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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ngày nay, Internet cung cấp cho tất cả những tổ chức kinh doanh 

du lịch một phương tiện mới để trực tiếp giao dịch với khách hàng cuối 

cùng chẳng hạn như những website lữ hành trực tuyến, công cụ tìm 

kiếm, website công ty, website về các điểm đến, email, mạng xã hội 

… Hay chúng ta có thể thuật ngữ hóa việc ứng dụng Internet của các 

tổ chức kinh doanh du lịch đó là Marketing trực tuyến.  

Nhờ sử dụng Marketing trực tuyến mà các tổ chức du lịch có thể 

đạt được những thuận lợi nhất định như giảm chi phí, tăng doanh thu, 

thuận lợi trong nghiên cứu thị trường và định hướng khách hàng. Đặc 

biệt, trong kinh doanh lữ hành, Marketing trực tuyến càng đóng vai trò 

quan trọng. Nó cho phép các công ty lữ hành không cần tới các đại lý 

lữ hành mà vẫn có thể dễ dàng quảng bá sản phẩm du lịch của mình 

một cách trực tiếp tới khách hàng thông qua Internet. 

Trong ba năm trở lại đây, Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ của 

các hình thức mạng xã hội như là một công cụ mới để doanh nghiệp 

tiếp cận với thị trường và khách hàng mục tiêu thông qua các hình thức 

Marketing trực tuyến.  

Hiệp hội du lịch quốc tế đã đề xuất Việt Nam là một trong những 

điểm đến du lịch an toàn. Bên cạnh đó, Miền Trung Việt Nam đang là 

điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch quốc tế và nội địa. Nơi hội đủ 

các tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên du lịch thiên nhiên và tài nguyên 

du lịch nhân văn, mang đậm bản sắc dân tộc. Với bối cảnh nêu trên, 

quảng bá sản phẩm và dịch vụ du lịch Miền Trung thông qua Internet 

là hình thức phù hợp nhất hiện nay. Việc ứng dụng Marketing trực 

tuyến cần được quan tâm và đầu tư trong các doanh nghiệp lữ hành. Vì 
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vậy, việc nghiên cứu giải pháp “Giải pháp Marketing trực tuyến tại 

Công ty Vietnam TravelMart” trở nên cấp thiết. 

2.  Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa các lý luận cơ bản, các phương thức phát triển 

thị trường và các công cụ Marketing trực tuyến nhằm quảng bá thương 

hiệu, sản phẩm và dịch vụ của công ty; 

- Đánh giá lợi ích, ưu thế của việc sử dụng Marketing trực tuyến; 

- Phân tích thực trạng về hoạt động Marketing trực tuyến tại 

công ty Du Lịch Vietnam TravelMart; 

- Tìm ra giải pháp Marketing trực tuyến phù hợp để tăng cường 

công tác quảng bá thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của công ty. Qua 

đó giúp công ty nâng cao được khả năng cạnh tranh cũng như khai thác 

hiệu quả thị trường khách du lịch về Miền Trung. 

3. Đối tượng & phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến hoạt động Marketing trực 

tuyến tại Công ty Vietnam TravelMart. 

 Phạm vi nghiên cứu 

Về không gian: Nghiên cứu tình hình hoạt động kinh doanh khai 

thác khách du lịch quốc tế và nội địa về Miền Trung tại công ty 

Vietnam TravelMart. 

Về thời gian: Phân tích thực trạng hoạt động Marketing trực 

tuyến hiện tại của công ty Vietnam TravelMart, đưa ra giải pháp liên 

quan phù hợp với tình hình thực tế. (từ năm 2013 – 2015) 

Sản phẩm nghiên cứu: Sản phẩm và Dịch vụ du lịch Miền Trung 

của công ty. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Vận dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh 
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và kết hợp nghiên cứu thực tế để làm cơ sở cho việc đánh giá và đề 

xuất giải pháp. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: 

 Ý nghĩa khoa học: 

 Ý nghĩa thực tiễn: 

6. Bố cục đề tài: 

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về xây dựng chính sách Marketing 

trực tuyến trong hoạt động Kinh doanh lữ hành. 

Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing trực tuyến tại Công 

ty Vietnam TravelMart. 

Chương 3: Giải pháp Marketing trực tuyến tại Công ty Vietnam 

TravelMart. 

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu: 

 Tổng quan về cơ sở lý thuyết 

 Tổng quan về các bài viết và các nghiên cứu thực tiễn 

 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MARKETING TRỰC TUYẾN  

TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH 

 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ KINH DOANH LỮ HÀNH 

1.1.1. Định nghĩa Kinh doanh Lữ hành 

Tiếp cận theo nghĩa rộng: “Lữ hành bao gồm tât cả những hoạt 

động di chuyển của con người, cũng như tất cả các hoạt động liên 

quan đến sự di chuyển đó.” 

