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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 
Như Kevin Lane Keller “Càng ngày các doanh nghiệp càng 

nhận thấy rằng một trong những tài sản qu  ý giá nhất của họ chính là 
thương hiệu”. Cho thấy thương hiệu là một tài sản hết sức to lớn của 
doanh nghiệp, nó đem lại sự ổn định, phát triển thị phần, nâng cao 
năng lực cạnh tranh trên thị trường của doanh nghiệp trong môi 
trường cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt. Tuy nhiên, thương hiệu tỏi 
Lý Sơn đang gặp nhiều khó khăn trong cạnh tranh, đặc biệt là phát 
triển chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của mình. Chính 
những điều đó nó đòi hỏi công ty phải chú trọng nhiều vào việc duy 
trì và phát triển thương hiệu tỏi Lý Sơn. Vì vậy, tôi chọn đề tài “Phát 
triển thương hiệu Tỏi Lý Sơn tại công ty TNHH T&H – Quảng 
Ngãi” để nghiên cứu, với mong muốn góp phần phát triển thương 
hiệu tỏi Lý Sơn, giúp công ty TNHH T&H Quảng Ngãi nâng cao 
năng lực cạnh tranh trên thị trường và khẳng định là thương hiệu tỏi 
hàng đầu tại Việt Nam. Đồng thời, cũng đóng góp được phần nào 
cho việc phát triển thương hiệu sản phẩm chủ lực của tỉnh nhà. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 
Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về thương 

hiệu nói chung và từ đó làm nền tảng phục vụ cho luận văn phát 
thương hiệu Tỏi Lý Sơn nói riêng. Đánh giá thực trạng quá trình xây 
dựng và phát triển thương hiệu Tỏi Lý Sơn trong ba năm vừa qua. 
Trên cơ sở tiềm năng, thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu 
“Tỏi Lý Sơn”, đề xuất một số định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm 
phát triển thương hiệu “Tỏi Lý Sơn” trong 5 năm tới. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
* Đối tượng nghiên cứu trong đề tài này là các hoạt động và 
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các yếu tố liên quan đến thương hiệu tỏi Lý Sơn, tài sản thương hiệu 
và nội dung phát triển thương hiệu . 

* Phạm vi nghiên cứu 
Vào năm 2006, được sự cho phép của UBND huyện Lý Sơn 

thì Hội SXKD & CB hành tỏi Lý Sơn quyết định thành lập công ty 
TNHH T&H đại diện cho Hội đứng ra tổ chức hoạt động sản xuất 
kinh doanh và chịu trách nhiệm về việc xây dựng, quản lý và phát 
triển thương hiệu tỏi Lý Sơn, góp phần phát triển thương hiệu các 
sản phẩm chủ lực của tỉnh Quảng Ngãi nói chung và UBND Huyện 
Lý Sơn nói riêng.  

Vì vậy, đề tài đi sâu vào nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng 
phát triển thương hiệu tỏi Lý Sơn trong 3 năm gần đây và đề ra định 
hướng giải pháp trong 5 năm tới. Đồng thời, đánh giá các cảm nhận của 
khách hàng đối với thương hiệu tỏi L ý Sơn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.  

4. Phương pháp nghiên cứu 
Đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: 

phân tích, tổng hợp, thống kê các dữ liệu có sẵn tại công ty TNHH 
T&H, phòng kinh tế Huyện Lý Sơn. Hơn nữa, còn sử dụng phương 
pháp quan sát, phương pháp định tính, phương pháp định lượng và 
phương pháp nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận về thương hiệu, xây 
dựng thương hiệu mạnh và quản trị thương hiệu. 

5. Bố cục đề tài 
Ngoài phần lời mở đầu của luận văn và các phụ lục, luận văn 

chia thành các phần chính sau: 
Chương 1: Cơ sở lý luận về thương hiệu và phát triển thương hiệu. 
Chương 2: Thực trạng phát triển thương hiệu tỏi Lý Sơn–Quảng Ngãi. 
Chương 3: Phát triển thương hiệu tỏi Lý Sơn – Quảng Ngãi. 
6. Tổng quan về tài liệu nghiên cứu 
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CHƯƠNG 1 
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 
1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THƯƠNG HIỆU 

1.1.1.  Khái niệm thương hiệu 
Theo hiệp hội Marketing Hoa Kỳ, Thương hiệu là “một cái 

tên, từ ngữ, ký hiệu, biểu tượng hoặc hình vẽ kiểu thiết kế..., hoặc tập 
hợp của các yếu tố trên nhằm xác định và phân biệt hàng hóa hoặc 
dịch vụ của một người bán hoặc nhóm người bán với hàng hóa và 
dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh”. 

1.1.2. Các yếu tố cấu thành thương hiệu 
Các yếu tố cấu thành thương hiệu bao gồm: tên thương hiệu, 

logo, slogan, nhạc điệu, bao bì, nhân vật đại diện. 
1.1.3. Đặc tính thương hiệu 
Đặc tính của một thương hiệu thể hiện những định hướng, mục 

đích và ý nghĩa của thương hiệu đó. Đặc tính của thương hiệu được 
xem xét ở bốn khía cạnh. 

