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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, với xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế
và khu vực đang diễn ra mạnh mẽ, sự cạnh tranh trên thị trường ngày
càng khốc liệt hơn. Với vai trò nổi bật là giúp cho các doanh nghiệp
định hướng hoạt động kinh doanh của mình thông qua việc nghiên
cứu nhu cầu thị trường, tạo ra sản phẩm, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm,
tạo sự thỏa mãn cho khách hàng, … marketing được xem là nhân tố
quyết định, là bí quyết tạo nên sự thành công cho doanh nghiệp.
Để gia tăng khách hàng mục tiêu và tối đa hóa các lợi ích
cho khách hàng và lợi nhuận của công ty thông qua việc tìm kiếm, hệ
thống các giải pháp, chính sách dựa trên nền tảng của lý thuyết
marketing hiện đại, góp phần tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững cho
công ty trong thời gian tới. Chính vì thế, tôi đã chọn đề tài: “Hoàn
thiện chính sách marketing cho sản phẩm phân bón NPK tại Công ty
cổ phần Phân bón và Dịch vụ tổng hợp Bình Định” làm đề tài nghiên
cứu.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về việc vận dụng marketing
trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Đánh giá thực trạng công tác marketing tại công ty.
Đề ra các giải pháp marketing phù hợp, giúp công ty nâng cao
vị thế cạnh tranh trên thị trường.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng: Công ty cổ phần Phân bón và Dịch vụ tổng hợp
Bình Định, các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách marketing của
công ty.

2
Phạm vi: Nghiên cứu thực trạng hoạt động marketing của
Công ty cổ phần Phân bón và Dịch vụ tổng hợp Bình Định trên thị
trường Miền Trung – Tây Nguyên.
4. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa
học phổ biến như phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp
tiếp cận hệ thống để nêu vấn đề, phân tích diễn giải và đưa ra kết
luận. Đồng thời, luận văn còn sử dụng các phương pháp: khảo sát
thực tế, phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê, phương pháp chuyên
gia.
5. Bố cục đề tài
Chương 1. Cơ sở lý luận về chính sách marketing trong
doanh nghiệp.
Chương 2. Thực trạng hoạt động kinh doanh và chính sách
marketing của sản phẩm phân bón NPK tại Công ty cổ phần Phân
bón và Dịch vụ tổng hợp Bình Định.
Chương 3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách
marketing cho sản phẩm phân bón NPK của Công ty cổ phần Phân
bón và Dịch vụ tổng hợp Bình Định
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
Philip Kotler (2009), Quản trị Marketing, NXB Lao động –
Xã hội, TP.HCM; PGS.TS Lê Thế Giới (2011), Quản trị Marketing
định hướng giá trị, NXB Tài chính, Đà Nẵng; PGS.TS Trương Đình
Chiến (2010), Quản trị Marketing, NXB Đại học kinh tế quốc dân,
Hà Nội.
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CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH MARKETING
TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MARKETING
1.1.1. Khái niệm
Theo Philip Kotler: “Marketing là một dạng hoạt động của
con người nhằm thỏa mãn những chu cầu và mong muốn của họ
thông qua trao đổi”.
Nhu cầu: là một hiện tượng tâm lý của con người, là cảm
giác thiếu hụt về một cái gì đó mà con người cảm nhận, cảm thấy
được như: mua sắm, học tập, lao động, giải trí,…
Mong muốn: là sự khao khát có được một hoặc những thứ cụ
thể nào đó nhằm thỏa mãn nhu cầu sâu xa của con người.
Trao đổi là hành vi nhận từ một người hoặc một tổ chức nào
đó thứ mà mình cần và đưa lại cho người hoặc tổ chức một thứ gì đó
mà họ muốn.
Hành vi trao đổi chỉ diễn ra khi: có ít nhất hai bên và mỗi
bên phải có một thứ gì đó mà bên kia cần, mỗi bên đều có khả năng
giao dịch và chuyển giao hàng hóa, dịch vụ hoặc thứ gì đó của mình
cho bên kia, các bên đều có nhu cầu trao đổi và có quyền chấp thuận
hay từ chối đề nghị của bên kia, hai bên tự do thỏa thuận những điều
kiện trao đổi.
1.1.2. Vai trò của Marketing
Marketing có vai trò quyết định và điều phối sự kết nối các
hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp với thị trường.
Đảm bảo cho hạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hướng

4
theo thị trường, lấy thị trường, nhu cầu và mong muốn của khách
hàng làm chỗ dựa vững chắc nhất cho mọi quyết định kinh doanh.
1.1.3. Chức năng của Marketing
- Làm thích ứng sản phẩm với nhu cầu khách hàng
- Chức năng phân phối
- Chức năng tiêu thụ hàng hóa
- Các hoạt động hỗ trợ
1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách Marketing
Trong quá trình vận dụng, các chính sách của marketing chịu
tác động của các nhân tố như: vị trí của doanh nghiệp trên thị trường;
đặc điểm, trạng thái của thị trường; vòng đời của sản phẩm; tính chất
của hàng hóa…
1.2.

