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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Hệ thống kênh phân phối là cầu nối giữa doanh nghiệp với người 

tiêu dùng. Nó như huyết mạch của một cơ thể sống, nếu thiếu hệ thống 

kênh phân phối thì doanh nghiệp  khó có thể tồn tại và phát triển trong 

bối cảnh kinh tế hiện nay.  

Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống kênh phân phối giúp doanh 

nghiệp tạo lập và duy trì được lợi thế cạnh tranh dài hạn trên thị trường. 

Các kênh phân phối mà doanh nghiệp lựa chọn sẽ ảnh hưởng tới các 

quyết định khác trong chính sách marketing hỗn hợp, ảnh hưởng trực 

tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, việc 

quản lý và hoàn thiện hệ thống kênh phân phối là vấn đề cấp bách đặt ra 

cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, trong xu thế hội nhập, khi các 

đối thủ cạnh tranh đang mạnh lên từng ngày và không chỉ các đối thủ 

trong nước mà còn có các doanh nghiệp của nước ngoài. Chi nhánh 

Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn Miền Trung tại Đaklak cũng không phải 

là ngoại lệ. 

Xuất phát từ vai trò quan trọng của một hệ thống phân phối 

hoàn chỉnh và tình hình thực tế tại Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Bia Sài 

Gòn Miền Trung tại Đaklak, tác giả chọn đề tài: “Hoàn thiện kênh 

phân phối sản phẩm Bia Serepok của Chi nhánh Công ty Cổ Phần 

Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Đăklăk”, với mục đích giúp Chi nhánh 

hoàn thiện được hệ thống phân phối, nâng cao vị thế và hiệu quả kinh 

doanh của mình trên thị trường Tây Nguyên. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Đề tài đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động 

kênh phân phối Bia Serepok của Chi nhánh, đồng thời đưa ra các giải 

pháp hoàn thiện hệ thống phân phối để nâng cao hiệu quả kinh doanh 
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của Chi nhánh. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Công tác tổ chức và quản trị hệ thống 

phân phối của Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn Miền Trung 

tại Đaklak. 

- Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động phân phối sản phẩm Bia Serepok 

của Chi nhánh trên thị trường Tây Nguyên. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như sau: 

- Phương pháp phân tích thực chứng, phân tích chuẩn tắc; 

- Phương pháp thống kê, đánh giá chuyên gia; 

- Phương pháp phân tích tổng hợp, so sánh, khái quát hóa; 

- Các phương pháp khác… 

5. Những đóng góp của luận văn 

Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về kênh phân phối và quản trị 

kênh phân phối. 

Đưa ra các giải pháp để Chi nhánh đạt được các mục tiêu đề ra. 

6. Kết cấu của luận văn 

Chương 1: Những cơ sở Lý luận chung về hệ thống kênh phân phối 

Chương 2: Phân tích tình hình kinh doanh và thực trạng hoạt động 

phân phối Bia Serepok của Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn 

Miền Trung tại Đaklak. 

Chương 3: Hoàn thiện kênh phân phối Bia Serepok của Chi nhánh 

Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn Miền Trung tại Đaklak. 

  7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI 

1.1. KHÁI NIỆM – VAI TRÒ CỦA PHÂN PHỐI 

1.1.1. Phân phối và vai trò của phân phối trong nền kinh tế thị 

trường 

a. Khái niệm phân phối 

 Phân phối là quá trình kinh tế và những điều kiện tổ chức liên quan đến 

việc điều hành và vận chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng.  

b. Vai trò của phân phối trong nền kinh tế thị trường 

Kênh phân phối có các vai trò chính là: 

- Thỏa mãn nhu cầu của thị trường mục tiêu. 

- Giúp công ty liên kết hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 

với khách hàng, triển khai các hoạt động marketing hiệu quả. 

- Nắm bắt các thông tin thị trường, khách hàng nhằm điều chỉnh các 

chương trình marketing phù hợp. 

- Là công cụ cạnh tranh chính nhằm tạo ra lợi thế lâu dài cho công ty. 

1.1.2. Các chức năng của kênh phân phối  

Các chức năng của kênh phân phối bao gồm: Thông tin, giới thiệu, 

kích thích tiêu thụ, t xúc, thiết lập mối quan hệ, thích ứng, hoàn thiện 

sản phẩm, thương lượng, lưu thông hàng hóa, tài chính, trang trải chi 

phí, chấp nhận rủi ro. 

1.1.3. Các dòng lƣu chuyển trong kênh phân phối 

a. Khái niệm 

 Dòng lưu chuyển thể hiện sự vận động của các yếu tố trong kênh 

phân phối khi một kênh phân phối được phát triển. Các dòng lưu 
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chuyển này cung cấp sự kết nối, ràng buộc giữa các thành viên trong 

kênh với nhau và giữa các tổ chức khác với nhau.  

b. Các dòng lưu chuyển trong kênh phân phối 

Trong một hệ thống phân phối có các dòng lưu chuyển sau. 

- Dòng sản phẩm: Thể hiện sự di chuyển vật chất của sản phẩm về 

không gian và thời gian qua tất cả các thành viên tham gia vào quá trình 

này, từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng cuối cùng 

- Dòng thương lượng: Thể hiện sự tác động qua lại của các chức 

năng mua và bán liên quan đến quyền sở hữu sản phẩm.  

- Dòng sở hữu: Thể hiện sự chuyển quyền sở hữu của sản phẩm từ 

nhà sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng.  