1.1.4. Vai trò, chức năng và các loại thương hiệu 
a. Vai trò của thương hiệu 
b. Chức năng của thương hiệu 
c. Các loại thương hiệu 
1.1.5. Giá trị thương hiệu 
Theo David Aaker (1991, University of California Berkeley): 

“Giá trị thương hiệu là một tập hợp các tài sản mang tính vô hình gắn 
liền với tên và biểu tượng của một thương hiệu, nó góp phần làm 
tăng thêm (hoặc giảm) giá trị của một sản phẩm hoặc dịch vụ đối với 
công ty và khách hàng của công ty”. 
1.2.  PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VÀ CÁC CHIẾN LƯỢC 
PHÁT TRIỂN 
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1.2.1. Phát triển thương hiệu  
Phát triển thương hiệu là quá trình đưa thương hiệu đó đến với 

người tiêu dùng, mục tiêu cuối cùng của phát triển thuơng hiệu chính 
là tạo nên sự trung thành của khách hàng đối với thương hiệu.  

1.2.2. Các chiến lược phát triển thương hiệu  
a. Chiến lược thương hiệu - sản phẩm 
b. Chiến lược thương hiệu theo dãy 
c. Chiến lược thương hiệu nhóm 
d. Chiến lược thương hiệu hình ô 
e. Chiến lược thương hiệu nguồn (hay thương hiệu mẹ)         
f. Chiến lược thương hiệu chuẩn 

1.3.  NỘI DUNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 
1.3.1. Xác định tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu phát triển 

thương hiệu 
a. Tầm nhìn thương hiệu 
Tầm nhìn thương hiệu là một thông điệp ngắn gọn và xuyên 

suốt định hướng hoạt động đường dài cho một thương hiệu.  
b. Sứ mệnh thương hiệu 
Sứ mệnh thương hiệu là khái niệm dùng để chỉ mục đích ra 

đời của thương hiệu đó, nó giải thích lý do và ý nghĩa ra đời và tồn 
tại của thương hiệu.  

c. Mục tiêu phát triển thương hiệu 
* Nhóm mục tiêu về giá trị thương hiệu 
* Nhóm mục tiêu về marketing 
* Nhóm mục tiêu về kinh doanh 
1.3.2. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục 

tiêu 
* Phân đoạn thị trường : là quá trình phân chia thị trường tổng 
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thể thành các nhóm cơ sở sự khác biệt về nhu cầu, ước muốn, đặc 
tính hay hành vi. 

* Lựa chọn thị trường mục tiêu: là xác định những cá nhân, tổ 
chức trong một thị trường sản phẩm mà công ty sẽ triển khai các 
chiến lược định vị nhằm cống hiến cho họ những sản phẩm, dịch vụ 
tốt hơn đối thủ cạnh tranh.  

1.3.3. Định vị, tái định vị  
a. Định vị thương hiệu 
Mô hình định vị theo quan điểm của David Aaker: Ông nhấn 

mạnh đến việc triển khai để tạo dựng một hình ảnh khác biệt trong 
nhận thức thông qua hệ thống các phương thức định vị khác nhau, 
xoay quanh những giá trị cốt lõi mà một thương hiệu mong ước tạo 
dựng. Hình ảnh thương hiệu định vị này phải được thực hiện đồng bộ 
trên tất cả các phương diện hệ thống từ bên trong đến bên ngoài 
doanh nghiệp, thông qua các phương tiện truyền thông và xây dựng 
phát triển mối quan hệ với khách hàng. 

b. Tái định vị thương hiệu 
Tái định vị là những hoạt động nhằm khắc họa một hình ảnh 

đã có, trên cơ sở loại bỏ, bổ sung hay đổi mới các yếu tố trong hệ 
thống đặc tính đã có của thương hiệu. Nhằm đáp ứng những thay đổi 
của thị trường cũng như người tiên dùng hay mục tiêu chiến lược của 
doanh nghiệp. 

Tái định vị là một chiến lược thay đổi vị trí cảm nhận về 
thương hiệu trong tâm trí khách hàng mục tiêu. 

1.3.4. Lựa chọn chiến lược phát triển thương hiệu tối ưu 
Việc lựa chọn chiến lược thương hiệu đòi hỏi thương hiệu đó 

phải đem lại giá trị, lợi ích thiết thực cho khách hàng. Vì thế, tùy 
thuộc vào tình hình thực tế mà doanh nghiệp quyết định lựa chọn một 
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chiến lược phát triển phù hợp hoặc cũng có thể kết hợp đồng thời 
nhiều chiến lược hoặc phát triển theo cách riêng của mình 

1.3.5. Triển khai các chính sách phát triển thương hiệu 
a. Chính sách sản phẩm 
b. Chính sách phân phối 
c. Chính sách quảng cáo thương hiệu 
d. Chính sách quan hệ công chúng 
e. Chính sách truyền thông thương hiệu nội bộ 
1.3.6. Kiểm tra và điều chỉnh các chương trình phát triển 

thương hiệu 
Kiểm tra là quá trình đảm bảo cho các hoạt động thúc đẩy phát 

triển thương hiệu và kết quả đạt được luôn tuân theo các tiêu chuẩn, 
quy tắc và mục tiêu của tổ chức.  

