketing thích hợp cho sản 
phẩm khăn lạnh tại CTCPMD. Nhờ đó, nâng cao năng lực cạnh tranh 
và mang hiệu quả kinh doanh cho sản phẩm của công ty. 
6. Bố cục của luận văn 

Chương 1: Cơ sở lý luận về chính sách marketing cho sản 
phẩm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Chương 2: Thực trạng xây dựng chính sách marketing cho sản 
phẩm khăn lạnh của công ty cổ phần Mỹ Duyên. 

Chương 3: Hoàn thiện chính sách marketing sản phẩm khăn 
lạnh tại công ty cổ phần Mỹ Duyên. 
7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

- Quản trị Marketing của Philip Kotler (NXB lao động xã hội - 
2009). 

- Quản trị Marketing – Định hướng giá trị của Lê Thế Giới, 
Nguyễn Xuân Lãn, Võ Quang Trí, Đinh Thị Lệ Trâm, Phạm Ngọc Ái 
(NXB Tài chính, Hà Nội – 2011). 

- Giáo trình marketing căn bản của GS.TS Trần Minh Đạo 
(NXB Đại học Kinh tế Quốc dân – 2003).  

- Đề tài khoa học “Xây dựng chính sách Marketing cho sản 
phẩm xi măng tại công ty cổ phần xi măng Hải Vân” do PGS – TS 
Lê Văn Huy  
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CHƯƠNG 1 
 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH MARKETING  

CHO SẢN PHẨM TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
CỦA DOANH NGHIỆP 

1.1 MARKETING VÀ CÁC CHÍNH SÁCH MARKETING 
TRONG DOANH NGHIỆP 

1.1.1 Khái niệm và vai trò hoạt động marketing trong doanh 
nghiệp 

a. Khái niệm hoạt động marketing trong doanh nghiệp 
Marketing chính là thỏa mãn nhu cầu khách hàng trên cở sở 

hiểu rõ nhu cầu và tạo ra những cung ứng đem lại giá trị vượt trội 
cho khách hàng. Vấn đề cốt lõi của marketing là cung ứng sự thỏa 
mãn cho khách hàng và thực hiện các mục tiêu của tổ chức. 

b. Chức năng và vai trò hoạt động marketing trong KD 
Marketing ngày nay đóng một vai trò trung tâm trong việc 

dịch chuyển thông tin khách hàng thành các sản phẩm, dịch vụ mới 
và định vị những sản phẩm này trên thị trường.  

Đối với doanh nghiệp, marketing là công cụ quan trọng giúp 
những nhà sản xuất, kinh doanh lựa chọn phương án đầu tư, xây 
dựng chiến lược cạnh tranh, chiến lược phát triển kinh doanh, chiến 
lược thị trường hiệu quả nhất nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh 
thị trường.  

Đối với người tiêu dùng, lợi ích về kinh tế đối với khách hàng 
khi họ nhận được giá trị cao hơn chi phí mà họ bỏ ra để mua 
hàng hóa đó.  

Đối với xã hội, marketing trong xã hội có thể được dùng mô tả 
như là sự cung cấp một mức sống đối với xã hội. Nâng cao hiệu quả 
hoạt động của khâu bán buôn, bán lẻ, vận tải, kho tàng và các khía 
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cạnh phân phối khác là nguyên tắc cơ bản để nâng cao mức sống của 
xã hội. 

c. Các xu hướng phát triển marketing: Marketing giao dịch, 
marketing thương hiệu, marketing quan hệ, marketing định hướng 
giá trị. 

1.1.2 Chính sách marketing cho sản phẩm trong hoạt động 
doanh nghiệp 

a. Chính sách sản phẩm 
 Khái niệm sản phẩm:  
 Khái niệm chính sách sản phẩm: Tổng thể những quy 

tắc chỉ huy việc tung sản phẩm vào thị trường để củng cố, gạt bỏ 
hoặc bổ sung, đổi mới sản phẩm cho thị trường lựa chọn của DN. 

 Nội dung chính sách sản phẩm: Chính sách danh mục và 
chủng loại của sản phẩm, chính sách về thương hiệu/chất lượng sản 
phẩm, chính sách sản phẩm mới. 

b. Chính sách giá sản phẩm 
 Khái niệm giá:  
 Khái niệm chính sách giá sản phẩm: Chính sách giá của 

doanh nghiệp là sự tập hợp những cách thức và quy tắc xác định mức 
giá cơ sở của sản phẩm và quy định biên độ giao động cho phép thay 
đổi mức giá cơ sở trong những điều kiện nhất định của hoạt động sản 
xuất kinh doanh trên thị trường. 

 Nội dung chính sách giá sản phẩm 
- Phương pháp định giá: Định giá dựa vào chi phí, định giá 

theo lợi nhuận mục tiêu, định giá theo người mua, định giá dựa vào 
cạnh tranh. 

- Chính sách giá doanh nghiệp thường áp dụng: CSgiá hớt 
váng, CS giá thâm nhập, CS giá phân biệt, CS giá thay đổi. 
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c. Chính sách kênh phân phối sản phẩm 
 Khái niệm phân phối: Là tập hợp các DN và cá nhân độc 

lập và phụ thuộc lẫn nhau tham gia vào quá trình đưa hàng hóa từ 
người sản xuất tới người tiêu dùng.   

