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MỞ ĐẦU 

   

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Công ty cổ phần viễn thông Di Động Toàn Cầu là một công ty 

kinh doanh về dịch vụ viễn thông và xuất hiện trên thị trường từ năm 

2009. Do xuất hiện sau và trong lúc thị trường viễn thông đang dần bão 

hòa nên công ty càng phải đẩy mạnh hoạt động marketing cho sản phẩm 

của mình nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh. Bởi khi có chiến lược 

marketing hoàn hảo không những công ty có thể giữ được khách hàng 

cũ mà còn thu hút được khách hàng mới. Vì vậy, việc nghiên cứu các 

chiến lược marketing đã có tại công ty, qua đó phát triển các chiến lược 

này có ý nghĩa rất quan trọng với công ty.  Qua tìm hiểu và nghiên cứu 

em xin chọn đề tài: “Phát triển chiến lược marketing cho dịch vụ viễn 

thông tại công ty cổ phần viễn thông di động toàn cầu”để làm luận 

văn tốt nghiệp. 

Luận văn được thực hiện dưới sự giúp đỡ, khích lệ của các cán bộ 

nhân viên trong Công ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Toàn Cầu và 

đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của giảng viên: PGS.TSPhạm Thị 

Lan Hƣơng 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đề tài không thể tránh khỏi 

những thiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy 

cô để đề tài được hoàn thiện và sâu sắc hơn 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu : 

- Tổng quan một số vấn đề cơ bản về Marketing cho dịch vụ viễn 

thông, cụ thể là dịch vụ thông tin di động. 

- Trên cơ sở đánh giá thực trạng và phân tích chiến lược 

marketing của dịch vụ thông tin di động tại công ty cổ phần viễn thông 

di động Toàn Cầu (Gtel Mobile) , từ đó đề xuất phương án xây dựng 

chiến lược marketing, các giải pháp thực thi và kiểm soát chiến lược 

marketing cho dịch vụ thông tin di động trong thời gian đến 
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Nhiệm vụ nghiên cứu: 

Hệ thống hóa các lý luận và nghiên cứu khoa học về marketing 

dịch vụ để làm cơ sở cho đánh giá và đề xuất hướng phát triển. Phân 

tích và đánh giá thực trạng kinh doanh và hoạt động marketing cho dịch 

vụ tại công ty, từ đó phát triển hoạt động marketing hiệu quả trong môi 

trường cạnh tranh khốc liệt vào những năm tới 

3. Đối tƣợng và phạm vi nguyên cứu 

Đối tượng nghiên cứu :Đề tài tập trung nghiên cứu lĩnh vực cung 

cấp dịch vụ thông tin di dộng của công ty Gtel Mobile.  

- Hoạt động marketing dịch vụ thông tin di động cụ thể là gói 

cước Tỷ Phú 3 của Công ty Gtel Mobile. 

Phạm vi nghiên cứu  : 

Luận văn chỉ xin nghiên cứu tình hình hoạt động kinh doanh và 

các chiến lược marketing hiện tại cung như xây dựng chiến lược 

marketing trong thời gian đến với dịch vụ thông tin di động mà cụ thể là 

gói cước Tỷ Phú 3 tại công ty Gtel Mobile. 

Phạm vi thời gian : Hiện tại và dự đoán môi trường tương lai 

Phạm vi không gian : Công ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động 

Toàn Cầu 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu dữ liệu thứ cấp, khảo 

sát khách hàng. Luận văn dựa trên lý luận chung về marketing dịch vụ, 

kết hợp phân tích và tổng hợp các thông tin thực tế của công ty cổ phần 

viễn thông di động Toàn Cầu. 

Phương pháp thu thập dữ liệu: 

- Thu thập dự liệu thứ cấp : thu thập từ sách, báo, báo cáo, tài liệu 

của công ty, thông tin báo chí truyền hình, internet và các nghiên cứu 

trước đây 

-Thu thập dữ liệu sơ cấp : Thông qua tìm hiểu,quan sát thực tế từ 

công ty, khảo sát khách hàng 
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Đóng góp của đề tài, ý nghĩa khoa học thực tiễn : 

- Ý nghĩa khoa học:Hệ thống hóa các lý luận về marketing 

dịch vụ  

- Ý nghĩa thực tiễn : Giúp công ty Gtel Mobile nhận thức đúng 

đắn tầm quan trọng của việc triển khai chiến lược marketing trong việc 

thực thi các chiến lược kinh doanh của mình. Đề xuất xây dựng chiến 

lược marketing , các giải pháp thực thi và kiểm soát chiến lược 

marketing cho ngành dịch vụ viễn thông tại công ty nhằm phát huy hết 

các nguồn lực và nâng cao hiệu quả cạnh tranh trên thị trường. 

5. Kết cấu của luận văn 

 Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục các tài liệu tham khảo, 

nội dung luận văn chia làm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về chiến lược marketing trong lĩnh 

vực dịch vụ 

Chương 2: Phân tích chiến lược marketing cho dịch vụ viễn 

thông tại công ty cổ phần viễn thông di động Toàn Cầu. 

Chương 3: Phát triển chiến lược marketing cho dịch vụ viễn 

thông tại công ty cổ phần viễn thông di động Toàn Cầu. 

CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHIẾN LƢỢC MARKETING  

TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƢỢC MARKETING 

1.1.1 Khái niệm marketing 

Theo Peter Drucker, một trong những người khai sinh ra ngành 

quản trị hiện đại đã từng cho rằng: “Marketing không chỉ bao quát 

phạm vi rộng hơn việc bán ra một sản phẩm, nó cũng không phải là một 

hoạt động riêng biệt. Nó là toàn bộ quá trình kinh doanh xét trên quan 

điểm kết quả cuối cùng, đó chính là quan điểm về khách hàng”. 