1.3.7. Bảo vệ thương hiệu 
* Bảo vệ thương hiệu đó là việc đăng ký bảo hộ các yếu tố cấu 

thành thương hiệu 
* Xây dựng hệ thống rào cản chống xâm phạm thương hiệu. 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 

TỎI LÝ SƠN -  QUẢNG NGÃI 
2.1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 
CỦA CÔNG TY 

2.1.1. Tổng quan về công ty 
a. Lịch sử và phát triển của công ty 
Tên công ty: Công ty TNHH T&H. Giấy phép KD số: 

4300338703. Do sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp. Công ty 
có trụ sở đặt tại: L17 Khu dân cư, đường Phan Đăng Lưu, Phường 
Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi. Với văn phòng đại diện: 74 Hai Bà 
Trưng – Phường Lê Hồng Phong – TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 
Ngãi. ĐT: (84.55) 3 712 217 . Fax: (84.55) 3 712 217. Hotline: 
0919366019. Website: toilyson.quangngai.vn  

b. Nhiệm vụ và quyền hạn của công ty 
Lập chiến lược, kế hoạch hoạt động kinh doanh rõ ràng, có 

hiệu quả.  Duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh tỏi Lý 
Sơn ra thị trường.  

Thực hiện công tác quản lý và phát triển thương hiệu tỏi Lý 
Sơn, cụ thể xây dựng kế hoạch, tổ chức, thực hiện các chương trình 
quảng bá thương hiệu và các dự án quản lý và phát triển thương hiệu 
tỏi Lý Sơn. Đồng thời đại diện cho Hội SXKD&CB hành tỏi tý sơn 
trực tiếp liên hệ, phối hợp làm việc với các cấp, sở, ban ngành về các 
hoạt động quản lý và phát triển thương hiệu. Cũng như các vấn đề 
liên quan đến các chính sách đầu tư, hỗ trợ của tỉnh. 

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, rà soát, thống kê tiến độ 
thực hiện kế hoạch đề ra.  
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Thực hiện tốt các quy định của nhà nước, hạch toán đầy đủ sổ 
sách, báo cáo tài chính, chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế theo 
quy định. 

c. Cơ cấu tổ chức 
Sơ đồ tổ chức của công ty: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ghi chú :  : Quan hệ trực tuyến. 
                : Quan hệ chức năng. 

Hình 2.1. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH T&H 
d. Cơ cấu lao động: 
2.1.2. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của công 

ty TNHH T&H trong thời gian qua. 
a. Tình hình hoạt động tiêu thụ tỏi Lý Sơn tại công ty 
Trong những năm 2011-2013, tổng khối lượng tiêu thụ là 

3.905 tấn tỏi hầu hết là được tiêu thụ qua các thương lái, bán buôn... 
còn đối với công ty TNHH T&H chỉ tiêu thụ khoảng 313 tấn (chiếm 
trung bình khoảng 8,02%), đây là một con số còn quá hạn chế đối 
với một công ty đóng vai trò là chủ lực trong Hội về việc tiêu thụ sản 
phẩm tỏi có gắn nhãn mác thương hiệu tỏi Lý Sơn bán ra thị trường. 

Phó Giám Đốc 
 

P. kế toán 
 

P. Thu mua 
 

P. kinh doanh 
 

PX. Chế biến 
và đóng gói 

 

Tổ trưởng 1 
 

Tổ trưởng 2 

P. Nhân sự 
 

Giám Đốc 
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Sau khi thu mua tỏi từ chính các hộ trồng tỏi, công ty vận chuyển về 
đất liền, sơ chế và đóng gói sản phẩm và cung cấp cho các hệ thống 
các cửa hàng bán đặc sản trong tỉnh và vài tỉnh khác chuyên kinh 
doanh mua bán hàng đặc sản miền trung như: các cửa hàng ở Đà 
Nẵng, Tam Kỳ, Phú Yên, Phan Thiết, TP.Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, 
Hà Nội. 

b. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. 
Doanh thu của công ty từ việc sản xuất kinh doanh tỏi Lý Sơn. 

Với lợi nhuận trên doanh thu chiếm trung bình khoảng 20,3%. 
Bảng 2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty  

ĐVT: nghìn đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

1 Doanh thu 13.577.815 12.225.460 18.301.890 

2 Giá vốn hàng bán 8.884.039 7.868.604 12.479.465 

3 Lợi nhuận gộp 4.693.776 4.356.856 5.822.425 

4 CP phát sinh trong kỳ 1.958.624,8 1.876.940,2 2.051.007,3 

5 LN trước thuế 2.735.151,2 2.479.915,8 3.771.417,7 

6 Thuế thu nhập DN 20% 20% 20% 

7 LN sau thuế 2.352.230,1 2.132.727,6 3.017.134,2 

(Nguồn: từ phòng kế toán của công ty TNHH T&H) 
Qua bảng trên ta thấy, việc sản xuất kinh doanh của công ty 

qua các năm đều có một mức lợi nhuận tương đối ổn định. Cụ thể 
hơn, là mức lợi nhuận sau thuế của năm 2012 giảm đi so với năm 
2011 (khoảng 9,3%) bởi việc kinh doanh cũng trở nên khó khăn, 
giá cả và sản lượng giảm xuống đáng kể. Nhưng đến năm 2013 
hoạt động kinh doanh có phần tốt hơn đem lại mức lợi nhuận cao 
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hơn so với năm 2011, 2012. Vì vậy, tỏi Lý Sơn có giá ổn định hơn 
trên thị trường kết hợp với việc mở rộng thị trường tiêu thụ ở các 
tỉnh thành phố.  
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TỎI LÝ 
SƠN. 