 Nội dung chính sách phân phối sản phẩm 
- Các dạng kênh phân phối: 
+ Kênh phân phối trực tiếp: Nhà sản xuất – Người tiêu dùng.  
+Kênh phân phối gián tiếp: Nhà sản xuất - Nhà bán lẻ - 

Người tiêu dùng; Nhà sản xuất - Nhà bán sỉ - Nhà bán lẻ -  Người 
tiêu dùng; Nhà sản xuất - Đại lý - Nhà bán sỉ - Nhà bán lẻ - Người 
tiêu dùng. 

- Phương pháp xác lập chính sách kênh phân phối: Xác 
định mục tiêu và yêu cầu, thiết kế các kênh phân phối chủ yếu, đánh 
giá và lựa chọn kênh tối ưu, các chính sách quản trị kênh phân phối. 

d. Chính sách truyền thông cổ động cho sản phẩm 
Bao gồm: Quảng cáo, khuyến mãi, quan hệ công chúng, bán 

hàng cá nhân, marketing trực tiếp.  
1.2 TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING 
CHO SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 

1.2.1 Nghiên cứu môi trường marketing 
a. Môi trường vĩ mô:  

Bao gồm: Môi trường nhân khẩu học, môi trường kinh tế, 
môi trường tự nhiên, môi trường công nghệ - kỹ thuật, môi trường 
chính trị - pháp luật, môi trường văn hoá xã hội. 

b. Môi trường vi mô:  
Bao gồm: Đối thủ cạnh tranh, khách hàng, nhà cung cấp, nội 

bộ doanh nghiệp. 
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1.2.2 Xác định nhiệm vụ và mục tiêu marketing 
Các mục tiêu marketing gồm: Mục tiêu tăng trưởng, mục tiêu 

cạnh tranh, mục tiêu an toàn. 
1.2.3 Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu 

a. Dự báo và đo lường nhu cầu 
Doanh nghiệp cần ước lượng nhu cầu hiện tại và nhu cầu 

tương lai của sản phẩm và xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu 
đó bởi đây là vấn đề ảnh hưởng đến cách thức thâm nhập thị trường 
của doanh nghiệp.  

b. Phân đoạn thị trường:  
Có 4 tiêu thức phân đoạn thị trường: Phân đoạn thị trường 

theo yếu tố địa lý, theo nhân khẩu học, theo tâm lý,  theo hành vi. 
Yêu cầu phân đoạn thị trường là đo lường, có thể tiếp cận 

được, quy mô khá lớn, có thể phân biệt và hoạt động được. 
c. Đánh giá các phân đoạn theo các tiêu chí:  

Có 3 tiêu chí: 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. 

d. Lựa chọn thị trường mục tiêu:  
Doanh nghiệp có thể lựa chọn thị trường mục tiêu trên năm 

phương án: Tập trung vào một 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. 

1.2.4  Định vị sản phẩm trên thị trường mục tiêu 
 Khái niệm định vị sản phẩm: Định vị là thiết kế sản 

phẩm và hình ảnh của công ty làm sao để nó có thể chiếm được một 
chỗ đặc biệt và có giá trị trong tâm trí của các khách hàng mục tiêu. 
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So sánh những điểm khác biệt chiếm ưu thế thông qua 4 yếu 
tố cơ bản sau: Tạo sự khác biệt cho sản phẩm, tạo sự khác biệt cho 
dịch vụ, tạo sự khác biệt về nhân sự, tạo sự khác biệt về hình ảnh. 

 Các cách tiếp cận định vị cơ bản: Định vị dựa trên đặc 
tính/lợi ích, định vị dựa trên giá/chất lượng, định vị dựa trên việc sử 
dụng hoặc ứng dụng, định vị dựa trên loại sản phẩm, đinh vị dựa trên 
loại sản phẩm, định vị dựa trên đối thủ cạnh tranh, định vị dựa trên 
cảm xúc.  

1.2.5 Thiết kế chiến lược và các chính sách marketing 
a. Chiến lược marketing  

Chiến lược này có ý nghĩa nếu như công ty đã không khái thác hết 
các cơ hội có trong sản phẩm và thị trường hiện tại của mình. Theo 
Ansoff thì có những chiến lược để tận dụng những cơ hội còn sót lại 
đó, thông qua mạng mở rộng sản phẩm/ thị trường.  

 Bảng 1.1: Ma trận tăng trưởng của Ansoff 
 Sản phẩm hiện tại Sản phẩm mới 

Thị trường hiện tại CL thâm nhập thị trường CL mở rộng thị trường 
Thị trường mới CL phát triển sản phẩm CL đa dạng hóa 

b. Các chính sách marketing thực hiện chiến lược 
Các chính sách marketing bao gồm hỗn hợp 4 công cụ chủ yếu 

như sản phẩm, giá, phân phối, cổ động để nhằm hỗ trợ cho chiến lược 
marketing thực hiện thành công, đạt được mục tiêu để ra của công ty. 

- Chính sách sản phẩm: Chính sách chủng loại sản phẩm, 
chính sách về thương hiệu/Chất lượng, chính sách về phát triển sản 
phẩm mới. 