Theo Phillip Kotler thì “Marketing là hoạt động của con người 
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hướng đến việc thỏa mãn nhu cầu và mong muốn thông qua quá trình 

trao đổi” 

Một cách khác, marketing có thể định nghĩa là “một tiến trình xã 

hội quản lý theo đó các cá nhân và các nhóm có được cái mà họ mong 

muốn thông qua việc tạo ra, trao đổi những sản phẩm có giá trị với 

những người khác”. [1] 

1.1.2 Khái niệm chiến lƣợc marketing 

Chiến lược marketing là sự lý luận (logic) marketing nhờ đó một 

đơn vị kinh doanh hy vọng đạt được các mục tiêu marketing của 

mình. Chiến lược marketing bao gồm các chiến lược chuyên biệt liên 

quan đến những thị trường mục tiêu, Marketing-mix và ngân sách 

marketing. [2] 

1.1.3 Các quyết định Marketing ở các cấp chiến lƣợc 

Có 3 cấp độ chiến lược Marketing bao gồm: Cấp công ty, cấp 

đơn vị kinh doanh và cấp chức năng. 

a. Cấp công ty 

Đánh giá mức độ hấp dẫn của thị trường, xác định định hướng 

khách hàng, phát triển và xây dựng chương trình truyền thông cổ động 

cho tuyên bố giá trị của tổ chức 

b. Cấp chiến lược SBU 

Cách thức cạnh tranh trong ngành hàng đã chọn, phân khúc thị 

trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị sản phẩm, xác định đối tác 

và thời gian, cách thức hợp tác 

c. Cấp chiến lược chức năng 

Đưa ra quyết định marketing, quản lý mối quan hệ phát sinh giữa 

khách hàng và các nhà bán lẻ 

 



5 

 

1.1.4 Vai trò của chiến lƣợc marketing 

Chiến lược marketing là hoạt động hết sức quan trọng trong hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp, chiến lược marketing giúp doanh 

nghiệp tìm kiếm những thông tin hữu ích về thị trường, có điều kiện mở 

rộng thị trường và tăng quy mô kinh doanh.  

1.1.5 Các loại chiến lƣợc Marketing 

a. Theo cách tiếp cận sản phẩm-thị trường 

- Chiến lược thâm nhập thị trường 

- Chiến lược mở rộng thị trường: 

- Chiến lược phát triển sản phẩm  

- Chiến lược đa dạng hóa  

b. Theo cách tiếp cận cạnh tranh 

- Chiến lược của người dẫn đầu thị trường  

- Chiến lược của người thách thức thị trường  

- Chiến lược của người đi theo thị trường  

- Chiến lược của người lấp chỗ trống thị trường  

1.2.TỔNG QUAN VỀ MARKETING DỊCH VỤ 

1.2.1 Dịch vụ 

a. Khái niệm 

Có nhiều cách diễn đạt khác nhau về khái niệm dịch vụ. Theo 

PhillipKotler và Amstrong: “Dịch vụ là một hoạt động hay một lợi ích 

mà một bên có thể cung cấp cho bên kia, trong đó nó có tính vô hình và 

không dẫn đến sự chuyển giao sở hữu nào cả.” [6, tr.6] 

b. Đặc điểm của dịch vụ và tác động của nó đến chính sách 

marketing 

- Tính vô hình: 

- Tính không tách rời được: 

- Tính không đồng nhất vềchất lượng: 

- Tính không lưu giữ được 
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1.2.2 Marketing dịch vụ 

a. Khái niệm 

“Marketing dịch vụ là sự thích nghi lý thuyết hệ thống vào thị 

trường dịch vụ, bao gồm quá trình thu nhận, tìm hiểu, đánh giá và thoả 

mãn nhu cầu thị trường mục tiêu bằng hệ thống các chính sách, các 

biện pháp nhằm tác động đến toàn bộ quá trình sản xuất và tiêu dùng 

thông qua việc phân phối các nguồn lực của tổ chức.” [6, tr.17] 

b. Sự khác biệt giữa marketing hàng hoá hữu hình và 

marketing dịch vụ 

Marketing đối với các ngành dịch vụ gồm: 

P1: Sản phẩm  P5: Quản lý con người 

P2: Giá cả   P6: Quy trình cung cấp dịch vụ.  

P3: Phân phối  P7: Bằng chứng vật chất 

P4: Truyền thông cổ động 

1.3.TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC MARKETING 

TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ 

1.3.1 Phân tích môi trƣờng marketing  

a. Môi trường bên ngoài 

b. Môi trường bên trong 

1.3.2 Xác định mục tiêu chiến lƣợc marketing 

a. Mục tiêu tăng trưởng  

b. Mục tiêu cạnh tranh  

c. Mục tiêu an toàn 

1.3.3 Phân đoạn thị trƣờng, lựa chọn thị trƣờng mục tiêu 

a. Phân đoạn thị trường 

Tiêu thức để phân đoạn thị trường: Việc phân đoạn thị trường 

giúp cho doanh nghiệp xác định các cơ hội cung ứng giá trị cho khách 

hàng và giúp doanh nghiệp khai thác năng lực của mình một cách hiệu 
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quả dựa trên sự phù hợp giữa năng lực của doanh nghiệp và các yêu cầu 

về giá trị của khách hàng. 

b. Lựa chọn thị trường mục tiêu 

Khi đánh giá các phân đoạn thị trường khác nhau, doanh nghiệp 

phải xem xét ba yếu tố sau:Quy mô và mức độ tăng trưởng của từng 

phân đoạn thị trường; Mức độ hấp dẫn về cơ cấu của phân đoạn thị 

trường; Mục tiêu và các nguồn lực của doanh nghiệp:  

c. Định vị trên thị trường mục tiêu 

“Định vị là căn cứ vào đặc điểm nhu cầu thị trường doanh nghiệp 

tạo ra dịch vụ có sự khác biệt các thuộc tính cạnh tranh và bằng các giải 

pháp Marketing khắc hoạ hình ảnh dịch vụ vào trí nhớ khách hàng, 

nhằm đảm bảo cho dịch vụ được thừa nhận ở mức cao hơn và khác biệt 

hơn so với dịch vụ cạnh tranh.” 