TIẾN

TRÌNH

XÂY

DỰNG

CÁC

CHÍNH

SÁCH

MARKETING TRONG KINH DOANH
Sơ đồ 1.1 - Qui trình xây dựng các chính sách marketing
Phân tích môi trường marketing
P1: chính sách sản phẩm
Mục tiêu marketing

P2: Chính sách giá cả
P3: Chính sách phân phối

Phân đoạn và lựa chọn thị trường

P4: Chính sách truyền thông cổ động

mục tiêu
Định vị sản phẩm trên thị trường
mục tiêu

1.2.1. Phân tích môi trường marketing
Phân tích và đánh giá môi trường vĩ mô giúp cho doanh
nghiệp hiểu và biết rõ được những nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
có ảnh hưởng và tác động như thế nào, mức độ ra sao, …
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a. Môi trường vĩ mô
Bao gồm các nhân tố: Nhân tố chính trị và pháp luật, nhân tố
kinh tế, nhân tố kỹ thuật công nghệ, nhân tố tự nhiên, nhân tố văn
hóa - xã hội.
b. Môi trường vi mô
* Năng lực thương lượng của nhà cung cấp.
* Cạnh tranh của các đối thủ trong ngành.
* Các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng.
* Năng lực thương lượng của người mua.
* Sản phẩm thay thế.
1.2.2. Mục tiêu marketing
a. Mục tiêu tăng trưởng: mở rộng quy mô toàn thị trường và
tăng thị phần của doanh nghiệp.
b. Mục tiêu cạnh tranh: doanh nghiệp sẽ giành thêm thị
phần từ đối thủ.
c. Mục tiêu an toàn: bảo vệ thị phần hiện có, cảnh giác
trước sự tấn công của đối thủ cạnh tranh.
1.2.3. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục
tiêu
a. Phân đoạn thị trường
* Lý do phân đoạn thị trường:
- Thuận tiện cho việc theo dõi diễn biến, phán đoán những sự
thay đổi trên thị trường.
- Phát hiện ra những cơ sở của ưu thế cạnh tranh.
- Phân tích và xác định nhu cầu theo nhóm khách hàng.
* Các tiêu thức phân đoạn thị trường:
Dựa trên các yếu tố: theo địa lý, đặc điểm dân số dân số học,
tâm lý, cách ứng xử.
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b. Lựa chọn thị trường mục tiêu
* Đánh giá các phân đoạn thị trường thông qua các yếu tố:
- Quy mô và mức độ tăng trưởng của đọan thị trường.
- Tính hấp dẫn của đoạn thị trường, mục tiêu.
- Khả năng về nguồn lực của doanh nghiệp.
* Các phương pháp lựa chọn thị trường mục tiêu:
- Tập trung vào một phân đoạn thị trường.
- Chuyên môn hoá có chọn lọc;
- Chuyên môn hoá thị trường;
- Chuyên môn hoá sản phẩm;
- Phục vụ toàn thị trường.
1.2.4. Định vị sản phẩm trên thị trường mục tiêu
Là căn cứ vào đặc điểm nhu cầu thị trường để tạo ra sản
phẩm có sự khác biệt các thuộc tính cạnh tranh và bằng các giải pháp
marketing khắc họa hình ảnh sản phẩm vào tâm trí khách hàng, nhằm
đảm bảo cho sản phẩm được thừa nhận ở mức cao hơn và khác biệt
so với sản phẩm cạnh tranh. Định vị bao gồm:
- Giá trị cao hơn, giá cao hơn
- Giá trị cao hơn, nhưng giá tương đương
- Giá trị cao hơn, nhưng giá thấp hơn
- Giá trị tương đương, nhưng giá thấp hơn
- Giá trị thấp hơn, nhưng giá thấp hơn nhiều.
1.2.5. Triển khai các chính sách marketing
a. Chính sách sản phẩm
- Các thành phần của sản phẩm: sản phẩm cốt lõi, sản phẩm
hiện thực, sản phẩm bổ sung.
- Chủng loại sản phẩm.
- Mở rộng hoặc giảm chủng loại sản phẩm.
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- Chất lượng sản phẩm.
- Phát triển sản phẩm mới.
b. Chính sách giá
- Các nguyên tắc định giá: dựa trên chi phí, theo người mua,
dựa vào cạnh tranh, theo lợi nhuận mục tiêu.
- Định giá sản phẩm mới: định giá chắt với thị trường, định giá
nhằm thâm nhập thị trường.
- Định giá linh hoạt.
- Những thay đổi về giá.
c. Chính sách kênh phân phối
- Các hình thức phân phối: Phân phối độc quyền, phân phối có
chọn lọc, phân phối rộng rãi.
- Phương án tổ chức hệ thống kênh phân phối: kênh phân phối
trực tiếp, kênh phân phối trung gian.
- Phát triển chính sách phân phối: phân tích môi trường phân
phối; thiết lập mục tiêu và chính sách phân phối; thiết kế kênh phân
phối; quản trị hệ thống bán sỉ, lẻ và phân phối.
d. Chính sách truyền thông và cổ động
Là tập hợp các hoạt động tác động trực tiếp hoặc gián tiếp