- Chính sách giá sản phẩm:  
- Chính sách phân phối sản phẩm:  
- Chính sách truyền thông khuyễn mãi cho sản phẩm:  
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1.2.6 Triển khai các chính sách hỗ trợ  
a. Kinh phí:  

Có 4 phương pháp: Lập ngân sách theo khả năng (tùy tiện), 
lập ngân sách kiểu truyền thống, lập ngân sách theo cạnh tranh, lập 
ngân sách theo nhiệm vụ và mục tiêu. 

b. Cơ cấu:  
Cấu trúc của công ty đóng vai trò quan trọng trong việc thực 

hiện chiến lược marketing. Các công ty với những chiến lược khác 
nhau thì cần các cấu trúc khác nhau.  

c. Nguồn nhân lực: 
Các phòng ban bao gồm: nghiên cứu và phát triển, kỹ thuật, 

cung ứng, sản xuất, tài chính, kế toán, tín dụng và các chức năng 
khác. Dưới quan điểm marketing thì các bộ phận phải phối hợp cùng 
nhau để đáp ứng nhu cầu mong đợi của khách hàng. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1:  
Chương 1 của luận văn đưa ra khái quát những vấn đề cơ bản 

về marketing và chính sách marketing trong doanh nghiệp. Trình bày 
lý luận tiến trình xây dựng chính sách một cách cụ thể làm cơ sở cho 
việc xây dựng chính sách marketing sản phẩm khăn lạnh công ty cổ 
phần Mỹ Duyên. Các nội dung trình bày ở chương 1 là cơ sở cần 
thiết để tác giả nghiên cứu các chương tiếp theo. 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH 

MARKETING CHO SẢN PHẨM KHĂN LẠNH CỦA 
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ DUYÊN 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ DUYÊN 
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty và chức năng các phòng ban 
2.1.3. Tình hình sử dụng nguồn lực của công ty 

a. Cơ sở vật chất, kỹ thuật 
b. Nguồn nhân lực 
c. Nguồn lực tài chính 

2.2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH KHĂN LẠNH 
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ DUYÊN 

2.2.1. Quy trình sản xuất khăn lạnh của công ty Mỹ Duyên  
2.2.2. Tình hình thị trường tiêu thụ  

Thị trường Đà Nẵng chiếm khoảng 51% tổng doanh số, theo 
sau đó là thị trường Quảng Trị khoảng 17%, Huế 14%, Quảng Nam 
11%, và Quảng Bình 7%.  

2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh 
2.3. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING 
CHO SẢN PHẨM KHĂN LẠNH TẠI CT CP MỸ DUYÊN 

2.3.1. Về nghiên cứu môi trường marketing 
a. Môi trường vĩ mô  
 Môi trường kinh tế: 
 Môi trường văn hóa xã hội: 
 Môi trường công nghệ:  
 Môi trường chính trị - pháp luật: 

b. Môi trường vi mô (môi trường ngành) 
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 Đối thủ cạnh tranh:   
 Khách hàng 
 Nhà cung cấp:  
 Môi trường nội bộ doanh nghiệp:  

2.3.2. Về xác định nhiệm vụ và mục tiêu marketing 
 Nhiệm vụ: Đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá 

trình sản xuất đến tay người tiêu dùng. Thu thập thông tin về thị 
trường, giá bán của các đối thủ cạnh tranh để có chính sách giá thích 
hợp. Đảm bảo sản phẩm được phân phối tới các vùng thị nhanh 
chóng với mức lưu kho hợp lý. Có chính sách khuyến mãi thích hợp 
để tăng doanh số bán. 

 Mục tiêu:  Tiếp tục duy trì và mở rộng thị trường đang 
kinh doanh. Mục tiêu doanh số tăng 15% - 25%/ năm. Giá bán cạnh 
tranh thấp hơn 50 – 150đ/ sản phẩm hoặc ngang bằng. Phát triển các 
điểm bán nhằm tăng tỷ trọng phân phối gián tiếp của công ty. Hoàn 
thiện cơ chế, chính sách phân phối.  

2.3.3. Về phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu 
a. Nhu cầu thực tế 
Tính đến hết năm 2013 sản lượng công ty đạt được khoảng 9,5 

triệu sản phẩm. Nhận thấy khăn bi lớn và khăn lưới chiếm tỷ trọng 
cao trong tổng sản lượng sản xuất và cung ứng trên thị trường. 

b. Phân đoạn thị trường  
 Công ty tiến hành phân đoạn thị trường theo vị trí địa 

lý: Theo tiêu thức này công ty chia thị trường theo các tỉnh Quảng 
Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. 

 Phân đoạn theo điểm bán: Theo tiêu thức này công ty 
phân chia thị trường theo các đối tượng quán nhậu, nhà hàng, 
Karaoke – bida, dịch vụ nấu ăn, công ty du lịch và các dịch vụ khác. 
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c. Lựa chọn thị trường mục tiêu 
Qua các tiêu chí phân đoạn trên công ty lựa chọn thị trường 

mục tiêu của mình như sau: Theo tiêu chí phân đoạn địa lý công ty 
lựa chọn thị trường mục tiêu là Đà Nẵng và các tỉnh phối hợp là 
Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Bình. Theo tiêu chí phân đoạn 
theo điểm bán công ty lựa chọn thị trường mục tiêu là dịch vụ quán 
nhậu, nhà hàng.  

