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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
Chiến lược marketing có ý nghĩa quan trọng trong việc định 

vị thương hiệu, phát triển thị phần. Marketing trực tiếp thực sự trở 
thành kênh truyền thông hữu hiệu, truyền thông chủ yếu dựa vào 
công nghệ, chất lượng nguồn lực marketing  thể hiện thế mạnh vượt 
trội, ưu việt so với các hoạt động marketing truyền thống giúp doanh 
nghiệp thực hiện chiến lược truyền thông tích hợp hiệu quả, phát 
triển hoạt động kinh doanh.  

Ngành ngân hàng với quy mô khách hàng cá nhân lớn, việc tổ 
chức hoạt động marketing hướng đến mục tiêu: kết nối thường xuyên  
quan hệ hai chiều giữa ngân hàng và khách hàng: giới thiệu sản phẩm, 
tiện ích gia tăng mới đến khách hàng, thực hiện tốt công tác quản trị 
quan hệ khách hàng nhằm xây dựng mối quan hệ mật thiết với các 
khách hàng trong thị trường mục tiêu đã chọn là hết sức quan trọng, có ý 
nghĩa quyết định đối với hoạt động ngân hàng bán lẻ. 

Ngân hàng Liên doanh Việt Nga – Chi nhánh Đà nẵng được 
thành lập tháng 10/2008 với quy mô hoạt động chỉ có một chi nhánh, 
chưa có mạng lưới phòng giao dịch. Trong điều kiện quy mô khách 
hàng tăng lên, mạng lưới và nguồn lực hạn chế, để thực hiện tốt công 
tác quản trị quan hệ khách hàng, khai thác mở rộng khách hàng mục 
tiêu mới đòi hỏi việc triển khai công tác marketing của Chi nhánh 
phải sáng tạo, hiệu quả mới đảm bảo mục tiêu phát triển dài hạn, 
tăng trưởng quy mô. Trong điều kiện công nghệ thông tin phát triển 
nhanh, triển khai và hoàn thiện công tác marketing trực tiếp có ý 
nghĩa quyết định lớn đến duy trì và mở rộng khách hàng, tăng trưởng 
thị phần của Chi nhánh,  thực sự hỗ trợ tốt công tác bán hàng, phát 
triển khách hàng mới và hỗ trợ công tác quản trị khách hàng, làm 
giàu cơ sở dữ liệu khách hàng tại VRB Đà nẵng.  
2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Lý luận về truyền thông marketing, marketing trực tiếp, vai 
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trò của marketing trực tiếp, môi trường truyền thông, các phương 
thức phát triển marketing trực tiếp.  

- Phân tích và đánh giá trực trạng Marketing trực tiếp tại 
VRB để tìm ra những tồn tại, hạn chế trong triến  khai marketing trực 
tiếp . Trên cơ sở phân tích, đề xuất các giải pháp hoàn thiện và triển 
khai các công cụ marketing trực tiếp mới phù hợp với xu hướng phát 
triển của thị trường.  
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu  

- Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động marketing trực tiếp tại 
Ngân hàng Liên doanh Việt Nga Đà nẵng  

- Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu hoạt động marketing trực 
tiếp, tác động hoạt động marketing trực tiếp đối với phát triển các 
sản phẩm ngân hàng bán lẻ, quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân 
hàng Liên doanh Việt Nga – Chi nhánh Đà Nẵng.  
4. Phương pháp nghiên cứu 

Kết hợp nhiều phương pháp: Phương pháp điều tra thực tế; 
Phương pháp phân tích, suy luận logic, phương pháp diễn dịch, quy nạp; 
Kết hợp giữa lý luận và thực tiễn  
5. Bố cục đề tài: Luận văn được kết cấu 3 chương cụ thể  

Chương 1: Những cơ sở  lý luận về Marketing trực tiếp.  
Chương 2: Tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng 

hoạt động Marketing trực tiếp tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga – 
Chi nhánh Đà Nẵng. 

Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing 
trực tiếp tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga – Chi nhánh Đà Nẵng. 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

- PGS. TS. Lê Thế Giới – TS. Nguyễn Xuân Lãn – Th.S. Võ 
Quang Trí – Th.S. Đinh Thị Lệ Trâm – Th.S. Phạm Ngọc Ái (2012), 
Quản trị Marketing định hướng Giá trị, NXB Tài chính, Hà Nội. 

- Philip Kotler- Gary Armstrong  (2012), Nguyên lý tiếp thị, 
NXB Lao động xã hội. 

Giáo trình trang bị các cơ sở lý luận về marketing, xây dựng 
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và triển khai kế hoạch marketing; lý luận về marketing trực tiếp, các 
hình thức marketing trực tiếp, xu hướng phát triển của các hình thức 
marketing trực tiếp trên thế giới...   

 
CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING TRỰC TIẾP  
1.1. MARKETING TRỰC TIẾP 

1.1.1. Định nghĩa 
Theo Philip Kotler: “Marketing trực tiếp là kết nối trực tiếp 

với những phân khúc khách hàng hoặc người tiêu dùng cá nhân đã 
được xác định mục tiêu cẩn thận trên cơ sở tương tác một đối một” 
[600/2]. Bên cạnh xây dựng thương hiệu và thiết lập các mối quan 
hệ, marketing trực tiếp còn có thể tiếp nhận các phản ứng trực tiếp, 
tức thời và có thể đo được của người tiêu dùng.  

1.1.2. Đặc điểm của marketing trực tiếp 
* Ưu điểm:  Có thể đo lường; Có thể kiểm tra;  Mở rộng cơ sở 

dữ liệu khách hàng; Duy trì quan hệ lâu dài với khách hàng; Hệ thống 
tương tác doanh nghiệp - khách hàng; Sử dụng hiệu quả nguồn lực; Kêu 
gọi hành động của khách hàng; Tính linh hoạt cao; Đảm bảo bí mật. 

* Nhược điểm: đòi hỏi phải có cơ sở dữ liệu  tốt; phải có hệ 
thống cơ sở vật chất về công nghệ tương tối tốt và đồng bộ và đội ngũ 
nhân viên chuyên nghiệp, có khả năng ứng dụng công nghệ, khả năng 
truyền thông cũng như tiếp nhận thông tin từ phía khách hàng một cách 
hiệu quả. Đòi hỏi môi trường bên ngoài doanh nghiệp tức khách hàng 
phải có cơ sở vật chất và khả năng ứng dụng công nghệ tương thích. 