 Tiếp cận theo nghĩa hẹp: “Lữ hành là việc xây dựng, bán, tổ 

chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách 

du lịch”. 
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1.1.2. Phân loại Kinh doanh Lữ hành 

 Căn cứ vào tính chất hoạt động để tạo ra sản phẩm 

 Kinh doanh đại lý lữ hành; 

 Kinh doanh chương trình du lịch; 

 Kinh doanh hỗn hợp. 

 Căn cứ vào phương thức và phạm vi hoạt động 

 Kinh doanh lữ hành gởi khách bao gồm cả gởi khách quốc tế 

và gởi khách nội địa; 

 Kinh doanh lữ hành nhận khách bao gồm cả nhận khách quốc 

tế và nhận khách nội địa; 

 Kinh doanh lữ hành kết hợp, có nghĩa là sự kết hợp giữa kinh 

doanh lữ hành gởi khách và kinh doanh lữ hành nhận khách. 

 Căn cứ vào Luật du lịch Việt Nam 

 Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam; 

 Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài; 

 Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và 

khách du lịch ra nước ngoài; 

 Kinh doanh lữ hành nội địa. 

1.1.3. Đặc điểm Kinh doanh Lữ hành 

 Tạo ra những sản phẩm là các dịch vụ chủ yếu dưới dạng vô hình; 

 Kết quả của hoạt động lữ hành phụ thuộc và nhiều nhân tố và 

không ổn định; 

 Quá trình sản xuất và quá trình tiêu dùng trong hoạt động 

kinh doanh lữ hành diễn ra cùng một lúc; 

 Có sự tham gia của khách du lịch trong quá trình tạo ra dịch vụ; 

 Người tiêu dùng khó cảm nhận được sự khác biệt trước khi 

tiêu dùng sản phẩm lữ hành (cảm giác, sự tin tưởng, tính thân thiện về 

cá nhân, mối liên kết và những mối quan hệ trong dịch vụ được coi 
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trọng hơn khi mua bán những hàng hoá khác. Mức độ hài lòng của 

khách phụ thuộc vào sự sẵn sàng và khả năng phục vụ của nhân viên, 

thái độ và sự giao tiếp với khách hàng còn quan trọng hơn cả những 

tiêu chí kỹ thuật); 

 Các sản phẩm của doanh nghiệp lữ hành rất khó bảo hộ quyền 

sở hữu; 

 Hoạt động kinh doanh lữ hành thường được triển khai trên 

một phạm vi địa lý rộng lớn; 

 Hoạt động kinh doanh lữ hành mang tính thời vụ rõ nét đối 

với từng đoạn thị trường; 

 Hoạt động kinh doanh lữ hành phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách 

quan thuộc môi trường vĩ mô, ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp. 

1.1.4.Hệ thống sản phẩm kinh doanh lữ hành 

 Các dịch vụ trung gian hay còn gọi là các dịch vụ riêng lẻ. 

Đây là loại hình dịch vụ mà doanh nghiệp kinh doanh lữ hành làm 

trung gian giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm cho các nhà cung ứng sản phẩm 

du lịch để hưởng hoa hồng; 

 Chương trình du lịch: Là sản phẩm chủ yếu và đặc trưng của 

các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành; 

 Các sản phẩm khác: Tổ chức sự kiện, du học, teambuilding,… 

1.2. MARKETING, MARKETING DU LỊCH VÀ MARKETING 

TRỰC TUYẾN 

1.2.1. Khái niệm Marketing  

 Theo Phillip Kotler (1980): “Marketing là những hoạt động 

của con người hướng vào việc đáp ứng những nhu cầu và ước muốn 

của người tiêu dùng thông qua quá trình trao đổi.” 

Từ những định nghĩa và nghiên cứu những nội dung cốt lõi của 

hoạt động marketing có thể rút ra những nhận xét về marketing như 
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sau: Marketing là quá trình làm việc với thị trường để thực hiện các 

cuộc trao đổi với mục đích thỏa mãn những nhu cầu và mong muốn 

của con người. 

1.2.2. Khái niệm Marketing trong Du lịch 

 Định nghĩa của UNWTO  (Tổ chức Du lịch Thế giới - World 

Tourism Organization): “Marketing du lịch là một triết lý quản trị, mà 

nhờ đó tổ chức du lịch nghiên cứu, dự đoán và lựa chọn dựa trên nhu 

cầu của du khách để từ đó đem sản phẩm ra thị trường sao cho phù 

hợp với mong muốn của thị trường mục tiêu, thu nhiều lợi nhuận cho 

tổ chức du lịch đó.” 

