
Fingding a good insight is like opening a fridge:
The moment you look into it, a light comes on

Jeremy Bullmore

MAGAZINE
TẠP CHÍ MARKETING DÀNH CHO SINH VIÊN

Số 03, Phát hành 18/08/2016



2 3

TẠP CHÍ MARKETING DÀNH CHO SINH VIÊN

TOMORROW MARKETERS | ADVANCEMENT TODAY 4 MARKETING CAREERS

Ban biên tập

PHỤ TRÁCH NỘI DUNG

PHỤ TRÁCH THIẾT KẾ

Thiết kế

Hồng nhung
đức mạnh

đức mạnh

Hoàng lân

MINH QUANG

THANH TÙNG

Hoàng lân

Hoàng quân

Đơn vị thực hiện

TM Magazine

TOMORROW MARKETERS
https://www.facebook.com/TomorrowMarketers/

http://tomorrowmarketers.org/

info@tomorrowmarketers.org 

0904.012.596 (Mr. Mạnh)

Tạp chí Marketing dành cho sinh viênSố 03 phát hành ngày 18/8/2016 ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG



Các bạn độc giả thân mến!

Khi chập chững bước vào thế giới Marketing rộng lớn, chúng ta đã 
được tiếp xúc với rất nhiều những khái niệm về thị trường, cạnh tranh, 
đối thủ, khách hàng. Bước thêm dăm bước nữa, các bạn được “giáo 
dục” rằng khách hàng/người tiêu dùng là một đối tượng phức tạp, và 
với triết lý Marketing xuất phát từ việc thỏa mãn nhu cầu khách hàng 
của các công ty FMCG lớn như Unilever hay P&G, một hòn đá cuội 
khổng lồ chẳng biết từ đâu xuất hiện chắn ngang giữa con đường 
khám phá Marketing của các bạn – hòn đá mang tên “Insight”.

Insight, dù đã “khám” và “phá” cả trăm lần, nhưng đứng trước mỗi 
bài toán Marketing mới tại các sân chơi đầy tính cạnh tranh, chúng 
ta lại phải đau đầu để tìm ra một sự thật ngầm hiểu đủ sâu sắc và độ 
tươi mới. Không chỉ có các bạn sinh viên, các Marketers trẻ cũng gặp 
không ít “đá tảng” trên con đường đi tìm “những sự thật xấu xí” để 
chinh phục người tiêu dùng này.

Thấu hiểu được điều đó, Tomorrow Marketers quyết định lựa chọn chủ 
đề “Insights” cho tạp chí TM Magazine số 03, với hi vọng sẽ giúp các 
bạn khám phá được bức tranh toàn diện về khái niệm quen thuộc mà 
lạ lẫm này, qua đó trang bị những kiến thức hữu ích nhất cho các bạn 
trên chặng đường chinh phục các thử thách sắp tới, đặc biệt là tự tin 
bước vào 2 cuộc chơi đình đám cho các sinh viên yêu thích Marketing 
cuối năm 2016: Unilever Future Leader League và Young Marketers.

Chúc các bạn sinh viên đang theo đuổi con đường Marketing và các 
Marketer trẻ luôn dồi dào cảm hứng trên hành trình chinh phục Insight  
– những sự thấu hiểu đầy ma lực đến không ngờ, và tận hưởng cảm 
giác khoan khoái đến đỉnh điểm khi vô tình chạm được đến tầng sâu 
thẳm nhất của vạn vật. 

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm mail: info@tomorrowmarketers.
org. Xin trân trọng cảm ơn.
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Insight toàn diện - Những điều 
bạn chưa biết

Tin tức thương hiệu

Đặt câu hỏi ra sao, “đào” 
Insight thế nào trong phỏng 
vấn định tính

Consumer Market Intelligence 
- Bộ phận “nghiên cứu và phân 
tích thị trường” của Client

6 công việc Marketing trong 
lĩnh vực Research & Insight

Tại sao một Insight tốt lại 
giống một chiếc tủ lạnh?

Masan Consumer và chiến 
lược Marketing bằng nỗi sợ 
của người tiêu dùng

Starbucks - từ thấu hiểu khách 
hàng đến xây dựng thương 
hiệu cuốn hút

Khám phá thế giới đầy màu 
sắc của Insight với khoá học 
Marketing Foundation

“Đoán” Insight của 5 quảng 
cáo ấn tượng năm 2016

Hiểu nhanh về Communication 
Insights - Kim chỉ nam cho 
những chiến dịch truyền thông 

Phân dạng dữ liệu định lượng 
- bước đầu tiên để tìm ra 
Insight
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Insight chính là nền móng làm nên “ma thuật” của Mar-
keting, và Insight của những chiến dịch  Marketing xuất 
sắc chắc chắn sẽ khiến người ta phải “wow”. 

Bạn có muốn biết con đường nào dẫn Marketer đến những 
Insight sâu sắc đó?

Sau một tháng tham gia khóa học Marketing Foundation, 
biết đâu bạn chính là chủ nhân của những Insight thú vị 
tiếp theo?

Qua từng khóa học, Tomorrow Marketers luôn chú trọng 
đổi mới để đem đến cho học viên những giá trị mà bạn 
không thể tìm thấy được ở bất cứ khóa học Marketing nào 
khác.

khám phá thế giới đầy màu sắc của insight với khoá học

Tại Hà Nội và tp. hồ chí minh
MARKETING FOUNDATION

 - Khóa học Marketing 
đầu tiên dành cho sinh viên 
đi theo định hướng Đa quốc 
gia. Tại sao là “Đa quốc gia”? 
Marketing tại các công ty đa 
quốc gia luôn tập trung vào 
“big picture” với những mục 
tiêu dài hạn. Quy trình bài bản 
được đúc kết và chắt lọc từ 
các MNCs không chỉ có ích 
đối với những bạn có định 
hướng sự nghiệp theo MNCs 
trong tương lai mà còn có thể 
áp dụng vào bất cứ công ty 
local hay start-up nào. Bởi 
tất cả bí quyết thành công 
trong nghề Marketing đều 
bắt nguồn từ hai yếu tố quan 
trọng nhất: tư duy sắc bén và 
tầm nhìn chiến lược.

 - Coaching - Cơ hội để 
các bạn sinh viên tìm kiếm 
“role-model” của riêng 
mình. Ngoài đội ngũ trainers 
là các Marketer dày dặn kinh 
nghiệm trong nghề, tại TM 
các học viên còn được theo 
sát bởi các buddy - họ là các 
Marketer trẻ nhưng đã gặt hái 
được nhiều thành công và 
đang làm việc tại các MNC 
hàng đầu hiện nay. Đây là cơ 
hội tuyệt vời để các bạn học 
viên tiếp xúc, học hỏi, đồng 
thời mở rộng “network” và tìm 
ra con đường phù hợp nhất 
của mình.

 - Mô hình học tập độc 
quyền 40-20-40: Trải nghiệm 
độc đáo dành riêng cho học 
viên TM
• 40% training in class: 

Học viên được cung cấp 
kiến thức và những bài học 
kinh nghiệm thực tế vô giá từ 
những anh chị Trainer đến từ 
các tập đoàn đa quốc gia.
• 20% coaching after 

class: Học viên sẽ được đội 
ngũ coach, trainer theo sát, 
hướng dẫn, định hướng để 
có thể hoàn thành Big Case 
cuối khóa.
• 40% team work after 

class: Học viên làm việc theo 
nhóm, giải quyết những bài 
tập thực tế ngay tại buổi học.

Đi trước một bước tức là bạn đã có thêm 50% lợi thế so với những “đối 
thủ” ngoài kia. Tại sao còn chần chừ mà không tự mình tạo nên 50% chiến 
thắng đó?

Đăng kí tham gia khóa học gần nhất của TM tháng 8 này: 
 - TM12 - Hà Nội: Tối thứ 4 và sáng thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ 

24/08/2016
 - TM13 - TP.HCM: Tối thứ 2 và tối thứ 4 hàng tuần, bắt đầu từ 

22/08/2016
Xem thêm thông tin và đăng kí ngay tại:
http://tomorrowmarketers.org/tm-foundation/

3 điểm khác biệt của khoá học Marketing Foundation
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Brand news

“The best vision is insight.”
-Malcolm S.Forbes- 



Vào ngày 28/7 vừa qua, Nestlé công bố sẽ hợp tác cùng 
Samsung nghiên cứu ứng dụng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe 
cho người dùng. 