- Dòng thanh toán: Dòng thanh toán mô tả sự vận động của tiền hàng 

từ người tiêu dùng qua các trung gian thương mại về đến nhà sản xuất.  

- Dòng thông tin: Thể hiện sự trao đổi thông tin từ nhà sản xuất 

đến người tiêu dùng cuối cùng.  

- Dòng xúc tiến: Thể hiện sự hỗ trợ về truyền thông của nhà sản 

xuất cho các thành viên của hệ thống phân phối dưới các hình thức: 

quảng cáo, chào hàng, khuyến mãi trung gian, tuyên truyền...  

1.2. CẤU TRÚC KÊNH PHÂN PHỐI 

1.2.1. Định nghĩa  

Cấu trúc hệ thống phân phối là một nhóm các thành viên của hệ 

thống phân phối mà các công việc phân phối được phân bổ cho họ.  

1.2.2. Vai trò của cấu trúc kênh phân phối   

 Cấu trúc hệ thống phân phối cũng là một biến số cực kỳ quan trọng và 

phức tạp của chiến lược Marketing mix của doanh nghiệp. Do vậy cấu trúc 
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của một hệ thống phân phối được xem xét trong mối quan hệ tác động hữu 

cơ qua lại với các yếu tố khác trong chiến lược Marketing mix.  

1.2.3. Các loại cấu trúc kênh phân phối 

- Cấu trúc hệ thống phân phối theo chiều dọc  

- Cấu trúc hệ thống phân phối theo chiều ngang 

- Cấu trúc hệ thống phân phối đa kênh 

1.2.4.Các thành viên kênh phân phối 

a. Khái niệm 

Các thành viên hệ thống phân phối là những người tham gia đàm 

phán phân chia công việc phân phối, chuyển quyền sở hữu hàng hoá và 

chịu mọi sự rủi ro trong hoạt động kinh doanh.  

b. Nhà sản xuất 

Nhà sản xuất là người khởi nguồn cung cấp cho thị trường những 

sản phẩm và dịch vụ. Đó là những công ty sản xuất với nhiều quy mô 

khác nhau nhưng cùng một mục tiêu là thoả mãn nhu cầu thị trường.  

c.  Các trung gian phân phối 

Là các thành viên tham gia vào việc chuyển đưa hàng hóa từ nhà 

sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng. Trung gian phân phối bao gồm 

trung gian bán buôn và trung gian bán lẻ. 

- Trung gian bán buôn: Trung gian bán buôn là những doanh 

nghiệp và cá nhân mua hàng hoá để bán lại cho các doanh nghiệp hoặc 

tổ chức khác (các nhà bán lẻ, bán buôn, các doanh nghiệp..) 

- Trung gian bán lẻ: Trung gian bán lẻ bao gồm các doanh 

nghiệp và cá nhân kinh doanh bán sản phẩm hay dịch vụ trực tiếp cho 

người tiêu dùng cuối cùng là cá nhân hoặc hộ gia đình.  

d.   Người tiêu dùng cuối cùng 
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Người tiêu dùng cuối cùng bao gồm cả người tiêu dùng cá nhân và 

tiêu dùng công nghiệp.  

1.2.5. Thiết kế hệ thống kênh phân phối 

a. Nhận dạng nhu cầu phải thiết kế hệ thống kênh phân phối. 

Nhận dạng nhu cầu phải thiết kế hệ thống kênh phân phối bao gồm 

xuất pát từ các nguyên nhân như: Doanh nghiệp cần phát triển sản 

phẩm mới, thay đổi về môi trường, xung đột nghiêm trọng giữa các 

thành viên… 

b. Xác định và phối hợp các mục tiêu phân phối 

Mục tiêu của hệ thống phân phối phải được xác định bằng chỉ tiêu mức 

độ đảm bảo mục tiêu phân phối. Các mục tiêu này phải được xác lập trong 

quan hệ với các mục tiêu và chiến lược của các biến số marketing mix 

khác, cũng như trong mối quan hệ với mục tiêu chiến lược kinh doanh của 

doanh nghiệp.  

c. Phân loại các công việc phân phối 

Phân loại các công việc dựa trên hai tiêu chí sau: 

- Đối với sản phẩm tiêu dùng cá nhân. 

- Đối với sản phẩm công nghiệp 

 d. Lựa chọn thị trường mục tiêu  

Các doanh nghiệp cần phải nhắm đến những phân khúc thị trường 

đại diện cho tiềm năng lớn nhất.  

e. Phát triển các cấu trúc kênh có thể thay thế  

Các bước phát triển cấu trúc hệ thống phân phối có thể thay thế bao 

gồm:  

- Xác định chiều dài của hệ thống phân phối: Doanh nghiệp cần 

phải xác định số lượng các cấp độ trung gian tham gia hệ thống phân 
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phối theo từng loại sản phẩm hàng hoá.  

- Xác định chiều rộng của hệ thống phân phối: Để đạt được sự bao 

phủ thị trường, tiếp cận và khai thác tốt thị trường, doanh nghiệp phải 

quyết định số lượng các trung gian ở mỗi cấp phân phối trong hệ thống 

phân phối. Chiều rộng của hệ thống phân phối phụ thuộc vào các chiến 

lược phân phối.  

- Lựa chọn loại trung gian tham gia hệ thống phân phối: Thực tế 

mỗi loại trung gian thương mại đều có những điểm mạnh, điểm yếu, 

quy mô và phương thức kinh doanh khác nhau, do vậy họ chỉ thích hợp 

với việc kinh doanh một số loại sản phẩm và thực hiện một số công 

việc phân phối nhất định.  