Theo trên, nếu xét theo khía cạnh kinh doanh du lịch, Marketing 

du lịch được định nghĩa: “Marketing du lịch là chức năng quản trị của 

doanh nghiệp, nó bao gồm tất cả các hoạt động của doanh nghiệp đều 

phải hướng vào mong muốn của thị trường mục tiêu, đảm bảo rằng 

doanh nghiệp đưa ra thị trường loại sản phẩm phù hợp với mong muốn 

của thị trường mục tiêu và sớm hơn sản phẩm cùng loại của đối thủ 

cạnh tranh để đạt được mục đích của doanh nghiệp. Marketing du lịch 

là công việc của tất cả mọi người trong doanh nghiệp trong đó bộ phận 

Marketing đóng vai trò then chốt.”  

1.2.3. Khái niệm Marketing trực tuyến 

- Marketing trực tuyến là chiến lược quảng bá sản phẩm và 

dịch vụ của doanh nghiệp đến người tiêu dùng một cách nhanh chóng 

và hiệu quả thông qua việc ứng dụng công nghệ mạng máy tính và 

thương mại điện tử. 

- Marketing trực tuyến là hình thức quảng cáo trên mạng, quảng 

cáo trên cộng đồng mạng nhằm thúc đẩy xúc tiến việc bán hàng quảng bá 

thương hiệu, hình ảnh, dịch vụ của công ty đến với khách hàng. 

1.2.4. Đặc điểm của Marketing trực tuyến 

- Khách hàng có thể tương tác với quảng cáo, có thể click chuột 
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vào quảng cáo để mua hàng, để lấy thông tin về sản phẩm hoặc có thể 

so sánh sản phẩm này với sản phẩm khác, nhà cung cấp này với nhà 

cung cấp khác… 

- Giúp cho nhà cung cấp có thể lựa chọn được khách hàng mục 

tiêu và tiềm năng mà doanh nghiệp muốn hướng tới từ đó giúp doanh 

nghiệp cắt giảm được nhiều chi phí, nâng cao hiệu quả của công việc 

kinh doanh. 

1.2.5. Các hình thức của Marketing trực tuyến 

 Quảng cáo theo mạng lưới trên Internet (Ad-network) 

 Quảng cáo tìm kiếm (Search Marketing) 

 Quảng cáo trên mạng xã hội (Social Media Marketing) 

 Marketing tin đồn (Buzz Marketing). 

 E-mail marketing 

1.2.6. Lợi thế của Marketing trực tuyến 

Trong kinh doanh lữ hành, một lĩnh vực kinh doanh mà Tổ chức 

du lịch thế giới (UNWTO) năm 1998 đã nhận định rằng “chìa khóa 

dẫn đến thành công của các doanh nghiệp lữ hành nằm ở việc nhanh 

chóng nắm bắt được những nhu cầu của khách hàng và đem cho khách 

hàng những thông tin đầy đủ và chính xác độc đáo và cập nhật”. 

Marketing trực tuyến với những đặc điểm của nó đã có những 

lợi thế nhất định so với nhiều hình thức khác, cụ thể như: 

 Chi phí hợp lý 

 Hiệu quả cao 

 Công nghệ tiên tiến 

 Tính tương tác cao 

 Dễ xác định phân khúc khách hàng mục tiêu 

 Tính cơ động và dễ thay  

 Có thể kiểm tra kết quả theo thời gian thực 
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1.3. MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH 

DOANH DU LỊCH LỮ HÀNH 

1.3.1. Phân tích Môi trường Marketing 

Môi trường marketing là tổng hợp các yếu tố, các lực lượng bên 

trong và bên ngoài doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực 

đến hoạt động marketing của họ.  

 Môi trường marketing vĩ mô 

Đây là những yếu tố và lực lượng mang tính chất xã hội rộng 

lớn có tác động đến thị trường và hoạt động marketing của doanh 

nghiệp. Những yếu tố và lực lượng này vận động hoàn toàn khách quan 

và nằm ngoài khả năng kiểm soát của doanh nghiệp. Có 6 nhóm yếu 

tố chính:  

- Kinh tế. 

- Chính trị - pháp luật. 

- Nhân khẩu học. 

- Văn hoá – xã hội. 

- Công nghệ. 

- Địa lý - tự nhiên. 

 Môi trường marketing vi mô 

- Công ty.  

- Nhà cung ứng.  

- Các trung gian marketing. 

- Khách hàng.  

- Đối thủ cạnh tranh. 

- Công chúng. 

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

 Khái niệm phân đoạn thị trường 

Phân đoạn thị trường là một tiến trình đặt khách hàng của một 
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thị trường/ sản phẩm vào các nhóm mà các thành viên của mỗi phân 

đoạn có đáp ứng tương tự nhau đối với một chiến lược định vị cụ thể.  

 Xác định các tiêu thức phân đoạn thị trường 

Tiêu thức phân đoạn thị trường là những yếu tố đặc điểm của 

khách hàng có thể sử dụng để chia tập hợp khách hàng thành các nhóm 

theo một hoặc một số yếu tố đặc điểm đó. 