lên tâm lý, thị hiếu khách hàng nhằm xóa bỏ trở ngại trên thị trường
tiêu thụ, xác lập một mức cầu thuận lợi cho doanh nghiệp, bao gồm:
quảng cáo, khuyến mại, quan hệ công chúng, marketing trực tiếp,
bán hàng trực tiếp.
.
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CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH MARKETING SẢN PHẨM
PHÂN BÓN NPK CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN
VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNH
2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ
DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNH
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
Công ty Cổ phần Phân bón và Dịch vụ tổng hợp Bình Định,
tiền thân là Xí nghiêp phân sinh hóa Bình Định, được thành lập ngày
20/12/1993 theo Quyết định số 441/QĐ-UB của UBND tỉnh Bình
Định. Chính thức chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty
cổ phần theo Quyết định số 4574/QĐ-UB ngày 21/12/2000 của
UBND tỉnh Bình Định.
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
a. Chức năng, nhiệm vụ
b. Đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý của công ty
2.1.3. Tình hình sử dụng các nguồn lực của công ty
a. Nguồn nhân lực: số lượng ổn định, trình độ chuyên môn
cơ bản đảm bảo yêu cầu.
b. Nguồn lực cơ sở vật chất: dây chuyền sản xuất phân bón
NPK mới được đầu tư. Các cơ sở vật chất còn lại đã lạc hậu.
c. Nguồn lực tài chính: tăng trưởng ổn định qua các năm.
d. Nguồn lực máy móc thiết bị: dây chuyền sản xuất phân
bón NPK 1 hạt bằng công nghệ tạo hạt hơi nước với công suất
50.000 tấn/năm.
2.2. ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM VÀ ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG
PHÂN BÓN NPK
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2.2.1. Đặc điểm sản phẩm
Phân NPK là loại phân hỗn hợp. Các chất dinh dưỡng chính
trong phân NPK là: đạm (N), lân (P), và kali (K). Ngoài các chất
trên, còn có các nhóm nguyên tố vi lượng, chất khoáng ...
2.2.2. Đặc điểm thị trường phân bón NPK
Nhu cầu sử dụng phân bón cao, năng lực sản xuất trong nước
chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Sản phẩm trong nước cạnh tranh gay gắt
với phân nhập khẩu. Chủng loại sản phẩm trên thị trường phong phú,
đa dạng. Nhiều nhà máy trong nước có công nghệ sản xuất hiện đại.
Nguyên liệu sản xuất phân bón NPK hầu hết có trong nước.
2.3. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CÁC CHÍNH SÁCH
MARKETING CHO SẢN PHẨM PHÂN BÓN NPK TẠI CÔNG
TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH
ĐỊNH
2.3.1. Mục tiêu marketing
Căn cứ vào nhu cầu thị trường và năng lực của mình, công ty
hiện đang thực hiện hai mục tiêu marketing cơ bản là mục tiêu tăng
trưởng và mục tiêu cạnh tranh.
Với vị trí địa lý thuận lợi, là trung tâm của thị trường Miền
Trung – Tây Nguyên nên có điều kiện thuận lợi để công ty giành
thêm thị phần từ đối thủ, thông qua việc giảm chi phí vận chuyển, hạ
giá thành sản phẩm.
2.3.2. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục
tiêu
a. Phân đoạn thị trường
Công ty phân đoạn thị trường chủ yếu dựa vào tiêu chí địa lý
và hành vi mua của khách hàng.
Hiện tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên được phân
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thành hai thị trường đó là: thị trường cây công nghiệp lâu năm, khách
hàng mua với số lượng lớn nhưng không thường xuyên và thị trường
cây công nghiệp ngắn ngày, cây lương thực, khách hàng mua số
lượng nhỏ hơn nhưng thường xuyên.
Việc phân đoạn thị trường hiện nay nhìn chung chưa thật sự
giúp cho công ty nắm được đặc tính, nhu cầu riêng biệt của từng
nhóm khách hàng để đưa ra chính sách marketing đạt hiệu quả tối
ưu.
b. Lựa chọn thị trường mục tiêu
- Về vị trí địa lý: Thị trường mục tiêu của công ty tại Miền
Trung là Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phú Yên, tại Tây
Nguyên là Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum.
- Khách hàng mục tiêu theo nhận định của công ty đối với