- Phương án cấu trúc hệ thống phân phối có thể thay thế: Số 

lượng phương án cấu trúc hệ thống phân phối có thể thay thế tuỳ thuộc 

vào các biến số về số cấp độ hệ thống phân phối, mật độ hệ thống phân 

phối và số loại trung gian trong hệ thống phân phối.  

f. Lựa chọn cấu trúc kênh tối ƣu 

Cấu trúc hệ thống phân phối tối ưu phải đạt được các mục tiêu phân 

phối cụ thể : 

- Yêu cầu về bao phủ thị trường của hệ thống. 

- Yêu cầu về mức độ điều khiển hệ thống. 

- Tổng chi phí phân phối thấp nhất 

- Yêu cầu về tính linh hoạt của hệ thống phân phối 

1.3. QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI 

1.3.1. Bản chất của quản trị kênh phân phối 

Bản chất quản trị hệ thống phân phối là một chức năng hoạt động 

của doanh nghiệp. 
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a. Khái niệm quản trị kênh 

Quản trị kênh phân phối là toàn bộ các công việc  quản lý điều hành 

hoạt động của hệ thống kênh, nhằm đảm bảo cho sự hợp tác gắn bó 

giữa các thành viên của kênh để thực hiện các mục tiêu phân phối của 

doanh nghiệp. 

b. Những nội dung và đặc điểm cơ bản của quản trị kênh. 

- Quản trị hệ thống phân phối là toàn bộ các công việc quản lý điều 

hành hoạt động của hệ thống phân phối, nhằm đảm bảo cho sự hợp tác 

gắn bó giữa các thành viên của hệ thống phân phối để thực hiện các 

mục tiêu phân phối của doanh nghiệp.  

- Quản trị hệ thống phân phối là quản trị các hệ thống phân phối đã 

có và đang hoạt động trong một cấu trúc phân phối đã được xác định 

với những thành viên đã được lựa chọn.  

- Quản trị hệ thống phân phối là nhằm đảm bảo sự hợp tác của các 

thành viên trong hệ thống phân phối.  

1.3.2. Các quyết định về quản trị kênh phân phối   

a. Tuyển chọn các thành viên của kênh phân phối  

- Tuyển dụng các thành viên tiềm năng  

- Sàng lọc các thành viên tiềm năng  

- Chọn lựa các thành viên tiềm năng 

b. Động viên khuyến khích các thành viên của kênh phân phối   

- Tìm hiểu nhu cầu và khó khăn của các thành viên trong kênh. 

- Giúp đỡ thành viên trong kênh 

- Khuyến khích các thành viên trong kênh 

c. Đánh giá các thành viên của kênh phân phối   

- Các nhân tố ảnh hưởng tới phạm vi và tần suất của các đánh giá 
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- Kiểm tra hoạt  động của các thành viên kênh 

- Đề xuất các biện pháp điều chỉnh hoạt động của thành viên  

d. Quản lý các xung đột trong kênh phân phối   

Những nguyên nhân tiềm tàng gây xung đột trong kênh bao gồm: 

Xung đột do sự khác biệt về mục đích, xung đột do vai trò và quyền hạn 

không rõ ràng, xung đột do những khác biệt về nhận thức, xung đột do 

những người trung gian phụ thuộc quá nhiều vào nhà sản xuất.   

Các kiểu xung đột thực tại trong kênh bao gồm:  

- Xung đột dọc của hệ thống phân phối: Xung đột dọc của hệ thống 

phân phối xảy ra khi mâu  thuẩn giữa các cấp khác nhau trong cùng một 

kênh. 

- Xung đột ngang của hệ thống phân phối: Xung đột ngang của hệ 

thống phân phối tồn tại khi có mâu thuẫn của các thành viên ở cùng một 

cấp độ của kênh 

- Xung đột đa kênh: Xung đột đa kênh tồn tại khi nhà sản xuất đã 

thiết lập hai hay nhiều hệ thống phân phối cạnh tranh với nhau trong 

việc bán hàng trên cùng một thị trường.  

Giải quyết các xung đột trong kênh  phân phối: Có hai hướng tiếp 

cận phương pháp giải quyết xung đột:  

   - Liên quan đến các cơ chế hành chính như các thành viên tham 

gia bằng các liên kết thương mại, hiệp hội phân phối… 

    - Liên quan đến chiến lược định hướng hành vi chiến lược này 

có  thể  phân  loại  thành bốn  quy  trình  riêng  biệt:  Giải  quyết vấn  

đề, thuyết phục, đàm phán và hoạt động pháp lý. 
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CHƢƠNG 2 

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH 

DOANH VÀ THỰC TRẠNG KÊNH PHÂN PHỐI BIA SEREPOK 

CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN 

TRUNG TẠI ĐĂKLĂK 

2.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH 

DOANH CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN 

– MIỀN TRUNG TẠI ĐĂKLĂK 

2.1.1. Tổng quan về Chi nhánh Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – 

Miền Trung tại ĐăkLăk 

a. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Công ty Cổ 

Phần Bia Sài Gòn – Miền Trung tại ĐăkLăk 

Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Miền Trung chi nhánh ĐăkLăk 

được thành lập ngày 20/9/2009, có trụ sở đặt tại Số 01 - Nguyễn Văn 

Linh, Tp Buôn Mê Thuột, Tỉnh ĐăkLăk. Đây là một nhà máy bia có 

công nghệ hiện đại và công suất lớn nhất tại Tây Nguyên.  