1.3.4 Xây dựng các phƣơng án và lựa chọn chiến lƣợc 

marketing dịch vụ  

a. Xây dựng các phương án lựa chọn  

Trên cơ sở phân tích môi trường vi mô, môi trường cạnh tranh 

trên thị trường , doanh nghiệp có thể xác định điểm mạnh, điểm yếu của 

mình để từ đó đưa ra các phương án chiến lược marketing khác nhau để 

lựa chọn 

b. Lựa chọn chiến lược  

Khi lựa chọn chiến lược marketing, doanh nghiệp phải cân nhắc 

các yếu tố như : Khả năng tài chính của công ty, chiến lược marketing 

của các đối thủ cạnh tranh, khả năng đạt được các mục tiêu, vị thế của 

doanh nghiệp trên thị trường. 

1.3.5 Xây dựng chính sách Marketing-Mix 

Thể hiện qua 7 yếu tố 

a. Chính sách sản phẩm  

b. Chính sách giá 

c. Chính sách phân phối 
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d. Chính sách truyền thông cổ động 

e. Chính sách con người 

f. Chính sách quy trình 

g. Chính sách bằng chứng vật chất 

1.4. KHÁI NIỆM, VỊ TRÍ VÀ THỰC CHẤT CỦA PHÁT TRIỂN 

CHIẾN LƢỢC MARKETING 

1.4.1 Khái niệm 

1.4.1 Vị trí 

1.4.1 Thực chất 

CHƢƠNG 2 

PHÂN TÍCH CHIẾN LƢỢC MARKETINGCỦA  

DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TẠICÔNG TY CỔ PHẦN  

VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TOÀN CẦU 

 

2.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI 

ĐỘNG TOÀN CẦU  

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty cổ phần viễn 

thông di động Toàn Cầu (Gtel Mobile) 

Tên doanh nghiệp  : Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động 

Toàn Cầu 

Tên giao dịch  : Gtel-Mobile Joint Stock Company 

Tên viết tắt : Gtel Mobile 

Trụ sở chính : 280B Lạc Long Quân, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, 

Hà Nội 

Đại diện theo pháp luật : Tổng Giám Đốc- Trần Minh Thiệu 

Giấy chứng nhận đầu tư số :011031001628  ngày 04/07/2012 

Vốn điều lệ : 784.312.725 USD ( bảy trăm tám mươi tư triệu ba 

trăm mười hai nhìn bảy trăm hai lăm đô la Mỹ)  
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Đồng hành với thương hiệu mới Gmobile là khẩu hiệu “Nghĩ 

mới – Làm mới”. 

 Lĩnh vực hoạt động chính của công ty : Công ty cổ phần viễn thông 

di động Toàn Cầu hoạt động trong lĩnh vực viễn thông và cung cấp chủ yếu 

dịch vụ thông tin di động, thể hiện cụ thể qua các gói cước 

 Hiện nay, công ty có 5 sản phẩm gói cước dành cho thuê bao trả 

trước và 2 gói cước dành cho thuê bao trả sau:Các gói cước cho thuê 

bao trả trước hiện nay Gmobile cung cấp :Tỷ Phú 2, Tỷ Phú 3, Tỷ Phú 

5, BigZero,BigSave, BigKool. Gói trả sau:TPDN, S198. 

- Dịch vụ cơ bản: Cuộc gọi khẩn cấp , dịch vụ chuyển hướng 

cuộc gọi, dịch vụ chờ/ giữ cuộc gọi, dịch vụ gọi quốc tế, dịch vụ 

roaming quốc tế. 

- Dịch vụ tăng thêm: Dịch vụ giải trí, dịch vụ nhắn tin và 

internet, dịch vụ luôn kết nối.. 

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty 

a. Chức năng 

b. Nhiệm vụ  

2.1.3 Cơ cấu tổ chức 

2.2.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ 

PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TOÀN CẦU 

2.2.1 Tổng quan về ngành dịch vụ viễn thông tại Việt Nam 

Đánh giá mức độ hấp dẫn thị trường dịch vụ viễn thông công ty 

gia nhập: 

Nhu cầu khách hàng dùng dịch vụ thông tin di động: Nhu cầu sử 

dụng dịch vụ thông tin di động càng ngày càng phát triển.  

Khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng của đối thủ cạnh 

tranh:Các đối thủ cạnh tranh hiện nay trong ngành như Viettel, 

Mobiphone, Vinaphone và đặc biệt là Vietnamobile-đối thủ cạnh tranh 
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trực tiếp của công ty đã và đang tung ra các gói cước thỏa mãn nhu cầu 

từng đối tượng khách hàng.   

2.2.2 Tình hình sử dụng các nguồn lực của công ty 

a. Cơ sở vật chất 

b. Nguồn nhân lực 

c. Phát triển công nghệ 

d. Nguồn tài chính 

2.2.3 Phân tích thị trƣờng dịch vụ thông tin di động của công 

ty Gtel Mobile trong ngành viễn thông 

 Tổng nhu cầu thị trường về dịch vụ thông tin di động: 

 Tỉ trọng cung cấp dịch vụ thông tin di động của công ty cổ 

phần viễn thông di động Toàn Cầu 

 Phân tích dịch vụ thông tin di động của Gtel Mobile và các 

đối thủ cạnh tranh 

Hiện nay trên thị trường viễn thông Việt Nam, ngoài Gmobile có 

4 nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động : Mobifone, Vinaphone, 

Viettel, Vinamobile.  