Bằng việc kết hợp thế mạnh của Nestlé là chuyên gia về 
dinh dưỡng và sinh lý học với công nghệ của Samsung trên 
nền tảng kỹ thuật số, ứng dụng này sẽ liên tục cập nhật 
tình trạng cơ thể, qua đó giúp giảm thiểu số lần phải vào 
bệnh viện. Đồng thời, dựa trên chỉ số của từng cá nhân, nó 
sẽ đưa ra giải pháp cụ thể về dinh dưỡng, lối sống và rèn 
luyện sức khỏe. 

Qua lần hợp tác này, Nestlé sẽ tiếp cận được một lượng lớn 
dữ liệu người dùng qua các thiết bị thông minh, tạo cơ hội 
để phát triển sản phẩm, xây dựng chiến lược marketing và 
tăng doanh số bán hàng. Còn Samsung sẽ có thêm nhiều 
khách hàng quan tâm tới sức khỏe sử dụng sản phẩm của 
mình, như Apple đã từng thành công với hệ sinh thái iOS.
Nguồn: Meddeviceonline

Samsung và Nestlé phối hợp phát 
triển ứng dụng theo dõi sức khỏe 
người dùng

BRAND NEWS

1
Theo khảo sát của Unilever và Nestlé Việt Nam, thị trường kem ở 
Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển khi lượng sử dụng kem 
trên đầu người rất thấp (5 cây kem/ người).

Đứng trước cơ hội này, KIDO Group (KDC) - tiền thân là Tập 
đoàn Kinh Đô – đã bán toàn bộ mảng bánh kẹo cho Tập đoàn 
Mondelēz International của Mỹ. Ông Trần Kim Thành, chủ tịch 
của KIDO, chia sẻ: “Mảng bánh kẹo của công ty như trái cam 
đã chín đến lúc phải thu hoạch. Mất đi trái đó, chất dinh dưỡng 
sẽ được dành để phát triển các trái khác, cây khác trong vườn 
cây”. Như vậy, KIDO đã rút khỏi ngành bánh kẹo đang bão hòa 
để hướng tới ngành hàng tiêu dùng thiết yếu, gồm dầu ăn, kem 
và mì gói, với quy mô thị trường lớn gấp nhiều lần. 

Sau khi chuyển hướng sang tập trung làm kem, biên lợi nhuận 
của KIDO tăng từ 35% lên 51% (theo stox.vn) chỉ trong năm 
2016, cao hơn cả Vinamilk (40%) và Masan Consumer (45%). 
Theo báo cáo của BMI, ngành kem của KIDO đang có vị thế dẫn 
đầu thị trường, theo sau là Vinamilk và kem Thủy Tạ. Thị trường 
kem Việt Nam hiện vẫn là một mảnh đất màu mỡ để khai thác khi 
10 doanh nghiệp hàng đầu chiếm chưa tới 30% thị phần và 70% 
còn lại vẫn đang bỏ ngỏ.
Nguồn: Soha

Kinh Đô bán kem có lời hơn cả Vinamilk 
và Masan
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3
Disney đã đăng ký bằng sáng chế cho hệ thống định vị 
khách tham quan công viên Disney qua hình ảnh 3-D của 
đôi giày. Ngay tại cổng vào công viên Disney, máy cảm biến 
và camera sẽ tạo hình ảnh 3-D đôi giày của du khách, sau 
đó hệ thống sẽ liên kết thông tin cá nhân của khách như tên 
tuổi, sở thích với đặc điểm của đôi giày.

Công nghệ này sẽ giúp Disney thu thập thông tin của người 
tham quan và có thể tương tác cá nhân với từng du khách, 
tăng trải nghiệm người dùng. Một ví dụ điển hình là nhân 
viên trong công viên có thể cám ơn khách hàng kèm tên 
của họ nhờ đôi giày họ mang. Hơn nữa, hệ thống cũng sẽ 
nhanh chóng phát hiện du khách bị lạc và giúp họ tìm lại 
người thân.

Nhờ vào việc theo dõi hướng di chuyển của du khách mà 
Disney có thể kiểm soát dòng người hiệu quả, điều phối 
thêm nhân viên ở khu vực đông người. Đồng thời, Disney 
cũng sẽ biết được sở thích của khách tham quan khi vào 
công viên để nâng cao chất lượng dịch vụ và các kế hoạch 
marketing sắp tới.
Nguồn: CSMornitor

Disney muốn dõi theo bước chân của 
khách hàng

4
Instagram giờ đây không chỉ là mạng xã hội để “khoe” những bức 
hình đẹp lung linh nữa. Với tính năng mới ra lò “Instagram Sto-
ries”, công ty mẹ Facebook, Inc hi vọng sẽ kích thích người dùng 
chia sẻ nhiều hơn những khoảnh khắc trong đời họ.

Điểm đặc biệt của Stories là không có phần like và comment 
như trên Facebook, giúp cho người đăng không phải lo nghĩ về 
những nhận xét của cộng đồng . Hình ảnh và video được đăng 
nếu không lưu lại sẽ biến mất sau 24 giờ, tương tự như chức 
năng của Snapchat –  tin nhắn hình ảnh tự động xóa sau vài giây 
được gửi.

Trước đây, Instagram được định vị là mạng xã hội chia sẻ nhiều 
sự kiện đặc biệt trong đời sống, những món ăn ngon, phong cảnh 
đẹp hay bữa tiệc cùng bạn bè . Tuy nhiên, con người vẫn có 
những khoảng lặng, những giây phút bình dị, điều nhỏ nhoi trong 
cuộc sống . Và Instagram Stories chính là mảnh ghép còn thiếu, 
giúp cho người ta ghi lại và chia sẻ tất cả những khoảnh khắc 
trong cuộc sống, mà không phải lo quá nhiều về hình ảnh cá nhân 
trong cộng đồng. Trong Instagram Stories, ta sẽ ấn tượng với 
những bức hình thú vị, “đẹp lung linh” của người khác, và khi 
“theo dõi” họ, ta sẽ thấy những lát cắt cuộc sống thật trong câu 
chuyện của họ.
Nguồn: Forbes

Instagram ra mắt chức năng mới đối đầu 
với Snapchat

12 13

TẠP CHÍ MARKETING DÀNH CHO SINH VIÊN

TOMORROW MARKETERS | ADVANCEMENT TODAY 4 MARKETING CAREERS



5
Ngay từ cái tên Timo - viết tắt của Time is Money (Thời gian 
là vàng bạc), hệ thống ngân hàng mới lạ này đã phần nào 
cho thấy phân khúc khách hàng mục tiêu của mình: những 
người sống ở thành phố, có smartphone và sử dụng nhiều 
ứng dụng (app).

Xuất phát từ một thực tế, đa số người sử dụng dịch vụ 
ngân hàng tại Việt Nam hiện nay đã rất mệt mỏi khi phải 
mất nhiều thời gian cho những thủ tục rườm rà, và bản 
thân họ cũng không muốn phải trả các chi phí dịch vụ phát 
sinh . Họ thường chọn dịch vụ của ngân hàng dựa trên trải 
nghiệm và phong cách làm việc của ngân hàng đó. Điều 
này tạo cơ hội cho Timo ra đời – một dịch vụ ngân hàng số 
thế hệ mới với phong cách năng động, trẻ trung.

Timo có đầy đủ các tính năng của một ngân hàng, được bảo 
trợ bởi TPBank, và hỗ trợ mở tài khoản online, tài khoản tiết 
kiệm mà không cần phải tới trực tiếp chi nhánh với nhiều 
thủ tục rườm rà, bất tiện. Người dùng có thể thực hiện tất 
cả giao dịch trên ứng dụng di động Timo và không phải trả 
bất kỳ khoản phí nào.