b.  Quy mô hiện tại của Chi nhánh 

c.  Chức năng và nhiệm vụ Chi nhánh  

d.  Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Chi nhánh 

2.1.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh  

a. Tình hình sản xuất của Chi nhánh trong những năm 2010-2012 

Trong những năm gần đây, tình hình hoạt động sản xuất của Chi 

nhánh đã khá ổn định và hiệu quả. Lợi nhuận của Chi nhánh liên tục 

tăng từ năm 2010 đến nay, tình hình kinh doanh của Chi nhánh đang 

theo chiều hướng thuận lợi, nhưng để đạt được thành công hơn nữa và 
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đứng vững trên thị trường thì lãnh đạo Chi nhánh cần quan tâm nhiều 

hơn đến công tác hoàn thiện kênh phân phối của Chi nhánh. 

b. Tình hình tiêu thụ của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Miền 

Trung Chi nhánh tại  ĐăkLăk 

Đối với sản phẩm Bia Serepok (chai và lon), tuy mới ra đời nhưng 

sản lượng tiêu thụ cũng có sự biến động qua các năm. Năm 2011, sản 

lượng tiêu thụ Bia Serepok tăng 0,29 triệu lít ( tương ứng với 90,6%) so 

với năm 2010, tuy nhiên năm 2012 lại giảm 0,20 triệu lít ( tương ứng 

với 32,8%) so với năm 2011. Điều này chứng tỏ công tác tiêu thụ bia 

Serepok trong đó bao gồm kênh phân phối của Chi nhánh hiện chưa 

thực sự hiệu quả.  

2.2. THỰC TRẠNG VỀ KÊNH PHÂN PHỐI BIA SEREPOK CỦA 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN 

TRUNG TẠI ĐĂKLĂK 

2.2.1 Tổ chức hệ thống kênh phân phối 

 Hiện nay, Chi nhánh thực hiện hệ thống kênh phân phối gián 

tiếp và trực tiếp phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng cuối cùng. 

 

 

 

 

 

Hình 2.3: Sơ đồ hệ thống kênh phân phối Bia Serepok  

( Phòng kế hoạch – kinh doanh ) 

Điểm 

bán 

Nhà Phân 

Phối 

CN C.ty CP 

Bia SG Miền 

Trung tại 

ĐakLak 

Người 

tiêu 

dùng 
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Hệ thống kênh phân phối hiện nay của Chi nhánh được tổ chức theo 

kiểu đa kênh, gồm hai dạng kênh phân phối chính là : kênh phân phối 

trực tiếp và kênh phân phối gián tiếp. 

- Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn Miền Trung tại Đaklak: Chịu 

trách nhiệm về chất lượng và số lượng sản phẩm cung cấp cho khách 

hàng. Chi nhánh thực hiện quá trình phân phối qua các nhà phân phối . 

- Nhà phân phối: Bao gồm các nhà phân phối  cấp 1 và cấp 2 ký 

Hợp đồng trực tiếp với Chi nhánh. Các NPP bán sản phẩm và hưởng 

chiết khấu theo hợp đồng thỏa thuận, giá do Chi nhánh quy định.  

- Các điểm bán, quán tạp hóa: Bao gồm các quán nhậu, quán dịch 

vụ giải trí, cửa hàng tạp hóa, tạp phẩm... thông thường điểm bán mua 

hàng từ nhà phân phối  theo dạng thường xuyên và bán lại cho người 

tiêu dùng cuối cùng.  

Đến nay hệ thống kênh phân phối bia Serepok có: 756 nhà Hàng, 

Điểm bán, cửa hàng tạp hóa, nhà bán buôn, bán lẽ rộng khắp.  

Trong năm 2013, Chi nhánh vẫn tiếp tục thực hiện việc thiết lập và 

xây dựng kênh phân phối. Việc lựa chọn các nhà phân phối và đại lý 

hợp lý và đúng đắn sẽ giúp Chi nhánh quảng bá sản phẩm, nâng cao 

khả năng cạnh tranh và tăng sản lượng tiêu thụ từ đó giúp Chi nhánh 

tăng doanh thu và lợi nhuận.  

a. Kênh phân phối trực tiếp 

Hệ thống phân phối trực tiếp: Chi nhánh bán hàng trực tiếp cho 

người tiêu dùng. Tuy doanh số bán hàng trực tiếp của Chi nhánh giảm 

liên tục qua các năm, tuy nhiên doanh số của hệ thống phân phối này 

vẫn chiếm tỷ trọng 10,7% năm 2012. Đối tượng khách hàng chính của 

hệ thống phân phối này là các cá nhân có nhu cầu mua, các doanh 

nghiệp và các tổ chức.  

Việc Chi nhánh vẫn tiếp tục duy trì hệ thống phân phối trực tiếp gây ra 

không ít mâu thuẫn trong hệ thống phân phối. Đặc biệt là mâu thuẫn về các 
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chính sách ưu đãi của Chi nhánh dành cho khách hàng chính trong hệ 

thống phân phối trực tiếp với các trung gian phân phối hiện nay.  

b. Kênh phân phối gián tiếp 

Với mô hình đang triển khai, hệ thống phân phối gián tiếp của Chi 

nhánh bao gồm 2 loại kênh như sau : 

- Kênh A: Chi nhánh bán hàng cho các Nhà phân phối, nhà phân 

phối bán trực tiếp đến người tiêu dùng.  

