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Shopper Marketing 
Introduction 

Mục lục 

A Tiếp thị Người Mua hàng 
B. Lộ trình Người Mua hàng 

2 
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A.  
Tiếp thị người mua 

hàng: 
 là gì và tại sao 

Nội dung 
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Retail Marketing  
Revolution Wave 

4"1950 

1985 

Today 

Brand 
Marketing 

Category 
Management 

Shopper 
Marketing 

(source: ECR) 
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The Power of Shopper Now 

5"

Shopper 

Retailers 
Brands 

Sự dịch chuyển của Mô hình 
Marketing mới 

Chốt%quanh%nhận%biết%thương%
hiệu%và%đẩy%thông%8n%%
xuống%người%8êu%dùng%

Tập%trung%vào%ATL%và%paid%media%

Cứng%nhắc,%không%liên%tục,%%
kém%tương%tác%

Kiểm%soát%chặt%chẻ%thông%điệp%%
8ếp%thị%

Tách%rời%các%hoạt%động%8ếp%thị%
đến%người%8êu%dùng%và%người%

mua%hàng%

Chốt%quanh%trãi%nghiệm%thương%
hiệu%và%các%hoạt%động%trước,%

trong%và%sau%mua%hàng%
Tập%trung%vào%BTL,%Digital%

marke8ng%và%các%công%cụ%earned,%
shared,%và%owned%media%

Năng%động,%liên%tục%và%tương%tác%

Tập%trung%vào%3C%%
(content,%community,%commerce)%

Tích%hợp%các%chương%trình%

Mô%hình%truyền%thống% Mô%hình%hiện%đại%



6/27/15 

4 

Từ Category Management đến 
Shopper Marketing 

Category"
Management"

Co/marke1ng"

In/store"
Marke1ng"

Shopper"
Marke1ng"

Tập trung  
vào hàng 

Tập trung vào 
Người mua hàng 

Định nghiã 

“là việc sử dụng các 
phương pháp tiếp thị trong 
và ngoài cửa hàng nhằm 

giúp người mua hàng  
mua được hàng” 

(Deloitte’s 2008 Delivering the Promise of Shopper 
Marketing)  
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Định nghĩa khác 

Là các hình thức kích thích tiếp thị,  
phát triển dựa trên sự am hiểu về  

hành vi người tiêu dùng 
Được tạo ra nhằm: 

 tạo ra tài sản thương hiệu,  
 thu hút người tiêu dùng và  
 thúc đẩy họ đến quyết định mua hàng 
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SM và 4P 

kích cỡ,  
hình dạng,  

chất liệu và  
đóng gói sản phẩm,   

thông điệp,  
hình minh họa và ngôn 

ngữ chuyển tải trên bao bì 

Product 
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SM và 4P 

Coupon giảm giá,  
tích điểm cá nhân,  

phiếu khuyến mãi rút thăm 
và  

phiếu khuyến mãi cá nhân 
khi thanh toán 

Product 
Price 

SM và 4P 

như thiết kế,  
sắp đặt,  

ánh sáng,  
âm nhạc,  

mùi thơm,  
lối đi,  

kệ hàng và  
vị trí trưng bày 

Product 
Price 
Place 
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SM và 4P 

sản phẩm thử,  
thuyết minh trình bày, 

trưng bày,  
gian hàng quảng cáo,  

âm thanh và cảnh quan 
bên trong cửa hàng,  

xe đẩy hàng thông minh và 
chữ kí số.  

Product 
Price 
Place 
Promotion 

Người"1êu"
dùng"

Người"mua"
sắm"

Người"mua"
hàng"

Quy trình mua hàng 

Nhu cầu Mua hàng 

8 
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A key channels of the  
path to purchase 

15"

16"
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17"

Trước%mua%

Sau%mua%

Lúc%mua%

18"

Why%is%Shopper%Marke8ng%
now%?%
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Người"1êu"
dùng"

Người"mua"
sắm"

Người"mua"
hàng"

Quy trình mua hàng 

Nhu cầu Mua hàng 
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The Triangle Benefits 

Brands 

Retailers Sh
op

pe
rs

 

Bằng Hằng 

David 
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Shoppers’ Benefits 

Brands 

Sh
op

pe
rs

 
David 

Người mua hàng đang thay đổi 

Thời gian thay đổi 
cách nhìn nhận 

3000 tin nhắn được 
tải lên hằng ngày 

Nhiều hơn những người 
tiêu dùng có yêu cầu cao Quan tâm đến giá trị 

Người mua theo 
thói quen  

Nhiều thông tin và 
lựa chọn hơn 
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Mua ở chế độ tự động 

80%  việc mua hàng  
hoàn thành ở trạng thái beta… 

 mua theo tiềm thức 
 ít tương tác 

24"
(Source: various sources) 