Timo - Ngân hàng số đầu tiên tại Việt 
Nam

Mặc dù kinh doanh dịch vụ trực tuyến, ngân hàng online 
này cũng cần có địa chỉ giao dịch để tạo niềm tin nơi khách 
hàng và tư vấn trực tiếp về dịch vụ. Điểm đặc biệt là, Timo 
đã thiết kế điểm giao dịch của mình thành một quán cà phê, 
và đặt tên là Timo Hangout. Khi đến mở tài khoản, khách 
hàng có thể thưởng thức đồ uống và thư giãn trong không 
gian của Timo Hangout. Ngoài ra, khách hàng còn có thể 
gặp mặt đồng nghiệp, trò chuyện cùng bạn bè tại Timo 
Hangout vào bất kỳ lúc nào.
Trong vài tháng đầu năm Timo đã thu hút hơn 4000 khách 
hàng sử dụng và sẽ mở thêm chi nhánh ở Hà Nội vào tháng 
mười năm nay.
Nguồn : Fintechnews
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6
Theo Hiệp hội bán lẻ Việt Nam, kênh bán lẻ hiện đại (siêu 
thị, cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại,...) mới chỉ đáp 
ứng được 25% nhu cầu của người tiêu dùng, 75% còn lại 
phụ thuộc vào thị trường truyền thống (chợ, tiệm tạp hóa 
,...). Điều đó cho thấy thị trường bán lẻ còn nhiều cơ hội 
cho các doanh nghiệp phát triển.

Các ông lớn ngành bán lẻ đang theo đuổi chiến lược riêng 
của mình:
Người Thái dùng cách mua bán và sát nhập đã thâm nhập 
vào thị trường Việt Nam qua việc TTC mua lại Metro, Central 
Group thâu tóm Big C . Họ tin rằng thị trường Việt Nam có 
nét giống với Thái Lan cách đây gần 3 thập kỷ, và sẽ chiếm 
lĩnh thị trường như những gì đã làm ở quê nhà. Người Nhật 
liên tục xây dựng, đầu tư cơ sở hạ tầng qua việc Aeon 
đã mở được 4 trung tâm thương mại ở Việt Nam; sở hữu 
49% cổ phần chuỗi 30 siêu thị Citimart (đổi tên thành Aeon 
Citimart).

Bán lẻ Việt Nam: Cuộc chiến chưa có 
hồi kết

Trên chính sân chơi bán lẻ của mình, người Việt cũng đang 
có những bước đi mạnh mẽ: về phía doanh nghiệp nhà 
nước, Saigon Co.op liên kết với NTUC Fair - nhà bán lẻ 
Singapore - để xây dựng Đại siêu thị Co.opXtra. Bên cạnh 
đó, Saigon Co.op còn hợp tác với Mappletree đầu tư vào 
trung tâm thương mại SC VivoCity. Về phía tư nhân, Vin-
group tuy mới tham gia ngành bán lẻ từ năm 2014 nhưng 
đã tăng trưởng nhanh chóng với việc xây dựng thêm 20 
siêu thị Vinmart cùng hơn 200 cửa hàng tiện lợi Vinmart+, 
đạt doanh thu gần 2.200 tỉ đồng chỉ trong 3 tháng đầu năm 
2016. Song song với việc tăng điểm bán, Vingroup còn thu 
hút nhà cung cấp nội địa bằng cách giảm chiết khấu xuống 
0%.

Có thể thấy thị trường bán lẻ vẫn đang nóng lên từng ngày 
và kết quả vẫn là một ẩn số với cả những người trong cuộc 
và ngoài cuộc.

Nguồn: VnEconomy
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7
Theo Campaign Asia, trong năm 2016, nhiều công ty đa 
quốc gia tụt hạng ở Việt Nam, ngay cả khi thu nhập vẫn 
đang tăng.
 

Việt Nam đầu danh sách của các nền kinh tế phát triển 
nhanh nhất trên thế giới. Euromonitor dự đoán chi tiêu của 
người tiêu dùng đạt 132,6 tỷ đô la trong năm 2016, tăng 
8% so với năm 2015.
 

Trên bảng xếp hạng thương hiệu, top 10 đã có một vài thay 
đổi đáng kể so với năm ngoái: Lotte và Apple đổi chỗ cho 
nhau, (Lotte từ hạng 4 xuống hạng 7, trong khi Apple từ 
hạng 7 lên hạng 4). Panasonic giảm hai bậc xuống hạng 9 
mặc dù tập trung mạnh vào thiết bị trong nhà tại thị trường 
Đông Nam Á. Adidas lọt vào top 10, từ hạng 12 lên hạng 
10, soán chỗ của Coca-Cola (nay đã tụt xuống hạng 14).
 

Ở những thị trường khác trong năm nay, các công ty kỹ 
thuật số và thương mại điện tử đang tăng trưởng ấn tượng. 
Ba bước tiến nhảy vọt nhất là Lazada lên hạng 33, Amazon 
hạng 47 và Booking.com hạng 61. Điều đặc biệt là cả ba 
thương hiệu trên đều không nằm trong Top 100 của năm 
ngoái.

Top 100 thương hiệu ở Việt Nam : Nhiều 
tập đoàn đa quốc gia tụt hạng

Nhiều công ty khác từ khắp nơi trên thế giới cũng có những 
bước chuyển mình đáng kể: Rolex (tăng 22 bậc, lên vị trí 
71), Shiseido (tăng 39 lên hạng 29), Aeon (tăng 34 bậc - 
hạng 43), Mentos (tăng 29 bậc - hạng 65) và Prudential 
(tăng 22 bậc - hạng 69). Một niềm an ủi cho Coca-Cola khi 
văng khỏi top 10 là thương hiệu Aquaina của hãng tăng 21 
bậc, lên hạng 62.
 

Trong khi đó, nhiều nhãn hiệu của các tập đoàn hứng chịu 
đòn giáng nặng nề, như hãng công nghệ Nokia (giảm 120 
bậc), Asus (giảm 68 bậc), Toyota (giảm 32 bậc) và Nestea 
(giảm 25 bậc); tất cả đều rớt khỏi top 100.
 

Đối với các thương hiệu Việt Nam, hãng hàng không giá rẻ 
Vietjet tăng 21  bậc lên hạng 39 (trong khi Vietnam Airlines 
giảm 31 bậc xuống hạng 66, mặc dù hãng này đầu tư khá 
nhiều vào chiến dịch quảng cáo sáng tạo). Đồng thời, công 
ty xăng dầu quốc gia Petrolimex tăng 44 bậc lên hạng 27, vị 
trí cao nhất cho một thương hiệu Việt Nam.

Nguồn: Campaign Asia
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marketing knowledge

“There is nothing so terrible as activity without insight”
-Johann Wolfgang von Goethe- 



K           hi chập chững bước vào thế giới Marketing rộng lớn, các 
bạn sinh viên đã được tiếp xúc với rất nhiều những khái 
niệm về thị trường, cạnh tranh, đối thủ, khách hàng. Bước 

thêm dăm bước nữa, các bạn được “giáo dục” rằng khách 
hàng/người tiêu dùng là một đối tượng phức tạp; và với triết 
lý Marketing xuất phát từ việc thỏa mãn nhu cầu khách hàng 
của các công ty FMCG lớn như Unilever hay P&G, một hòn đá 
cuội khổng lồ chẳng biết từ đâu xuất hiện chắn ngang giữa 
con đường khám phá Marketing của các bạn – hòn đá mang 
tên “Insight”. Những sự nhầm lẫn, những cái nhìn đơn chiều 
và những sự thỏa hiệp ngầm bắt đầu xuất hiện. Chúng ta mặc 
nhiên đánh đồng “Insight” với “Customer Insights/Consumer 
Insights” mà không biết rằng “Insight” của người tiêu dùng 
hay khách hàng chỉ là một mắt xích nhỏ trong cả hệ thống 
Insight rộng lớn mà Marketer không thể tách rời trong công 
việc của mình. Bài viết này sẽ đem đến cho các bạn một góc 
nhìn toàn diện nhất về Insight – một khái niệm chưa bao giờ 
khiến giới Marketing và Truyền thông hết đau đầu.