- Kênh B: Đây là hệ thống phân phối chủ yếu của Chi nhánh đang 

triển khai tại hầu hết các tỉnh Tây Nguyên. Trong hệ thống phân phối 

này có sự tham gia của Nhà phân phối, Điểm bán, quán và các tạp hóa 

bán lẻ. 

Ưu điểm của kênh phân phối gián tiếp này là Chi nhánh đã mở rộng 

được độ bao phủ trên thị trường, việc truyền thông đến khách hàng rất 

nhanh chóng.  

Tuy nhiên, nhược điểm hệ thống phân phối gián tiếp là số lượng các 

thành viên tăng lên dẫn đến tình trạng quản lý hệ thống phân phối gặp 

nhiều khó khăn, đồng thời nảy sinh nhiều mâu thuẫn đối với các thành 

viên đặc biệt liên quan đến các chính sách, quyền lợi mà Chi nhánh 

đang triển khai trong hệ thống phân phối này.   

c. Sơ đồ quản lý kênh phân phối hiện nay của Phòng kinh doanh 

2.2.2 Thực trạng công tác quản trị kênh phân phối của Chi nhánh 

a. Tiêu chuẩn chọn các thành viên của kênh 

- Điều kiện tuyển chọn 

+ Phải thỏa mãn các điều kiện bắt buộc của Nhà nước: có tư cách 

pháp nhân và giấy đăng ký ngành hàng Bia. 

+ Đáp ứng được yêu cầu về phương diện kinh doanh: mặt bằng, 

vốn, xe, thị trường tiêu thụ được quy định cụ thể cho từng loại thành 

viên. 

Các tiêu chuẩn tuyển chọn các thành viên được công ty áp dụng từ 

năm 2009 đến nay vẫn chưa thay đổi. Tuy nhiên, việc áp dụng các tiêu 
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chí này để tìm kiếm đối tác tại địa bàn Đăklăk vẫn còn thiếu quyết liệt 

do đó chỉ có một số trung gian đáp ứng các tiêu chí ở trên mà thôi. Còn 

một số trung gian khác tuy vẫn được công ty tuyển chọn nhưng vẫn 

chưa đầy đủ các tiêu chí đề ra. Chính điều này đã dẫn đến việc tăng 

trưởng không đều giữa các huyện thuộc địa bàn Tỉnh Đăklăk, đồng thời 

tạo ra một số mâu thuẫn trong nội tại của hệ thống do việc không công 

bằng trong công tác tuyển chọn trung gian của Chi nhánh.  

b. Các chính sách khuyến khích các thành viên: 

- Chính sách giá của Chi nhánh: Chính sách giá dành cho nhà 

phân phối: Đối với các NPP ký hợp đồng trực tiếp với Chi nhánh, giá 

bán cho NPP là 110.000 đồng/két đối với bia chai và 170.000 

đồng/thùng đối với bia lon. 

- Chính sách bán hàng: Áp dụng đối với nhà phân phối 

+ Nếu có NVKD làm việc do công ty tuyển dụng và trả lương thì 

mức chiết khấu 8%.  

+ Nếu không có NVKD làm việc do công ty tuyển dụng thì NPP 

được hỗ trợ mức chi phí xây dựng thị trường như sau: 

Sản lƣợng tiêu thụ Mức đƣợc hƣởng 

< 50 két (thùng) 0 

≥ 50 két (thùng) 10.000 đồng/két (thùng) 

≥ 100 két (thùng) 11.000 đồng/két (thùng) 

≥ 200 két (thùng) 12.000 đồng/két (thùng) 

≥ 300 két (thùng) 13.000 đồng/két (thùng) 

-- Chính sách khuyến mãi 

 Áp dụng đối với nhà Điểm bán, quán, cửa hàng tạp hóa và 

ngƣời tiêu dùng: 

 Được hưởng chính sách là mua 10 két/thùng được tặng thêm 01 

két/thùng. 

- Chính sách hỗ trợ bán hàng 

Chi nhánh cung cấp toàn bộ công cụ, dụng cụ phục vụ cho bán hàng 
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cho nhà phân phối, cho quán, điểm bán. 

Tuyển dụng và đưa Tiếp thị viên tới các quán do nhà phân phối chỉ định. 

Giải quyết các phàn nàn của khách hàng. 

- Chính sách quảng cáo: Chi nhánh thường xuyên tổ chức các 

chương trình quảng cáo để quảng bá sản phẩm và hỗ trợ bán hàng, tham 

gia các chương trình Hội chợ TM. 

- Các chính sách khác 

Chính sách đặt hàng, thanh toán và giao nhận hàng 

- Sau ký hợp đồng NPP đặt hàng và thanh toán như sau: 

ĐK1: Thanh toán sau 20 ngày kể từ ngày đặt hàng. 

ĐK2: Đặt đơn hàng sau phải thanh toán đơn hàng trước. 

- Thời gian giao hàng: theo thoả thuận, nhưng không quá 30 ngày 

tính từ khi khách hàng bắt đầu đặt đơn hàng. 

- Địa điểm giao hàng: Tại kho của NPP hoặc do khách hàng chỉ định. 

- Chi phí vận chuyển, bốc dỡ: chi nhánh hỗ trợ vận chuyển tới kho của 

NPP. 