sản phẩm phân bón NPK là các tổ chức và cá nhân, hộ gia đình
thuộc mọi thành phần kinh tế trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng phân
bón phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc vùng nông thôn các tỉnh
Miền Trung – Tây Nguyên nêu trên.
2.3.3. Định vị sản phẩm trên thị trường mục tiêu
Với việc phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu như trên,
các sản phẩm phân bón NPK của công ty hiện đang áp dụng chiến
lược định vị theo giá cả và chất lượng: chất lượng sản phẩm phân
bón NPK Biffa tương đương với các sản phẩm có chất lượng tốt
nhưng được bán với mức giá thấp phù hợp với điều kiện kinh tế của
nông dân.
Với điều kiện của mình, công ty đã có chiến lược định vị
đúng đắn nhưng chưa tạo được sự khác biệt về sản phẩm, hình ảnh
sản phẩm phân bón NPK nhãn hiệu Biffa trong tâm trí khách hàng.
Chưa xây dựng được khẩu hiệu tuyên truyền cho sản phẩm.
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2.3.4. Thực trạng chính sách Marketing cho sản phẩm
phân bón NPK
a. Chính sách sản phẩm
Hiện tại, công ty đã sản xuất, đưa ra thị trường nhiều loại sản
phẩm phân bón NPK khác nhau, phù hợp với nhu cầu sử dụng của
từng đối tượng khách hàng, cho từng giai đoạn sinh trưởng của các
đối tượng như: cây cà phê, hồ tiêu, mía, lúa, … quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008.
Từng loại cây trồng có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau và
từng giai đoạn sinh trưởng của loại cây đó cũng có những nhu cầu
cung cấp dinh dưỡng khác nhau. Nắm bắt được đặc tính đó, bên cạnh
một số sản phẩm truyền thống dùng chung cho nhiều đối tượng cây
trồng, công ty đã chủ động nghiên cứu sản xuất và đưa ra thị trường
các loại phân bón chuyên dùng, phù hợp hơn với nhu cầu của người
nông dân.
b. Chính sách giá
Quá trình hình thành giá được xem xét từ 3 góc độ: chi phí
của công ty, tình trạng cạnh tranh, giá trị sản phẩm mà người tiêu
dùng nhận được. Việc tính giá của công ty dựa trên chi phí sản xuất
và mức lợi nhuận được định trước.
Hiện nay, công ty định giá cho sản phẩm của mình dựa vào
chi phí sản xuất. Theo đó, chi phí sản xuất bao gồm: chi phí khấu hao
tài sản cố định, chi phí nguyên vật liệu, chi phí tiền lương, chi phí
quản lý, chi phí bán hàng, thuế và các khoản phải nộp khác.
Công ty muốn sản phẩm cạnh tranh được về giá với các đối
thủ khác thì mức giá của công ty phải thấp hơn đối thủ và thấp nhất có
thể. Muốn vậy, công ty cần phải tối thiểu chi phí trong quá trình sản
xuất, gồm những yếu tố: nguyên vật liệu đầu vào, quy trình sản xuất.
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Trong quá trình kinh doanh, công ty đã áp dụng chính sách
giá linh hoạt bằng các chính sách chiết khấu hàng mua với khối
lượng lớn, chính sách ưu đãi đối với khách hàng thanh toán sớm theo
cam kết.
c. Chính sách phân phối
Hiện tại công ty đang thực hiện phân phối chủ yếu ở các
kênh tiêu thụ sản phẩm, gồm: kênh tiêu thụ trực tiếp qua hệ thống
cửa hàng và kênh tiêu thụ gián tiếp qua hình thức cung cấp phân bón
qua đại lý và bao tiêu sản phẩm để tiêu thụ.
Trong thời gian qua, hệ thống kênh phân phối mà công ty
xây dựng được đã hoạt động tương đối hiệu quả, thị phần từng bước
được nâng lên một cách vững chắc, sản phẩm đã đến được với các
đoạn thị trường mục tiêu mà công ty đã xác định.
Công ty xây dựng mạng lưới tiêu thụ bao phủ khắp địa bàn
kinh doanh. Tuy nhiên, công ty chưa có các nghiên cứu để phân vùng
và xác định số lượng nhà phân phối hợp lý cho từng tỉnh hoặc khu
vực để nâng cao hiệu quả hoạt động của đại lý.
Bên cạnh đó, sự xung đột giữa các thành viên trong kênh vẫn
còn tồn tại, điều này về lâu dài sẽ làm giảm hiệu quả của hệ thống
kênh phân phối.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến xung đột của các thành
viên trong hệ thống kênh phân phối, nếu không nắm bắt được nguyên
nhân và giải quyết triệt để các xung đột thì hoạt động phân phối sản