BASIC KNOWLEDGE

INSIGHT “TOÀN DIỆN”
 - Những điều bạn chưa biết
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Insight là việc thấu hiểu bản chất tự nhiên 
của vạn vật, thấu hiểu động lực thực sự đằng 
sau những suy nghĩ và hành vi của con người. 
Insight giúp chúng ta nắm bắt được bản chất 
bên trong và cung cấp một cái nhìn rõ ràng, 
sâu sắc về một tình huống nào đó.“

1. INSIGHT - HIỂU THẾ NÀO MỚI ĐÚNG?
Theo định nghĩa trong một tài liệu nội bộ của P&G, 
“Insight is an instance of apprehending the true 

nature of things, an understanding of the motiva-

tions behind one’s thoughts or behavior. Insight 

can grasp the inner nature and provides a deep 

and clear awareness of a situation.” 

Insight là việc thấu hiểu bản chất tự nhiên của vạn 
vật, thấu hiểu động lực thực sự đằng sau những 
suy nghĩ và hành vi của con người. Insight giúp 
chúng ta nắm bắt được bản chất bên trong và 
cung cấp một cái nhìn rõ ràng, sâu sắc về một tình 
huống nào đó.

Từ định nghĩa tổng quát trên, có thể thấy mọi thứ trên 
đời đều tồn tại bản chất, nghĩa là đều tồn tại Insight. 
Trong Marketing, các đối tượng, vấn đề, khái niệm, 
khi đính kèm thêm chữ “Insight”, nghĩa là chúng ta 
đang ám chỉ sự thấu hiểu bản chất của đối tượng đó. 
Consumer Insights, hay Customer Insights, do đó, chỉ 
là 2 trong số rất nhiều những mắt xích trong hệ thống 
Insight của Marketing.

Vì là bản chất nên Insight không bao giờ là những số 
liệu khô khan mà là những sự thật chứa đựng yếu tố 
cảm xúc và có sức thuyết phục mạnh mẽ tới người 
nghe.

Do sự đa dạng của Insight như vậy, các Marketer nói 
riêng và những người làm kinh doanh nói chung cần 
phân loại rõ ràng các khái niệm này để khai thác và sử 
dụng chúng một cách hợp lí trong từng bài toán của 
doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng tôi phân loại 
Insight theo 2 nửa của tảng băng Marketing: Strategy 
(Chiến lược) và Execution (Thực thi), từ đó dẫn đến 
2 nhóm Insight phân biệt: Insights for Strategy và In-
sights for Execution.
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2. INSIGHTS FOR STRATEGY: PHẦN CHÌM CỦA TẢNG BĂNG 
2.1. INSIGHTS FOR STRATEGY GỒM 
NHỮNG GÌ? 
Chúng ta sẽ tìm hiểu về Insights for Strategy 
theo quy trình xây dựng và quản lý một nhãn 
hàng ngay từ khi nó được khai sinh trong 
công ty. Phần công việc đầu tiên – phần 
chìm sâu nhất của tảng băng Marketing mà 
cần làm ngay khi phát triển một thương hiệu 
mới: Đó là Brand Positioning (Định vị thương 
hiệu). Một chiến lược định vị thương hiệu 
được xây dựng dựa trên các yếu tố:

 - Market Insights: thị trường của ngành 
hàng mà thương hiệu muốn gia nhập đang 
chuyển động theo xu hướng như thế nào, tồn 
tại những cơ hội và rào cản gì. Market Insights 
được tìm hiểu thông qua những dữ liệu như: 
các đối thủ cạnh tranh hiện tại, các chỉ số về giá 
trị, doanh số, xu hướng tăng trưởng/suy giảm, 
chỉ số thâm nhập, mức tiêu thụ bình quân đầu 
người...

 - Category/Product Insights: những rào 
cản/cơ hội của riêng ngành hàng, sản phẩm.

 - Brand Insights: thế mạnh/điểm khác biệt 
của thương hiệu về lợi ích cảm xúc, lợi ích tính 
năng hay lợi ích thể hiện bản thân.

 - Consumer Insights: sự thấu hiểu sâu sắc 
hành vi, tâm lý, trăn trở, suy nghĩ của người tiêu 
dùng về sản phẩm/thương hiệu. Tạm gọi Con-
sumer Insights trong trường hợp này là Consum-
er Insights for Strategy (CIS) để phân biệt với các 
khái niệm dễ nhầm lẫn trong những phần sau.

Lấy ví dụ với nhãn hiệu dầu gội X-men gia 
nhập thị trường vào năm 2003. Tại thời điểm

những năm 2000,  Market Insights là thị 
trường dầu gội cho nam đang là một “đại 
dương xanh” với khá ít đối thủ cạnh tranh. 
Romano là thương hiệu thống lĩnh thị trường 
tại thời điểm đó, tuy nhiên, Romano chưa 
tận dụng hết thế mạnh của mình và chỉ được 
xem là nhãn hiệu phụ bên cạnh Enchanteur. 
Thực tế, đa số đàn ông Việt ít đi mua dầu gội 
và thường sử dụng chung dầu gội với phụ 
nữ.

 - Category Insights: những dòng dầu gội tại 
thời điểm đó phần lớn là dầu gội unisex (dòng 
dầu gội cho cả nam và nữ) có mùi hương thiếu 
nam tính.

 - Consumer Insights: Nam giới luôn muốn 
thể hiện sự mạnh mẽ, nam tính của mình; và mùi 
hương là một trong những nhân tố hiệu quả giúp 
thể hiện điều đó. 

 - Brand Insights của X-men: thương hiệu 
sở hữu dòng dầu gội nước hoa với mùi hương 
nam tính thể hiện đẳng cấp và phong độ đàn 
ông đích thực của phái mạnh.

Chiến lược của X-men: Dựa trên sự am 
hiểu về thị trường, ngành hàng và người tiêu 
dùng nam giới như trên, X-men đã quyết 
định lựa chọn chiến lược khai thác phân 
khúc khách hàng là những người đàn ông từ 
18-25 tuổi, vẫn đang sử dụng dòng dầu gội 
unisex. X-men định vị thương hiệu là dòng 
dầu gội dành cho đàn ông đích thực, giúp 
xây dựng hình tượng người đàn ông mạnh 
mẽ, nam tính, khác biệt với Romano hướng 
đến hình ảnh người đàn ông lịch lãm và có 
phần bóng bẩy, không thực sự phù hợp với 
hình ảnh mà đàn ông Việt muốn xây dựng. 
Định vị thương hiệu này tận dụng được triệt 
để sự khác biệt trong sản phẩm của X-men, 
chính là mùi hương nam tính. Chiến lược 
Marketing này đã giúp X-men sớm vượt mặt 
Romano, trở thành thương hiệu dẫn đầu về 
thị phần trong suốt 13 năm qua.

Consumer Insights là sự thấu hiểu sâu sắc 
hành vi, tâm lý, trăn trở, suy nghĩ của người 
tiêu dùng về sản phẩm/thương hiệu.
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2.2. CÁC NHÀ LẬP KẾ HOẠCH LÀM 
VIỆC VỚI INSIGHTS FOR STRATEGY 
NHƯ THẾ NÀO?

Để thu được những Insight quý báu, 
các nhà lập kế hoạch tại các Clients 
có thể thuê các Agency nghiên cứu thị 
trường như Nielsen, Kantar thực hiện 
các hoạt động nghiên cứu tùy theo loại 
số liệu mà công ty cần và tổng hợp 
thành báo cáo gửi về cho công ty. Sau 
đó, một bộ phận chuyên phụ trách phân 
tích thị trường và người tiêu dùng trong 
nội bộ công ty sẽ chịu trách nhiệm khai 
thác các số liệu trong báo cáo và đưa 
ra chiến lược marketing, truyền thông, 
phân phối hàng hóa cho các phòng ban 
Brand, Trade, Sales (Customer Devel-
opment). 

Trong các công ty lớn như Heineken, 
P&G, bộ phận này được tách riêng 
thành một phòng ban với tên gọi Con-
sumer Market Intelligence/ Knowledge 
hoặc những chức danh tương tự. Họ 
chỉ sử dụng dịch vụ của Agency khi 
thực sự cần thiết, và các Agency đó 
phải có nhân viên đạt được những tiêu 
chuẩn khắt khe theo yêu cầu của họ.