2.2.1. Tổng quan về thương hiệu tỏi Lý Sơn 
a. Tên thương hiệu: “Tỏi Lý Sơn” và tên nước ngoài là “Ly 

Son Garlic” được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu vào năm 2007 và cấp 
thương hiệu năm 2009. 

b. Logo (biểu tượng thương hiệu) 

 
c. Slogan (câu khẩu hiệu): “Tỏi không chỉ là gia vị”  
d. Bao bì:  
Bao bì của sản phẩm tỏi Lý Sơn mang màu xanh, làm màu sắc 

chủ đạo. Được đóng gói trong túi lưới gắn nhãn mác và hộp giấy.                            
2.2.2. Tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu phát triển thương 

hiệu 
a. Tầm nhìn của thương hiệu tỏi Lý Sơn 
“Tỏi Lý Sơn sẽ trở thành thương hiệu có uy tín và dẫn đầu tại 

thị trường Việt Nam với chất lượng sản phẩm tỏi hàng đầu có nguồn 
gốc từ Lý Sơn”. 

b. Sứ mệnh của thương hiệu tỏi Lý Sơn 
“Tỏi Lý Sơn cam kết đem đến cho khách hàng những sản 

phẩm có chất lượng tốt nhất và đúng xuất xứ từ huyện đảo Lý Sơn 
nhằm mang lại giá trị sử dụng cao nhất cho khách hàng. Đồng thời, 
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cũng mang lại giá trị thặng dư cho công ty, lợi ích thiết thực cho cán 
bộ công nhân viên và góp phần phát triển cộng đồng”. 

c. Mục tiêu phát triển thương hiệu trong thời gian qua 
- Tăng cường sự nhận biết về hình ảnh sản phẩm và các dấu 

hiệu nhận biết về thương hiệu tỏi Lý Sơn. 
- Tạo nhận thức cho khách hàng: chỉ có sản phẩm tỏi Lý Sơn 

mới có chất lượng tốt nhất và mang lại giá trị sử dụng cao nhất. 
- Làm cơ sở định hướng các chiến lược và chính sách vể sản 

phẩm, phân phối và truyền thông của công ty. 
2.2.3. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục 

tiêu 
Phân đoạn thị trường theo khách hàng: khách hàng cá nhân và 

khách hàng doanh nghiệp. 
Phân đoạn theo thu nhập: khá trở lên và trung bình, thấp. 
Phân đoạn theo vị trí địa lý: thành thị và nông thôn. 
Với các tiêu thức như vậy, công ty đã xác định thị trường mục 

tiêu là: thị trường khách hàng cá nhân có thu nhập khá trở lên ở 
thành thị, là những người mua tỏi Lý Sơn với mục đích là để tiêu 
dùng hàng ngày, biếu tặng, làm kỷ niệm tại các tỉnh, thành phố. 

2.2.4. Định vị thương hiệu 
Với định hướng “Tỏi không chỉ là gia vị”, mang đến cho 

khách hàng một sản phẩm không chỉ mang tính truyền thống là gia vị 
trong mỗi bữa ăn, mà còn mang đến cho khách hàng các sản phẩm có 
giá trị sử dụng cao hơn cho sức khỏe và trong việc điều trị, chữa một 
số bệnh, đặc biệt là loại tỏi 1 tép chỉ có duy nhất ở Lý Sơn. Từ đó, ta 
có thể thấy được tỏi Lý Sơn không chỉ là một gia vị hảo hạng mà còn 
là một vị thuốc quý cho mọi người. 
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2.2.5. Chiến lược phát triển thương hiệu tỏi Lý Sơn  
Trong thời gian qua, công ty đã áp dụng chiến lược thương 

hiệu nhóm làm chiến lược phát triển thương hiệu của mình. 
Thương hiệu nhóm được biển diễn như sau: 
 
 
 
 
 
 
  

 

Hình 2.2. Chiến lược phát triển thương hiệu tỏi Lý Sơn. 

2.2.6. Triển khai các chính sách phát triển thương hiệu 
tỏi Lý Sơn 

a. Chính sách sản phẩm:  
Chất lượng: tỏi Lý Sơn áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 7809- 

2007 và tiêu chuẩn cơ sở: TC số 02/2008/T-LS và tiêu chuẩn sản 
phẩm 095/2008/TYQNg – CNTC. Với 2 chủng loại sản phẩm: tỏi 
nhiều tép và tỏi 1 tép. Kết hợp với bao bì, đóng gói… 

b. Chính sách phân phối 
Qua 2 kênh chính: là kênh (1) bán hàng trực tiếp đến người sử 

dụng qua văn phòng đại diện, điểm bán hàng của công ty. Kênh (2) 
là kênh cấp 1 phân phối sản phẩm đến khách hàng thông qua các hệ 
thống siêu thị, các cửa hàng, siêu thị đặc sản. 

c. Chính sách quảng cáo thương hiệu 

Tỏi nhiều tép Tỏi 1 tép 

Cam kết: Chất lượng tốt nhất và đúng xuất xứ từ huyện đảo Lý Sơn 

Các loại sản phẩm 

THƯƠNG HIỆU TỎI LÝ SƠN 
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Trong thời gian qua đã sử dụng website: toilyson.quang 
ngai.vn, báo chí, đài,…để quảng cáo thương hiệu tỏi Lý Sơn đến 
khách hàng mục tiêu.  