 Phân tích gói cước Tỷ Phú 3 của Gtel Mobile và các chiến 

lược của đối thủ cạnh tranh 

 Mô tả chi tiết gói cƣớc Tỷ Phú 3 của Gtel Mobile : 

Khi kích hoạt gói cước Tỷ phú 3, người dùng sẽ được hưởng các 

ưu đãi sau:Có ngay trong tài khoản 1 tỷ đồng để gọi và nhắn tin nội 

mạng.Cước cuộc gọi nội mạng hoàn toàn miễn phí, cước gọi đến số 

ngoài mạng là 1.350đ/phút  

Gói cước Tỷ Phú 3 là sản phẩm Gtel Mobile đánh dấu sự thay đổi 

từ Beeline sang Gmobile. Tỷ Phú 3 được cải tiến từ gói cước Tỷ Phú 1 

với nhiều tiện ích hơn cho khách hàng như được sử dụng 500 tin nhắn 

mỗi ngày , trong khi số tiền 35.000VNĐ không mất đi mà  được chuyển 

vào tài khoản ngoại mạng. Với Tỷ Phú 1, nếu đăng ký thêm dịch vụ 

SMS không giới hạn thì ngày sẽ mất 1.000VNĐ. 
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2.2.4  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 

cổ phần viễn thông di động Toàn Cầu qua các năm 2010-2015 

Doanh thu dịch vụ thông tin di động của các mạng di động như 

sau:Qua bảng số liệu thị phần kinh doanh dịch vụ thông tin di động ta 

có thể nhận thấy rằng hiện nay Gtel Mobile có thị phần doanh thu thấp 

nhất (2,67%) cách xa so với các đối thủ Vietnamobile (3,92%), 

Mobifone (17,07%), Vinaphone (12,13%), Viettel (64,21%). 

Thị phần thuê bao dịch vụ thông tin di động của các nhà mạng 

như sau:Gtel Mobile đang có thị phần thấp nhất (3,83%), cách xa các 

nhà mạng khác là Viettel (43,81%),Vinaphone (16,49%), Mobifone 

(31,44%), Vietnamobile (4,43%) 

 Số lượng thuê bao Gtel Mobile cung cấp cho khách hàng 

Từ số lượng thuê bao khiêm tốn năm 2011 (97,339 triệu thuê bao 

đã tăng lên 2,902,450 thuê bao, một bước tiến đáng kể của Gtel Mobile. 

 Doanh thu của Gtel Mobile qua các năm 2010-2015 

Trong 3 năm 2010 đến 2012 mức độ tăng trưởng của doanh thu là 

không đồng đều. Doanh thu các năm 2013-2015 tuy không tăng nhiều 

những vẫn nằm trong khoảng 10-15% so với năm kế cận. 

2.3. THỰC TRẠNG VỀ CHIẾN LƢỢC MARKETING CHO DỊCH 

VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG ( CỤ THỂ LÀ GÓI CƢỚC TY PHÚ 3) 

TẠI CÔNG TY  GTEL MOBILE 

2.3.1 Kết quả thăm dò ý kiến khách hàng 

a. Quá trình nghiên cứu: Nghiên cứu khám phá  

b. Phương pháp thu thập số liệu  

Sử dụng cách chọn mẫu thuận tiện. 

- Quy mô mẫu: 250 mẫu.  

- Cách thức lấy mẫu:Phỏng vấn trực tiếp và gián tiếp. 

c. Phương pháp phân tích dữ liệu 
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Sử dụng phần mềm SPSS và phương pháp thống kê mô tả như 

bảng thống kê, đồ thị thống kê, đại lượng thống kê mô tả 

d. Kết quả nghiên cứu 

2.3.2 Công tác xây dựng mục tiêu marketing 

a. Mục tiêu chung đạt được cho đến năm 2020 

Đến năm 2017 sẽ trở thành nhà mạng đứng thứ 4 tại các khu vực 

miền Trung, Tây Nguyên và đến 2020 sẽ trở thành nhà mạng lớn thứ 4 

trên thị trường Viễn Thông Việt Nam. Ngoài ra, công ty cũng sẽ phát 

triển quy mô, tăng thị phần lên 10% và thu hút đầu tư nước ngoài, triển 

khai dịch vụ 4G. 

b. Mục tiêu cụ thể: 

Doanh số các thị trường chính ước đạt 7.000 tỷ đồng.Bán ra trên 

500.000 sim Tỷ Phú 3. Gia tăng 8.000 điểm bán sim thẻ trên toàn 

quốc.Gia tăng ngân sách marketing lên 28% so với năm 2015.cThị phần 

đạt 4,5% trong năm 2017. 

2.3.3 Phân tích môi trƣờng marketing 

a. Môi trường bên ngoài 

b. Môi trường bên trong 

2.3.4 Công tác phân đoạn  và lựa chọn thị trƣờng mục tiêu 

a. Công tác phân đoạn thị trường 

 Tiêu thức địa lý : 

 Theo tiêu thức địa lý, công ty phân đoạn thị trường theo thành 

thị và nông thôn. 

 Tiêu thức nhân khẩu học: 

Xét về độ tuổi, công ty chia thị trường viễn thông Việt Nam 

thành bốn nhóm sau:Từ 13 đến 18 tuổi; Từ 19 đến 25 tuổi; Từ 26 đến 

55 tuổi; Trên 55 tuổi. 

b. Công tác lựa chọn thị trường mục tiêu 

Theo tiêu chí phân đoạn địa lý, công ty lựa chọn thị trường mục 

tiêu là thành thị Theo tiêu chí độ tuổi, công ty lựa chọn thị trường mục 

tiêu là tuổi teen (13-18 tuổi). 
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2.3.5 Định vị thƣơng hiệu trên thị trƣờng mục tiêu 

Công ty tiếp cận định vị theo tiêu chí : Định vị dựa trên giá cả/ 

chất lượng: Công ty khai thác quan niệm giá thấp đem lại giá trị cho 

khách hàng, công ty cung cấp dịch vụ thông tin di động với giá cước rẻ 

nhưng đem lại giá trị lớn cho khách hàng. 