78% Tìm sản phẩm mới 

76% Thưởng thức trãi nghiệm 

70% Quyết định tại quầy 

Trung thành nhãn hàng 5% 

26% Trung thành 
cửa hàng 

30’ Thời gian ở cửa hàng 
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Thời gian mua sắm tại các  
cửa hàng ĐTDĐ ở Việt Nam 

(Source: BMC Survey 2013)  

Cửa hàng bán lẻ là ngôi nhà thứ tư 

26"

“Khách hàng có thể không quan tâm 
đến quảng cáo, nhưng họ luôn vào 

cửa hàng để xem và mua sản phẩm” 
 (Source: Shopper Marketing Magazine) 
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Lợi ích Nhà bán lẻ 

Brands 

Retailers Sh
op

pe
rs

 

Bằng 

Bức tranh bán lẻ đang thay đổi 

Nhà bán lẻ (NBL) đang muốn trở thành nhà tiếp thị 
hơn là nhà bán ..lẻ: 
 

 - NBL chú trọng đến “thương hiệu” hơn; 
 - NBL phát triễn thành công nhiều “nhãn hàng 

riêng” 
 - NBL nhận dạng cơ hội biến mình thành công 

cụ truyền thông; 
 - NBL muốn tăng trưởng tổng hơn là chuyển 

doanh số từ mặt hàng này sang mặt hàng kia. 
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•  Sự khác biệt 
•  Trãi nghiệm mua hàng 
•  Khách hàng trung thành 

•  Số lượng khách 
mua sắm 

•  Thương hiệu riêng 

15 

Lợi ích Nhãn hàng 

Retailers Sh
op

pe
rs

 

Hằng 
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Bán lẻ và truyền thông:  
phiên bản Việt 

QUÁ%KHỨ% HIỆN%TẠI% TƯƠNG%LAI%

Truyền%
thông%
Bị%phân%

khúc,%đa%nền%
tảng%
%

Bán%lẻ%
Hợp%nhất,%
công%ty%lớn,%
chuỗi%cửa%
hàng%%

Traditional  
Media 

Multi 
Media 

Personalize 

Market is changing 

Một siêu thị tung bình có 30,000-50,000 SKU 
nhưng người mua hàng chỉ mua khoảng 350 

sản phẩm mỗi năm. 
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Bạn tin ai? 

25% Quảng cáo 

70% Người lạ có 
kinh nghiệm 
về sản phẩm 

84% Đánh giá của  
khách hàng online 

90% Bạn bè đã sử 
dụng sản phẩm 

(Source: Edelman Trust Barometer, US Consumer survey, 2010) 
17 

34"

Quảng cáo sẽ lãng phí nếu không 
có mặt tại điểm bán 

April Redmond, Visualize Shopper Marketing Seminar, 2011 
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• Đa dạng quảng cáo 
• Nhu cầu khách hàng 
• Cạnh tranh (thể loại, nhãn hiệu riêng) 

• Nhu cầu của nhà bán lẻ 
(nhận biết thương hiệu, giảm không gian cá nhân, chính 
sách đẹp cho cửa hàng ) 

•  ROI (quay vòng lãi) 

• Mối quan hệ (với các nhà bán lẻ) 

18 

Ngoài ra, với SM nhãn hàng 
còn có thể 

•  Sử dụng tiếp thị hiệu quả hơn, chi tiêu đồng 
dollar nhằm nhắm vào những người mua sắm 
với lợi nhuận tiềm năng cao 

•  Hiểu và điều chỉnh phân khúc người mua hàng 
của nhà bán lẻ để tối đa hóa lợi nhuận và sự 
ủng hộ của khách hàng 

•  Tập trung vào những khu vực có doanh thu 
lớn nhất 

19 
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Tại sao nhà sản xuất cần SM? 

•  Thuyết phục khách hàng 

•  Giành thị phần bán lẻ lớn hơn  

•  Tạo ra doanh số bán hàng mạnh mẽ 

•  Sử dụng tiếp thị hiệu quả hơn, chi tiêu đồng dollar nhằm nhắm vào 

những người mua sắm với lợi nhuận tiềm năng cao 

o  Tập trung vào những khu vực có doanh thu lớn nhất 

o  Hiểu và điều chỉnh phân khúc người mua hàng của nhà bán lẻ để 

tối đa hóa lợi nhuận và sự ủng hộ của khách hàng 

•  Mang lại khả năng sinh lời cao hơn thông qua cung cấp động lực 

cho người mua hàng, thay thế giảm giá bằng việc cung cấp dịch vụ 

phù hợp và lợi ích người tiêu dùng 
19 

Nhãn hàng đang chi tiêu vào 
marketing khác đi 

(source: Brand Activation Association) 
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Các công ty đang đầu tư vào 
 Tiếp thị người mua hàng  