d. Chính sách quan hệ công chúng 
Tài trợ các chương trình vào ngày lễ Khao lề thế lính Hoàng 

Sa hàng năm và tài trợ cho người dân đảo Lý Sơn kinh phí để  phần 
nào giúp họ vượt qua những trận bão lớn tàn phá nhà cửa và mùa 
màn. Hơn nữa, công ty còn tham dự các hội chợ Công Thương Miền 
Trung, nông sản và thủ công mỹ nghệ … 

e. Chính sách truyền thông thương hiệu nội bộ 
Chính sách truyền thông thương hiệu nội bộ của công ty chưa 

được quan tâm đúng mức cũng như chưa thông đạt được các ý nghĩa, 
tầm nhìn, sứ mệnh, hình ảnh thương hiệu của mình trong toàn thể 
nhân viên ở công ty. 

Chi phí cho chính sách xúc tiến qua các năm là chiếm khoảng 
6-8% tổng chi phí phát sinh trong kỳ, đặc biệt là nhận được nhiều sự 
hỗ trợ của tỉnh. Ngoài ra, công ty còn sử dụng chi phí từ các nguồn 
tài trợ  từ  Rau quả Hà Nội (2011). 

 2.2.7. Các biện pháp bảo bệ thương hiệu tỏi Lý Sơn . 
Nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm tỏi Lý Sơn đã được đăng 

ký. Triển khai tem chống giả củaViện khoa học hình sự – Bộ công 
an. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý thị trường 
để phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm thương hiệu và hàng giả, 
hàng nhái.  
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG HIỆU TỎI LÝ SƠN  

Tác giả đã tiến hành nghiên cứu khảo sát khách hàng bằng 
hình thức phát phiếu câu hỏi, từ đó đưa ra các đánh giá như sau: 
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+ Khi nhắc đến các thương hiệu tỏi trên thị trường thì thương 
hiệu tỏi Lý Sơn được khách hàng nghĩ đến đầu tiên chiếm 68,7%, 
cho thấy thương hiệu tỏi Lý Sơn có vị thế lớn nhất trong tâm trí 
khách hàng à đó là một ưu thế lớn. 

+ Sự nhận biết của thương hiệu còn hạn chế, chủ yếu là nhận 
biết qua tên thương hiệu với 67,2%, slogan 14,4%, logo 9,6%, bao bì 
8,8% trong tổng số 125 khách hàng biết đến thương hiệu tỏi Lý Sơn. 
Mức độ cảm nhận của khách hàng về chất lượng sản phẩm tỏi Lý 
Sơn rất cao có đến 85,6% có rằng sản phẩm tỏi Lý Sơn có chất lượng 
tốt, 14,4% là bỉnh thường. 

+ Nhận định của khách hàng về các chương trình truyền thông 
là chưa được hiệu quả. Thêm vào đó, là với 61,7% khách hàng đánh 
giá rằng mạng lưới phân phối còn hạn chế, 30% là tương đối.  

+ Mức độ trung thành của khách hàng đối với thương hiệu tỏi 
Lý Sơn cũng tương đối cao với 79,4% là sẽ tiếp tục mua, sử dụng 
thương hiệu tỏi Lý Sơn. Cho thấy rằng khách hàng khá tin dùng với 
sản phẩm tỏi Lý Sơn và có xu hướng sẽ tiếp tục mua, sử dụng sản 
phẩm mang tỏi thương hiệu tỏi Lý Sơn. 

Từ đó ta kết luận được rằng thương hiệu tỏi Lý Sơn có một vị 
thế lớn nhất so với các thương hiệu tỏi khác. 

2.3.1. Những kết quả đạt được  
Xác định tầm nhìn, sứ mệnh của thương hiệu phù hợp 
Việc phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu phù hợp. 
Lựa chọn chiến lược phát triển thương hiệu phù hợp với quy 

mô và đặc thù kinh doanh của công ty. 
2.3.2. Những mặt tồn tại  
Định vị thương hiệu tỏi Lý Sơn: chưa thật sự rõ ràng, hoạt 

động định vị còn mơ hồ, chưa có bảng tiêu chí định vị.  
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Triển khai chính sách phát triển thương hiệu: đặc biệt là chính 
sách truyền thông thương hiệu chưa có kế hoạch rõ ràng, chưa đồng 
bộ. Thêm vào đó là chính sách phân phối còn nhiều hạn chế, chưa có 
sự đồng nhất về giá ở các điểm phân phối. Ngoài ra, vấn đề kiểm tra 
điều chỉnh các chính sách phát triển thương hiệu tỏi Lý Sơn chưa 
được công ty quan tâm đến. 

2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế 
* Nguyên nhân chủ quan 
* Nguyên nhân khách  quan 
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CHƯƠNG 3 
PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TỎI LÝ SƠN – QUẢNG NGÃI 
3.1. MỘT SỐ CƠ SỞ TIỀN ĐỀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP. 

3.1.1. Những cơ hội, đe dọa, điểm mạnh, điểm yếu của 
công ty. 

a. Cơ hội 
Mức sống ngày càng được nâng cao, đồng nghĩa với việc tiêu 

dùng sẽ được nâng lên, khi đó người tiêu dùng sẽ tìm đến những sản 
phẩm thỏa mãn nhu cầu lớn nhất. 