phẩm của công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Công ty hiện tại chưa
có hệ thống kiểm tra hoạt động trong kênh phân phối của mình để
kịp thời phát hiện những xung đột tiềm ẩn và có biện pháp xử lý hiệu
quả, hạn chế những tác động xấu đến hoạt động kinh doanh của công
ty.
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Trong hệ thống phân phối của công ty có khoảng 50 đại lý
cấp 1 và 64 đại lý cấp 2 trên toàn bộ thị trường Miền Trung – Tây
Nguyên. Hệ thống đại lý phân bố không chồng lấn thị trường, tạo lợi
thế cạnh tranh cho đại lý.
d. Chính sách truyền thông và cổ động
Ngoài việc phối hợp với các trung tâm khuyến nông, khuyến
lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp Bình Định tổ chức các cuộc hội thảo
tại các huyện trong tỉnh về hướng dẫn sử dụng phân bón NPK để
chăm sóc cây trồng. Công ty còn tham gia một số hội chợ hàng nông
nghiệp, quảng cáo trên một số đài truyền thanh của các huyện trong
tỉnh. Nhìn chung, trong quá trình sản xuất kinh doanh công ty hầu
như chưa có kế hoạch cụ thể, chưa có sự đầu tư riêng biệt cho chính
sách truyền thông và cổ động một cách hiệu quả.
* Quảng cáo:
Việc quảng cáo sản phẩm phân bón NPK tại thị trường Miền
Trung – Tây Nguyên trên các phương tiện thông tin còn rất hạn chế,
chưa được quan tâm.
* Marketing trực tiếp:
Công ty không có chương trình marketing trực tiếp nào cho
các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Miền Trung – Tây Nguyên.
* Khuyến mãi:
Chưa có bất kỳ một chương trình khuyến mãi nào để kích
thích khách hàng, chỉ có chương trình thưởng theo doanh số với mục
đích kích thích các đại lý.
* Bán hàng cá nhân:
Công ty chưa xây dựng lực lượng nhân viên bán hàng.
* Quan hệ công chúng và tuyên truyền:
Phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức chính trị xã
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hội để tổ chức các hội thảo, hội nghị đầu bờ nhằm giới thiệu và
hướng dẫn nông dân trong việc sử dụng sản phẩm để đạt hiệu quả
cao nhất có thể, số lượng hoạt động này chưa nhiều.
2.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH
MARKETING CHO SẢN PHẨM PHÂN BÓN NPK
2.4.1. Những kết quả đạt được
Chủng loại sản phẩm phân NPK đa dạng, nhất là các loại
phân NPK chuyên dùng được nghiên cứu để phù hợp nhu cầu của
khách hàng.
Đầu tư dây chuyền sản xuất NPK 1 hạt bằng công nghệ tạo
hạt hơi nước nên giá thành giảm so với giá phân bón ngoại nhập
cùng loại, tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
Với chính sách giá tương đối linh hoạt đã kích thích được
tiêu dùng, tăng thị phần trên thị trường mục tiêu.
Hệ thống kênh phân phối được chú trọng xây dựng, về cơ
bản đã đáp ứng được yêu cầu trong phân phối sản phẩm từ công ty
đến với người tiêu dùng cuối cùng là nông dân.
2.4.2. Các vấn đề tồn tại cần khắc phục
Công ty chưa định vị được trương hiệu cho sản phẩm phân
bón NPK nhãn hiệu Biffa trong tâm trí người nông dân. Điều đó
đồng nghĩa với việc người nông dân chưa nhận biết tốt thương hiệu
phân bón NPK nhãn hiệu Biffa của công ty.
Chưa phát huy hết công suất của nhà máy, gây lãng phí
nguồn lực, giảm khả năng cạnh tranh về giá.
Công tác định giá, điều chỉnh giá bán còn bị động trước việc
thay đổi giá của các đối thủ.
Trong phân phối, số lượng đại lý còn hạn chế, sự ràng buộc
về trách nhiệm giữa công ty với đại lý chưa thật sự chặt chẽ.
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Hoạt động truyền thông và cổ động thực hiện chưa hiệu quả,
chưa có chính sách, kế hoạch thực hiện hợp lý. Chưa xây dựng được
khẩu hiệu tuyên truyền (slogan) cho sản phẩm phân bón NPK để thể
hiện các tính năng, lợi ích của sản phẩm mà công ty muốn đem đến
cho khách hàng.
Công ty chưa có bộ phận marketing chuyên trách thực hiện
các công tác nghiên cứu liên quan đến thị trường tiêu thụ. Các đề
xuất về chính sách sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến thương mại
thường chỉ để đối phó với các chính sách của các đối thủ khác.