2.3.4. Về định vị sản phẩm trên thị trường mục tiêu 
Trong gian thời gian qua công ty thực hiện định vị sản phẩm 

dựa trên chất lượng sản phẩm. Cụ thể như sau: 
Tiêu chí Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Chất 
lượng 
vải 

Vải sử dụng còn 
mỏng, chưa tốt 

Chạy thử một số 
đơn hàng vải tốt, 
chất liệu dày 

Các đơn hàng hầu hết 
đều sử dụng vải tốt, chất 
liệu dày 

Bao bì Chưa đăng ký 
thương hiệu, 
thông tin sản 
phẩm chưa đươc 
chú trọng 

Đăng ký thương 
hiệu, bắt đầu chú 
trọng thông tin 
nhãn hiệu công tin 
mặt sau sản phẩm 

Chú trọng thương hiệu, 
logo công ty, thông tin 
sản phẩm, thời hạn sử 
dụng thể hiện đầy đủ 
trên bao bì 

Chất 
lượng 
in ấn 

Mực in trên bao 
bì còn bị nhem 

Mực in sắc nét 
hơn, màu sắc rõ 
ràng hơn 

Mực in đẹp, sử dụng 
chất liệu tốt, màu mực 
không bị nhòe và tan khi 
tiếp xúc với đá lạnh 

Mùi 
hương 

Sử dụng chất liệu 
cồn để hòa tan 
hương liệu để tạo 
mùi hương 

Sử dụng chất tan 
hương thay thế 
cho cồn để làm 
tan hương liệu 

Sử dụng chất tan hương  
giữ mùi hương lưu lại 
trên sản phẩm khăn lâu 
hơn, không gây kích 
ứng da 
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Nhận xét: Nhận thấy qua các năm chất lượng sản phẩm ngày 
được công ty cải thiện hơn, sản phẩm công ty có những định vị 
chuẩn xác hơn về chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, chiến lược định 
vị chỉ tập trung vào chất lượng mà chưa chú trọng vào các yếu tốt 
khác. Chiến lược định vị này còn mờ nhạt, nhãn hiệu của công ty 
chưa tạo ra sự khác biệt với đa số nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh. 

2.3.5. Về thiết kế các chính sách marketing 
a. Chính sách sản phẩm: 
 Chính sách chủng loại và danh mục sản phẩm:  
Hiện nay công ty có 13 mẫu khăn lạnh thuộc dòng sản phẩm 

khăn lưới, khăn bi lớn, khăn bi nhỏ, khăn mịn với nhiều kích thước, 
mùi hương khác nhau để khách hàng lựa chọn. Tuy nhiên, yêu cầu 
của người tiêu dùng ngày càng cao, họ luôn mong muốn có nhiều sự 
lựa chọn về hương liệu, bao bì, mẫu mã hay chất liệu hơn. Có thể nói 
mẫu mã, chủng loại sản phẩm công ty khăn lạnh chưa được đa dạng 
nên công ty chưa có thuận lợi trong khâu tiêu thụ. 

Mùi hương tạo nên chiều dài dòng sản phẩm. Qua các năm 
công ty ngày càng đa dạng mùi hương sản phẩm khăn lạnh nhằm bắt 
kịp nhu cầu người tiêu dùng và tăng thêm sự lựa chọn sản phẩm của 
công ty. 

 Về mẫu mã, bao bì sản phẩm: 
 Hiện nay công ty có hơn 200 mẫu mã được thiết kế theo 

mẫu mã của khách hàng. Bao bì sản phẩm được in theo hai hình thức 
chính là in lụa và in offset theo mẫu logo công ty hoặc theo mẫu mã 
của khách hàng yêu cầu. Bao bì sản phẩm khăn lạnh của công ty 
được đảm bảo đúng quy cách, giữ cho hương liệu của sản phẩm 
không thay đổi so với ban đầu và luôn được đảm bảo trong quá trình 
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vận chuyển và sử dụng. Tuy nhiên, mẫu mã, bao bì sản phẩm còn 
đơn điệu, chưa bắt mắt, chưa thu hút người tiêu dùng. 

 Chính sách chất lượng:  
Với phương châm hoạt động của công ty “Chất lượng là 

nền tảng cốt lõi”, do vậy CTCPMD không ngừng nâng cao chất 
lượng sản phẩm. Chất lượng được coi là yếu tố hàng đầu trong chính 
sách sản phẩm. Vì sản phẩm của công ty phục vụ tiêu dùng nên các 
thuộc tính chất lượng được quan tâm như là: Độ mịn của khăn, độ 
giữ mùi của hương liệu, khả năng bảo quản của sản phẩm chống lại 
ẩm mốc của môi trường, thời hạn sử dụng của sản phẩm. 

 Công tác hỗ trợ dịch vụ khách hàng: 
 Công ty hiện tại có hỗ trợ chăm sóc khách hàng qua điện 

thoại tuy nhiên vấn đề này chưa thực sự đầu tư chú trọng. Chưa có 
nhân viên chăm sóc khách hàng thực hiện chuyên môn hỗ trợ khách 
hàng qua điện thoại. Chi phí phục vụ cho dịch vụ này còn thấp so với 
nhu cầu sử dụng hiện tại đòi hỏi công ty phải xem xét và tăng ngân 
sách. 