Du lịch của tỉnh có xu hướng ngày càng phát triển với tốc độ 
tăng trưởng du khách trung bình từ 10-12%/năm. Hàng năm, tỉnh thu 
hút một lượng du khách lớn. Tất cả những điều này góp phần quảng 
bá thương hiệu tỏi Lý Sơn đến với các du khách trên mọi miền của 
đất nước. 

Vào giữa năm 2013, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi: 
điều chỉnh chi phí cho việc quảng cáo, marketing được nâng lên mức 
giới hạn 15% chi phí phát sinh trong kỳ. 

Trong thời gian đến, tỉnh có những định hướng, kế hoạch phát 
triển các sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Và tỏi Lý Sơn luôn nằm trong 
danh sách là sản phẩm chủ lực hàng đầu của tỉnh. Vì vậy, công ty 
nhận được nhiều sự quan tâm và hỗ trợ của tỉnh để thực hiện tốt công 
tác phát triển thương hiệu tỏi Lý Sơn ngày càng bền vững.  

b. Đe dọa 
Vấn đề nguồn nguyên liệu không ổn định được xem là một 

thách thức lớn đối với công ty.  
Thị trường mở cửa thì có nhiều doanh nghiệp nước 

ngoài sản xuất và kinh doanh những sản phẩm cùng loại, 
nhất là từ Trung Quốc. 
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c. Điểm mạnh 
Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã hoạt động gần 10 năm 

trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh tỏi Lý Sơn. Công ty có một vị thế 
lớn trong địa bàn tỉnh và được khách hàng tin tưởng và chấp nhận tại 
nhiều thị trường. Đồng thời, cũng là công ty nhận được nhiều sự 
quan tâm và hỗ trợ của tỉnh. 

d. Điểm yếu 
Công ty hoạt động với quy mô vừa và nhỏ, nên tiềm lực về tài 

chính và nhân sự còn hạn chế. 
Công tác xúc tiến bán hàng ở một số nơi còn chưa mạnh và 

công tác truyền thông quảng bá chưa chuyên nghiệp. 
Công tác quản lý các kênh phân phối chưa hiệu quả, chưa đưa 

ra được các chính sách phân phối hợp lý nhằm đẩy mạnh hoạt động 
tiêu thụ sản phẩm. 

3.1.2. Định hướng phát triển của huyện, tỉnh trong 5 năm 
tới. 

a. UBND huyện Lý Sơn: 
Phát huy cao độ các tiềm năng, thế mạnh của huyện. Huyện sẽ 

tiếp tục triển khai và ứng dụng các chương trình KHCN trọng điểm 
hàng năm của tỉnh phê duyệt. Đặc biệt, là việc ứng dụng và chuyển 
giao các thành tựu KHCN vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp góp 
phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh 
nông sản hàng hóa của nông dân 

b. UBND tỉnh: 
Quyết định ban hành kế hoạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế-

xã hội năm 2014. (Căn cứ vào Quyết định số 2336/QĐ-TTg ngày 
30/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch 
phát triển – xã hội năm 2014). 
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Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 
2013 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi. 

Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến 
thương mại tỉnh Quảng Ngãi (Ban hành theo quyết định số 
42/2013/QĐ-UBND ngày 05/09/2013 của UBND tỉnh Quảng ngãi). 

Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi số 04/2014/QĐ-
UBND ngày 13/01/2014 của tỉnh Quảng Ngãi: về việc củng cố, phát 
triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức trên địa bàn 
tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; ngân 
sách tỉnh hỗ trợ những tổ chức có dự án  đầu tư cơ giới hóa vào nông 
nghiệp. 

Sở KHCN đã tham mưu UBND tỉnh chương trình KHCN hỗ 
trợ doanh nghiệp. 

3.1.3. Phân tích thị trường của sản phẩm tỏi Lý Sơn. 
3.2. PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TỎI LÝ SƠN TRONG 5 
NĂM TỚI 

3.2.1. Xây dựng mục tiêu của việc phát triển thương hiệu 
tỏi Lý Sơn  

* Nhóm mục tiêu về giá trị thương hiệu 
- Nâng cao mức độ nhận biết về thương hiệu tỏi Lý Sơn không 

chỉ qua tên thương hiệu mà còn qua logo, slogan, bao bì sản phẩm. 
- Tạo cho khách hàng nhận thức và liên tưởng tốt về thương 

hiệu tỏi Lý Sơn. Khắc họa sâu trong tâm trí khách hàng về những 
liên tưởng: sản phẩm tỏi có mùi vị ngon hơn hẵn, có giá trị sử dụng 
cao nhất, và là tỏi có nguồn gốc xuất xứ Lý Sơn chính hiệu do công 
ty đại diện đứng ra cung cấp. 

- Nâng cao lòng trung thành ở khách hàng đã tin dùng tỏi Lý 
Sơn và xây dựng lòng trung thành ở những khách hàng chưa thật sự 
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tin dùng để khách hàng ngày càng tin dùng và lựa chọn thương hiệu 
tỏi Lý Sơn. 

* Nhóm mục tiêu về marketing 
- Mức độ bao phủ tăng lên khoảng 20% tại các siêu thị, cửa 

hàng đặc sản. Tăng thị phần của thương hiệu tỏi Lý Sơn trên toàn bộ 
thị trường. 