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CHƯƠNG 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH
MARKETING CHO SẢN PHẨM PHÂN BÓN NPK
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ
DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNH
3.1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING
3.1.1. Các ảnh hưởng của môi trường vĩ mô
a. Môi trường kinh tế
Kinh tế Việt Nam vẫn còn bị ảnh hưởng của suy thoái.
Đồng tiền Việt Nam giảm giá so với động Đô la Mỹ làm
giảm nhập khẩu, kích thích xuất khuất khẩu và tiêu dùng nội địa.
b. Môi trường chính trị, pháp luật
Nhà nước chú trọng phát triển nông nghiệp thông qua các
chính sách: Tam nông, xây dựng nông thôn mới, …
Luật Bảo vệ môi trường sẽ tác động đến doanh nghiệp.
c. Môi trường tự nhiên
Quỹ đất nông nghiệp của nước ta hiện nay là 16.175.468 ha.
Trong đó được dùng chủ yếu là để canh tác: cây lúa, cây công nghiệp
lâu năm, cây công nghiệp ngắn ngày và hoa màu.
d. Môi trường dân số học
Dân số Việt Nam đông thứ 13 trên thế giới, khoảng 90 triệu
người, cộng với tỷ lệ gia tăng gia tăng dân số vẫn còn cao, nhất là
những vùng sâu, vùng xa.
e. Môi trường kỹ thuật công nghệ
Công nghệ sản xuất phân bón trên thế giới luôn được đối
mới, đó là điều kiện để các doanh nghiệp trong nước nâng cấp công
nghệ sản xuất hiện tại của mình.
f. Môi trường ngành
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Phân bón trong nước ngoài cạnh tranh các sản phẩm nội địa
còn phải cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu.
3.1.2. Các ảnh hưởng của môi trường vi mô
a. Đối thủ cạnh tranh
b. Nhà cung cấp
c. Khách hàng
d. Sản phẩm thay thế
3.2. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH CỦA
CÔNG TY
3.2.1. Mục tiêu, phương hướng phát triển của ngành sản
xuất phân bón
Mục tiêu của ngành phân bón: nâng cao chất lượng sản
phẩm, đa dạng chủng loại, nâng cấp công nghệ sản xuất, hạ giá thành
sản phẩm, cạnh tranh với sản phẩm ngoại nhập trên thị trường nội địa
và hướng tới xuất khẩu ra thị trường thế giới.
Sản xuất phân NPK dạng 1 hạt là xu thế chung của ngành
sản xuất phân bón trên thế giới và cả ở Việt Nam.
3.2.2. Nhận thức điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách
thức trong hoạt động marketing tại thị trường Miền Trung –
Tây Nguyên
a. Điểm mạnh
Với vị trí địa lý thuận lợi, gần như là trung tâm của khu vực
Miền Trung – Tây Nguyên, đây sẽ là điều kiện để công ty thực hiện
chính sách giá cạnh tranh và chính sách phân phối.
b. Điểm yếu
Công ty chưa xây dựng được thương hiệu đủ mạnh để cạnh
tranh với các công ty lớn. Công tác truyền thông còn nhiều hạn chế
và chưa được đầu tư đúng mức.
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Hệ thống cửa hàng đại diện của công ty tại các thị trường
mục tiêu chưa có. Công ty đã đầu tư tổ chức một số mô hình, điểm
trình diễn nhưng hiệu quả còn hạn chế.
c. Cơ hội
Ngành nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế mũi nhọn của nước
ta. Vì vậy nhu cầu phân bón trong nước rất lớn và ổn định, công ty
vẫn chưa khai thác hết.
d. Thách thức
Ảnh hưởng của lạm phát, suy thoái kinh tế đến thu nhập
nông dân. Thời tiết ngày càng khắc nghiệt, giá nông sản trên thị
trường thường bấp bênh ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư sản xuất.
Sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty lớn có điều kiện về
vốn, nhiều kinh nghiệm..
3.2.3. Mục tiêu và phương hướng kinh doanh sản phẩm
phân bón NPK của công ty
Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua việc
nâng cao thiết bị công nghệ phục vụ sản xuất, cải tiến để nâng cao
chất lượng sản phẩm.
Mở rộng thị trường, phấn đấu hàng năm tỷ lệ tăng trưởng đạt
15% trở lên so với năm trước.
Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức cung
cấp phân bón - thu mua nông sản về chế biến rồi đưa ra thị trường
tiêu thụ.
3.3. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG VÀ LỰA CHỌN THỊ
TRƯỜNG MỤC TIÊU
3.3.1. Mục tiêu Marketing