Đối với các công ty vừa và nhỏ, bộ 
phận chuyên trách này sẽ chia nhỏ 
về từng phòng ban Marketing. Ví dụ, 
phòng Brand Marketing sẽ có một bộ 
phận phân tích và đề xuất chiến lược 
Branding, phòng Trade Marketing sẽ 
định hướng cho đầu tư vào các kênh 
bán hàng, các loại hình trưng bày, chiết 
khấu tương ứng...

Kết luận: Insights for Strategy là một tập 
hợp bao gồm những sự thấu hiểu về thị 
trường, ngành hàng, sản phẩm, người 
tiêu dùng, khách hàng (chủ sở hữu kênh 
phân phối); là cơ sở ra quyết định và xây 
dựng chiến lược marketing dài hạn cho 
các nhà lập kế hoạch, thường là chức 
vụ quản lý nhãn hàng trở lên tại các 
Clients. Những chiến lược này là phần 
chìm của tảng băng Marketing, rất khó 
thay đổi trong vài chục năm và chèo lái 
công việc kinh doanh của cả công ty.

I N S I G H T S  F O R  S T R A T E G Y
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3. INSIGHTS FOR EXECUTION: QUEN THUỘC MÀ LẠ LẪM
Người tiêu dùng luôn thay đổi và khó nắm 
bắt. Họ tiếp cận với hàng trăm dịch vụ, sản 
phẩm hàng ngày, vì vậy, để tạo dựng dấu 
ấn và giữ vững vị trí trong tâm trí người tiêu 
dùng, giữa một thị trường đang dần bão 
hòa, các thương hiệu luôn cần làm mới mình 
(Brand Innovation). Những chiến lược làm 
mới thương hiệu này chính là mảnh đất màu 
mỡ cho sự hợp tác của “người chủ trang 
trại” Client và những người “nông dân” Agen-
cy để cho ra đời những mầm cây là những 
chiến dịch Marketing, truyền thông sáng tạo 
đến đột phá, mà hạt giống vun trồng chính là 
những Insights for Execution đầy mạnh mẽ.

 - Consumer  Insights – một sự thấu hiểu 
sâu sắc về người tiêu dùng dựa trên hành vi, trải 
nghiệm, trải nghiệm, niềm tin, nhu cầu và khao 
khát của họ thông qua đó thương hiệu có thể kết 
nối một cách mạnh mẽ và khác biệt nhất với họ.

Consumer Insights là “dòng máu” của cả quy 
trình truyền thông, vậy nên ta cũng có thể kí hiệu 
là Consumer Insights for Communication (CIC). 
Vậy CIS và CIC khác nhau như thế nào?
 

Có thể hình dung một cách đơn giản: Các hoạt 
động truyền thông được định hướng bởi chiến 
lược Marketing dài hạn, vì vậy CIC cần được 
xây dựng dựa trên CIS. Bên cạnh đó, mỗi chiến 
dịch truyền thông tại từng thời điểm lại cần có 
một Campaign Insights riêng, cá nhân hóa cho 
nhóm đối tượng mục tiêu của chiến dịch đó, tại 
thời điểm đó. Ta có công thức tương đối là:

(Trong đó, Campaign Insights là một sự thật 
ngầm hiểu về người tiêu dùng trong một 
chiến dịch truyền thông cụ thể.)

Insights for Execution chính là hệ thống In-
sight được nhãn hàng sử dụng để lên chiến 
lược thực thi ngoài thị trường. Giai đoạn 
thực thi này bao gồm các chiến dịch truyền 
thông sáng tạo, các hoạt động thu hút và 
thay đổi hành vi người mua tại điểm bán, 
các hoạt động “đẩy hàng” vào siêu thị hay 
các cửa hàng tạp hóa. Tương ứng với mỗi 
đối tượng liên quan, nhãn hàng cần phải tìm 
ra những Insight riêng biệt để “chinh phục” 
họ, từ đó đạt được mục tiêu Marketing của 
mình. Chúng ta sẽ bắt đầu với một khái niệm 
đã rất quen thuộc với các Marketer dù mới 
vào nghề hay đã “lăn lộn” lâu năm – Con-
sumer Insights.

3.1. INSIGHTS FOR EXECUTION BAO 
GỒM NHỮNG LOẠI INSIGHT NÀO? ?

Consumer Insights for 
Communication

=
+Consumer Insights 

for Strategy
Campaign Insights
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Để dễ dàng hình dung mối tương quan 
giữa các khái niệm tương đối phức tạp 
này, hãy theo dõi một ví dụ về một chiến 
dịch truyền thông của nhãn hàng X-men 
trong phần cuối của bài viết nhé.

 - Shopper Insights là sự thấu hiểu 
mong muốn, suy nghĩ, hành vi của người 
mua hàng tại điểm bán. Tâm lý của họ 
rất khác với tâm lý của người tiêu dùng 
(người trực tiếp sử dụng sản phẩm). 
Shopper có thể mua hàng tại kênh nào, 
quan tâm đến giá cả như thế nào, trưng 
bày có đẹp mắt không, có hoạt động khu-
yến mại, tặng kèm gì khi mua hàng hóa 
không? Shopper Insights giúp nhà lập kế 
hoạch xây dựng chiến lược giá và chiến 
lược xúc tiến tại điểm bán.

 - Customer Insights là sự thấu hiểu 
khách hàng, ở đây là nhu cầu doanh 
số, lợi nhuận của các chủ sở hữu kênh 
bán hàng truyền thống (tạp hóa, chợ…) 
và kênh bán hàng hiện đại (siêu thị, cửa 
hàng tiện lợi…) để xây dựng chiến lược 
phân phối sản phẩm.

và được “cộng đồng đàn ông X-men” 
đón nhận nồng nhiệt, đặc biệt là mẫu 
quảng cáo X-Mission năm 2007. Bạn 
đọc có thể xem lại quảng cáo này tại: 
http://bit.ly/XmenSoap

TVC quảng cáo 45s với những thước 
phim rất gay cấn và đắt giá đã “kể” rất 
thành công câu chuyện giải cứu con 
tin của “điệp vụ X”, biểu tượng cho 
người đàn ông X-men. Không phải 
ngẫu nhiên mà ở những giây đầu tiên, 
máy quay đã “lia” qua cảnh anh chàng 
điệp vụ trong phòng tắm với body nam 
tính, và sau đó anh ta xuất hiện tại địa 
điểm bắt cóc với những pha hành 
động mau lẹ, quyết liệt và thông minh. 
X-men đã rất thấu hiểu mong muốn 
xây dựng hình tượng người đàn ông 
có chút gì đó anh hùng, và đặc biệt 
không chỉ khỏe mạnh về mặt thể chất 
mà còn sở hữu một cái đầu lạnh của 
đàn ông Việt. Campaign Insights này 
hoàn toàn được phát triển từ Con-
sumer Insights for Strategy mà X-men 
đã sử dụng trong chiến lược dài hạn 
của nhãn hàng. 

Theo khảo sát của A.C Nielsen, trong 
tháng 1/2007, X-Mission được người 
xem nhớ thứ hai, sau quảng cáo Com-
fort với nhân vật Andy và Lili. Trong 
tháng 3/2007, X-Mission không còn 
xuất hiện trên truyền hình, tuy nhiên 
quảng cáo này vẫn xếp thứ tư trong 
danh sách phim quảng cáo được 
nhiều người ghi nhớ.

3.2. CASE STUDY VỀ TVC QUẢNG 
CÁO ĐỈNH CAO CỦA X-MEN
Trên thực tế, X-men không đầu tư nhiều 
ngân sách cho các hoạt động Above 
the line, vì vậy mật độ quảng cáo của 
X-Men không được liên tục và dày đặc 
trên các phương tiện truyền thông.  Tuy 
nhiên với Insight mạnh mẽ và sự sáng 
tạo trong truyền thông, TVC quảng cáo 
nào của X-men cũng đạt hiệu quả cao

Tóm lại, với case study thương hiệu 
X-men, chúng ta phân biệt khái niệm 
Consumer Insights như sau:

Consumer Insights for Strategy: 

Nam giới muốn thể hiện sức mạnh, và 
mùi hương là yếu tố quan trọng giúp 
họ làm điều đó. X-men tập trung vào 
mùi hương nam tính (phát triển sản 
phẩm) và định hướng truyền thông 
định vị Đẳng cấp đàn ông để thâm 
nhập vào thị trường. 