•  Tiếp thị người mua hàng đang trải qua sự tăng trưởng 
nhanh nhất trong tất cả các loại hình đầu tư tiếp thị, trong 
khi tính hiệu quả của cách thức bán hàng và sự tiếp cận 
hàng hóa truyền thống tiếp tục bị suy thoái 

! Ngày nay P&G sử dụng 7% quỹ đầu tư tiếp thị toàn cầu của 
họ  

(tương đương với 8.7tỉ $) cho Tiếp thị người mua hàng 
•  Ngân sách dành cho Tiếp thị người mua hàng đang tăng 

khoảng 21% hằng năm 
! 83% các công ty ăn uống và CPG đang có dự định tăng 

khoản đầu tư của họ lên trong 3 năm sau 
! 55% các công ty coi Tiếp thị người mua hàng như sự đầu 

tư số 1 của họ 

2010%

Chi phí shopper 
marketing tăng 
hàng năm 

Source:(Deloi,e/GMA(dra3(study(

Tradi8onal%

Trade%
promo8on%

Consumer%
promo8on%

Co}marke8ng%

Internet%

Shopper%
Marke8ng%

2004%2000%
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Cơ cấu chi phí Vinamilk 

Ví dụ: Vinamilk 6T2014 

(source: CafeBiz) 
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360 degree Marketing 

DM"

BTL"

ATL"
TTL 

IMC trong 4P 

Product% Price% Promo8on% Place%

Adv%
Sales%

Promo8on%
Personal%
Selling%

PR%
O%
N%
L%
I%
N%
E%

O%
F%
F%
L%
I%
N%
E%WOM%

Produc
t%Place}
ment%

Sponso
r}ship%

E&E%
Packa}
ging% POSM%

Exper}%
Iencing%%

Ac8va}
8on%

Direct%
Markg%

Brochr
e%

TV.%
Radio%

PG.PB%

Call%
Cenre%
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DM"

BTL"

ATL"
TTL 

Event/%
Actn%

Direct%
Mktg%

Internal%
PR%

Sales%
Prmtn%

Ads%

PR%

Trãi nghiệm Thương hiệu 
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Vietnam Ad Spending  
(USD Mil) 

73%" 72%" 70%" 68%"

8%" 7%" 7%" 6%"

7%" 8%" 12%" 14%"

0%"

20%"

40%"

60%"

80%"

100%"

120%"

2012" 2013" 2014" 2015e"

Digital%
marke8ng%

OOH%

Radio%

Magazine%

Newspaper%

TV%

798 878 998 1.112 

Digital Marketing Spending 

Online%ads%
40%%

Facebook%
40%%

Google%
20%%
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TTL 

Tổng chi tiêu các hạng mục 
IMC (Mil US$) 

Các công ty cam kết 
thành công trong 

Tiếp thị người mua 
hàng luôn đạt chỉ số 

ROls 

4-5:1 
trên các sáng kiến 

dành cho người tiêu 
dùng của họ 

 
- The Hub 2011 

21 
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Brands 

Retailers Sh
op

pe
rs

 

Bằng 
Hằng 

David 

NHÀ%BÁN%
LẺ%

Phân biệt về các chương trình 
tiếp thị  

Tiếp%thị%thương%mại:%
Định%hướng%các%mối%quan%
hệ%nhà%bán%lẻ%và%đảm%bảo%

nhãn%hàng%trên%kệ%

Tiếp%thị%bán%lẻ:%%
Thúc%đẩy%người%mua%
hàng%ra%quyết%định%và%
hành%động%theo%quyết%

định%đó%

Tiếp%thị%người%8êu%dùng:%
Tạo%ra%nhận%biết,%sự%thu%hút%
thương%hiệu%và%sự%ham%muốn%

của%khách%hàng%

Tiếp%thị%người%mua%hàng:%
Xây%dựng%hình%ảnh%

thương%hiệu%và%doanh%
thu%từ%người%mua%hàng%

KHÁCH%
HÀNG%

Tiếp%thị%bán%lẻ%

Tiếp thị người mua hàng Ti
ếp
%th
ị%t
hư
ơn
g%m

ại
% Tiếp%thị%khách%hàng%

NHÃN%
HÀNG%

88 
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PUSH PULL 
Cung cấp công cụ và động cơ để 
giúp nhà bán lẻ bán hàng tốt hơn 

Kích thích người tiêu dùng đến 
cửa hàng qua sử dụng kiến thức 
từ nhà bán lẻ và thấu hiểu người 
mua hàng 

NHÀ BÁN LẺ NGƯỜI MUA 
HÀNG 

NHÃN HÀNG 

SHOPPER MARKETING LÀ SỰ KẾT HỢP  
GIỮA PUSH VÀ PULL MARKETING 

B.  
Lộ trình 

 người mua hàng 

Nội dung 

3 
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Lộ trình mua hàng: 
Mô hình Niesel 