Công ty thực hiện hai mục tiêu marketing cơ bản là mục tiêu
tăng trưởng thị phần hiện có và mục tiêu cạnh tranh về giá.
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3.3.2. Phân đoạn thị trường
* Theo khu vực địa lý: phân thành 02 nhóm là trị trường cây
công nghiệp lâu năm thuộc Tây Nguyên và thị trường cây ngắn ngày
thuộc Miền Trung. Trong 02 nhóm này, mỗi nhóm được chia thành
02 vùng: vùng trung tâm và vùng sâu, vùng xa.
* Dựa theo hành vi khách hàng: chia thành hai nhóm
+ Nhóm 1: Khách hàng là các tổ chức, mua để bán.
+ Nhóm 2: Khách hàng là cá nhân, mua để sử dụng.
3.3.3. Xác định thị trường mục tiêu
Công ty xác định thị trường mục tiêu của mình gồm 3 tỉnh:
Gia Lai, Đắc Lắc, Kon Tum thuộc Tây Nguyên và 3 tỉnh: Quảng
Nam, Quảng Ngãi, Bình Định thuộc Miền Trung.
Cụ thể, công ty sẽ chú trọng đến các huyện xa trung tâm của
các tỉnh nêu trên, những vùng mà dân cư phân bố rải rác, đời sống và
thu nhập của người dân còn nhiều hạn chế nhưng nhu cầu sử dụng
phân bón là rất lớn.
3.3.4. Định vị sản phẩm trên thị trường mục tiêu
Định vị theo giá cả và chất lượng: chất lượng tương đương
với các sản phẩm tốt nhưng với mức giá thấp hơn.
Công ty sẽ đầu tư nghiên cứu 2 sản phẩm chính là NPK Biffa
16 – 16 – 8 – 13S + TE chuyên dùng cho cây cà phê và NPK Biffa
22 – 20 – 15 + TE đa năng cho cây trồng ngắn ngày.
Xây dựng slogan cho sản phẩm phân bón NPK Biffa: “Phân
bón Biffa – cả năm được mùa”.
3.4. HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING CHO SẢN
PHẨM PHÂN BÓN NPK CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN
BÓN VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNH
3.4.1. Chính sách sản phẩm
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a. Chất lượng sản phẩm
Cải tiến kỹ thuật để nâng cao và giữ vững chất lượng phân
bón NPK. Kiểm tra chất lượng sản phẩm cần được quan tâm từ khâu
nguyên liệu đầu vào.
Hoàn thiện và nâng cao đặc tính sử dụng của sản phẩm cho
phù hợp với từng vùng đất. Các sản phẩm chú trọng bổ sung các
nguyên tố vi lượng giúp cây trồng phát triển bền vững hơn.
Hoàn thiện chất lượng 2 sản phẩm cốt lõi là NPK 16 – 16 – 8
+ 13S + TE và NPK 22 – 20 – 15 + TE, nghiên cứu bổ sung thêm
những khoáng chất cần thiết cho cây trồng.
b. Sản phẩm mới
Cần nghiên cứu cho ra đời những sản phẩm thích hợp với
hiện trạng của đất đai, giúp tái tạo chất dinh dưỡng trong đất, độ tan
của phân nhanh, giúp cây trồng hấp thụ dưỡng chất nhanh.
Nghiên cứu sản xuất phân NPK Biffa chuyên dùng cho cây
Ớt, Dưa, cây Ca cao phục vụ tại Miền Trung, Tây Nguyên.
Hoàn thiện chất lượng 2 sản phẩm cốt lõi là NPK 16 – 16 – 8
+ 13S + TE và NPK 22 – 20 – 15 + TE, nghiên cứu bổ sung thêm
những khoáng chất cần thiết cho cây trồng.
Công ty nên đóng gói đa dạng sản phẩm của mình ở các
trọng lượng như: 20 kg, 30kg.
3.4.2. Chính sách giá
a. Xác định giá thành sản phẩm
Muốn cho giá thành ở mức thấp nhất để giảm chi phí, công
ty cần xây dựng một quy trình sản xuất khoa học, giảm những khâu
không cần thiết, chú trọng các yếu tố:
- Nghiên cứu kỹ sản phẩm trước khi đưa vào sản xuất.
- Cần giảm thiểu đến mức tối đa các chi phí.
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- Đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề.
b. Phương pháp định giá
Ngoài việc định giá dựa vào giá thành, công ty nên kết hợp
với việc so sánh với giá của đối thủ cạnh tranh để định giá. Liên tục
nắm bắt thông tin thị trường, lấy mức giá của các đối thủ cạnh tranh
để định mức giá cho sản phẩm của mình.
c. Xây dựng chính sách giá linh hoạt
Khi đã xác định được mức giá ban đầu, để đáp ứng tốt những
yêu cầu khác nhau của từng nhóm khách hàng, cần có chính sách giá
phù hợp, trong từng giai đoạn cụ thể.
* Định giá phân biệt theo nhóm khách hàng.
* Định giá theo giá trị đơn hàng.
Khi xây dựng chính sách giá cần được điều chỉnh linh hoạt
theo sản lượng mua, thời điểm mua và thời hạn thanh toán.
3.4.3. Xây dựng chính sách phân phối
a. Phương thức phân phối