1.1.3. Vai trò và xu hướng phát triển của Marketing trực tiếp 
a. Vai trò của Marketing trực tiếp 
- Hỗ trợ bán hàng hiệu quả, trực tiếp đến người tiêu dùng  
 - Kênh hỗ trợ tiếp nhận tức thời những phản ứng từ phía 

khách hàng để có cơ sở để điều chỉnh chiến lược kinh doanh  
- Công cụ truyền thông hiệu quả và nhanh nhất về sản phẩm, 

chính sách giá, phân phối sản phẩm đến khách hàng. 
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b. Xu hướng phát triển của Marketing trực tiếp 
Marketing trực tiếp thực sự trở thành công cụ bán hàng và 

truyền thông hiệu quả đến  nhiều phân đoạn khách hàng khác nhau, 
nhiều thị trường khác nhau với chi phí không cao.  
1.2. CÁC HÌNH THỨC MARKETING TRỰC TIẾP 

1.2.1. Bán hàng trực tiếp (Bán hàng cá nhân)  
1.2.2. Marketing bằng thư trực tiếp (Direct Mail) 
1.2.3. Marketing bằng Catalog 
1.2.4. Marketing qua điện thoại 
1.2.5. Quảng cáo có hồi đáp (DRTV)  
1.2.6. Tiếp thị qua Ki-ốt 
1.2.7. Công nghệ marketing trực tiếp kỷ thuật số hiện đại 

 Tiếp thị bằng điện thoại di dộng; Podcasts và Vodcasts; 
Truyền hình tương tác (iTV). 

1.2.8. Marketing trực tuyến 
- Các hình thức của Marketing trực tuyến. 
- Email marketing;  Website marketing. 
- Thiết lập hoặc tham gia vào các mạng xã hội trực tuyến.  

1.3. TIẾN TRÌNH MARKETING TRỰC TIẾP TRONG 
DOANH NGHIỆP 

1.3.1. Xác định mục tiêu marketing trực tiếp 
+ Quảng bá thương hiệu; tìm kiếm phản ứng mua hàng;  mở 

rộng kênh phân phối mới hiện đại; tiếp cận và phát triển thị trường 
tiềm năng, thu thập cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng hướng đến 
mở rộng thị phần.   

+ Bán chéo sản phẩm trên thị trường đã thâm nhập, chăm 
sóc, củng cố lòng trung thành khách hàng, đo lường mức độ hài lòng 
khách hàng để có kế hoạch điều chỉnh và ứng phó kịp thời nhằm 
củng cố và phát triển thị phần.  

1.3.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu 
a. Phân đoạn thị trường  
- Cơ sở phân đoạn khách hàng của một tổ chức bao 
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gồm: Phân khúc theo qui mô, mức mua bán bình quân, mức sử dụng, 
loại hình tổ chức, địa điểm công ty, tình trạng mua, sự trung thành và 
tiêu chuẩn đánh giá người bán … 

Cơ sở phân đoạn khách hàng của một cá nhân bao gồm: Phân 
khúc theo khu vực địa lý, nhân chủng học, tâm lý, hành vi và thái độ … 

Doanh nghiệp sử dụng các cách sau để xem xét và lựa chọn thị 
trường mục tiêu:(1) Tập trung vào một phân đoạn thị trường (phân khúc 
đơn);(2) Chuyên môn hoá có chọn lọc;(3) Chuyên môn hoá thị 
trường;(4) Chuyên môn hoá sản phẩm(5) Phục vụ toàn bộ thị trường. 

b. Lựa chọn thị trường mục tiêu 
Thị trường mục tiêu cần đáp ứng: tập trung những khách 

hàng có nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ và nhu cầu đó chưa đáp ứng 
một cách đầy đủ; doanh nghiệp có khả năng đáp ứng nhu cầu đó;  
đảm bảo doanh số và lợi nhuận; đặc biệt nhóm khách hàng có cùng 
phương pháp tiếp cận: có trình độ, thói quen sử dụng công nghệ, độ 
tuổi... để thuận lợi công tác marketing.  

Tiêu chí và cách thức lựa chọn thị trường mục tiêu: 
Khi đánh giá các phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường 

mục tiêu, doanh nghiệp phải căn cứ vào việc xem xét ba yếu tố 
sau: Qui mô và mức tăng trưởng của các phân đoạn thị trường, mức 
độ hấp dẫn và cơ cấu của phân đoạn thị trường, những mục tiêu và 
nguồn lực của doanh nghiệp để lựa chọn thị trường mục tiêu phù 
hợp chiến lược và năng lực của mình.  

1.3.3. Thiết kế chương trình Marketing trực tiếp 
Trên cơ sở mục tiêu marketing trực tiếp và thị trường mục 

tiêu, điều kiện nội lực của doanh nghiệp , doanh nghiệp cần phân tích 
đặc điểm của khách hàng mục tiêu, khả năng sử dụng công cụ 
marketing trực tiếp nào phù hợp và hiệu quả, nên kết hợp hình thức 
maketing nào với cùng nhóm khách hàng mục tiêu , tần suất phân bổ 
sao cho phù hợp đảm bảo tiếp nhận phản hồi đầy đủ, tư vấn kịp thời.  

Để thiết kế chương trình marketing trực tiếp hiệu quả, yêu cầu 
người làm công tác hạch định phải kết hợp nhịp nhàng và khoa học giữa  
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mục tiêu marketing trực tiếp, chuẩn bị nền tảng cơ sở dữ liệu, sản phẩm, 
chào hàng, sáng tạo trong thông điệp truyền thông và nhạy cảm trong 
chọn lựa, tích hợp các phương tiện truyền thông  cho cùng một chào 
hàng sản phẩm, có phương án phục vụ khách hàng, phân tích phản ứng 
thị trường sau truyền thông để khai thác khách hàng và điều chỉnh sản 
phẩm, chào hàng phù hợp với thị trường, tăng hiệu quả bán hàng hướng 
đến đạt mục tiêu marketing trực tiếp đề ra.  

1.3.4. Triển khai Marketing trực tiếp  
Trên cơ sở chương trình marketing trực tiếp được thiết kế, để 

triển khai doanh nghiệp cần:    
ü Xây dựng cấu trúc tổ chức hiệu quả: con người được đào 

tạo đáp ứng các kỷ năng cần thiết để tiếp nhận và giải thích thông tin 
phản hồi của khách hàng. Cơ cấu tổ chức phải đảm bảo nguồn lực từ 
tiếp nhận phản hồi, tư vấn sản phẩm, bán hàng; phân tích phản hồi 
của thị trường để điều chỉnh sản phẩm, chào hàng nếu cần.     

ü Xây dựng chương trình hành động chi tiết: cụ thể phân công 
từ công tác chuẩn bị chi tiết: lập kế hoạch chào hàng, thiết kế thông 
điệp, chuẩn bị cơ sở dữ liệu truyền thông; kế hoạch gửi thông điệp : 
ngày, giờ…; kế hoạch tiếp nhận và giải đáp phản hồi; tổng hợp đánh giá 
hiệu quả, điều chỉnh chương trình… 

ü   Triển khai hệ thống quyết định và khen thưởng  để khuyến 
khích công tác chuẩn bị chương trình sáng tạo và hiệu quả hơn.  

1.3.5. Đo lường Marketing trực tiếp  
ü Chỉ tiêu định lượng: Các thông số đo lường hiệu suất và 

tác động của marketing trực tiếp: số người quan tâm, tỷ lệ phản hồi 
của khách hàng; tỷ lệ khách hàng đăng ký sử dụng, tư vấn dịch vụ;  
Số lượng khách hàng tăng mới; Sự gia tăng thị phần, doanh số ; Số 
lượng khách hàng tiềm năng thu thập được.  