* Nhóm mục tiêu về kinh doanh 
Được thể hiện qua việc tăng sản lượng tiêu thụ từ 18-20%/năm 

thông qua quá trình phát triển thương hiệu này. 
3.2.2. Phân khúc thị trường và lựa chọn thị trường mục 

tiêu 
Công ty cũng căn cứ vào ba tiêu thức phân khúc như ở phần 

thực trạng và vẫn chọn khách hàng mục tiêu là khách hàng cá nhân 
có thu nhập khá trở lên ở thành thị bao gồm cả du khách mua với 
mục đích tiêu dùng, biếu, tặng, làm kỷ niệm. Và thường mua hàng tại 
địa điểm bán hàng của công ty hoặc ở các siêu thị, cửa hàng đặc sản 
trong cả nước. 

3.2.3. Định vị thương hiệu tỏi Lý Sơn. 
a. Xác định sự khác biệt của tỏi Lý Sơn 
Những điểm khác biệt về hương vị và hình dạng bên ngoài của 

sản phẩm tỏi Lý Sơn, giúp người tiêu dùng có thể phân biệt bằng mắt 
thường. Hơn nữa, những đặc điểm nổi trội của thương hiệu tỏi Lý 
Sơn được thể hiện qua: 1- có hương vị ngon hơn hẳn, 2- Giá trị sử 
dụng cao, 3- sự nổi tiếng hay uy tín của thương hiệu. 

Điều quan trọng hơn hết là công ty phải khẳng định được lợi 
thế lớn của công ty. Với cam kết với khách hàng: công ty TNHH 
T&H là doanh nghiệp dẫn đầu về quy trình, khai thác, quản lý và 
phát triển sản phẩm mang thương hiệu tỏi Lý Sơn. Từ đó, mà công ty 



20 

đã mang đến sản phẩm tỏi Lý Sơn đặc trưng có nguồn gốc từ Lý Sơn 
khác biệt với những sản phẩm cạnh tranh khác. 

b. Nhận dạng các thương hiệu cạnh tranh 
Ngoài tỏi Lý Sơn ra thì hiện nay trên thị trường có nhiều 

thương hiệu tỏi như: tỏi Phan Rang, tỏi Bắc (Tỏi Hà Nội), tỏi Trung 
Quốc với giá rất cạnh tranh. Nhưng các thương hiệu tỏi đó chỉ là các 
thương hiệu tự phát, những sản phẩm tỏi chưa được người tiêu dùng 
và các cơ quan nhà nước công nhận về chất lượng, giá trị mang lại. 
Vì thế, thương hiệu tỏi Lý Sơn có vị thế lớn trong môi trường cạnh 
tranh trên thị trường. 

c. Các tiêu chí định vị 
Các tiêu chí định vị được xác định cụ thể, với mức độ ưu tiên 

như sau: 
(1) Chất lượng tốt nhất: “hương vị thơm, ngon hơn hẵn” 
(2) Giá trị sử dụng cao nhất “Tỏi không chỉ là gia vị” 
Đã từ lâu Tỏi Lý Sơn không chỉ là gia vị hảo hạng mà còn là 

chất liệu điều chế thuốc phòng và chữa nhiều loại bệnh. 
(3) Cam kết về xuất sứ: “là công ty đi đầu trong hoạt động sản 

xuất và kinh doanh Tỏi Lý Sơn chính hiệu” 
Tuyên ngôn định vị: “tỏi Lý Sơn luôn là thương hiệu hàng đầu 

thông qua chất lượng sản phẩm tốt nhất và mang đến cho khách hàng 
giá trị sử dụng cao nhất với cam kết xuất xứ sản phẩm từ Lý Sơn. Tất 
cả điều đó cho thấy tỏi không chỉ là gia vị”. 

3.2.4. Lựa chọn chiến lược phát triển thương hiệu tối ưu 
Công ty vẫn theo đuổi chiến lược phát triển thương hiệu nhóm, 

nhằm tiếp tục phát huy thế mạnh của mình và sử dụng thương hiệu 
“tỏi Lý Sơn” cho tất cả các sản phẩm tỏi của công ty. 
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3.2.5. Triển khai các chính sách phát triển thương hiệu 
tỏi Lý Sơn 

a. Chính sách sản phẩm 
Công ty nâng cao chất lượng sản phẩm theo hướng cải tiến và 

theo đuổi công nghệ sấy khô phù hợp. Để bảo quản tỏi được lâu hơn 
và vẫn giữ được chất lượng của nó khi đến tay khách hàng.  

b. Chính sách phân phối 
Mở rộng hệ thống kênh theo chiều rộng cho phép hình ảnh về 

thương hiệu tỏi Lý Sơn được trải rộng trên một phổ lớn hơn tập 
khách hàng mục tiêu. Cộng thêm việc mở rộng theo chiều sâu cho 
phép công ty hằn sâu nhận thức của khách hàng hiện có về những lợi 
ích được đem lại từ thương hiệu này. 

c. Chính sách quảng cáo thương hiệu 
* Quảng cáo bằng kệ trưng bày, áp phích, pano 
* Quảng cáo qua các điểm bán hàng trực tiếp 
* Quảng cáo qua website toilyson.quangngai.vn của công ty 
* Quảng cáo trên báo điện tử (Internet): 
* Quảng cáo in ấn thông qua tập gấp (Brochure)  
d. Chính sách quan hệ công chúng 
* Tài trợ: một số các chương trình thu hút khách du lịch của 

Tỉnh, vào ngày lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa,... 
* Tham gia hội chợ, triển lãm: hàng nămg công ty nên đăng ký 

tham gia các hội chợ triển lãm có liên quan đến các mặt hàng nông 
nghiệp, nông sản,... Cần có sự chuẩn bị, tổ chức, thực hiện một cách 
hiệu quả và phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, địa phương của tỉnh, 
để nhận được sự hỗ trợ từ tỉnh. 