2.3.6 Phân tích thực trạng chiến lƣợc marketing cho dịch vụ 

thông tin di động tại Gtel Mobile 

a. Công tác nghiên cứu thị trường 

Việc nghiên cứu chỉ tiến hành ở mức độ thăm dò thông qua các 

kênh như email, điện thoại, tiếp xúc trực tiếp đối với những khách hàng 

đã biết, công tác nghiên cứu là do một phần bộ phận phòng kinh doanh 

kiêm nghiệm tiến hành, chưa có bộ phận chuyên trách Marketing riêng 

biệt tại các miền.  

b. Công tác hoạch định chiến lược maketing dịch vụ thông tin 

di động tại Gtel Mobile 

Sau khi trở thành 100% vốn trong nước, Gtel Mobile đã thay đổi 

chiến lược công ty và chiến lược marketing để phù hợp với tình hình 

hiện tại. Hiện tại, công ty căn cứ vào kế hoạch sản xuất cụ thể là xây 

dựng nhà trạm, phát triển mạng lưới , căn cứ vào tình hình thị trường, 

quan sát sự thay đổi của khách hàng và các đối thủ cạnh tranh trực tiếp 

trên thị trương, từ đó đề ra các chính sách marketing cho thích hợp để 

thực hiện. 

Các chính sách marketing cho gói cước Tỷ Phú 3  cũng giống 

như các chính sách marketing công ty Gtel Mobile cho các gói cước 

khác tuy nhiên có những điểm khác biệt. 

c. Chiến lược marketing hiện tại cho dịch vụ thông tin di động 

của Gtel Mobile 

Sau khi trở thành 100% vốn trong nước, Gtel Mobile với mục 
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tiêu dài hạn trở thành nhà mạng lớn thứ 4 trên thị trường đã tung ra gói 

cước mới mang tên Tỷ Phú 3.Chiến lược marketing công ty áp dụng 

cho gói cước Tỷ Phú 3 là chiên lược phát triển sản phẩm kết hợp với 

mở rộng thị trường. 

Chiến lược phát triển sản phẩm : Gtel Mobile tìm cách tăng 

trưởng thông qua việc phát triển sản phẩm mới cụ thể là gói cước Tỷ 

Phú 3, cải tiến chất lượng với mục đích tăng độ tin cậy của khách hàng. 

Gtel Mobile áp dụng chiến lược marketing này do công ty đã có gói 

cước Tỷ Phú khá thành công trước đó và đang cạnh tranh trong ngành 

viễn thông, một ngành có đặc điểm là có những phát triển công nghệ 

nhanh chóng. Gói cước Tỷ Phú 3 được nâng cấp lên từ gói cước Tỷ Phú 

1 và Tỷ Phú 2 được ra mắt trước đó với những đặc điểm đem lại sự thỏa 

mãn cho khách hàng hơn.Ngoài ra, các đối thủ cạnh tranh đưa ra những 

gói cước với chất lượng và giá cạnh tranh.  

Chiến lược mở rộng thị trường : Gtel Mobile phát triển thị trường 

bằng cách tìm khách hàng mục tiêu mới cho gói cước Tỷ Phú 3, cụ thể 

chuyển từ khách hàng mục tiêu 19-25 tuổi sang khách hàng trong độ 

tuổi từ 13-18 tuổi. Chiến lược marketing này được Gtel Mobile áp dụng 

do thị trường mới này chưa bão hòa, được các nhà mạng khác khá quan 

tâm nhưng chưa khai thác triệt để. 

Như vậy, với sản phẩm mới là Tỷ Phú 3 được cải tiến, nâng cấp 

lên từ hai sản phẩm đã có và tập trung vào thị trường mới, Gtel Mobile 

đã kết hợp khá thành công hai chiến lược marketing là cải tiến sản phẩm 

và mở rộng thị trường, đem lại doanh thu khủng cho Gtel Mobile vào 

năm 2012. Tuy vậy, đến nay gói cước Tỷ Phú 3 tuy vẫn ưu việt nhưng  

hiệu quả kinh doanh chưa cao trong những năm gần đây, do đó Gtel 

Mobile cần phát triển chiến lược marketing để thỏa mãn nhu cầu khách 

hàng hơn nhằm gia tăng thị phần, đem lại hiệu quả cho công ty. 
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2.3.7  Công tác triển khai chiến lƣợc marketing  

a. Chính sách sản phẩm 

- Quyết định về danh mục dịch vụ :  

Chiều rộng dịch vụ : bao gồm dịch vụ truyền dẫn và internet. 

Chiều dài danh mục dịch vụ : nhóm dịch vụ cơ bản và dịch vụ tăng 

thêm. Chiều sâu của dịch vụ tăng liên tục qua các năm .  

- Quyết định về loại dịch vụ :  

Hiện tại, Gtel Mobile có 5 gói cước cho thuê bao trả trước : Tỷ 

Phú 2, Tỷ Phú 3, Tỷ Phú 5, BigZero, Big&Save, BigKool và 3 gói cước 

cho thuê bao trả sau : S198, TPDN1,TPDN2.  

- Quyết định về chất lượng dịch vụ : 

Chất lượng dịch vụ là yếu tố quan trọng. Tính bảo mật của thông 

tin di động cao. Tính an toàn cao. 

b. Chính sách giá 

Căn cứ định giá : Công ty hiện nay dựa vào chi phí cung cấp dịch 

vụ và giá dịch vụ của đối thủ cạnh tranh để định giá. Bộ hòa mạng 

35.000đ, cước gọi và nhắn tin miễn phí, cước gọi nhắn tin ngoại mạng 

luôn rẻ. 