 Phân đoạn theo địa lý. 

 Phân đoạn theo đặc điểm dân số.  

 Phân đoạn theo tâm lý.  

 Phân đoạn theo cách ứng xử (Behavior Segmentation.. 

 Các yêu cầu của việc phân đoạn thị trường 

 Khác nhau trong đáp ứng. 

 Các phân đoạn có thể xác định được. 

 Các phân đoạn có thể tiếp cận được. 

 Chi phí / lợi ích của việc phân đoạn. 

 Tính ổn định theo thời gian. 

 Tính khả thi. 

 Lựa chọn thị trường mục tiêu 

Quyết định lựa chọn thị trường mục tiêu là xác định những cá 

nhân hay tổ chức trong một thị trường / sản phẩm mà công ty sẽ triển 

khai chiến lược định vị nhằm cống hiến cho họ những sản phẩm và 

dịch vụ tốt hơn của đối thủ cạnh tranh.  

 Quy mô và mức tăng trưởng của từng phân đoạn thị trường 

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

 Mục tiêu và nguồn lực của doanh nghiệp. 

1.3.3. Định vị sản phẩm trên thị trường mục tiêu 

 Khái niệm định vị sản phẩm và chiến lược định vị sản phẩm 

Định vị là thiết kế sản phẩm và hình ảnh công ty để nó chiếm được 
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một chỗ đặc biệt và có giá trị trong tâm trí của khách hàng mục tiêu. 

Một số chiến lược định vị sản phẩm: 

 Định vị thuộc tính của sản phẩm.  

 Định vị lợi ích. 

 Định vị người sử dụng. 

 Định vị đối thủ cạnh tranh. 

 Định vị cấp hạng sản phẩm. 

 Định vị chất lượng/giá cả sản phẩm. 

 Lựa chọn và thực hiện chiến lược định vị 

Doanh nghiệp cần xác định sự khác biệt so với đối thủ cạnh 

tranh là gì.  

 Sản phẩm khác biệt 

 Dịch vụ khác biệt 

 Con người khác biệt 

 Kênh phân phối khác biệt  

 Hình ảnh khác biệt.. 

 Truyền thông cho chiến lược định vị 

Kế hoạch truyền thông cho chiến lược định vị đến thị trường 

mục tiêu được thiết kế nhằm chuyển tải chiến lược định vị đến thị 

trường mục tiêu. 

Nhiệm vụ của định vị gồm ba bước:  

 Phát hiện những điều khác biệt.  

 Áp dụng những tiêu chuẩn lựa chọn những điểm khác biệt 

quan trọng nhất.  

 Tạo được những tín hiệu hiệu quả để thị trường mục tiêu có 

thể phân biệt được mình với đối thủ cạnh tranh.  

1.3.4. Nội dung các chính sách Marketing Lữ hành (7P)  

 Chính sách Sản phẩm 
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Sản phẩm du lịch được chia thành 4 cấp độ: 

- Sản phẩm cốt lõi. 

- Sản phẩm tiện ích. 

- Sản phẩm phụ. 

- Sản phẩm gia tăng. 

Các quyết định liên quan đến sản phẩm: 

Quyết định về loại sản phẩm: 

+ Mở rộng hoặc thu hẹp phối thức. 

+ Kéo dài hoặc cắt ngắn phối thức sản phẩm. 

Quyết định nhãn hiệu::  

+ Quyết định gắn nhãn; 

+ Quyết định người bảo trợ nhãn hiệu; 

+ Quyết đinh tên nhãn. 

 Chính sách Giá cả 

Thường có các chiến lược giá như sau: 

Giá theo uy tín sản phẩm. 

Giá hớt váng thị trường. 

Giá thâm nhập thị trường. 

Chiết khấu mua khối lượng lớn. 

Giá tâm lý. 

Chiết khấu dựa vào thời gian mua. 

Giá phân biệt. 

Giá cổ động. 

 Chính sách Phân phối 

Chức năng của kênh phân phối. 

Số lượng các cấp của kênh.. 

Hoạch định kênh phân phối: 

- Nhận dạng thị trường mục tiêu. 
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- Thiết lập mục tiêu cho kênh phân phối. 

- Thiết kế chiến lược kệnh phân. 

- Lựa chọn các đối tác trong kênh. 

- Chính sách đối với trung gian. 

- Đánh giá hiệu quả kênh phân phối. 

 Chính sách Truyền thông cổ động 

Marketing Tích hợp của công ty liên quan đến các yếu tố 

 Quảng cáo. 

 Xúc tiến bán. 

 Bán hàng trực tiếp. 

 Quan hệ công chúng. 