Về lâu dài công ty phát triển mạnh thị trường thuộc vùng
sâu, vùng xa. Phương thức phân phối của công ty được xác định theo
từng khu vực như: khu vực trung tâm và khu vực vùng sâu, vùng xa.
Công ty nên chọn hình thức phân phối chọn lọc thông qua
việc tìm kiếm, chọn lọc một số người bán lẻ nhất định tại một vùng
cụ thể (huyện, xã, buôn) có tiềm năng.
Xét theo khả năng của công ty và đặc điểm của sản phẩm, ta
nhận thấy rằng phương án phân phối cho 02 khu vực thị trường nêu
trên là phương thức phân phối chọn lọc.
b. Kênh phân phối
- Phân phối trực tiếp: Khách hàng phù hợp nhất đối với kênh
này là các Hợp tác xã, Nông - lâm trường.
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- Phân phối qua trung gian: Thông qua các công ty liên kết,
môi giới, các đại lý bán buôn và cửa hàng tư nhân bán lẻ. Số lượng
các trung gian tùy thuộc vào mức chênh lệch giữa giá và khối lượng
mà công ty thỏa thuận với trung gian đầu tiên, giá bán cuối cùng có
đủ lớn để bù đắp cho chi phí và thỏa mãn cho kỳ vọng lợi nhuận mà
các trung gian mong đợi.
* Đẩy mạnh liên kết trong phân phối.
c. Quy định đối với kênh phân phối
Để nâng cao hiệu quả phân phối cần quản lý kênh phân phối
một cách chặt chẽ thông qua các điều kiện ràng buộc trong hợp đồng
kinh tế, để đảm bảo quyền lợi của khách hàng và các bên liên quan.
Những ràng buộc này được thể hiện qua các điều khoản hợp đồng.
d. Quản trị kênh phân phối
* Tuyển chọn thành viên kênh phân phối
* Kích thích hoạt động của kênh phân phối
* Đào tạo đội ngũ bán hàng
* Kiểm soát xung đột.
3.4.4 Chính sách truyền thông và cổ động
a. Mục tiêu
Đưa thông tin các sản phâm đầy đủ nhất có thể đến với
khách hàng để khách hàng hiểu, ghi nhớ và sử dụng sản phẩm của
công ty khi có nhu cầu.
b. Công cụ
Với nguồn lực có hạn, công ty cần sử dụng linh hoạt các
công cụ như: quảng cáo, marketing trực tiếp, khuyến mãi, bán hàng
trực tiếp, quan hệ công chúng một cách linh hoạt.
c. Ngân sách
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Ngân sách dành cho hoạt động này nằm trong khoảng 1 –
1,5% của doanh thu hàng năm.
3.5. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
* Đối với cơ quan quản lý Nhà nước:
- Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đối với lĩnh vực
kinh doanh phân bón.
- Có các chính sách ưu đãi để khuyến khích các doanh
nghiệp đầu tư sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường.
- Quản lý chặt các mặt hàng khi đưa ra thị trường.
* Đối với công ty:
- Xây dựng thêm các mô hình, điểm trình diễn về các loại
cây trồng khác nhau tại các địa phương có nhiều tiềm năng.
- Hoàn thiện dữ liệu, thông tin về khách hàng, triển khai
quản trị quan hệ khách hàng.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên công ty.
- Thành lập bộ phận Marketing chuyên biệt.
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KẾT LUẬN
Trên cơ sở vận dụng các phương pháp nghiên cứu về lý luận
và thực tiễn, đề tài đã đưa ra các giải pháp hoàn thiện chính sách
marketing cho sản phẩm phân bón NPK, nhằm góp phần cho sự
thành công đối với họat động kinh doanh của Công ty cổ phần Phân
bón và Dịch vụ tổng hợp Bình Định. Mặc dù còn nhiều hạn chế
nhưng đề tài cũng đã hoàn thành được một số công việc sau :
- Đề tài đã nghiên cứu, hệ thống hoá được các vấn đề cơ sở
lý luận về xây dựng các chính sách marketing trong kinh doanh.
- Đề tài đã phân tích, đánh giá thực trạng các chính sách
marketing cho sản phẩm phân bón NPK tại Công ty cổ phần Phân
bón và Dịch vụ tổng hợp Bình Định, và nêu lên những hạn chế cần
được khắc phục trong thời gian đến.
- Dựa trên cơ sở lý thuyết và các tài liệu nghiên cứu, trên cơ
sở phân tích điều kiện thực tiễn của thị trường phân bón Việt nam, đề
tài đã đưa ra được các giải pháp về xây dựng hoàn thiện các chính
sách marketing cho sản phẩm phân bón NPK nhằm góp phần nâng
cao năng lực cạnh tranh và đem đến sự thành công cho Công ty cổ
phần Phân bón và Dịch vụ tổng hợp Bình Định.