Hiện công ty có 2 trang web thể hiện thông tin sản phẩm, 
đơn hàng, hỗ trợ đặt hàng và phản hồi khách hàng nhưng mức độ 
tương tác với khách hàng chưa cao, thông tin phản hồi còn chậm, 
chưa phát huy hết tác dụng hỗ trợ khách hàng. 

b. Chính sách giá 
 Phương pháp định giá: Dựa vào chi phí.  
 Chính sách giá bán: Công ty áp dụng chính sách giá 

đồng nhất và giá linh hoạt cho các thị trường. Chính sách phân biệt 
giá được công ty sử dụng đối với các thị trưởng các tỉnh khác nhau. 
Giá bán cho sản phẩm khăn lạnh của công ty được áp dụng mức giá 
ngang bằng tại Đà Nẵng và được cộng thêm chi phí vận chuyển tại 
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các tỉnh thành khác. Giá bán của sản phẩm khăn lạnh tại các tỉnh 
chênh lệch so với giá bán tại Đà Nẵng như sau: Tăng thêm 20đ tại 
Quảng Nam; Huế và Quảng Trị tăng thêm 30đ; Quảng Bình tăng 
thêm 50đ. 

Nhận xét, theo sự thu thập giá cả các sản phẩm khăn lạnh của 
các đối thủ cạnh tranh thì giá sản phẩm Mỹ Duyên thấp hơn so với 
các đối thủ cạnh tranh từ 100 – 150 đồng. Tuy giá chênh lệch không 
cao nhưng đối với sản phẩm có giá thành thấp thì đây là một lợi thế 
cạnh tranh về giá so với các đối thủ cạnh tranh (Hương Thiên Thảo, 
Hàng Không, NaNo…).  

 Chính sách thay đổi giá: Chính sách chiết khấu đối với 
khách hàng có doanh thu từ 7 triệu đồng. 

c. Chính sách phân phối 
Công ty hiện nay có trụ sở chính địa chỉ 04 Phan Bôi – Sơn 

Trà – Đà Nẵng bán trực tiếp sản phẩm khăn lạnh tới tay người tiêu 
dùng trên địa bàn Tp Đà Nẵng. Ngoài ra công ty có các đại lý phân 
phối đặt tại các tỉnh miền Trung như Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, 
Quảng Nam. 

d. Chính sách truyền thông khuyến mãi  
Ngoài những công cụ quảng cáo có sẵn như bao bì sản phẩm, các 

tài liệu giới thiệu về công ty, giấy tờ văn bản giao dịch, đồng phục nhân 
viên, bảng hiệu… công ty còn quảng cáo trên mạng internet tại 2 website 
của công ty và một số website mua bán, quảng cáo phổ biến khác. Công 
ty thực hiện khuyến mãi số lượng khăn, tặng dĩa đựng khăn.  

Nhận xét: Việc sử dụng công cụ, truyền thông khuyễn mãi 
của công ty còn hạn chế. Kinh phí thực hiện chính sách này chưa 
cao. Cần xét lại hiệu quả sử dụng các nguồn ngân sách. 
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2.3.6. Về triển khai các chính sách hỗ trợ  
a. Kinh phí 
b. Cơ cấu 
c. Nguồn lực 
 Công tác tuyển dụng, đào tạo:  
 Đối với chế độ đãi ngộ lao động:  
 Đối với nhân viên bán hàng và chăm sóc khách hàng:  

2.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH MARKETING 
CHO SẢN PHẨM KHĂN LẠNH CỦA CÔNG TY: 

2.4.1. Những thành công 
2.4.2. Những hạn chế 
2.4.3. Nguyên nhân 

 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Chương 2 của luận văn đi sau phân tích thực trạng hoạt động 
kinh doanh, tình hình triển khai các chính sách marketing của công 
ty cổ phần Mỹ Duyên, yếu tố này ảnh hưởng đến hiệu quả kinh 
doanh tổng thể của doanh nghiệp. 
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CHƯƠNG 3 
HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING SẢN PHẨM 

KHĂN LẠNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ DUYÊN 
3.1. NGHIÊN CỨU VÀ DỰ BÁO MÔI TRƯỜNG MARKETING 

3.1.1. Môi trường vĩ mô 
 Môi trường nhân khẩu học 
 Môi trường kinh tế 
 Môi trường công nghệ:  

3.1.2. Môi trường vi mô 
 Đối thủ cạnh tranh: 
 Khách hàng 
 Nhà cung cấp 
 Môi trường nội bộ doanh nghiệp:  

3.2. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU NHIỆM VỤ MARKETING CỦA 
CÔNG TY 

3.2.1. Định hướng và nhiệm vụ phát triển kinh doanh 
3.2.2. Mục tiêu marketing  
 Mục tiêu kinh doanh: Công ty phấn đấu doanh thu năm 

sau tăng hơn năm trước bình quân 25 - 30% giai đoạn 2015– 2017. 
 Mục tiêu marketing 
- Mục tiêu về thị phần: Từ đây đến năm 2017 thị phần tại 

miền Trung đạt 45%. Riêng thị trường Đà Nẵng phải ổn định và 
chiếm lĩnh 60% khách hàng tại thị trường này.  