Chiến lược điều chỉnh giá  

Định giá chiết khấu và bớt giá 

Quá trình điều chỉnh giá 

c. Chính sách phân phối 

Cấu trúc kênh phân phối:Gtel Mobile sử dụng 2 kênh phân phối 

chính là kênh trực tiếp và kênh gián tiếp. 

Độ dài của kênh phân phối : Kênh phân phối của Gtel Mobile 

tương đối dài 

Độ sâu của kênh phân phối: Hiện nay Gtel Mobile có 13 trung 

tâm dịch vụ khách hàng,108 điểm dịch vụ đăng ký thông tin và hơn 

6.000 điểm bán sim thẻ trên toàn quốc. 
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d. Chính sách truyền thông cổ động 

Quảng cáo:Hoạt động quảng cáo khá đa dạng nhưng chưa gây 

được ấn tượng mạnh cho khách hàng  

Khuyến mãi: Khuyến mãi cố định thứ 3 và thứ 6 hàng tuần nạp 

thẻ cào sẽ được tặng 100% vào tài khoản chính và các dịp lễ tết khi nạp 

tiền vào tài khoản sẽ được tặng 50% đến 100% giá trị thẻ cào 

Quan hệ công chúng: Chương trình “Cứu trợ miền Trung”,“Tiếp 

sức học sinh nghèo Đất Cảng’,“Tiếp sức đến trường”, “Băng rừng, vượt 

suối với học sinh nghèo tại Tiên Yên - Quảng Ninh.  

Bán hàng cá nhân: Sử dụng đội ngũ nhân viên thị trường, nhân 

viên kinh doanh giao dịch trực tiếp với khách hàng . 

Marketing trực tiếp: Sử dụng điện thoại, email để liên hệ với 

khách hàng trao đổi các thông tin cần thiết liên quan đến dịch vụ thông 

tin di động. 

e.Chính sách con người 

f. Chính sách quy trình dịch vụ 

Một số quy trình dịch vụ cơ bản: Quy trình đăng ký thông tin 

khách hàng, quy trình quản lý thông tin khách hàng, quy trình bán hàng, 

quy trình chăm sóc khách hàng, quy trình giải quyết khiếu nại.  

g. Chính sách bằng chứng vật chất 

 Trụ sở chi nhánh 3 miền đều được đặt trên các tuyến đường 

chính, dân cư đông đúc, lưu lượng người đông .Trang thiết bị làm việc 

của công ty đều tiên tiến.  

2.3.8. Đánh giá hoạt động xây dựng và thực hiện chiến lƣợc 

marketing tại công ty Gtel Mobile 

a. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu 

Điểm mạnh:Thương hiệu mạnh, công nghệ cao và hiện, nguồn 

nhân lực trẻ và năng động:  
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Điểm yếu:Cơ sở vật chất nhà trạm ít, thiết bị truyền dẫn cũ. Ngân 

sách cho marketing còn hạn chế do tài chính eo hẹp. 

b. Những thành công 

Ra mắt thành công gói cước Tỷ Phú 3, tăng lượng thuê bao lên hơn 

4 triệu, Chính sách thỏa mãn nhu cầu thích khuyến mãi của khách hà, ra 

đời các gói cước phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng  

c.Những hạn chế 

Chưa khai thác hiệu quả thị trường mục tiêu và định vị thị trường 

mục tiêu, dịch vụ vẫn ít có sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh, 

chính sách sản phẩm Tỷ Phú 3 chưa thỏa mãn nhu cầu khách hàng. 

Chưa xây dựng nhiều gói cước có giá phân biệt, có tính cạnh tranh 

cao,Chất lượng sóng chưa cao và độ phủ sóng còn hạn chế  

Thông điệp truyền thông chung chung nên khá mờ nhạt trong tâm 

trí khách hàng, 44% khách hàng không cảm thấy hài lòng về tính hấp 

dẫn của các khuyến mãi.Độ dài và độ sâu của kênh phân phối sim , thẻ 

cào Gmobile chưa hiệu quả.Hệ thống quy trình cung cấp dịch vụ chưa 

được hoàn thiện 

CHƢƠNG 3 

PHÁT TRIỂN CHIẾN LƢỢC MARKETING CHO DỊCH VỤ 

VIỄN THÔNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG 

DI ĐỘNG TOÀN CẦU 

 

3.1. CÁC CĂN CỨ TIỀN ĐỀ 

3.1.1 Định hƣớng mục tiêu kinh doanh và mục tiêu 

Marketing của Gtel Mobile 

a. Viễn cảnh & sứ mệnh 

Trở thành 1 trong 3 nhà cung cấp viễn thông hàng đầu tại Việt 

Nam, GMOBILE trở thành thương hiệu uy tín nhất trên thịtrường. 
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Là một doanh nghiệp có văn hóa với cách phục vụ chuyên  

nghiệp khiến khách hàng luôn an tâm. 

b. Mục tiêu kinh doanh 

Chiếm thị phần thuê bao di động ở vị trí thứ 4 trong 5 nhà mạng 

(10%). Tổng số thuê bao đạt đến con số 10 triệu ( hiện tại là 4.7 triệu ).. 

 

c. Mục tiêu marketing 

Nâng cao sức cạnh tranh của thương hiệu GMOBILE trong quá 

trình hội nhập.Giúp cho doanh nghiệp có chỗ đứng vững chắc trên thị 

trường trong nước và hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu ra thị 

trường quốc tế. 