Phát triển một kế hoạch Truyền thông hiệu quả bao gồm những 

bước sau: 

 Phát hiện công chúng mục tiêu. 

 Mục tiêu truyền thông. 

 Thiết kế thông điệp. 

 Lựa chọn kênh truyền thông. 

 Xây dựng tổng ngân sách khuyên mãi. 

 Quyết định hệ thống khuyến mãi.. 

 Đo lường kết quả khuyến mãi. 

 Tổ chức và quản lý truyền thông Marketing tích hợp. 

 Chính sách Con người 

 Đào tạo và quản lý đội ngũ nhân viên tiếp xúc với khách. 

 Tạo môi trường làm việc. 

 Chính sách khuyến khích, khen thưởng nhân viên làm việc. 

 Quy trình Phục vụ 

 Xác định các công việc, nhiệm vụ có các nghiệp vụ cụ thể. 

 Xác định các yếu tố chuẩn bị công việc của từng bộ phận bao gồm. 
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 Xác định cách thức quản lý các sai sót trong khi thực hiện 

công việc. 

 Xác định cách thức kiểm soát trong quá trình công việc từng 

bộ phận. 

 Cơ sở vật chất 

Môi trường vật chất của dịch vụ là không gian cho nhân viên 

cung ứng dịch vụ và khách hàng, cở sở hạ tầng, trụ sở, văn phòng giao 

dịch trung tâm dịch vụ khách hàng, điểm phục vụ, trang thiết bị hỗ trợ 

quá trình phục vụ. 

1.3.5. Các công cụ Marketing trực tuyến 

 Trang Web (websites) 

 Thư điện tử (Email) 

 Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm trực tuyến (SEO - Search 

Engine Optimization) 

 Các banner quảng cáo trực tuyến 

 Các đường dẫn liên kết (Textlink) 

 Truyền thông đa phương tiện (Rich media). 

 Nhật ký điện tử (Blog) 

 Mạng xã hội (Facebook, Twitter, G+, …) 

 Diễn đàn điện tử (Forum) 

 Trò chuyện trực tiếp (Chat Live) 

1.3.6. Ngân sách cho hoạt động Marketing Trực tuyến 

Thông thường có 4 phương pháp xác định ngân sách : 

 Phương pháp xác định ngân sách theo tỷ lệ % của doanh số bán. 

 Phương pháp cân bằng cạnh tranh. 

 Phương pháp căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ.  

 Phương pháp chi theo khả năng. 

1.3.7. Kiểm tra đánh giá hoạt động Marketing Trực tuyến 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN 

TẠI CÔNG TY VIETNAM TRAVELMART 

 

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY VIETNAM TRAVELMART 

2.1.1. Quá trình hình thành công ty 

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TRAVELMART 

Trụ sở: 68 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thạch Thang, Q. Hải 

Châu, Tp Đà Nẵng 

Website:  vietnamtravelmart.com.vn   

Mã số thuế: 0401555249 

GP Lữ hành quốc tế: 48-056/2014/TCDL-GP LHQT 

Chủ tịch HĐQT: Mr. Cao Trí Dũng 

Tổng giám đốc: Ms. Lê Nguyễn Bảo Ly 

Slogan: Thế giới nhỏ hơn sau mỗi chuyến đi. 

Mục tiêu: Là một trong những đơn vị lữ hành và dịch vụ du lịch 

trong nước và quốc tế hàng đầu Việt Nam. 

Quan điểm: Chia sẻ tầm nhìn - Phối hợp nguồn lực - Phát triển 

bền vững 

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty 

Mô hình tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của công 

ty theo mô hình chức năng chuyên môn của từng bộ phận. 

2.2. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 

2.3. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHÍNH SÁCH MARKETING 

TRỰC TUYẾN CỦA VIETNAM TRAVELMART 

2.3.1. Phân tích Môi trường Vĩ mô 

 Môi trường Kinh tế 

 Môi trường Chính trị Pháp luật  
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 Môi trường Văn hoá - Xã hội 

 Môi trường Công nghệ 

 Môi trường Tự nhiên 

2.3.2. Phân tích Môi trường ngành 

 Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 

Trước đây có sự bảo hộ của chính phủ, các doanh nghiệp nước 

ngoài không có nhiều cơ hội để xâm nhập vào thị trường Việt Nam. 

Tuy nhiên, với những thỏa thuận được ký kết trong việc gia nhập 

WTO, rào cản này đã dần biến mất.  

 Các đối thủ cạnh tranh hiện tại 

Hiện nay, trên thành phố Đà Nẵng có hơn 110 công ty lữ hành.. 

 Năng lực thương lượng của người mua 

Khả năng thương lượng của khách hàng là khá cao. Tuy nhiên, 

hiện nay, khách hàng của Vietnam TravelMart là những người có thu 

nhập cao và trên mức trung bình. Vấn đề giá cả không phải là nỗi 

bận tâm của. 