- Mục tiêu về sản lượng: Sản lượng mục tiêu sản phẩm khăn 
lạnh sản xuất dự kiến đạt 20 triệu sản phẩm năm 2013. Các năm tiếp 
theo dựa vào mức sản lượng năm 2015 mà đưa ra mức sản lượng 
mục tiêu với tốc độ tăng 20- 25%/ năm. 
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- Về sản phẩm: Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và 
hướng tới là nhà cung cấp sản phẩm khăn lạnh với chất lượng hàng 
đầu miền Trung 

- Mục tiêu về kênh phân phối: Hoàn thiện và mở rộng kênh 
phân phối. 

- Mục tiêu xây dựng tài sản thương hiệu: Gia tăng nhận thức 
của khách hàng về thương hiệu, cải thiện hình ảnh trong tâm trí 
khách hàng từ đó tạo phản ứng thuận lợi đối với thương hiệu từ phía 
khách hàng. 

- Mục tiêu khác:  
3.3. PHÂN ĐOẠN VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 

3.3.1. Phân đoạn thị trường:  
Vẫn tiến hành phân đoạn như trình bày chương 2 nhưng có 

sự kết hợp giữa tiêu chí phân đoạn theo vị trí địa lý và phân đoạn 
theo điểm bán. 

3.3.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu 
Theo tiêu chí Phân đoạn thị trường kết hợp điểm bán và vị trí 

địa lý tác giả có nhận định như sau:  
Đà Nẵng tập trung vào dịch vụ quán nhậu, nhà hàng – tiệc 

cưới: Theo thống kê của công ty thị trường Đà Nẵng hiện nay có gần 
700 quán thuộc dịch vụ quán nhậu, nhà hàng – tiệc cưới. Mức tiêu 
thụ tại các nhà hàng – tiệc cưới khoảng 10.000 – 20.000 khăn/tháng 
1 quán. Mức tiêu thụ tại các quán nhậu khoảng 2.000 – 10.000 
khăn/tháng 1 quán. Thị trường này ổn định và tăng trưởng khá. Các 
đối tượng thuộc dịch vụ nhà hàng – tiệc cưới với quy mô lớn dọc các 
tuyến đường 2/9, đường 30/4, các đối tượng quán nhậu phân bố tập 
trung dọc các tuyến đường biển như Hoàng Sa, Phạm Văn Đồng, 
Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Hữu Thọ… 
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Tại Quảng Nam: Tập trung vào dịch vụ nấu ăn: Mức tiêu thụ 
của loại hình dịch vụ tại thị trường này khoảng 3.000 – 7.000/ 
khăn/tháng 1 quán tập trung trên tuyến đường quốc lộ 1A từ Đà 
Nẵng đến Tam Kỳ (Thị trấn Vĩnh Điện, Thị trấn Nam Phước, thị trấn 
Hà Lam), Đại Lộc, Điện Bàn… 

Tại Huế: Tập trung vào dịch vụ nấu ăn và công ty du lịch: 
Dịch vụ nấu ăn tập trung dọc đường quốc lộ 1A từ Phú bài đến thị 
trấn Lăng Cô, tại thành phố Huế (khu Đập Đá, khu Kiểm Huệ, Vĩ 
Dạ), tuyến đường từ thành phố Huế ra quy mô các đối tượng này 
tương đối nhỏ lẻ có mức lấy khăn 3.000 – 7.000 khăn/ tháng 1 quán. 
Các công ty du lịch tập trung chủ yếu tại thành phố Huế với mức tiêu 
thụ 2.000 – 5.000 khăn/ tháng. 

Tại Quảng Trị: Tập trung vào dịch vụ nấu ăn: Thị trường 
phân tán với quy mô dịch vụ nhỏ, lẻ. Dịch vụ nấu ăn tại Thị xã 
Quảng Trị tương đối lớn với mức tiêu thụ 5.000 – 10.000 khăn/ 
tháng 1 quán, tuyến đường từ thị xã Quảng Trị đến Mỹ Chánh – Hải 
Lăng, khu vực chợ Đông Hà đến thị trấn Hồ Xá – Vĩnh Linh với mức 
tiêu thụ 3.000 – 5.000 khăn/ tháng 1 quán. 

Tại Quảng Bình: Tập trung vào dịch vụ quán nhậu: Quy mô 
các quán thuộc dịch vụ quán nhậu tại Quảng Bình nhỏ tập trung chủ 
yếu ở tuyến đường Lý thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hương Giang, 
Nguyễn Trãi… ở thành phố Đồng Hới, tuyến đường quốc lộ 1A từ 
cuối Quảng Bình đến đầu thành phố Đông Hà – Quảng Trị. 
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3.4. ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM TRÊN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 
3.4.1. Lựa chọn phương pháp:  

Định vị cho sản phẩm khăn lạnh của công ty trong thời gian 
tới : 

- Sản phẩm có chất lượng cao với những thuộc tính nổi 
trội: Chất lượng khăn tốt, hương liệu đảm bảo giữ hương lâu, mùi 
hương dịu và không gây kích ứng da.  

- Giá bán ở mức trung bình. 
- Tính sẵn sàng của sản phẩm cao. 
- Dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt. 
-  Gia tăng nhận thức của khách hàng về thương hiệu, cải 

thiện hình ảnh trong tâm trí khách hàng từ đó tạo phản ứng thuận lợi 
đối với thương hiệu từ phía khách hàng. 
3.5. HOÀN THIỆN CÁC CHÍNH SÁCH MARKETING 

3.5.1. Hoàn thiện chính sách sản phẩm 
 Hoàn thiện chính sách chủng loại sản và danh mục sản 

phẩm: 
Điều chỉnh tỷ trọng sản xuất để tập trung vào đối tượng 

khách hàng mục tiêu theo phân đoạn thị trường đã phân tích ở trên: 
+ Đặc biệt chú trọng đối với khăn bi lớn kích thước 24x24cm 

và khăn lưới 20x20cm đối với đối tượng khách hàng phục vụ là nhà 
hàng, quán nhậu tại thị trường Đà Nẵng. 