ü Chỉ tiêu định tính: Mức độ hài lòng của khách hàng, sự 
trung thành của khách hàng. 
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1.4. ĐẶC ĐIỂM VÀ YÊU CẦU MARKETING TRỰC TIẾP 
ĐỐI VỚI NGÀNH NGÂN HÀNG  

1.4.1. Đặc điểm của ngành ngân hàng 
+ Khách hàng đa dạng, nhiều phân đoạn với nhiều sản phẩm khác nhau. 
+ Kênh phân phối rộng khắp, đa dạng : Mạng lưới chi nhánh/ phòng 

giao dịch; ATM/Kiot; Internetbanking; SMS/Mobil Banking ; POS. 
+ Quản trị và phát triển khách hàng cá nhân dựa trên cơ sở 

dữ liệu và công nghệ, quản trị sự trung thành và gắn kết của khách 
hàng trên cơ sở phân tích cơ sở dữ liệu, yêu cầu chất lượng nguồn nhân 
lực tốt ;chính sách giá linh hoạt cần độ nhạy cao với thị trường.  

1.4.2. Đặc điểm marketing dịch vụ ngành ngân hàng [330/3]  
1.4.3. Vai trò của marketing trực tiếp đối với  ngành ngân hàng 
Marketing trực tiếp là kênh phân phối, phương tiện truyền 

thông sản phẩm, quảng bá thương hiệu, chăm sóc khách hàng; thu 
thập cơ sở dữ liệu, khai thác và phát triển khách hàng mới.  

1.4.4. Yêu cầu Marketing trực tiếp đối với ngành ngân hàng 
+ Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu khách hàng; nền tảng công nghệ hiện 

đại và ổn định và đội ngũ cán bộ hiểu biết về nghiệp vụ, có kỷ năng mềm 
tốt, nhạy cảm trong cảm nhận và phân tích các phản hồi của khách hàng;  

+ Chính sách giá, sản phẩm, dịch vụ phải đảm bảo tính cạnh 
tranh  

+ Chính sách động lực, công cụ quản trị, đánh giá  nguồn lực 
phù hợp để khuyến khích nhân viên phục vụ khách hàng tốt nhất . 

 
CHƯƠNG 2 

TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG MARKETING 
TRỰC TIẾP TẠI VRB 

2.1. TỔNG QUAN VỀ VRB  
2.1.1. Lịch sử hình thành 
Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VietNam - Russia Joint Venture 

Bank, VRB) là liên doanh giữa Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam (BIDV) với Ngân hàng Ngoại thương (VTB) của Nga. 
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2.1.2. Lĩnh vực hoạt động, sản phẩm, dịch vụ của VRB

 2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh tại VRB  
a. Đặc điểm kinh doanh 
Ngân hàng Liên doanh Việt Nga Chi nhánh Đà nẵng được 

thành lập vào tháng 10/2008.  
c. Các nguồn lực bên trong công ty 
Con người : 30 nhân viên, 100% có trình độ đại học, tuổi đời bình quân 27. 
Công nghệ:  Hệ thống phần mềm trên nền tảng phần mềm 

Flexcube hiện đại, thanh toán online hệ thống; hệ thống ATM đã 
thực hiện kết nối thanh toán với các mạng Bankent, Smartlink; 
VNBC, ATM ,hệ thống POS VRB  

  + Phần mền quản lý tin nhắn quảng bá và chăm sóc khách 
hàng với brandname: VRB; tổng đài điện thoại với: 60 đầu line  

ü Mạng lưới: Trụ sở chính: 78-82 Nguyễn Văn Linh Đà 
Nẵng; hệ thống ATM: 2 máy ATM; hệ thống POS VRB tại Đà 
Nẵng: 150 máy và 271 khách hàng tổ chức và 6.304 khách hàng 

d. Kết quả hoạt động kinh doanh, quy mô về thị trường của 
VRB Đà nẵng 2010 – 2012 (theo Phụ lục1)  

 
Hình 2.3. Biểu đồ kết quả kinh doanh VRB Đà nẵng 2010 - 6/2013 

Bảng 2.1. Thị phần các sản phẩm chính VRB tại thị trường Đà Nẵng 
Chỉ tiêu Thị phần 2011 Thị phần 2012 Thị phần 6/2013 

Huy động vốn 0.69% 1% 0,99% 
Dư nợ cho vay 1.23% 1% 0,95 
Thẻ ATM 0.7% 0.73% 0.66% 
POS 4.7% 6.0% 6.00% 
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Nguồn: Báo cáo VRB và số liệu báo cáo Ngân hàng Nhà nước ĐN 
2.2. CHIẾN LƯỢC MARKETING TRỰC TIẾP CỦA VRB ĐÀ 
NẴNG GIAI ĐOẠN 2010-2012 
 2.1.1. Sứ mệnh  
 2.1.2. Thị trường mục tiêu 
 2.1.3. Định vị  
 2.1.4. Maketing Mix  
2.3 THỰC TRẠNG MARKETING TRỰC TIẾP TẠI VRB ĐÀ 
NẴNG GIAI ĐOẠN 2010-2012 
 2.3.1. Xác định mục tiêu Marketing trực tiếp 

+ Quảng bá thương hiệu tăng nhận diện thương hiệu VRB tại 
địa bàn Đà Nẵng; tăng phản hồi mua sử dụng chéo sản phẩm đối với 
nhóm khách hàng hiện có; tăng cường thu thập cơ sở dữ liệu khách 
hàng tiềm năng để tạo nguồn cơ sở dữ liệu phát triển khách hàng. 
Gia tăng số lượng khách hàng, góp phần gia tăng thị phần tín dụng: 
tăng đạt  1,5-2%, thị phần huy động  chiếm 1,5-2%, thị phần thẻ tín 
dụng: chiếm 4%, thị phần đơn vị chấp nhận thẻ:  chiếm 7-8%. 

2.3.2. Khách hàng mục tiêu hiện tại 
a. Phân đoạn thị trường  
b. Thị trường mục tiêu: VRB xác định thị trường mục tiêu 

theo đối tượng khách hàng và dòng sản phẩm:    
• Đối với khách hàng tổ chức kinh tế: Các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ kinh doanh hiệu quả, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, 
các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.  

