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Tóm tắt: 
 

Ngày nay, chiến lược xúc tiến đóng vai trò  quan trọng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của các 
doanh nghiệp. Có thể thấy rằng Đà Nẵng là một thành phố(TP) du lịch trọng điểm của Việt Nam 
thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Tại TP Đà Nẵng, số lượng khách sạn đang tăng 
lên đáng kể. Tuy nhiên, chiến lược xúc tiến  của các khách sạn này vẫn chưa hoàn thiện và không 
đem lại hiệu quả toàn diện. Một số công cụ xúc tiến hỗn hợp không được áp dụng hợp lý để khai 
thác hết các lợi thế tiềm năng của các dự án khách sạn. Cụ thể, thông tin khách hàng không được 
lưu trữ một cách hệ thống; các công cụ quảng cáo và chương trình khuyến mãi chưa thực sự hiệu 
quả. Vì vậy, tác giả nghiên cứu các công cụ xúc tiến hỗn hợp và đề xuất các chiến lược xúc tiến 
hỗn hợp hiệu quả hơn cho các dự án khách sạn tại TP Đà Nẵng.   
 

         Từ khóa: Chiến lược xúc tiến hỗn hợp; Quảng cáo; Khuyến mãi; Truyền miệng; Quyết định 
mua. 
 

Abstract: 
 

Nowadays, promotion strategies play an important role in the fierce competition of businesses. It 
can be seen that Da Nang is a major tourist city of Vietnam attracting a lot of domestic and 
foreign tourists. In the market of Danang City, the number of hotels is growing dramatically. 
However, promotion strategies of those hotels are still uncompleted and not comprehensively 
effective. Some promotion tools are not applied in a appropriate way to exploit their potential 
advantages. Specifically, customer information is not collected systematically; advertising tools 
and sales promotion do not work effectively. Therefore, the author examines promotion tools and 
recommends more effective promotion strategies for hotel projects in Danang City.          
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