Nhận thức người mua hàng 

Nhận thức người mua hàng 

Lộ trình Mua hàng:  
Mô hình Con cá 

TẢI%PHIẾU%
GIẢM%GIÁ%

MỞ%HỘP%

XEM%VIDEO%

SO%SÁNH%
GIÁ%

ĐẾN%CÁC%
ĐIỂM%GIAO%

DỊCH%

MUA%SẢN%
PHẨM%

THĂM%
WEBSITE%
THƯƠNG%

MẠI%
TƯ%VẤN%TỪ%
BẠN%BÈ%

ĐẾN%CỬA%
HÀNG%

DÙNG%SẢN%
PHẨM%

CHỤP%ẢNH/%
QUAY%
VIDEO%

TẢI%THÔNG%
TIN%VỀ%SẢN%

PHẨM%

CẬP%NHẬT%
CÁC%THÔNG%
TIN%VỀ%SẢN%
PHẨM/NHÀ%
SẢN%XUẤT%

CHIA%SẺ%Ý%
KIẾN%

ĐỌC%BÌNH%
LUẬN%

XEM%
QUẢNG%
CÁO%

TƯƠNG%
TÁC%VỚI%
WEBSITE%
SẢN%PHẨM%

Source:%The%Futures%Company%/%Kelly%and%Rollins,%The%Open%Brand%

NGHIÊN%
CỨU%SẢN%
PHẨM%

PLAN PURCHASE PLACE A/S 
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LỘ TRÌNH NGƯỜI MUA HÀNG 
Ở%NHÀ%

NGOÀI%%
CỬA%HÀNG%

TRONG%%
CỬA%HÀNG%

KHU%BÁN%
HÀNG%

QUẦY%KỆ%

SẢN%PHẨM%
NHÃN%HÀNG%

DỊCH%VU%SAU%BÁN%HÀNG%

1.   Thông%8n%sản%
phẩm%

2.   Bao%bì%
3.   POSM%
4.   Giá%
5.   Sense%marke8ng%
6.   Tư%vấn%
7.   Các%app%ứng%dụng%

(kiểm%tra%giá)%

1.   Sắp%xếp%hàng%hóa%
trên%từng%quầy%kệ%

2.   Trải%nghiệm%sản%
phẩm%

3.   Trải%nghiệm%nhãn%
hàng%

4.   Sampling%
5.   In}shelf%media%
6.   POSM%
7.   Truyền%thông%

thương%hiệu%
8.   Tư%vấn%
9.   Các%app%ứng%dụng%

1.   Bảng%chỉ%dẫn%của%
khu%bán%hàng%

2.   Các%hoạt%động%trải%
nghiệm%

3.   Cách%sắp%xếp%hàng%
hóa%từng%khu%

4.   POSM%
5.   Thông%8n%sản%

phẩm%
6.   Không%khí%từng%

khu%hàng%
7.   Hỗ%trợ%bán%hàng%
8.   Các%app%ứng%dụng%%

1.   Sắp%xếp%tổng%thể%
cửa%hàng%

2.   Bảng%chỉ%dẫn%các%
khu%bán%hàng%

3.   Visual%
merchandizing%

4.   Trang%phục%nhân%
viên%

5.   Các%hoạt%động%trải%
nghiệm%

6.   In}store%media%
7.   Không%khí%cửa%

hàng%
8.   Đón%chào%
9.   Các%app%ứng%dụng%

(ecoupon)%

1.   OOH%(Billboard)%
2.   QC%trên%xe%giao%

hàng,%xe%taxi%
3.   Quảng%cáo%tờ%rơi%
4.   Sampling%
5.   Bảng%hướng%dẫn%

đường%đi%đến%%%
6.   Hoạt%động%ngoài%

cửa%hàng%
7.   Trưng%bày%ngoài%

cửa%hàng%
8.   %Các%app%ứng%dụng%

(địa%điểm)%

1.   Quảng%cáo%
2.   Khuyến%Mãi%
3.   Thẻ%thành%viên%
4.   Thư%chào%hàng%
5.   Catalogue%
6.   Các%app%ứng%dụng%
7.   Tìm%kiếm%online%
8.   Blog%và%forum%
9.   WOM%
10.   Các%app%ứng%dụng%

(danh%sách%mua%
hàng)%

1.   Bảo%hành%
2.   Mức%độ%dịch%vụ%
3.   Thẻ%thành%viên,%VIP%
4.   Chương%trình%khách%%
%%%%%%hàng%trung%thành%

5.   Chương%trình%follow}up%
6.   Mạng%xạ%hội%
7.   Các%app%ứng%dụng%