• Đối với khách hàng cá nhân: CBCNV đang công tác tại các 
doanh nghiệp có thu nhập ổn định, >= 4 triệu đồng/tháng các lĩnh vực: 
điện lực, viễn thông, ngân hàng, hàng không, bảo hiểm , y tế, giáo dục…; 
cán bộ hưu trí đang cư trú tại các phường thuộc Quận Hải Châu, Thanh 
khê; dân cư thuộc các đường phố trọng điểm, có mật độ buôn bán cao  
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Bảng 2.2. Kết quả kinh doanh sản phẩm tín dụng VRB Đà Nẵng 
2010 – 6/2013 

   Đơn vị : Triệu đồng/ khách hàng   

STT Sản phẩm 2010 2011 2012 
Tháng 
6/2013 

I CHO VAY           
1.1 Dư nợ   526,771 596,197 447,579 492,793 
1.1 Trđó: Dư nợ bán lẻ ( SMEs 

+ cá nhân) - Không kể dư 
nợ đồng tài trợ    

246,321 304,512 327,769 364,479 

1.1.1 Dư nợ cho vay cá nhân   60,817 41,976 53,788 67,540 
  Tỷ trọng dư nợ cho vay cá 

nhân /Tổng dư nợ   12% 7% 12% 14% 

1.1.2 Dư nợ cho vay tài trợ xuất 
nhập khẩu   15,732 18,736 39,897 59,397 

  Tỷ trọng dư nợ cho vay 
XNK / Tổng dư nợ   3% 3% 9% 12% 

 Dư nợ , số lượng khách hàng tự phát triển, dư nợ xuất nhập 
khẩu  và dư nợ bán lẻ tăng đều qua các năm 

Bảng 2.3. Kết quả sản phẩm huy động vốn VRB Đà Nẵng  
giai đoạn 2010-6/2013 

   Đơn vị : Triệu đồng/ khách hàng   

STT Sản phẩm 2010 2011 2012 Tháng 
6/2013 

I CHO VAY           
1.1 Dư nợ   526,771 596,197 447,579 492,793 
1.1 Trđó: Dư nợ bán lẻ ( SMEs + cá 

nhân) - Không kể dư nợ đồng tài trợ    246,321 304,512 327,769 364,479 

1.1.1 Dư nợ cho vay cá nhân   60,817 41,976 53,788 67,540 
  Tỷ trọng dư nợ cho vay cá nhân 

/Tổng dư nợ   12% 7% 12% 14% 

1.1.2 Dư nợ cho vay tài trợ xuất nhập 
khẩu   15,732 18,736 39,897 59,397 

  Tỷ trọng dư nợ cho vay XNK / Tổng 
dư nợ   3% 3% 9% 12% 

Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh VRB Đà Nẵng 2010- 6/2013 
Huy động  đặc biệt huy động cá nhân tăng mạnh từ 2012; 

nền khách hàng cá nhân đặc biệt từ khách hàng chi lương và VISA 
tăng mạnh, tạo nền khách hàng lớn.  
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2.3.3. Thiết kế chương trình Marketing trực tiếp 
Với văn hóa, thói quen sử dụng công nghệ nhiều trong giao 

dịch của  doanh nghiệp và cá nhân Miền Trung, VRB xác định, giai 
đoạn 2010- 2012,  là giai đoạn VRB mới thâm nhập thị trường, nền 
khách hàng còn khá mỏng, thương hiệu VRB chưa được biết nhiều, 
VRB xác định bán hàng cá nhân kết hợp bán hàng qua điện thoại, thư 
trực tiếp, catalogue  là công cụ chính để phát triển khách hàng doanh 
nghiệp, cá nhân. Năm 2012 nghiên cứu thăm dò và triển khai các hình 
thức marketing trực tiếp hiện đại: sms, email, web .. tăng giao diện tiếp 
xúc với khách hàng, tăng khả năng phản hồi để thu thập cơ sở dữ liệu 
khách hàng và tìm kiếm khách hàng cá nhân mới.  

Bảng 2.5. Các hình thức marketing trực tiếp 2010-6/2013 

STT  

Bán 
hàng 
trực 
tiếp 

Marketing 
bằng thư 
trực tiếp 

Marketing 
bằng 

catalogue 

Marketing 
qua điện 

thoại 

Marketing 
qua di 
động 

Email  
marketing 

Website   
marketing 

 Năm 2010 x X X X    
 Năm 2011 x X X X    
 Năm 2012 x X X X X   
 6  tháng 2013 x X x X x X x 
Bảng 2.6. Marketing trực tiếp phối hợp theo nhóm sản phẩm đối với 

khách hàng Doanh nghiệp và cá nhân 2010-6/2013 
Đơn vị : Số thông điệp gửi đến khách hàng 

STT Đối tượng/ 
Sản phẩm-SP 

Bán 
hàng 
trực 
tiếp 

Marketing 
bằng thư 
trực tiếp 

Marketing 
bằng 

catalogue 

Marketing 
qua điện 

thoại 

Marketing 
qua di 
động 

Email  
marketing 

Website   
marketing 

I Khách hàng tổ chức      
1 SP huy động 820   820    
2 SP cho vay 420 850 850 420    
3 SP thanh toán, 

chi lương, POS 
120 200 200 120    

II Khách hàng cá nhân   50.000 5.000  
1 SP huy động 2.700  5.600 2.700   X 
2 SP cho vay 1.176  4.000 1.176 23..000 5.000 X 
3 SP thanh toán, 

thẻ tín dụng, 
POS 

350 350 350  27.000          X   
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Bán hàng cá nhân : tập trung khai thác khối doanh nghiệp và 
khách hàng cá nhân vay, huy động. Trên cơ sở tiếp nhận thông tin 
khách hàng phản hồi từ các hình thức thư ngõ, catalogue, di động để 
tư vấn và bán hàng trực tiếp.  

Marketing qua thư và catalogue : chủ yếu quảng bá sản phẩm 
và thương hiệu tại các Trung tâm siêu chi, điểm chi lương hưu, các 
khu dân cư thu nhập cao.  

Cuối năm 2011 và năm 2012 thị trường từng bước ổn định, 
VRB mạnh dạn triển khai các hình thức marketing kỷ thuật số và 
trực tuyến theo hướng tích hợp hỗ trợ nhịp nhàng :  marketing qua 
sms, email,  thư, catalogue truyền thông thông điệp sản phẩm đến 
khách hàng  nhằm tăng điểm tiếp xúc đến khách hàng, tăng hiệu ứng 
phản hồi và khả năng mua. Trong năm 2012-6/2013, VRB đã triển 
khai 8 đợt truyền thông với gần 50.000 tin nhắn di động. Với hình 
thức này, VRB đã thu thập được trên 600-700  khách hàng tiềm năng 
đạt yêu cầu về khách hàng mục tiêu VRB, tức đạt tỷ lệ phản hồi 1,2-
1,5% 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 
 
Hình 2.7. Phối hợp các hình thức marketing trực tiếptại VRB 2010-2012 

Giai đoạn 2010 -2012, khách hàng phản hồi chủ yếu qua 
công cụ điện thoại, chưa phản hồi đươc qua web, email. Công tác 
tiếp nhận phản hồi của VRB chủ yếu cũng bằng điện thoại nên đôi 

 Bán hàng cá 

nhân, điện thoại 
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lúc quá tải, khả năng thu thập cơ sở dữ liệu hạn chế.  
Để công tác thiết kế các chương trình marketing hiệu quả, 

bên cạnh chọn hình thức phù hợp sản phẩm và khách hàng mục tiêu, 
VRB chuẩn bị tốt các yếu tố cho thiết kế :    

* Về sản phẩm, chính sách giá: 
* Sản phẩm : Hoàn thiện sản phẩm hiện có, tăng sức cạnh 

tranh; chủ động bám sát tình hình thị trường thiết kế các gói sản 
phẩm ưu đãi mới để kích khách hàng hiện có sử dụng thêm sản phẩm 
và thu hút khách hàng mới, chăm sóc khách hàng với chính sách giá 
cạnh tranh. 