 Ngoài ra, công ty có thể truyền đạt thông điệp đi dưới hình 
thức là một bài báo. 
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 Dự kiến chi phí xúc tiến trong năm 2014. 
Chi phí cho việc triển khai các chính sách xúc tiến trong 

những năm tới chiếm khoảng 12-13% tổng chi phí phát sinh của 
công ty. Ngoài ra, trong năm 2014 này công ty còn sử dụng chi phí 
còn lại từ các nguồn tài trợ từ Rau quả Hà Nội (2011). Hơn nữa, 
công ty được nhận các khoảng hỗ trợ kinh phí của tỉnh liên quan đến 
các hoạt động xúc tiến thương mại và công tác phát triển thương hiệu 
các sản phẩm chủ lực của tỉnh. 

 e. Chính sách truyền thông thương hiệu nội bộ 
* Thiết kế sổ tay thương hiệu  
* Tổ chức các khóa đào tạo nội bộ và các buổi giao lưu vào 

cuối mỗi quý về kiến thức thương hiệu và phổ biến các chính sách 
phát triển thương hiệu tỏi Lý Sơn cho toàn thể các nhân viên công ty. 

3.2.6. Kiểm tra và điều chỉnh các chính sách phát triển 
thương hiệu 

Công ty có thể xem xét thực hiện một số công việc sau: 
Thống kê số lượng khách hàng (đến trực tiếp, liên hệ qua điện 

thoại) công ty về nhu cầu của họ đối với sản phẩm tỏi của công ty 
trước, trong và sau quá trình thực hiện. Thu thập và theo dõi các báo 
cáo về số lượng truy cập và banner, website quảng cáo trong và sau 
quá trình thực hiện. Đánh giá mức độ tăng trưởng sản lượng tiêu thụ, 
doanh thu, trước – trong và sau khi thực hiện các chương trình phát 
triển thương hiệu. 

Ngoài ra, có thể điều tra thăm dò ý kiến khách hàng về thương 
hiệu tỏi Lý Sơn bằng phiếu điều tra, khảo sát khách hàng. 

3.2.7. Đề xuất các biện pháp bảo vệ thương hiệu tỏi Lý Sơn. 
Đảm bảo thông tin thương hiệu đến khách hàng một cách nhất 

quán. Tuyên truyền, phổ biết kiến thức về các đặc điểm nhận biết sản 
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phẩm tỏi Lý Sơn chính hiệu. Thiết lập các rào cản kinh tế và tâm lý 
trong bảo vệ thương hiệu: (2) mở rộng hệ thống phân phối, (2) duy 
trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, (3) nâng cao lòng 
trung thành của khách hàng.  

Theo dõi các đối thủ cạnh tranh. Phối hợp với các cơ quan 
quản lý thị trường tăng cường công tác chống hàng giả, hàng nhái. 
Cập nhật thường xuyên các thông tin, kiến thức về hàng nhái, hàng 
giả thông qua đường dây nóng của công ty. Đồng thời, tăng cường 
quảng bá số điện thoại đường dây nóng của công ty để tư vấn cho 
khách hàng các thông tin cần thiết. 
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KẾT LUẬN 
Thị trường kinh doanh ngành hàng tỏi ngày càng khó khăn 

hơn, mức độ cạnh tranh trở nên khốc liệt. Tùy vào đặc thù của mình 
mà mỗi doanh nghiệp kinh doanh tỏi ra sức tìm kiếm các đối sách 
kinh doanh phù hợp. 

Công ty TNHH T&H với nhiều lợi thế sẵn có nhưng hoạt động 
với quy mô vừa và nhỏ, với nguồn lực nhân sự và tài chính còn hạn 
chế, nên đã chọn cho mình một hướng đi riêng để đối phó với các áp 
lực cạnh tranh, từng bước mở rộng thị phần một cách bền vững. Một 
trong những hướng đi phù hợp đó chính là tập trung làm tốt công tác 
phát triển thương hiệu tỏi Lý Sơn nhằm khẳng định uy tín của 
thương hiệu trên thị trường. 

Trên cơ sở lý luận về phát triển thương hiệu, đề tài đã tập 
trung phân tích thực trạng toàn bộ quá trình phát triển thương hiệu 
tỏi Lý Sơn trong thời gian qua, đánh giá được những mặt đạt được 
và những mặt tồn tại. Kết hợp với những thông tin thu thập được từ 
khách hàng, những phân tích môi trường, năng lực cạnh tranh và 
định hướng của tỉnh cũng như công ty… Đề tài  đã đưa ra các giải 
pháp thiết thực nhằm phát triển thương hiệu tỏi Lý Sơn ngày càng 
phát triển bền vững. 

Với những nỗ lực nghiên cứu của tác giả, hy vọng đề tài sẽ 
được lãnh đạo công ty TNHH T&H – Quảng Ngãi quan tâm, xem xét 
và áp dụng vào thực tiễn tại đơn. 