Chính sách đối với tiệc cƣới, tiệc đông ngƣời 

Đối với tiệc cưới, tiệc đông người sử dụng từ 30 két/thùng trở lên: 

Mua 10 két/thùng được tăng thêm 01 két/thùng. 

Được tặng một phần quà cho tiệc trị giá 300.000 đồng. 

Người môi giới tiệc được hưởng thù lao 200.000 đồng/tiệc. 

Chính sách ký thỏa thuận trưng bày với các Điểm bán, ký thỏa thuận 

hợp tác với các cơ quan Nhà nước về tiêu thụ sản phẩm. 

c.  Đánh giá các thành viên trong kênh 

Hiện nay Chi nhánh vẫn chưa xây dựng được một bảng các tiêu 

chuẩn để đánh giá các thành viên. Việc đánh giá các thành viên chỉ dựa 

vào 2 yếu tố chủ yếu là doanh số và khả năng thanh toán.  

d. Thực trạng xung đột và quản lý các xung đột trong hệ 

thống phân phối của chi nhánh  

- Những nguyên nhân gây xung đột trong kênh 
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* Khác biệt về mục đích : Chi nhánh đang muốn xây dựng và phát 

triển thị trường thông qua chính sách giá thấp nhưng các trung gian 

hiện nay lại muốn có mức lợi nhuận cao và chay theo khả năng sinh lới 

trước.  

* Xung đột do giá bán không rõ ràng: Hiện nay Chi nhánh vẫn đang 

bán hàng trực tiếp với giá bán thấp cho khách hàng thông qua kênh trực 

tiếp của Chi nhánh, tuy nhiên các trung gian bán hàng lại bán với giá 

cao hơn cho khách hàng. 

* Xung đột do nhận thức: Các trung gian đang bi quan về về tình 

hình thị trường sắp đến. 

- Các  xung đột thực tại trong kênh hiện nay 

* Xung đột dọc của kênh 

- Các trung gian không hăng hái kích thích tiêu thụ các chủng loại 

hàng hóa của Chi nhánh . 

- Các trung gian không đảm bảo đủ hàng tồn kho do đó không đáp 

ứng kịp nhu cầu khách hàng. 

- Các trung gian không cung cấp thông tin cho Chi nhánh những 

thông tin cập nhật về thị trường và tình hình cạnh tranh. 

- Các trung gian không đủ năng lực để tiêu thụ sản phẩm. 

* Xung đột ngang của kênh 

-  Hiện nay đang tồn tại 1 số mâu thuẩn giữa các thành viên ở cùng 

một cấp của kênh mâu thuẫn về chính sách khuyến mãi và định giá 

cạnh tranh lẫn nhau. 

-  Một số NPP, điểm bán triển khai không đúng đến khách hàng các 

chương trình khuyến mãi và Chính sách của Chi nhánh. 

2.2.3 Đánh giá về công tác tổ chức và quản trị hệ thống phân 

phối của Chi nhánh. 

a.  Công tác tổ chức hệ thống phân phối 

Ưu điểm: 

- Chi nhánh đã xây dựng được hệ thống tại các Thành phố lớn. 
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- Lực lượng bán hàng TTV đông đảo, giàu kinh nghiệm. 

- Hiện CN đang quan tâm phát triển và bước đầu đã xây dựng 

được mạng lưới phân phối qua trung gian tại các tỉnh Gia Lai, Bình 

Phước, Đăk Nông. 

Hạn chế: 

- Hệ thống các trung gian còn thiếu và yếu. 

- Hoạt động bán hàng tập trung chủ yếu ở TP BMT. 

- Chưa xây dựng được cấu trúc kênh phù hợp với từng khu vực. 

- Chưa có sự liên kết giữa các trung gian trong kênh. 

b. Công tác quản trị hệ thống phân phối 

Ưu điểm:  

- Mức độ hiện diện sản phẩm tại thị trường Tây Nguyên có độ bao 

phủ tương đối dày đặc.  

- Mang tính chủ động tìm hiểu các thông tin về đối thủ. 

Hạn chế: 

- Các tiêu chuẩn tuyển chọn còn mang tính chung chung. 

- Chưa xây dựng được quy trình và các tiêu chuẩn đánh giá dành 

cho trung gian, đồng thời thiếu quyết liệt trong việc đánh giá. 

- Chưa xây dựng được phương án giải quyết các xung đột. 
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CHƢƠNG 3 

HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI BIA SEREPOK CỦA CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG 

TẠI DAKLAK 

3.1. NHỮNG ẢNH HƢỞNG TỪ MÔI TRƢỜNG KINH DOANH 

CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN 

TRUNG TẠI DAKLAK 

3.1.1. Môi trƣờng bên ngoài doanh nghiệp 

Môi trường bên ngoài doanh nghiệp bao gồm: Thị trường tiêu thụ 

bia, yếu tố kinh tế, hệ thống pháp luật và các chính sách nhà nước, môi 

trường tự nhiên, môi trường văn hóa xã hội, môi trường công nghệ, các 

trung gian Marketing, đối thủ cạnh tranh. 

Từ việc phân tích môi trường bên ngoài doanh nghiệp cho ta thấy 

những cơ hội và thách thức sau: 

Những cơ hội: 

- Được sự ủng hộ của Nhà nước ta theo chủ trương kêu gọi 

“Người việt dùng hàng việt” và ưu tiên cho hàng Việt Nam. 

- Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao có thể thấy 

trong tương lai nhu cầu sử dụng Bia vẫn còn rất lớn. 