 Năng lực thương lượng của nhà cung cấp 

Công ty đã xây dựng được một mối quan hệ tốt với các nhà cung 

cấp nên sức thương lượng của họ là không đáng kể. 

2.3.3. Phân tích năng lực của công ty Vietnam TravelMart 

- Uy tín và thế mạnh thương hiệu. 

- Hệ thống dịch vụ phục vụ khách. 

- Đội ngũ cán bộ. 

2.3.4. Điểm mạnh 

- Có khả năng về tài chính nên cơ sở vật chất kỹ thuật được đầu 

tư nâng cấp.  

- Công ty đã có nhiều kinh nghiệm tổ chức Tour cho các đoàn 

lớn đi du lịch các tuyến điểm mới. 
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- Các bộ phận ngày càng được phát huy quyền chủ động. 

- Nguồn lực của công ty rất dồi dào, trí thức cao. 

- Thương hiệu Vietnam TravelMart, đặc biệt là hình ảnh Công 

ty hàng đầu trong sử dụng Marketing trực tuyến. 

2.3.5. Điểm yếu 

- Hiện nay công ty chưa có sản phẩm đột phá. 

- Giữa các bộ phận trong công ty vẫn chưa có sự phối hợp hỗ 

trợ nhau. 

- Hoạt động Marketing trực tiếp còn yếu, đầu tư chi phí chưa 

nhiều.  

- Nhân viên bằng lòng với thành tích hiện tại. 

- Chính sách giá của công ty chưa đa dạng. 

2.4. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN 

TẠI CÔNG TY VIETNAM TRAVELMART 

2.4.1. Mục tiêu marketing của Vietnam TravelMart 

 Quảng bá thương hiệu; 

 Giảm chi phí bán hàng; 

 Tăng lượng khách đến miền Trung. 

2.4.2. Thị trường mục tiêu 

 Phân đoạn thị trường 

Tiêu chí dùng để phân đoạn thị trường: theo khu vực địa lý.  

 Thị trường Việt Nam. 

 Thị trường nước ngoài. 

 Thị trường mục tiêu 

Đánh giá các đoạn thị trường theo các tiêu chí:  

Tiêu chuẩn 1: Quy mô và mức độ tăng trưởng của thị trường. 

Tiêu chuẩn 2: Mức độ hấp dẫn về cơ cấu thị trường. 

Tiêu chuẩn 3: Các mục tiêu và khả năng của công ty.  
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Dựa trên các tiêu chuẩn vừa nêu, thị trường mục tiêu của 

Vietnam TravelMart nhắm đến trong thời gian qua là: 

 Khách từ Hà Nội, Sài Gòn về miền Trung; 

 Khách khu vực miền Trung đi du lịch trong nước và nước ngoài; 

 Khách khu vực Đông Nam Á: Thái Lan, Singapho, Malaysia,… 

2.4.3. Định vị sản phẩm trên thị trường mục tiêu 

Công ty du lịch hàng đầu tại Miền Trung, luôn đa dạng trong sản 

phẩm, dịch vụ, đổi mới và đáp ứng tối đa nhu cầu của du khách hàng. 

2.4.4. Thực trạng hoạt động Marketing trực tuyến tại Vietnam 

TravelMart 

 Chính sách Sản phẩm: 

Tiến hành thảo luận, xây dựng và đưa ra những tour du lịch chất 

lượng cao. 

Hệ thống sản phẩm 

 Về chủ đề: Hệ thống chương trình đa dạng khai thác nhiều 

loại hình du lịch như nghỉ dưỡng, tham quan thắng cảnh, văn hóa, lịch 

sử, sinh thái... 

Ngoài ra gần đây Vietnam TravelMart còn tổ chức tour: “Du 

lịch bằng trực thăng” (Danang Helicopter Tours) lần đầu tiên tổ chức 

tại Việt Nam…  

 Chính sách giá 

Công ty sử dụng giá linh hoạt cho từng mùa, từng thời điểm và 

từng đối tượng khách trên thị trường.  

Nhằm mở rộng quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi với các tổ 

chức lữ hành trong và ngoài nước, công ty có mức hoa hồng hấp dẫn 

nhằm kích thích việc gửi khách đến công ty và mức hoa hồng thay đổi 

theo thời kỳ và từng loại khách.  

Cạnh tranh về chất lượng mới là yếu tố quyết định.  
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Công ty đang áp dụng chính sách giá phân biệt.. 

 Chính sách phân phối 

Vietnam TravelMart sử dụng một hệ thống kênh phân phối bao 

gồm cả kênh gián tiếp và kênh trực tiếp. 

 Chính sách truyền thông cổ động 

 Quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 Tham gia các hội chợ, lễ hội du lịch được tổ chức trong nước. 