3.1.2 Phân tích môi trƣờng marketing 

3.1.3 Phân tích & nhận thức : Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội 

và đe dọa 

a. Điểm mạnh 

Triết lý kinh doanh, tầm nhìn, chiến lược, mục tiêu rõ ràng. Sử 

dụng công nghệ cao và hiện đại. Nguồn nhân lực trẻ và năng động:  

b. Điểm yếu 

Quy mô trạm thu phát sóng không cao, chưa cung cấp được dịch 

vụ 3G. Ngân sách cho marketing còn hạn chế. 

c. Cơ hội 

Việt Nam trong giai đoạn hội nhập và mở cửa các doanh nghiệp 

có cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến.Dân số trẻ và tăng.Chính sách cho 

viễn thông ngày càng hoàn thiện. 

d. Đe dọa 

Chịu sức ép cạnh tranh lớn, thị trường dần bão hòa.Bộ thông tin& 

truyền thông có ý định quy hoạch lại thị trường. 
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3.2. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƢỜNG VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƢỜNG 

MỤC TIÊU 

3.2.1 Các tiêu thức phân đoạn 

 Tiêu thức địa lý :Gtel phân đoạn thị trường theo thành thị và 

nông thôn. 

Tiêu thức nhân khẩu học: Gtel phân khúc thị trường theo độ 

tuổi thành bốn nhóm: Từ 13 đến 18 tuổi,từ 19 đến 25 tuổi, từ 26 đến 55 

tuổi, trên 55 tuổi. 

3.2.2 Các tiêu chí đánh giá & lựa chọn thị trƣờng mục tiêu 

Với tiêu thức địa lý : 

Thành thị :Quy mô lớn, tăng trưởng nhanh, sức hấp dẫn cao. 

Nông thôn :Trong tương lai sức hấp dẫn hứa hẹn sẽ ngang bằng 

thành thị, có thể sẽ hơn do chưa được khai thác nhiều. 

Tiêu thức nhân khẩu học:  

 Độ tuổi >55 tuổi: Sức hấp dẫn cơ cấu ngành cao nhưng quy mô 

nhỏ, tốc độ tăng trưởng chậm. 

Độ tuổi 19-25 và 26-55: Quy mô thị trường cao nhưng cạnh tranh 

khốc liệt. 

Độ tuổi 13-18: Có sức hấp cơ cấu thị trường cao, thị trường hoàn 

toàn phù hợp mục tiêu tăng trưởng của Gtel 

3.2.3 Xác định thị trƣờng mục tiêu 

Tiêu thức địa lý:Thị trường mục tiêu là nông thôn 

Tiêu thức nhân khẩu học:Thị trường mục tiêu là khách hàng 

giới trẻ tuổi teem ( từ 13-18 tuổi) 

3.2.4 Phân tích nhu cầu khách hàng mục tiêu 

Nhu cầu của khách hàng tại các vùng nông thôn, vùng lân cận 

thành phố: Nhu cầu về thông tin liên lạc đa số thường nghe gọi, nhắn 

tin là chủ yếu.  

Nhu cầu của khách hàng trong độ tuổi 13-18 tuổi: Nhu cầu về 

dịch vụ thông tin di động không những đáp ứng nghe gọi nhắn tin mà 
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còn có các tiện ích mới, thường xuyên cập nhật các dịch vụ thêm như 

happy call, dự đoán số... 

3.3. ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG CỦA 

GTEL MOBILE 

Gtel Mobile định vị sản phẩm dịch vụ thông tin di động chủ chốt 

của mình, cụ thể là gói cước Tỷ Phú 3 theo giá cả/ chất lượng. Tỷ phú 3 

cung cấp dịch vụ thông tin di động cho khách hàng với giá cước rẻ 

nhưng đem lại giá trị lớn cho khách hàng. 

 

3.4 XÂY DỰNG PHƢƠNG ÁN & LỰA CHỌN CHIẾN LƢỢC 

MARKETING 

3.4.1 Xây dựng phƣơng án 

* Xây dựng phƣơng án 1 : Chiến lƣợc phát triển sản phẩm 

với mục tiêu tăng thị phần 

Kế hoạch đề ra cho công ty trong thời gian đến là Gtel sẽ nâng 

cao năng lực cạnh tranh, tăng tổng lượng thuê bao giành thị phần lớn 

thứ 4 trong thị trường viễn thông Việt Nam. Do vậy, từ đây đến năm 

2020 Gtel sẽ sử dụng chiến lược phát triển sản phẩm để hoàn thành mục 

tiêu này. 

* Xây dựng phƣơng án 2:Chiến lƣợc mở rộng thị trƣờng với 

mục tiêu tăng trƣởng 

Kế hoạch đề ra cho công ty trong thời gian đến là Gtel sẽ tăng 

trưởng, giành thị phần để trở thành nhà mạng lớn thứ 4 tại các tỉnh Miền 

Trung, Tây nguyên đến năm 2017 và Việt Nam đến năm 2020. Với mục 

tiêu này Gtel sử dụng chiến lược marketing mở rộng thị trường. 

3.4.2 Lựa chọn phƣơng án chiến lƣợc 

So sánh giữa hai phương án thì phương án 2 có thể được xem là 

thích hợp với Gtel nếu trong thời gian đến chưa tìm được đối tác đầu tư. 

Nếu tìm được đối tác đầu tư thì phương án 1 sẽ khả thi và mang lại lợi 

nhuận cao hơn. Chính vì thế, Gtel có thể song song kết hợp hai phương án 

nhằm tăng hiệu quả cạnh tranh trên thị trường hơn. 
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3.4.3 Các chính sách marketing & giải pháp hỗ trợ 

a. Chính sách sản phẩm 

Quyết định về danh mục dịch vụ :Chiều rộng dịch vụ có thể thêm 

so với hiện tại. Chiều dài dịch vụ có thể giữ nguyên. Chiều sâu của dịch 

vụ cần liên tục tăng thêm.Riêng đối với gói cước Tỷ Phú 3 hoặc gói 

cước mới nên tăng cường thêm các dịch vụ tiện ích đặc biệt là công 

nghệ 4G nhưng giá cước vẫn ưu đãi như hiện tại. 