* Chuẩn bị cơ sở dữ liệu:   
+Đối với khách hàng hiện có: lưu trữ theo nhóm khách hàng 

sử dụng sản phẩm, từng sản phẩm phân nhóm khách hàng:  
+ Đối với khách hàng doanh nghiệp hiện có:  Rà soát các 

khách hàng doanh nghiệp mới sử dụng 1-2 sản phẩm đưa vào danh 
mục chi tiết khai thác sản phẩm chéo,hỗ trợ thu thập danh sách 
CBCNV để bán lẻ; rà soát các khách hàng giảm doanh số trong 2 
năm liền kề trước để đưa vào danh mục khách hàng phải khai thác.   

+ Đối với khách hàng cá nhân hiện có: phân đoạn theo độ 
tuổi, thu nhập, doanh số sử dụng sản phẩm để phân bổ vào nhóm 
khách hàng tiềm năng sẽ khai thác. Rà soát các khách hàng cá nhân 
giảm doanh số giao dịch, dừng giao dịch của từng dòng sản phẩm để 
phân bổ vào nhóm dữ liệu khách hàng cần liên hệ lại.  

 Đối  với khách hàng tiềm  năng:  
+ Đối với khách hàng doanh nghiệp: phối hợp Sở kế hoạch 

đầu tư, VCCI, Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hội doanh nghiệp trẻ ..  
+ Đối với khách hàng cá nhân: CBCNV các doanh nghiệp 

đang có quan hệ với VRB, từ các đối tác chiến lược: trung tâm du 
học có hợp tác toàn diện; từ phản hồi các chương trình marketing 
trực tiếp; dữ liệu khách hàng từ các công ty truyền thông kỷ thuật số 
cung cấp đúng luật định. 

2.3.4. Triển khai Marketing trực tiếp 
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Trên cơ sở kế hoạch tổng thể về thiết kế chương trình, VRB triển khai 
các công tác chuẩn bị nguồn lực, cơ sở vật chất … để triển khai thực hiện:    

Bán hàng cá nhân:  
+ Về đội ngũ bán hàng: để đảm bảo phục vụ khách hàng 

trước và sau bán hàng tốt nhất, mỗi nhóm 3-4 cán bộ theo khách 
hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân.  

- Hình thức bán hàng cá nhân: tư vấn trực tiếp tại quầy khi 
khách đến giao dịch; tư vấn qua điện thoại và gặp tư vấn trực tiếp.   

* Marketing trực tiếp qua điện thoại di động 
- Sử dụng brandname hệ thống VRB tại Hội sở, và 

brandname VRB tại Chi nhánh ký với đơn vị truyền thông để gửi đến 
khách hàng hiện có và tiềm năng..  

* Marketing qua điện thoại  
Ø Triển khai marketing trực tiếp chủ động qua điện thoại  
VRB xác định marketing qua điện thoại và phương thức hỗ 

trợ kết hợp với bán hàng cá nhân.VRB trang bị hệ thống tổng đài có 
tuyến dây trực tiếp đến từng cán bộ. Công tác đào tạo nhân viên bán 
hàng qua điện thoại chưa được đầu tư đúng mức.  

+ Tiếp nhận phản hồi khách hàng qua điện thoại: VRB đã bố 
trí 03 line để nhận phản hồi khách hàng. Việc tổ chức nguồn lực và 
đào tạo nhân viên trong việc tiếp nhận thông tin chưa bài bản nên tính 
chuyên nghiệp chưa cao. Phân phối lượng tin gửi chưa phù hợp nên 
gây ra ách tắc điện thoại gọi đến khi khách hàng phản hồi 
 * Marketing trực tuyến 

** Email marketing 
Năm 2010-2012, VRB chỉ triển khai email marketing  kết 

hợp với bán hàng cá nhân, chăm sóc khách hàng hiện có. Chưa triển 
khai mang tính hệ thống và chi nhánh đối với khách hàng tiềm năng  
Cơ sở dữ liệu khách hàng chất lượng vẫn chưa cao. Tỷ lệ khách hàng 
hiện có đủ dữ liệu email chỉ chiếm 10%/tổng số khách hàng.  
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** Website marketing: Giai đoạn 2010 -2012, VRB thực sự 
chưa đầu tư website như một kênh phân phối hỗ trợ bán hàng, chỉ 
đơn thuần là nơi cung cấp và kết nối thông tin với khách hàng.  

2.3.5  Đo lường kết quả Marketing trực tiếp 
Bảng 2.7. Tăng trưởng khách hàng vay cá nhân từ các hình thức 

Marketing trực tiếp  2010 – 6/2013 

Năm 

Tổng cộng 
khách tăng vay 

cá nhân 
tăng/năm 

Bán hàng cá 
nhân 

Thư, 
Catalogue Email SMS 

Năm 2010 20 20    
Năm 2011 8 8 3   
Năm 2012 55 39  1 15 

6 tháng 2013 51 25  3 23 
Bảng 2.8. Tỷ lệ thành công của từng hình thức marketing  

trực tiếp 2010-6/2013 

 
Bán hàng 
cá nhân 

Thư, 
Catalogue Email SMS Web 

Tỷ lệ phản hồi  70% 5% 0,8% 1.2-1.5% - 
Tỷ lệ khách 
hàng thành 
công/ số lượng 
truyền thông  

13-15% 0.08% 0 ,06% 0.2%-0.5% - 

So với các hình thức mareketing trực tiếp, bán hàng cá nhân 
tính hiệu quả cao nhất vì tương tác trực tiếp, tư vấn cụ thể dễ thuyết 
phục khách hàng. Thư, catalogue do thông tin sản phẩm đầy đủ nên 
khách hàng cũng dễ phản hồi, hỏi rõ hơn về sản phẩm. Tỷ lệ phản hồi từ 
tin nhắn di động khá tốt, đang có xu hướng tăng là hình thức hỗ trợ thu 
thập dữ liệu khách hàng tiềm năng và phát triển khách hàng mới tốt 
nhất. Web chưa có tương tác phản hồi nên chưa phát huy tác dụng.  