+ Chú trọng đối với khăn lưới kích thước 20x20cm đối với 
dịch vụ nấu ăn tại thị trường Quảng Nam, Huế, Quảng Trị. 

+ Chú trọng đối với khăn bi lớn 24x24cm đối với các công ty 
ty du lịch tại Huế và dịch vụ quán nhậu tại Quảng Bình. 

Ngoài 13 mẫu khăn công ty hiện đang sản xuất thì trong thời 
gian tới nên sản xuất thêm loại khăn bi nhỏ cao cấp và khăn mịn, sản 
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phẩm chất liệu vải khăn tốt hơn phục vụ nhu cầu khách hàng là 
khách sạn 3 sao, 4 sao, 5 sao, khu resort, khu nghĩ dưỡng cao cấp vì 
đây là đối tượng có thể chấp nhận giá cao hơn với loại khăn đầu tiên. 

 Hoàn thiện chất lượng sản phẩm:  
Để thực hiện việc định vị sản phẩm khăn lạnh của công ty 

Mỹ Duyên trên thị trường có chất lượng tốt, công ty tiến hành thực 
hiện các chính sách liên quan đến sản phẩm là đa dạng hóa hương vị, 
chất liệu làm khăn và nâng cao chất lượng sản phẩm. 

+ Về chất liệu vải làm khăn:  
Công ty tiến hành rà soát lại các nhà cung cấp hiện nay và 

tìm thêm một số nhà cung cấp vải khăn mới và đánh giá theo các tiêu 
chí đặc thù để đáp ứng sản xuất sản phẩm tốt với mức giá hợp lý 
nhất. Các tiêu chí gồm: Chất lượng, giá, công nợ gối đầu, thời gian 
giao hàng, uy tín thương hiệu… 

+ Về bao bì sản phẩm: 
 Cũng tiến hành đánh giá các nhà cung cấp theo tiêu thức 

trên để lựa chọn nhà cung cấp bao bì sản phẩm. 
+ Về đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng: 
Doanh nghiệp nên chú trọng vào hương liệu tạo mùi hương 

cho khăn để tạo sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh, mặt khác 
hương liệu cần chọn lọc cẩn thận để đảm bảo chất lượng, không kích 
ứng da, gây ảnh hưởng đến người sử dụng, mùi hương dịu và khả 
năng lưu lại mùi hương cao hơn.  

 Các dịch vụ hỗ trợ khách hàng:  
Mỹ Duyên phải nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ đặt 

hàng qua điện thoại và dịch vụ sau bán đối với khách hàng (đặc biệt 
khách hàng là nhà hàng và quán nhậu).  
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Thực hiện thiết kế dịch vụ hỗ trợ là khảo sát khách hàng theo 
định kỳ để ước định giá trị của dịch vụ hiện tại, tiếp thu ý kiến cho 
dịch vụ mới.  

 Phát triển dòng sản phẩm mới: 
Công ty sẽ nghiên cứu, mở rộng sản xuất khăn lạnh bỏ túi và 

khăn lạnh dạng gói. Ngoài ra, có thể mở rộng sản xuất các sản phẩm 
có liên quan như phiếu tính tiền, order, bao đũa để tận dụng nguồn 
lực hiện tại của công ty. 

3.5.2. Hoàn thiện chính sách giá 
 Mục tiêu định giá:  
Trong thời gian đầu gia nhập thị trường công ty chọn chiến 

lược giá thấp để thu hút và lôi kéo khách hàng nhằm đạt doanh số 
theo mục tiêu đề ra, sau đó điều chỉnh giá phù hợp với thị trường để 
vừa có thể cạnh tranh vừa đảm bảo lợi nhuận hợp lý.  

 Xác định giá thành sản phẩm 
Công ty xây dựng cho mình một cơ cấu giá linh động. Bên 

cạnh đó công ty sẽ theo đuổi chiến lược định giá chiết khấu: 
- Chiết khấu tiền mặt: 2/10 net 30 đối với đối tượng hàng là 

nhà hàng và quán nhậu lấy với số lượng từ 5000 khăn trở lên. 
- Chiết khấu theo mùa: Mùa thấp điểm của thị trường khăn 

lạnh nằm ở quý IV (Tháng 10 – tháng 12). 
Ngoài ra công ty thực hiện chính sách khuyến khích áp dụng 

đối với đại lý với số lượng từ 30 nghìn sản phẩm, khách hàng lấy số 
lượng nhiều từ 3 nghìn sản phẩm và định giá phân biệt theo nhóm 
khách hàng đối với loại khăn lưới 20x20 cm mức giá chung là 400đ/ 
sản phẩm cho tất cả các đối tượng nhưng đối với nhà hàng tiệc cưới 
và dịch vụ nấu ăn thì mức giá dao động từ 320 – 350đ/ sản phẩm vì 
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đây là đối tượng lấy khăn lưới với số lượng lớn (5.000 – 20.000 
khăn/ đơn hàng. 