Campaign Insights: Đàn ông Việt 
Nam mong muốn xây dựng hình tượng 
mạnh mẽ về cả sức lực và trí lực.

Consumer Insights for Communi-

cation (Sự tổng hòa của 2 loại Insight 
trên): Dầu gội X-men với mùi hương 
nam tính sẽ giúp đàn ông Việt thể hiện 
hình ảnh mạnh mẽ, anh hùng, sở hữu 
một body nam tính và một cái đầu 
lạnh, tỉnh táo và thông minh.

TẠM KẾT:
Đây là một bài viết dài và không dễ đọc. Tuy nhiên, với sự nỗ lực truyền tải 
các kiến thức một cách rõ ràng và dễ hiểu nhất có thể, Tomorrow Marketers 
hi vọng bạn đọc có thể quan sát được bức tranh toàn cảnh tương đối phức 
tạp xung quanh khái niệm “Insight” tưởng như quen thuộc với các Marketers 
mà lại lạ lẫm. Insight, suy cho cùng, là sự thấu hiểu về bản chất tự nhiên của 
vạn vật, không chỉ người tiêu dùng, không chỉ người mua, không chỉ ngành 
hàng. Chúc các bạn sinh viên yêu thích Marketing và các Marketer trẻ luôn 
dồi dào cảm hứng trên hành trình chinh phục Insight  – những sự thật xấu xí 
nhưng đầy ma lực đến không ngờ, và tận hưởng cảm giác khoan khoái đến 
đỉnh điểm khi vô tình chạm được đến tầng sâu thẳm nhất của vạn vật. 
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BASIC KNOWLEDGE

communication

Insights

Hiểu nhanh về

Kim chỉ nam của những chiến 
dịch truyền thông quyến rũ

Communication Insights (hay Insight trong truyền thông) 
là những Insight sử dụng trong các hoạt động truyền 
thông thương hiệu. Đây là những hiểu biết sâu sắc của 

Marketer về ngành hàng, người tiêu dùng và chính bản thân 
thương hiệu để định hướng cho các chiến dịch truyền thông 
và quảng bá thương hiệu.I

n
s
i
g
h
t

Không giống như Insight cho chiến 
lược (thường là một loạt các gạch 
đầu dòng về thị trường khách hàng, 
sản phẩm…), Insight cho truyền thông 
thường đơn giản, ngắn gọn và nói từ 
ngôn ngữ người tiêu dùng. Một Insight 
hay sẽ khiến bạn thốt lên “WOW” khi 
nghe và tác động nhiều đến cảm xúc 
của bạn hơn là những thông tin sản 
phẩm. 

Một ví dụ về một Insight hay có thể 
kể đến là Insight của Dove: “Phụ nữ 
ai cũng đẹp, nhưng họ quá chú ý 
đến những điểm không thích của bản 
thân mà quên đi nét đẹp riêng có của 
mình”. Với Insight này, Dove đã xây 
dựng chiến dịch truyền thông nổi tiếng 
thế giới với thông điệp: “Bạn đẹp hơn 
những gì bạn nghĩ” (bạn có thể tìm 
thấy link video quảng cáo ở cuối bài). 
Vậy tại sao và từ đâu mà Dove có thể 
tìm ra Insight này?
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Một Communication Insights là tổng 
hợp của ba sự thật (Truth): Sự thật về 
ngành hàng (Category Truth); Sự thật 
về thương hiệu (Brand Truth) và Sự thật 
về người tiêu dùng (Consumer Truth). 
Ba sự thật này như ba phễu lọc để lựa 
chọn Insight phù hợp và dĩ nhiên, một 
Insight truyền thông tốt phải được xây 
dựng dựa trên cả ba sự thấu hiểu này.

Thành phần của một Communication Insights

C A T E G O R Y  

T RUT H  

B R A N D  

T RUT H  

I N S I G H T  

C O N SUM ER  

T RUT H  



Có rất nhiều Insight để lựa chọn, nhưng 
với Category Truth, đây là cách giới hạn 
để Insight bạn thu được không bị lan man 
và hời hợt, không đúng đặc điểm ngành 
hàng. Brand Truth là điểm khác biệt của 
thương hiệu bạn với các thương hiệu 
khác, giúp các hoạt động truyền thông 
mô tả đúng đặc điểm thương hiêu, và là 
nền móng giúp chiến dịch khiến người 
tiêu dùng nhớ tới cũng như nhận ra 
thương hiệu của bạn so với đối thủ. Và 
cuối cùng Consumer Truth, sự thấu hiểu 
tường tận về người tiêu dùng, là những 
sự thật mà người tiêu dùng có thể nhìn 
thấy mình ở trong đó.

B R A N D  

T R U T H  

C A T E G O R Y  

T R U T H  

CONSUMER 

TRUTH 

D O V E  

“ S K E T C H E S ”  

Beauty category
Make‐up seemed to be the only 
way make women more beau9ful 

Women always look at  
their imperfec9on, 
others don’t  

Unleashing women 
real beauty 

Để dễ hiểu hơn, chúng ta sẽ 
quay trở lại với ví dụ Insight của 
Dove. Insight này cũng dựa trên 
ba sự thật kể trên:

 - Consumer Truth: Phụ nữ bị 
mặc cảm với những điểm không 
hoàn hảo của bản thân trong khi 
người khác không để ý đến điều 
đó

 - Category Truth (Personal 
Care): Trang điểm dường như là 
cách duy nhất để phụ nữ trở nên 
đẹp hơn (che đi những khuyết 
điểm của mình).

 - Brand Truth: Dove muốn giải 
phóng những vẻ đẹp thật sự của 
người phụ nữ.

Có một vấn đề mà các bạn sinh 
viên, hoặc những người mới 
bắt đầu hay gặp phải khi tìm In-
sight truyền thông đó là thường 
không quan tâm đến Catego-
ry Truth và Brand Truth. Bạn có 
thể có những ý tưởng rất sáng 
tạo, nhưng nếu thiếu hiểu biết 
về ngành hàng, và đi xa với 
thương hiệu bạn đang làm, dần 
dần các hoạt động truyền thông 
sẽ giống như đang đi quảng bá 
cho thương hiệu “bạn” của bạn 
vậy (đối thủ).

Cách tìm Communication Insights chất lượng:

Kết:

Insight sẽ phải xuất phải từ thực tế, từ 
quan sát của Marketer, những thông tin 
này bạn có thể thu thập được khi làm 
nghiên cứu thị trường. Dĩ nhiên công 
việc của bạn sẽ không dừng lại ở đó, 
bạn sẽ phải liên tục đào sâu với những 
câu hỏi tại sao, như thế nào, để làm gì? 
Hãy liên tục hỏi, liên tục đào đến khi nào 
bạn gặp được một câu trả lời khiến bạn 
phải “WOW” khi nói lên.

Những lập luận, phân tích của bạn cũng 
phải dựa vào hoàn cảnh, vì ở trong 
những hoàn cảnh khác nhau, hành 
động và cảm xúc của con người cũng 
khác nhau. Bạn cũng nên nhìn nhận vấn 
đề dưới những góc nhìn khác nhau, 
ví dụ như thay vì nhìn dưới góc nhìn 
người trực tiếp sử dụng sản phẩm của 
bạn, bạn có thể suy nghĩ theo hướng 
của người hay đi mua hộ sản phẩm cho 
người khác. Một góc nhìn đột phá sẽ 
cho bạn những ý tưởng đột phá.

Có thể nói, Communication Insights là 
những Insight quen thuộc nhất đối với 
các Marketer, bởi chúng ta đã tiếp xúc 
quảng cáo, truyền thông từ ngày còn bé 
và nó cũng xuất phát từ những sự thật 
rất gần xung quanh mỗi người. Vậy nên, 
để có những Insight đắt giá, Marketer 
nên có nhiều trải nghiệm, có những góc 
nhìn đa chiều, vốn hiểu biết rộng và giàu 
cảm xúc để mài giũa độ nhạy bén của 
bạn khi cần tìm những vấn đề mới.