Tăng trưởng khách hàng chủ yếu từ hoạt động bán hàng cá 
nhân kết hợp bán hàng qua điện thoại chiếm 85-95%; tuy nhiên xu 
hướng hiệu quả phát triển khách hàng từ các công cụ: sms, catalogue, 
thư… đang tăng dần từ  5-10%. Tỷ lệ phản hồi khách hàng các 
chương trình tin nhắn sms, email tăng dần từ 1,2% lên 1,5%, tỷ lệ 
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khách hàng hài lòng tăng qua điều tra ý kiến  khách hàng Đồng thời, 
xác định tin nhắn di dộng và marketing qua điện thoại, bán hàng cá 
nhân, email là các hình thức marketing trực tiếp khách hàng ưu 
chuộng, mong muốn được ngân hàng thông báo, tư vấn sản phẩm 
thời gian tới.Chi phí cho marketing trực tiếp còn mức khiêm tốn 0,5 -
0,8%/tổng chi phí. Bán hàng cá nhân mang lại 90% nguồn khách 
hàng  nhưng VRB chưa thực sự đầu tư tốt vào nâng cao chất lượng, 
kỷ năng nguồn lực. 
2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

2.4.1. Thành công 
Sử dụng marketing trực tiếp cho công tác bán hàng và phối 

hợp nhịp nhàng với công tác quản trị quan hệ khách hàng,cơ sở dữ 
liệu khách hàng đã từng bước được chuẩn hóa, kho dữ liệu khách 
hàng tiềm năng tương đối lớn trên 2.500 khách hàng.  

2.4.2. Mặt tồn tại: Chưa đáp ứng mục tiêu đề ra: lượng 
khách hàng tăng nhưng mức tăng khá chậm chưa tương xứng với kỳ 
vọng tăng năng suất lao động và mức tăng trưởng thị trường; Chưa 
khai thác tốt marketing qua thư, điện thoại; web; trang mạng xã hội.  

a. Công tác lập kế hoạch, tổ chức, quản trị điều hành 
- Công tác lập và triển khai kế hoạch marketing trực tiếp Chi 

nhánh còn mang tính tự phát, chưa có định hướng hạch định dài hạn. 
Ngân sách phân bổ cho các hình thức marketing chưa khoa học. Mô 
hình tổ chức và nguồn lực chưa được đầu tư đúng mức.  

+ Công tác bán chéo chưa thành công, tỷ lệ khách hàng sử 
dụng sản phẩm thứ hai trở lên chỉ chiếm 5%; chưa có chính sách 
động lực để khuyến khích bán hàng cá nhân; chưa đo lường thường 
xuyên mức độ hài lòng khách hàng  

b. Sản  phẩm, giá, chất lượng phục vụ 
+ Sản phẩm hỗ trợ bán lẻ chéo còn nghèo nàn;chính sách giá chưa 

bám sát thị trường đảm bảo như định vị ; chất lượng phục vụ đôi lúc quá tải. 
 c. Cơ sở vật chất: Tổng đài điện thoại và chăm sóc khách 

hàng, Web được đầu tư nhưng chưa đúng mức  
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d. Cơ sở dữ liệu: mức độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu chưa cao,  
một số nguồn cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng còn phụ thuộc  

e. Con người: Kỹ năng chưa tốt  
 
2.4.3. Nguyên nhân 
a. Chủ quan: Công tác định hướng và xây dựng kế hoạch 

marketing từ cấp Hội sở đến Chi nhánh chưa định hướng dài hạn: về 
nguồn lực, thiết kế và hoàn thiện sản phẩm, cơ sở vật chất, công nghệ; 
đào tạo kỷ năng nhân viên bán hàng chưa được đầu tư đúng mức, thực 
hiện thường xuyên, đánh giá và giám sát để tăng tính chuyên nghiệp 
trong bán hàng và cung ứng sản phẩm đến khách hàng.  

b. Khách quan: Thói quen tiếp nhận các kênh marketing 
mới: sms, email, web, mạng xã hội mới trong giai đoạn bắt đầu phát 
triển; Nguồn nhân lực hạn chế nên khó để chuyên môn hóa từ bộ 
phận bán hàng đến tác nghiệp, marketing …  

 
CHƯƠNG 3 

HOÀN THIỆN MARKETING TRỰC TIẾP TẠI VRB ĐN  
3.1. CĂN CỨ TIỀN ĐỀ  

3.1.1. Phân tích và dự báo môi trường kinh doanh ảnh hưởng 
đến hoạt động marketing trực tiếp của VRB Đà nẵng thời gian đến 

Nền kinh tế khó khăn. Ngành ngân hàng phải thực hiện tái cấu 
trúc …Thị trường bán lẻ trong ngành ngân hàng Việt Nam vẫn còn khá 
tiềm năng.  
     + Số lượng dân số sử dụng điện thoại di động tăng nhanh. 
Thành phố triển khai đề án phủ sóng wifi toàn thành phố phục vụ cho 
công tác truy cập thông tin của người dân và khách du lịch.  

+ Cơ hội phát triển trên địa bàn:  
Tốc độ tăng trưởng huy động vốn dân cư bình quân qua các 

năm 12%-15%năm, mức tăng bình quân năm 3.000 -4.000  tỷ đồng.  
Khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng thẻ còn cao. Mạng lưới thanh 
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toán POS đang giai đoạn phát triển mạnh đồng bộ với xu hướng phát 
triển du lịch nhanh tại địa bàn.  

Ø Thách thức trên địa bàn: 
+ Mạng lưới các TCTD phủ rộng ở hầu hết các quận trọng 

điểm, có tiềm năng vốn. Các ngân hàng tập trung củng cố đội ngũ 
bán hàng đẩy mạnh phát triển ngân hàng bán lẻ  

c. Phân tích và nhận thức cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu 
3.1.2. Chiến lược marketing của VRB Đà nẵng 2014- 

2020 
a. Mục tiêu kinh doanh của VRB 

Bảng 3.2. Mục tiêu kinh doanh VRB Đà Nẵng 2013-2015 
  Đơn vị : Triệu đồng 

TT  Năm 
2012 

Mức tăng trưởng 
bình quân năm 
giai đoạn 2013-

2015 
1 Tổng tài sản (TRĐ) 513,655 20-25% 
2 Huy động vốn 490.625 27-30% 
 Trong đó: huy động cá nhân   206,996 30-35% 

3 Dư nợ cho vay 447,579 22-25% 

 
Trong đó : Tỷ trọng Dư nợ 
bán lẻ  12% 35% 

4 Kết quả kinh doanh 6,304 25-28% 
5 Thị phần 1.00% 0,5 -0,6%/năm 
6 Nguồn nhân lực 30 55 CBCNV 
7 Mạng lưới   

7.1 Phòngg iao dịch  1 3-4 phòng giao dịch 
7.2 Máy ATM  2 7 
7.3 POS 109 70-80 POS/năm 

 Không ngừng cải tiến sản phẩm và chất lượng phục vụ, nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực  

b. Định vị: như định vị chương 2 
c. Marketing mix tại VRB Đà nẵng giai đoạn 2013-2015 

3.2. HOÀN THIỆN MARKETING TRỰC TIẾP TẠI NGÂN 
HÀNG LIÊN DOANH VIỆT NGA ĐÀ NẴNG 
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3.2.1. Xác định mục tiêu Marketing trực tiếp giai đoạn 
2014-2015 