Những thách thức: 

- Thu nhập bình quân của người dân khu vực Tây Nguyên vẫn thấp. 

- Yêu cầu về chất lượng và dịch vụ sau bán của khách ngày càng cao. 

- Môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. 

- Kinh tế khó khăn, người tiêu dùng có xu hướng giảm chi tiêu. 

3.1.2. Môi trƣờng bên trong doanh nghiệp 

Môi trường bên ngoài doanh nghiệp bao gồm:  

Ban lãnh đạo của Chi nhánh, nguồn lực tài chính, bộ phận 

Marketing, nhân sự của Chi nhánh, tình hình sản xuất của Chi nhánh, 

sản phẩm của Chi nhánh. 

Từ việc phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp cho ta thấy 

những thuận lợi và khó khăn sau: 
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Những thuận lợi: 

- Là Nhà máy có dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại, công 

suất lớn trên 80 triệu lít bia/năm. 

- Có đội ngũ lao động trẻ, có trình độ, được đào tạo bài bản. 

- Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại nên 

chất lượng được đảm bảo hàng đầu. 

- Lợi thế được áp dụng theo Hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005. 

- Chi nhánh có nguồn lực tài chính mạnh 

- Được sự ủng hộ của chính quyền địa phương cũng như Nhà nước. 

Những khó khăn: 

-   Mức giá sản phẩm cũng khá cao so với sản phẩm của các đối thủ. 

-  Hệ thống phân phối hiện tại chưa được hoàn thiện cả về chính 

sách lẫn quy trình. 

-  Do là sản phẩm mới, thương hiệu mới được thành lập nên vẫn 

còn gặp nhiều khó khăn trong việc tạo niềm tin và thay đổi gu uống bia 

của các thương hiệu truyền thống của người tiêu dùng. 

3.2.MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƢỢC KÊNH PHÂN PHỐI BIA 

SEREPOK CỦA CHI NHÁNH ĐẾN NĂM 2015 

3.2.1 Mục tiêu kinh doanh Bia Serepok đến năm 2015 

Mục tiêu tổng quát: Đến năm 2015, Bia Serepok trở thành sản 

phẩm hàng đầu, đặc trưng của người dân ĐăkLăk với sản lượng tiêu thụ 

trên 3 triệu lít/năm. 

3.2.2.Chiến lƣợc Marketing của Chi nhánh đến 2015 

- Chiến lược sản phẩm mới: Tung ra các sản phẩm mới Bia tươi 

Serepok đặc biệt, nhằm đa dạng hóa sản phẩm. 

- Chiến lược giá cạnh tranh: Áp dụng cho hai sản phẩm là Bia chai 

Serepok và bia Lon Serepok. 

- Chiến lược phân phối rộng và sâu: Áp dụng tất các các sản phẩm 

có kinh doanh của Chi nhánh. 
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- Chiến lược đẩy và kéo theo từng giai đoạn. 

3.3. NHỮNG YÊU CẦU VÀ MỤC TIÊU CỦA HOÀN THIỆN 

KÊNH PHÂN PHỐI 

3.3.1.Những yêu cầu đặt ra đối với hệ thống kênh phân phối 

3.3.2.Mục tiêu của hệ thống kênh phân phối 

- Mục tiêu về hiệu quả kinh doanh 

- Mục tiêu về cạnh tranh 

- Mục tiêu về chất lượng dịch vụ 

3.3.3. Phân đoạn thị trƣờng 

a. Khách hàng tiêu dùng trực tiếp: Là nhóm khách hàng sự dụng 

trực tiếp bia để uống như: Quán nhậu, các trung tâm giải trí,…  

b. Khách hàng công nghiệp: Là các công ty, doanh nghiệp mua sản 

phẩm sử dụng cho nhu cầu của họ như tiệc liên hoan… 

c. Khách hàng tiệc cưới, tiệc đông người: Khối lượng lớn vì đông 

người sử dụng, nhưng không đều đặn và biến động theo mùa. 

d. Khách hàng bán lại: Đó là các trung gian phân phối, họ là những 

người mua đi bán lại nhằm mục tiêu lợi nhuận.  

3.4 HOÀN THIỆN CẤU TRÚC KÊNH PHÂN PHỐI BIA 

SEREPOK TẠI THỊ TRƢỜNG TÂY NGUYÊN 

3.4.1. Phân tích các biến số ảnh hưởng đến cấu trúc kênh phân phối 

Có ba biến số ảnh hưởng đến cấu trúc kênh đó là: Biến số thị 

trường, biến số sản phẩm và biến số hệ thống phân phối của đối thủ 

cạnh tranh. 

3.4.2. Lựa chọn cấu trúc kênh tối ƣu 

Kết hợp các biến số thị trường, phân đoạn thị trường, biến số sản 

phẩm, biến số cạnh tranh…đã phân tích ở trên, ta thấy nên sử dụng hệ 

thống phân phối trực tiếp kết hợp với hệ thống phân phối một cấp và hệ 

thống phân phối gián tiếp để tăng thêm mức độ bao phủ thị trường.  

 Vì vậy hệ thống phân phối của Chi nhánh vẫn thích hợp với hệ 

thống phân phối đa kênh như sau: 
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Hình 3.1: Mô hình hệ thống phân phối đề xuất chung cho thị trƣờng ĐăkLăk 

Cụ thể, phân chia hệ thống phân phối thành 2 phần đó là: hệ thống 

chính và hệ thống hỗ trợ. Lấy hệ thống phân phối gián tiếp hiện nay 

làm hệ thông phân phối chính của Chi nhánh. Hệ thống phân phối trực 

tiếp sẽ đưa vào hệ thống hỗ trợ.  