 Công ty còn có hoạt động khuếch trương như tham gia các 

cuộc hội chợ, triển lãm quốc tế chuyên đề về du lịch MICE.  

 Đẩy mạnh công tác quảng cáo, thu hút. 

 Tham dự các hội nghị, hội thảo với các đoàn khảo. 

 Chính sách con người 

Công ty chú trọng đầu tư tuyển chọn đào tạo nhân viên.  

Ứng với mỗi phòng ban, sẽ có những buổi Training về nghiệp 

vụ chuyên môn lẫn nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử.  

Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ tối đa cho nhân viên phát triển.  

 Quy trình phục vụ 

-  Quy trình bán sản phẩm:  

-  Quy trình cung ứng dịch vụ: 

-  Quy trình phối hợp giữa các bộ phận: 

 Cơ sở vật chất 

Qua 3 năm thành lập, công ty rất chú trọng việc nâng cấp cơ sở 

vật chất.. 

Chế độ dinh dưỡng các bữa ăn cung cấp cho khách trong quá 

trình đi tour. 

2.4.5. Các công cụ Marketing trực tuyến tại Vietnam TravelMart 

 Trang Web (websites) 

Trang Web thiết kế chuẩn, hiện đại bố cục thoáng, không dày 

đặc chữ. 
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 Thư điện tử (Email) 

Công ty dựa vào hệ thống dữ liệu khách hàng hiện có của công ty để 

quảng cáo các sản phẩm, cũng như tìm hiểu về nhu cầu của khách hàng. 

 Các banner quảng cáo trực tuyến 

Sử dụng Google Adwords để tăng xếp hạng của website công ty 

trên công cụ tìm kiếm của Google. 

 Mạng xã hội (Facebook, Twitter, G+, …) 

Công cụ này đang được công ty sử dụng triệt để. 

2.5. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CÁC CÔNG CỤ 

MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI VIETNAM TRAVELMART 

Nhìn chung hoạt động marketing trực tuyến của công ty Vietnam 

TravelMart chỉ mới giai đoạn triển khai ban đầu. Công ty chỉ mới triển 

khai chính sách truyền thông online đến khách hàng thông qua hoạt động 

quảng cáo, thông tin trên chính website của mình là chủ yếu. 

2.5.1. Mục tiêu Marketing trực tuyến 

 Quảng bá thương hiệu; 

 Giảm chi phí bán hàng; 

 Tăng lượng khách đến miền Trung. 

2.5.2. Khách hàng mục tiêu tiếp cận 

 Khách từ Hà Nội, Sài Gòn về miền Trung; 

 Khách khu vực miền Trung đi du lịch trong nước và nước ngoài. 

2.5.3. Các công cụ đã sử dụng  

 Trang Web (websites). 

 Thư điện tử (Email. 

 Các banner quảng cáo trực tuyến. 

 Mạng xã hội (Facebook, Twitter, G+.).  

2.5.4. Một số kết quả đạt được 

2.5.5. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY 

DU LỊCH VIETNAM TRAVELMART 

 

3.1. CƠ SỞ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING TRỰC 

TUYẾN TẠI VIETNAM TRAVELMART 

3.1.1. Mục tiêu và Chiến lược kinh doanh của công ty 

Vietnam TravelMart 

“VIETNAM TRAVELMART phải trở thành một trong những 

công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh hoạt động 

Lữ hành và Lưu trú”. 

3.1.2. Mục tiêu Marketing của công ty Vietnam TravelMart 

- Trở thành một trong những công ty phát triển về mọi mặt. 

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng sản phẩm. 

- Thúc đẩy hoạt động kinh doanh lữ hành chiếm khoản 65% 

tổng doanh thu của toàn doanh nghiệp. 

- Thúc đẩy tăng trưởng về doanh thu hằng năm tăng từ 20 – 25%. 

- Về lượng khách: Phấn đấu đến năm 2020 tăng thêm 27 triệu 

lượt khách. 

3.2. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CỦA VIETNAM TRAVELMART 

3.2.1. Xu hướng phát triển của thị trường du lịch Việt Nam 

Trong giai đoạn tới, du lịch Việt Nam tiếp tục duy trì quan điểm 

phát triển bền vững với mục tiêu phát triển du lịch thực sự trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn và đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn 

và có đẳng cấp trong khu vực. 

3.2.2. Phân đoạn thị trường 

 Đối với thị trường khách quốc tế 

 Theo khu vực địa lý 

 Theo mức thu nhập 



21 

 Theo mục đích đi du lịch 

 Đối với thị trường khách nội địa 

 Phân đoạn theo nguồn gốc khách 

 Phân đoạn theo mức thu nhập 

 Phân đoạn theo hình thức tổ chức tiêu dùng dịch vụ 

 Phân loại theo đối tượng khách hàng 

3.2.3. Xác định thị trường mục tiêu 

 Đối với thị trường khách quốc tế 

 Đối với thị trường khách nội địa: 

3.2.4. Định vị sản phẩm trên thị trường mục tiêu 

Chiến lược định vị của công ty Vietnam TravelMart trong 

Marketing trực tuyến hướng tới sự vượt trội về chất lượng dịch vụ 

du lịch miền Trung. 