Quyết định về chất lượng dịch vụ :vTốc độ đường truyền, hệ 

thống an toàn, tính bảo mật, tuổi thọ cần được chú trọng hơn nữa.  

Công tác chăm sóc khách hàng cần được nâng cấp. 

b. Chính sách giá 

Chiến lược điều chỉnh giá:  

Định giá điều chỉnh và bớt giá : Công ty có thể giữ nguyên như 

tình hình hiện tại do đã có sự hợp lý trong định giá này. 

Quá trình điều chỉnh giá:Công ty nên thương thảo với Vinaphone 

và đưa ra mức giá thấp hơn hiện nay. 

c. Chính sách phân phối 

Kênh trực tiếp :Cần đầu tư phát triển thêm đội ngũ nhân viên. 

Kênh gián tiếp : Tăng cường các điểm bán, nhà phân phối. 

Độ dài kênh phân phối: Gtel có thể giữ nguyên như hiện tại. 

Độ sâu kênh phân phối : Gtel nên tăng độ sâu  như: trung tâm 

dịch vụ khách hàng lên 20, điểm dịch vụ khách hàng lên 160 và tăng 

điểm bán sim thẻ trên toàn quốc thành 8000. 

 Chính sách quản trị kênh phân phối: 

Tuyển chọn các thành viên kênh:  Tăng cường nhân viên quản lý 

khu vực .Quá trình duyệt kênh phân phối thay nên giảm qua nhiều cấp bậc. 

Xây dựng biện pháp kích thích thành viên kênh: Điều chỉnh chính 

sách hoa hồng cho nhà phân phối 

Đánh giá hiệu quả hoạt động các thành viên trong kênh: Gtel 

tăng cường tổng hợp để có số liệu chính xác, đánh giá đúng hiệu quả 

của các nhà phân phối hay cửa hàng.  
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d. Chính sách truyền thông cổ động 

Quảng cáo:Tập trung các chiến dịch quảng cáo tại các vùng nông 

thôn và các địa điểm trường học. Trong quảng cáo cần nhấn mạnh ưu 

điểm vượt trội của gói cước Tỷ Phú 3 hoặc gói cước mới. 

Khuyến mãi:Tăng cường áp dụng các chương trình tặng kèm sản 

phẩm khi mua. Gtel nên có các băng rôn hay tờ rơi để thông báo. 

Quan hệ công chúng : Từ trước đến nay công ty thường xuyên 

có các hoạt động hỗ trợ nhưng ít biết đến, để tăng cường hình ảnh của 

công ty trong tâm trí khách hàng, công ty nên có các động thái như đăng 

báo đài khi thực hiện những chương trình này. 

Bán hàng cá nhân: Gtel nên tăng cường đội ngũ bán hàng trực tiếp. 

Marketing trực tiếp: Gtel chỉ nên thông báo, quảng cáo qua 

email, tin nhắn..khi cần thiết  

e. Chính sách con người 

Do sắp tiếp nhận đầu tư nên Gtel sẽ có các kế hoạch phát triển mới vì 

thế đội ngũ nhân viên cần được chú trọng về số lượng lẫn chất lượng.  

f. Chính sách quy trình dịch vụ 

Chương trình quản lý dữ liệu cần cập nhật thường xuyên và đầy 

đủ hơn . Nâng cấp chương trình chăm sóc khách hàng qua tổng đài 

1900 .Nhân viên tại các điểm giao dịch cần thường xuyên bổ sung 

thông tin về các gói cước.Thủ tục giao dịch đơn giản hóa, nhanh chóng, 

thuận tiện hơn.  

g. Chính sách bằng chứng vật chất 

Trụ sở làm việc cũng như trang thiết bị có thể giữ nguyên  

Hạ tầng cần sự đầu tư lớn để nâng cấp công nghệ lên 4G.  

3.4.4 Kiểm tra chiến lƣợc marketing 

a. Tổ chức thực hiện 

Thành lập các bộ phận marketing riêng biệt  

Cần làm cho tất cả các bộ phận thấu hiểu được mục tiêu chiến 

lược marketing 
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Xây dựng một chương trình hành động chi tiết  

b. Kiểm tra chiến lược marketing 

Kiểm tra định kỳ hàng quý, sáu tháng, hàng năm một cách độc 

lập và có hệ thống. 

c. Đánh giá kết quả marketing 

Thường xuyên đánh giá mức độ sử dụng dịch vụ, doanh thu sim 

và thẻ cào, lợi nhuận, các chi phí marketing, thị phần và các mục tiêu tại 

các thị trường, từng gói cước, từng kênh phân phối… 
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KẾT LUẬN  

 

Trong phạm vi giới hạn về không gian, thời gian, luận văn thạc sĩ 

“ Phát triển chiến lược marketing cho dịch vụ viễn thông tại Công ty Cổ 

Phần Viễn Thông Di Động Toàn Câu” đã đạt được những kết quả sau : 

1.Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về chiến lược, 

marketing dịch vụ, dịch vụ viễn thông… 

2.Phân tích thực trạng phát triển chiến lược marketing dịch vụ 

viễn thông tại công ty Cổ phần Viễn Thông Di Động Toàn Cầu, từ đó 

đánh giá kết quả đạt được, đồng thời nêu rõ hạn chế về chiến lược 

marketing dịch vụ viễn thông của công ty. 

3.Điều tra, khảo sát cảm nhận của khách hàng về dịch vụ thông 

tin di động của công ty, từ đó đề ra các giải pháp hữu hiệu cho chiến 

lược marketing. 

4. Luận văn đề xuất những giải pháp trong quá trình thực hiện 

chiến lược marketing cho dịch vụ thông tin di đông của công ty. 
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