* Lựa chọn dạng hệ thống phân phối trên thị trƣờng các tỉnh 

còn lại của khu vực Tây Nguyên  

Do đó, thị trường này không thích hợp với hệ thống phân phối bán 

hàng trực tiếp vì như vậy sẽ không đạt hiệu quả trong vận chuyển cũng 

như tính sẵn có của sản phẩm Bia Serepok ở thị trường này.  

 

 

  

 

 

 

 

Hình 3.2: Mô hình hệ thống phân phối đề xuất chung cho các tỉnh còn 

lại của khu vực Tây Nguyên 
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3.5 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI 

BIA SEREPOK 

3.5.1. Hoàn thiện qui trình và bổ sung tiêu chuẩn chọn Nhà 

phân phối 

3.5.2. Chính sách động viên,  khuyến khích các thành viên kênh 

a. Sự cần thiết không ngừng đổi mới chính sách khuyến khích 

các thành viên 

b. Chính sách khuyến khích các thành viên trong kênh phân phối 

- Tăng cường các biện pháp kích thích sự năng động của các thành 

viên  

- Khuyến khích các thành viên trong kênh phân phối 

- Tăng cường hỗ trợ các thành viên 

- Sử dụng chính sách bán tín dụng linh hoạt cho các trung gian 

3.5.3. Xây dựng chính sách đánh giá và thưởng phạt thành viên. 

a. Các nhân tố ảnh hưởng đến phạm vi và tần suất của đánh giá 

các thành viên kênh 

b. Xây dựng chính sách đánh giá và thưởng phạt thành viên kênh  

-  Phương hướng hoàn thiện các tiêu chuẩn mà Chi nhánh đang áp 

dụng để đánh giá Nhà phân phối  

- Kết quả bán hàng của các thành viên 

- Cách tổ chức hoạt động bán hàng của các thành viên 

- Thái độ hợp tác của các thành viên 

- Mức duy trì tồn kho 

c. Áp dụng phương pháp đánh giá thành viên 

Sử dụng hai phương pháp sau:  

- Bảng đa tiêu chuẩn 

- Kỹ thuật phân tích ABC 

d. Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của các thành viên 

e. Hoàn thiện công tác khen thưởng, động viên 

Bao gồm: Thưởng theo mức doanh thu năm, ghi nhận sự cố gắng, 

thưởng cho sự hợp tác lâu dài, thể hiện sự coi trọng thành viên.  

3.5.4. Giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong kênh 
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* Giải quyết mâu thuẫn theo chiều ngang: Để giải quyết Chi nhánh 

phải sử dụng sức mạnh thừa nhận, phải để các thành viên nhận thấy 

rằng mức ưu đãi cao hay thấp là tuỳ thuộc sự công hiến của họ.  

* Giải quyết mâu thuẫn theo chiều dọc: Trước những xung đột này, 

tác giả đề xuất một số biện pháp có thể giành lại thế lực của Chi nhánh 

đối với các trung gian: 

- Tiếp tục tập trung vào sản phẩm chủ lực là Bia chai Serepok. Đồng 

thời, tập trung đầu tư cho việc phát triển thị phần Bia lon Serepok.  

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ ở mức cao, giao hàng kịp thời, tư 

vấn đẩy mạnh bán hàng, hỗ trợ quản lý hàng dự trữ… 

- Sử dụng sức mạnh uy tín, sức mạnh pháp lý, sức mạnh khen 

thưởng tránh sử dụng sức mạnh cưỡng chế. 

* Giải quyết mâu thuẫn đa kênh: Để giải quyết mâu thuẫn này, Chi 

nhánh cần phải làm rõ với từng trung gian về địa bàn phân phối, chính 

sách chiết khấu, chính sách hỗ trợ bán hàng cũng như các chế tài trong 

việc vi phạm các quy định của Chi nhánh.  
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KẾT LUẬN 

Hiện nay đối với sản phẩm Bia Serepok có rất nhiều đối thủ cạnh 

tranh, nhu cầu khách hàng ngày càng đòi hỏi cao có nhiều sự lựa chọn 

hơn. Vì vậy công tác duy trì cũng như hoàn thiện kênh phân phối chính 

là tài sản lâu dài của Chi nhánh. Chi nhánh phải xem việc quản trị kênh 

phân phối như là nhiệm vụ sống còn của hoạt động kinh doanh không 

chỉ đối với ban lãnh đạo mà còn đối với toàn bộ nhân sự của Chi nhánh. 

Hy vọng những giải pháp tác giả đưa ra trong phạm vi luận văn sẽ 

phần nào giúp Chi nhánh có được những quyết định đúng đắn để cải 

tiến, hoàn thiện kênh phân phối sao cho hoạt động phân phối trở nên 

hiệu quả hơn, tăng sức cạnh tranh so với các đối thủ, từ đó vươn lên giữ 

vị thế dẫn đầu thị trường Tây Nguyên. 

Mặc dù tác giả đã rất cố gắng vận dụng những hiểu biết của bản 

thân để đưa ra những giải pháp có thể hữu ích và khả thi, nhưng chắc 

chắn luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự 

lượng thứ và đóng góp ý kiến của các thầy, cô giáo, các bạn đồng 

nghiệp để nội dung đề tài được hoàn thiện hơn. 