+ Tập trung khai thác chéo có chọn lọc nhóm khách hàng 
mục tiêu doanh nghiệp, cá nhân: khai thác bán chéo trọn gói sử dụng 
sản phẩm dịch vụ từ 271 doanh nghiệp hiện có ; mục tiêu phát triển 
mới : bình quân 37 doanh nghiệp mới/ năm; kế hoạch số lượng khách 
vay cá nhân tăng thêm bình quân: 100 -120 khách hàng/năm, trong 
đó tăng từ bán chéo : 40 khách hàng. Khách hàng huy động thanh 
toán: tăng1.400-1.600 khách hàng/năm ; dịch vụ thẻ  quốc tế: tăng 
bình quân 200-250 khách hàng/năm ; POS : 40POS/năm 

+ Tiếp tục hoàn thiện kho cơ sở dữ liệu khách hàng hiện có và 
khách hàng tiềm năng. Tăng phản hồi, tỷ lệ  mua sử dụng chéo sản 
phẩm từ sản phẩm thứ 2 đối với nhóm khách hàng hiện có từ 5% lên 
20%. Tích hợp marketing qua điện thoại, thư, catalogue, sms, email, 
web, trang mạng xã hội kèm tổ chức tốt công tác bán hàng cá nhân 
để tăng số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm bán lẻ đạt tỷ trọng 
sản phẩm tín dụng bán lẻ chiếm 35%/tổng dư nợ 

+ Quản trị tốt quan hệ khách hàng, chăm sóc sau bán hàng. 
Sử dụng marketing qua mail và web, trang mạng xã hội facebook 
thực hiện điều tra ý kiến khách hàng định kỳ  

3.2.2. Lựa chọn khách hàng mục tiêu 
a. Phân đoạn thị trường 
+ Khách hàng doanh nghiệp: Tập trung các  ngành có tỷ 

suất lợi nhuận cao và ổn định: y tế, giáo dục đào tạo, du lịch,  sản 
xuất chế biến thực phẩm, dệt may, chế biến gỗ, viễn thông, tài chính, 
ngân hàng, bảo hiểm, công nghiệp chế biến, chế tạo …  

+ Phân đoạn khách hàng cá nhân:  hướng đến nhóm khách 
hàng cá nhân: có việc làm và thu nhập ổn định trên 6 triệu đồng và 
khách hàng là cán bộ hưu trí, khu vực đền bù giải tỏa; nhóm cá nhân 
hộ kinh doanh.  

b. Lựa chọn thị trường mục tiêu  
Giai đoạn 2013 -2015, xác định rõ thị trường mục tiêu:  
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- Khách hàng hiện có : tập trung bán chéo sản phẩm cho 
khách hàng hiện có, khai thác khả năng sử dụng dịch vụ trọn gói tại 
VRB và định hướng rõ nhóm sản phẩm và nhóm khách hàng tiềm 
năng cần khai thác để triển khai các hình thức marketing vào đúng 
khách hàng mục tiêu tăng hiệu quả kinh doanh. 
 - Khách hàng tiềm năng : tập trung khai thác khách hàng trên 
cơ sở định hướng theo sản phẩm có lợi thế cạnh tranh : xuất nhập khẩu, 
vốn lưu động, cho vay tiêu dùng, VISA 

Khách hàng  tổ chức : tập trung các ngành kinh doanh hiệu 
quả : xuất nhập khẩu, giáo dục; công nghiệp, dịch vụ, y tế...“ Lấy 
khách hàng phát triển khách hàng” – phục vụ tốt khách hàng hiện có 
để khách hàng giới thiệu VRB các đối tác tốt..  

Khách hàng cá nhân :  
o Khai thác nền khách hàng là CBCNV các doanh nghiệp 

đang có quan hệ với VRB có kết quả kinh doanh ổn định; mức lương 
>= 6trđ , khai thác trực tiếp trên cơ sở quan hệ đa chiều.  

o Các cá nhân có thu nhập ổn định >6 trđ, độ tuổi 30 -60 
tuổi, có việc làm ổn định tại các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề 
có tỷ suất sinh lợi/đầu người cao. 

ü  Khách hàng độ tuổi: 45- 60 có thu nhập tốt là  bố mẹ chuyển tiền 
học phí và sinh hoạt phí cho con đi du học. CBCNV các doanh nghiệp đi du 
lịch, học tập.  Các cụ hưu trí lương hưu cao,các hộ kinh doanh lớn 

3.2.3. Thiết kế chương trình marketing trực tiếp 
 Để đạt kế hoạch mục tiêu, trong điều kiện mạng lưới hẹp và 
nguồn lực ít, VRB cần tăng cường các hình thức marketing trực tiếp, 
phối hợp các hình thức nhịp nhàng nhằm tăng giao diện tiếp xúc 
khách hàng. Căn cứ hiệu quả của các hình thức marketing các năm, 
VRB  ưu tiên triển khai các hình thức marketing theo thứ tự sau:  

Bảng 3.7. Thứ tự ưu tiên các hình thức Marketing trực tiếp 

STT Hình thức marketing 
trực tiếp Nhóm khách hàng Sản phẩm chủ đạo 

khai thác 

1 Bán hàng cá nhân kết 
hợp bán hàng qua điện 

KH hiện tại : 271 DN 
và1.759 KH cá nhân huy 

Huy động, cho 
vay, thẻ tín dụng, 
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thoại động+vay+VISA  
+KH tiềm năng : 27.000/năm 

chi lương, POS  

2 Marketing qua điện 
thoại di động 

 KH hiện có : 6.083 cá nhân 
 KH tiềm năng: 15.000/năm 

Huy động, cho 
vay tiêu dùng, thẻ 
tín dụng 
 

STT Hình thức marketing 
trực tiếp Nhóm khách hàng Sản phẩm chủ đạo 

khai thác 

3 Marketing qua thư, 
catalogue 

 KH hiện tại : 271 DN 
và1.759 KH cá nhân huy 
động+vay+VISA  
+KH tiềm năng : 10.000/năm 

Huy động, cho 
vay tiêu dùng, thẻ 
tín dụng 

4 Marketing qua email 
KH Hiện có : 4.000 
KH tiềm năng : 10.000/năm 

Huy động, cho 
vay, thẻ tín dụng, 
chi lương, POS  

5 Website Marketing KH hiện có : 6.083 
KH tiềm năng : 15.000/năm 

Như trên 

6 Mạng xã hội: Facebook, 
Youtube 

KH hiện có : 6.083 
KH tiềm năng : 15.000/năm 

Huy động, cho 
vay tiêu dùng, thẻ 
tín dụng 

Các hình thức cần áp dụng đồng thời và kết hợp nhịp nhàng 
trong công tác chuẩn bị nhận và tư vấn phản hồi theo biều đồ sau: 

 
        Hình 3.1. Mô hình phối hợp các hình thức marketing trực tiếp 

- Tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu khách hàng hiện có và gia 
tăng kho dữ liệu khách hàng tiềm năng: cách thức tổ chức thu thập 
CSDL hiệu quả tạo nguồn CSDL chất lượng tăng hiệu quả marketing  

3.2.4. Triển khai chương trình marketing trực tiếp  
 Hoàn thiện nguồn lực và cơ sở vật chất cho các hình thức 
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marketing trực tiếp :  
- Điều chỉnh và hoàn thiện mô hình tổ chức nhằm tăng năng 

suất nguồn lực và hiệu quả lập, triển khai kế hoạch marketing . 