3.3. GIẢI PHÁP MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI VIETNAM 

TRAVELMART 

3.3.1. Mục tiêu marketing trực tuyến của Vietnam TravelMart 

 Đơn vị khai thác trực tuyến hàng đầu tại miền Trung và Việt 

Nam; 

 Mở rộng thị trường khách du lịch về miền Trung, tiếp cận 

khách hàng một cách nhanh chóng; 

 Mang đến sự lựa chọn phong phú cho khách hàng về loại hình 

và giá cả sản phẩm - dịch vụ; 

 Doanh thu từ khai thác trực tuyến chiếm 20% trên tổng doanh 

thu Công ty.  

3.3.2. Giải pháp Marketing trực tuyến của Vietnam TravelMart 

 Chính sách Sản phẩm 

Đa dạng sự phong phú, đa dạng trong danh mục sản phẩm, dịch 

vụ của mình. 
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 Chính sách Giá 

Chi phí để marketing trực tuyến thật ra rẻ hơn nhiều so với 

marketing theo phương pháp truyền thống. Chính sách giá của 

Vietnam TravelMart cần có những ưu đãi khi khách hàng tiếp cận với 

các công cụ Marketing trực tuyến của mình.. 

 Chính sách Phân phối 

 Trực tiếp: Giữa công ty – khách hàng  (đặt online, đặt trực 

tiếp tại văn phòng).  

 Gián tiếp. Nên áp dụng chiến lược phân phối rộng rãi.  

Cần phải chú ý đến vấn đề an ninh cho tài khoản (bảo mật) 

khách hàng.  

 Chính sách Truyền thông 

 Websites 

Chú ý đến việc quảng cáo qua các web trung gian, các trang web 

có lượng truy cập cao để quảng cáo cho sản phẩm của mình tốt hơn. 

Đặt các banner quảng cáo, các siêu liên kết ở các websites khác.  

 Các mạng xã hội (Facebook, Twitter, G+, …) 

Lập ra các Fanpage để quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến với 

khách hàng. Gắn các liên kết đến websites chính của công ty tạo nên 

một mạng lưới thông tin online cho Vietnam TravelMart. 

 Thư điện tử (email) 

Nên sử dụng một số dịch vụ gửi mail tự động để gửi các email 

chào bán dịch vụ, chúc mừng sinh nhật, … đến với các khách hàng. 

 Các banner quảng cáo và truyền thông đa phương tiện 

Liên kết với các khách sạn về việc trao đổi banner của mình lên 

trên các website của nhau. 

 Nhật ký điện tử (Blog) 

Dùng các trang Blog / Wordpress để thể hiện các bài viết, các 
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bài cảm nhận cá nhân về các điểm đến, các tour du lịch, … theo hình 

thức đóng vai khách hàng.  

 Diễn đàn điện tử 

Lập ra các diễn dàn điện tử và đưa ra các chủ đề để mọi người 

có những đánh giá, bình luận cũng là điều bổ ích cho hoạt động 

marketing trực tuyến của Vietnam TravelMart.  

 Trò chuyện trực tiếp 

Cần tích hợp các chức năng trò chuyện trực tiếp với người dùng 

(người truy cập website) thông qua một số phần mềm chat như Yahoo, 

Skype, Facebook Chat. 

 Tối đa hoá các công cụ tìm kiếm 

Sử dụng công cụ của việc tối ưu hoá các công cụ tìm kiếm cho 

website (SEO).  

 Chính sách Con người 

Thường xuyên tổ chức đào tạo (tự đào tạo / thuê ngoài) cho nhân 

viên. Nếu công việc cũng như quy mô phát triển, bổ sung kịp thời nhân sự.  

Xây dựng một mạng lưới cộng tác viên online… 

 Quy trình phục vụ online 

 Thủ tục khách hàng cần thực hiện để có thể đặt một đơn hàng; 

 Quy trình xử lý đơn hàng của khách hàng; 

 Vấn đề thanh toán, các thủ tục thanh toán; 

 Vấn đề an toàn trong thanh toán; 

 Vấn đề lưu trữ thông tin khách hàng;  

 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho kế hoạch Marketing 

trực tuyến 

Công ty cần chuẩn bị cho mình một cơ sở hạ tầng kỹ thuật tốt 

để đáp ứng việc thực hiện kế hoạch marketing trực tuyến. 

 Quản trị cơ sở dữ liệu khách hàng 