3.5.3. Hoàn thiện chính sách phân phối 
 Cấu trúc kênh:  
Đối với chính sách phân phối công ty lựa chọn chính sách 

phân phối rộng rãi. Với chính sách này nhằm tăng tính sẵn sàng cũng 
như mức độ bao phủ thị trường.  

- Theo đặc điểm thị trường: Phân phối rộng rãi sẽ đảm bảo 
với địa lý thị trường, hành vi mua của thị trường, nhất là quy mô của 
thị trường ngày càng mở rộng.  

- Theo đặc điểm sản phẩm khăn lạnh: Khách hàng thương 
mua những sản phẩm khăn lạnh đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý, 
mua những nơi sản phẩm được cung cấp nhanh chóng.  

- Theo đặc điểm của công ty: Công ty cổ phần Mỹ Duyên 
đang tạo lòng tin cho các đại lý và người tiêu dùng. Trong thời gian 
tới cần tăng khả năng bao phủ thị trường, để sản phẩm khăn lạnh của 
công ty trở nên quen thuộc với người tiêu dùng. 

 Quản trị kênh: 
- Lực lượng bán: 
- Lựa chọn trung gian phân phối: 
- Những điều kiện ràng buộc và chính sách hỗ trợ các 

trung gian: 
- Đánh giá trung gian phân phối: 

3.5.4. Hoàn thiện chính sách truyền thông khuyến mãi 
 Mục tiêu của truyền thông khuyến mãi: Khắc họa hình 

ảnh thương hiệu sản phẩm khăn lạnh của CTCPMD trong tâm trí 
khách hàng. Hiện nay ngân sách dành cho hoạt động quảng bá sản 



23 

phẩm còn rất hạn chế do các nguồn lực của công ty có hạn nên cần 
xem xét kỹ lượng các chính sách truyền thông cổ động có hiệu quả. 

 Chính sách khuyến mãi đề xuất:  
 Marketing trực tiếp qua điện thoại:  

3.6. CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TRIỂN KHAI  
3.6.1. Kinh phí 

 Công ty điểu chỉnh lập ngân sách theo mục tiêu.  
3.6.2. Cơ cấu 

Bổ sung thêm vị trí nghiên cứu và phát triển trong bộ phận 
marketing. Nhân viên chịu trách nhiệm nghiên cứu thị trường mà 
phát triển sản phẩm mới của công ty.  

3.6.3. Nguồn lực 
 Công tác tuyển dụng, đào tạo:  
 Đối với chế độ đãi ngộ lao động:  
 Đối với nhân viên bán hàng và chăm sóc khách hàng:  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
Dựa vào quy trình xây dựng chính sách marketing đã trình 

bày tại chương 1 và tình hình xây dựng chính sách marketing của 
công ty cổ phần Mỹ Duyên đã nêu ở chương 2 tiếp tục hoàn thiện 
tiến trình xây dựng chính sách marketing cho công ty. Tác giả đề 
xuất bổ sung thêm phân loại theo đối tượng khác hàng trong phân 
đoạn thị trường từ đó tái định vị sản phẩm khăn lạnh của công ty.  
Ngoài ra, một phần ý tưởng trong thiết kế chiến lược đến từ những 
phân tích thực tế và kinh nghiệm trong việc thực hiện chính sách 
marketing hiện tại. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
KẾT LUẬN 
Để tiếp tục phát triển kinh doanh và chiếm lĩnh, nâng cao thị 

phần trong thời gian tới, công ty cổ phần Mỹ Duyên nên chọn cho 
mình một hướng đi riêng với một chính sách marketing thích hợp. 
Luận văn đã khái quát đặc điểm sản phẩm khăn lạnh, thực trạng 
chính sách marketing của CTCPMD và đưa ra các chính sách phù 
hợp. Với những giải pháp trình bày, tác giả hy đóng góp hữu ích đối 
với CTCPMD để thực hiện mục tiêu là nâng cao khả năng cạnh 
tranh,  phát triển thị trường, củng cố và giữ vững thị phần trong thời 
gian tới. 

KIẾN NGHỊ 
Đối với nhà nước: Hiện nay chưa có tiêu chuẩn, quy định 

chuẩn về chất lượng sản phẩm khăn lạnh để làm cở sở cho các doanh 
nghiệp hướng theo vì vậy tác giả mong muốn có nhà nước sẽ sớm 
đưa ra tiêu chuẩn, quy định về chất lượng sản phẩm mặt hàng này 
cũng như tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sản xuất các 
doanh nghiệp, có chứng nhận chất lượng đối với các doanh nghiệp 
đạt tiêu chuẩn nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và doanh 
nghiệp quảng bá được thương hiệu của doanh nghiệp mình. 

Đối với công ty: Để phát triển và tiếp tục thâm nhập thị 
trường doanh nghiệp phải có cái nhìn hướng về khách hàng, trên cở 
sở đó xây dựng các chiến lược, chính sách và giải pháp mang tính 
cạnh tranh cao. Theo những phân tích trên thì công ty sản xuất và 
kinh doanh sản phẩm bị cạnh tranh gay gắt, vì thế chiến lược 
marketing cần làm sao tạo sự khác biệt rõ ràng và được nhận biết về 
thương hiệu trong thời gian tới.  