Quảng cáo của Dove: http://bit.ly/CaseStudyDove

“Một ý tưởng sáng tạo 
nhưng không quan tâm đến 
Category Truth hay Brand 
Truth sẽ định hướng các 
hoạt động như đang quảng 
bá thương hiệu cho đối thủ.”
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PHÂN DẠNG DỮ LIỆU 
ĐỊNH LƯỢNG

BƯỚC ĐẦU TIÊN ĐỂ TÌM RA INSIGHT

Sau khi hoàn thành việc thu thập thông tin, việc phân tích và xử 
lý cả núi dữ liệu hiện có là cả một thách thức mới. Để tìm ra 
được Insight chất lượng, phù hợp với bài toán của sản phẩm, 

Marketer phải có tư duy logic nhạy bén, tỉ mỉ với những con số và 
hiểu rõ về những dữ liệu mà mình đang có. Có 2 dạng dữ liệu chính 
gồm dữ liệu phi thông số - trình bày thông tin định tính, sử dụng số 
để biểu diễn kết quả thông tin và dữ liệu thông số - trình bày thông 
tin số. Bên dưới mỗi dạng lớn này chia ra thành 2 dạng nhỏ hơn. 
Bài viết này sẽ giúp các bạn phân loại các dạng dữ liệu, hiểu về 
tính chất, đặc điểm, mục đích sử dụng của chúng và trình bày kết 
quả ra sao cho dễ quan sát.

Trước tiên chúng ta sẽ bắt đầu với 2 dạng dữ liệu phi thông số.

ADVANCE KNOWLEDGE DỮ LIỆU DANH NGHĨA (NOMINAL DATA)
Dạng dữ liệu đầu tiên của nhóm phi thông số đồng 
thời cũng là thông tin dạng cơ bản nhất -  dữ liệu 
danh nghĩa -  mô tả những thông tin miêu tả đặc tính 
cá nhân, riêng biệt của đối tượng tham gia nghiên 
cứu, ví dụ như giới tính, nghề nghiệp, sở thích, v.v.. Vì 
những thông tin này là thuần định tính vậy nên những 
dữ liệu này không dùng cho các phép tính toán. Để 
định lượng dữ liệu dạng này, ta thường biểu thị chúng 
dưới dạng tần số hoặc phần trăm và biểu diễn trên 
biểu đồ dạng quạt cột, hay cột trồng.

Dữ liệu danh nghĩa sẽ cho chúng ta câu trả lời cho 
những câu hỏi về đối tượng khách hàng mục tiêu hay 
xác định những nhu cầu, khó khăn chính của khách 
hàng thông qua tỉ lệ % các đáp án họ lựa chọn.

Theo như biểu đồ thống kê ở dưới, các lựa chọn như 
“Kinh tế/Kinh doanh”, “Kỹ thuật/Công nghệ thông tin/
Khoa học tự nhiên”, v.v.. là các dữ liệu danh nghĩa, 
các tỉ lệ phần trăm đi kèm là giá trị của các dữ liệu 
đó. Dựa vào giá trị, ta có thể kết luận lực lượng sinh 
viên trong khối ngành kinh tế là đối tượng chủ yếu của 
cuộc khảo sát này. 

Hình 1: Thống kê chuyên ngành sinh 
viên theo học – trích từ “Student Gate 
Survey 2015” của Nielsen
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DỮ LIỆU THỨ BẬC (ORDINAL DATA)
Đúng như tên gọi, dữ liệu thứ bậc mô tả thông tin 
xếp hạng trong một danh sách các vấn đề được đề 
cập. Ngoài ra, dữ liệu dạng này còn mô tả thái độ, 
tầm quan trọng của sản phẩm, dịch vụ, hay mức độ 
thoả mãn, tần suất sử dụng của khách hàng. Ví dụ 
như với câu hỏi: “Bạn đánh giá thái độ phục vụ của 
nhất viên thế nào?”, câu trả lời có thể là: rất tệ - hơi 
tệ - bình thường – tốt – rất tốt. Có thể nhận ra từ 
ví dụ này độ khác biệt, hay khoảng cách giữa các 
mức trong câu trả lời không được xác định. Vậy nên, 
cũng giống như dạng dữ liệu phi thông số đầu tiên, 
ta chỉ có thể định lượng câu trả lời thông qua tần 
suất và tỉ lệ phần trăm.

Dữ liệu thứ bậc thể hiện đánh giá của khách hàng về 
một thương hiệu trong một danh sách cho sẵn hay 
thể hiện vấn đề chính của họ là gì và trải nghiệm của 
họ đối với sản phẩm, dịch vụ như thế nào.

Hình 2: Theo Buzzmetrics

Hình 3

Từ ví dụ ở bên, có thể thấy các 
đánh giá của khách hàng về thức 
ăn ngon, không gian đẹp, v.v.. là 
dữ liệu dạng danh nghĩa, còn dữ 
liệu thứ bậc được thể hiện dưới 2 
dạng: Mức độ hài lòng của khách 
hàng (tích cực - trung lập - tiêu 
cực) và thứ bậc của các thương 
hiệu cà phê “tích cực” đối với 
khách hàng (Highlands số 1, Star-
bucks số 2 và Trung Nguyên số 
3).

Bên cạnh đó, có luồng ý kiến khác 
cho rằng ta có thể định lượng 
những giá trị khác (như trung 
bình, trung vị (*),v.v..) bằng cách 
gán các câu trả lời theo thang 
điểm (1 – 5; 1 – 10). Cần chú ý khi 
làm theo cách này, ta phải biết rõ 
ý nghĩa của câu trả lời, mục đích 
của việc tính toán và coi nó như 
những dữ liệu dạng khoảng (sẽ 
được trình bày dưới đây).

“Độ chênh lệch giữa các mức 
trong câu trả lời không được 
xác định. Đây là điểm khác 
biệt chính giữa dữ liệu thứ 

bậc và dữ liệu khoảng.”
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DỮ LIỆU THÔNG SỐ THỨ NHẤT: DỮ LIỆU KHOẢNG (INTERVAL DATA)
Đây là dữ liệu thông số đầu tiên được đề cập, 
và cũng là viên gạch nối giữa dữ liệu thông số 
và phi thông số. Dữ liệu khoảng mô tả thông tin 
theo miền giá trị. Ví dụ, với câu hỏi: “Bạn hay 
online vào thời gian nào?”, câu trả lời có thể là: 
6.00 – 8.00; 11.30 – 13.00; 20.00 – 23.00.

Đặc điểm của dạng dữ liệu này là khoảng cách 
giữa các mức trong câu trả lời có thể không 
bằng nhau nhưng đều được xác định cụ thể.

Dữ liệu dạng này còn được dùng để đánh giá 
dưới dạng thang số. Ví dụ, với câu hỏi: “Bạn đánh 
giá thái độ phục vụ của nhân viên Starbucks Việt 
Nam như thế nào?” Câu trả lời sẽ được gán với 
thang điểm và có kết quả như sau:

Mức độ Tệ Hơi tệ Bình 
thường

Tốt Rất tốt

Thang 
điểm

1 2 3 4 5

Số người 
đánh giá

4 5 15 21 10

“Khoảng cách giữa các 
mức trong câu trả lời 

đều được xác định.”

Từ kết quả trên, bạn có thể tính ra được số điểm trung bình là 3.5. Đây là điểm 
đánh giá trung bình của 55 khách hàng tham gia đánh giá và nó có nghĩa nhân 
viên của quán có chất lượng phục vụ ở giữa mức bình thường và tốt.

Với câu trả lời như trên, người hỏi mặc định độ khác biệt giữa các mức là 
một. Như vậy, khi phân tích, ta có thể dễ dàng tính các giá trị khác như độ lệch 
chuẩn (**), trung bình hay trung vị. Kết quả của dữ liệu dạng này để dễ đánh 
giá thường được trình bày dưới dạng bảng số hoặc cột trồng như dưới đây.