 
Hình 3.2. Mô hình tổ chức VRB giai đoạn 2013-2015 
 * Bán hàng cá nhân trực tiếp :  
o Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ bán hàng trực tiếp, gián 

tiếp các kỷ năng bán hàng trực tiếp, bán hàng qua điện thoại, kỷ năng 
đàm phán, kỷ năng quản lý khách hàng, tinh thần làm việc theo 
nhóm, kỷ năng tổ chức công việc, quản lý khách hàng. Cơ cấu lại mô 
hình tổ chức. Xây dựng, giao chỉ tiêu KPIs bán hàng cho đội ngũ bán 
hàng trực tiếp và các bộ phận khác. Xây dựng chính sách động lực, 
khen thưởng, tăng lương, cơ hội thăng tiến … để làm đòn bẩy tăng 
chất lượng phục vụ khách hàng và hiệu quả bán hàng trực tiếp. 

* Markting qua tin nhắn di động  
+ Tiếp tục duy trì sử dụng marketing qua tin nhắn, email với 

cường độ ít nhất 01 lần/ 01 sản phẩm/ 01 quý . Chuẩn bị cơ sở dữ 
liệu của khách hàng mục tiêu trước khi triển khai , đồng thời lập 
phương án dự phòng phản hồi qua điện thoại tổng đài để bố trí nguồn 
lực tiếp nhận thông tin, tư vấn cho khách hàng, tuyệt đối không để 
xảy ra trường hợp ách tắc .   

*Marketing qua điện thoại  
+ Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng tổng đài điện thoại, bố trí 
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nhân sự trực tổng đài giải đáp. Đề xuất Hội sở đầu tư Call center để 
phục vụ khách hàng tốt nhất. Tổ chức đào tạo nâng  cao kỷ năng lập 
kế hoạch và triển khai bán hàng qua điện thoại cho bộ phận bán hàng 
: kỷ năng chuẩn bị nội dung gọi, tư vấn khách hàng, kỷ năng kiểm 
soát nội dung và thời gian gọi … 

* Marketing trực tuyến 
o Website marketing:  
Hội sở cần nâng cấp website, đảm bảo giao diện web đẹp, 

thẩm mỹ cao; kết nối website VRB với các đối tác chiến lược  
Mạng xã hội: Việc thiết lập facebook của VRB để có thể kết 

nối giới thiệu sản phẩm và nhận những đánh giá ,bình luận từ khách 
hàng đặc biệt nhóm khách hàng trẻ  

3.2.5. Đánh giá kết quả hoạt động Marketing trực tiếp 
+ Đánh giá hiệu quả từng chương trình kịp thời 
+ Phần mềm  hồ trợ đánh giá, phân loại cơ sở dữ liệu : 
Với marketing trực tiếp qua mail, web, trang mạng xã hội, 

công nghệ đã có các công cụ tự động đánh giá. Các hình thức : bán 
hàng cá nhân, bán hàng qua điện thoại, sms phải xây dựng phần mềm 
quản lý từ lúc lập kế hoạch phân công thực hiện, đến khi thực hiện .. 
thường xuyên nhập liệu vào chương trình để kiểm soát và đánh giá 
hiệu quả của từng hình thức. Đồng thời tổng hợp và nhập cơ sở dữ 
liệu khách hàng tiềm năng mới vào kho dữ liệu để không ngừng làm 
giàu kho dữ liệu khách hàng tiềm năng.   

+ Đánh giá thường xuyên hiệu quả bán chéo sản phẩm 
+ Điều tra ý kiến khách hàng 

3.2.6. Các giải pháp hỗ trợ khác 
-Triển khai mở rộng mạng lưới phòng giao dịch ít nhất 3-4 

phòng. Gia tăng tiện ích các sản phẩm thẻ: kết nối chấp nhận thẻ 
Master, JBC để tăng khả năng khai thác điểm chấp nhận thẻ, tăng 
doanh thu dịch vụ thẻ.   

+ Triển khai cơ chế cộng tác viên để phối hợp tư vấn và giải 
quyết phản hồi khách hàng sau các chương trình marketing trực tiếp 
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qua sms, web, email.  
3.3. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 
  * Với Hội sở chính Ngân hàng Liên doanh Việt Nga 

* Đối với Ngân hàng Nhà nước 
 * Đối với Thành phố Đà nẵng 

KẾT LUẬN 
Với tốc độ phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, 

đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông;  tính tương thích nhanh sử dụng 
công nghệ mới của người tiêu dùng, Marketing trực tiếp thực sự là 
giải pháp hiệu quả và tối ưu hỗ trợ nhà quản trị trong kết nối và 
truyền thông sản phẩm đa dạng của ngành đến với khách hàng; hỗ 
trợ công tác quản trị khách hàng, chăm sóc kết nối thường xuyên với 
khách hàng sau bán hàng, tiết kiệm chi phí nguồn lực và mạng lưới.  

Với nguồn lực và mạng lưới hạn chế, để khai tốt khách hàng 
đáp ứng yêu cầu kinh doanh, căn cứ thị trường mục tiêu và nội lực 
hiện có, Ngân hàng Liên doanh Việt Nga CN Đà nẵng đã linh hoạt 
áp dụng các hình thức marketing trực tiếp, phối kết hợp các hình 
thức nhịp nhàng nhằm bổ sung và hỗ trợ để khai thác khách hàng tốt 
nhất, lấy  các hình thức marketing sử dụng công nghệ qua sms, web, 
email …để tăng phản hồi khách hàng, thu thập cơ sở dữ liệu để hỗ 
trợ bán hàng cá nhân hiệu quả.  
 Với tiềm năng thị trường bán lẻ địa bàn Đà nẵng đang trong 
giai đoạn phát triển, tác giả tập trung nghiên cứu, đánh giá và nhìn nhận 
những mặt được và tồn tại của marketing trực tiếp tại VRB Đà nẵng 
giúp VRB có góc nhìn cụ thể những tồn tại để khắc phục và hoàn thiện 
hoạt động  marketing  trực tiếp thời gian tới, đặc biệt có định hướng đầu 
tư dài hạn về công nghệ, con người, ngân sách .. của các hình thức 
marketing trực tiếp tạo khả năng thu hút khách hàng tốt : bán hàng cá 
nhân, sms, điện thoại , phù hợp với sự phát triển sử dụng công nghệ của 
khách hàng : web, facebook, email .. từng bước sử dụng marketing trực 
tiếp trở thành các công cụ hỗ trợ quản trị nhằm khai thác thị trường, gia 
tăng thị phần, khẳng định vị thế VRB trên địa bàn Đà Nẵng.  