Hình 4-5: Thống kê trích từ “Student Gate Survey 2015” của Nielsen
Chú thích:
(*) Trung vị: là giá trị nằm giữa trong một phân bố, sao cho ½ phân bố có giá trị bé hơn hoặc 
bằng, 1/2 còn lại có giá trị lớn hơn hoặc bằng giá trị đó.
(**) Độ lệch chuẩn: là đại lượng thống kê mô tả thể hiện độ chênh lệch giữa giá trị tức thời 
và giá trị trung bình trong dữ liệu.
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DỮ LIỆU TỈ LỆ (RATIO DATA)
Dạng dữ liệu này dùng để mô tả thông 
tin hoàn toàn dưới dạng số, ví dụ: số lần 
mua sản phẩm; lượng sản phẩm tiêu 
thụ trong 1 tháng; doanh thu; lợi nhuận; 
v.v… Dữ liệu tỉ lệ được sử dụng để tính 
toán tỉ lệ các giá trị đo lường, ví dụ: tỉ lệ 
thu nhập theo đầu người, tỉ lệ sản phẩm 
được bán trên số cửa hàng tạp hoá, 
v.v... Đây là thang đo đạt được mức độ 
đo lường cao nhất, nó bao hàm cả khả 
năng phản ánh khoảng cách, thứ tự và 
biểu danh. Đây cũng là dạng dữ liệu 
chặt chẽ, mang tính chính xác tuyệt đối 
nên được dùng trong các câu hỏi định 
lượng và rất ít khi được dùng để hỏi về 
các vấn đề định tính. 

“Dữ liệu tỉ lệ rất ít 
được dùng để hỏi các 
vấn đề định tính do 
tính chính xác tuyệt 

đối của nó.”

Hình 6

Vì bản chất là những con 
số nên dạng dữ liệu này đa 
phần được trình bày theo 
dạng bảng số, hoặc biểu đồ 
dạng cột, đường, tuỳ theo 
tính chất và số các tiêu chí 
đánh giá nhiều hay ít.

Hình 7

Hình 8
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CASE STUDY MINH HOẠ:

TẠM KẾT:

Sau khi nắm vững những kiến thức có 
phần lý thuyết và trừu tượng, cách tốt 
nhất để các bạn có thể hiểu sâu và ghi 
nhớ những gì mình đã đọc là thực hành 
chúng với một bản báo cáo thực tế. Dưới 
đây là bản báo cáo kết quả nghiên cứu 
nội dung được thảo luận trên mạng xã hội 
về thị trường cà phê chuỗi tại Việt Nam, 
trong đó tập trung vào những thương 
hiệu giá trung bình trích từ báo cáo của 
Buzzmetrics. Mục tiêu của nghiên cứu là 
tìm hiểu chiến lược của các chuỗi cửa 
hàng và đánh giá của người tiêu dùng 
đối với các hoạt động, chương trình của 
thương hiệu đó. Nhiệm vụ của các bạn 
là phân loại những loại dữ liệu có trong 
ảnh dưới đây và chỉ ra tình hình của top 
3 thương hiệu trong danh sách. Đáp án 
sẽ được in ở cuối bài viết. Chúc các bạn 
thành công.

Insight chất lượng luôn ẩn khuất trong 
những con số của những bản báo cáo, 
bảng số liệu nghiên cứu thị trường. Dĩ 
nhiên việc tìm ra những Insight này sẽ 
không dừng lại ở việc hiểu dữ liệu như 
trên, mà để thành thục và thu về những kết 
quả như ý, các Marketer phải nắm vững 
nhiều phương pháp phân tích khác nhau 
và mất nhiều năm làm việc. Với cùng một 
bản số liệu, tuỳ vào độ nhạy bén các bạn 
có thể “đào” được những thông tin ở “độ 
sâu” khác nhau, quan trong là với từng 
dạng dữ liệu, bạn trình bày như thế nào 
để dễ đọc, dễ hiểu, dễ “đào” thông tin. 
Hy vọng với 4 dạng dữ liệu nêu trên các 
bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc tổng hợp 
và xử lý dữ liệu, từ đó tìm được những 
Insight đủ “chất” cho các hoạt động Mar-
keting của các bạn sau này.

“Để tìm ra được Insight thực sự đằng sau những con số, các Marketer cần nắm vững nhiều phương pháp phân tích khác nhau và mất nhiều năm làm việc.”

Hình 10

Hình 9

Đáp án:
Phân loại dữ liệu:

 - Dữ liệu danh nghĩa: Các kênh thảo luận (platform); Các hoạt động được thảo luận nhiều trên social media; Khách 
hàng nói gì về thương hiệu (biểu đồ cột ngang).

 - Dữ liệu thứ bậc: Khách hàng nói gì về thương hiệu (biểu đồ hình quạt).
 - Dữ liệu tỉ lệ: Số lượng và thị phần thảo luận của các thương hiệu.

Đánh giá top 3 thương hiệu:
 - Kênh thảo luận chính của cả 3 thương hiệu đều Facebook với xấp xỉ 98%.
 - Các hoạt động chính là Chương trình khuyến mại và giới thiệu sản phẩm vào các ngày lễ, đặc biệt. Đối với Passio 

có sự khác biệt khi có thêm các mini game và Đêm nhạc Acoustic.
 - Các thương hiệu đa phần được đánh giá tốt bởi khách hàng. Passio nhận thêm phản hồi tích cực về các chương 

trình khuyến mại hấp dẫn, trong khi đó của Urban Station là không gian đẹp. Ngược lại, Effoc gặp vấn đề khi có 1 bộ phận 
phản hồi tiêu cực về thức uống không ngon và giá cao.
Nguồn tham khảo dữ liệu: http://bit.ly/BuzzMetrics

Hình 12

Hình 11
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Case study

-Jeremy Bullmore- 

“Why is a Good Insight Like a Refrigerator?
Because the moment you look into it, a light comes on.”



CASE STUDY

& CHIẾN LƯỢC MARKETING BẰNG

NỖI SỢ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

masan consumer

Mới đây, để quảng cáo cho dòng sản phẩm cà phê hòa tan mới ra 
mắt, thương hiệu Vinacafe của Masan Consumer đã sáng tạo ra 
một quảng cáo đúng với thông điệp xuyên suốt "cà phê làm từ cà 

phê" mà thương hiệu định vị từ trước. Mặc dù thông điệp này đã được 
Vinacafe triển khai từ năm 2013 nhưng những hoạt động branding chưa 
tạo được những tác động đáng kể. Tuy nhiên, với quảng cáo có vẻ "cố ý 
bị lỗi" lần này, Vinacafe đang gây được sự quan tâm lớn từ phía người 
tiêu dùng, giới báo chí lẫn giới Marketing. Trên thực tế, đây chỉ là một 
trong không ít lần Masan Consumer sử dụng chiến lược Marketing dựa 
trên nỗi sợ để đánh bóng thương hiệu, vượt mặt đối thủ và làm khuynh 
đảo thị trường.
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Trong một thế giới rộng lớn và 
đầy rẫy áp lực, với hàng biển tin 
tức về de dọa khủng bố, các cuộc 
đảo chính, cháy rừng, động đất, 
lũ lụt, bạo lực, thực phẩm bẩn… 
ồ ạt tấn công chúng ta mỗi ngày; 
thì nỗi sợ và cảm giác bất an là 
những loại cảm xúc thường trực 
trong tâm trí người tiêu dùng. Mặc 
dù là loại cảm xúc tiêu cực, tuy 
nhiên không thể phủ nhận rằng 
nỗi sợ là một trong những động 
lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy người 
tiêu dùng mua hàng và kết nối 
lâu dài với thương hiệu. Cụ thể 
hơn, những thương hiệu khơi gợi 
được cảm xúc liên quan đến nỗi 
sợ sẽ tạo ra một sợi dây liên kết 
bền chặt với những người tiêu 
dùng nghĩ rằng họ sẽ không thể 
an toàn nếu không mua sản phẩm 
thường xuyên. Câu hỏi đặt ra là 
nỗi sợ tác động đến nhận thức và 
quyết định hành động của khách 
hàng như thế nào?

Nghiên cứu về tâm lý học chỉ ra 
rằng có 2 yếu tố chi phối cách mà 
chúng ta cảm nhận về một sự sợ 
đe dọa:

 - Khả năng tổn thương được 
thừa nhận (Perceived Vulnerabili-
ty): một khía cạnh tâm lý phản ánh 
nhận thức của chúng ta về khả năng 
xảy ra một mối đe dọa sức khỏe hay 
khả năng phát triển của một vấn đề 
sức khỏe. Nói cách khác, yếu tố này 
khiến chúng ta tự hỏi “Điều đó có 
khả năng gây hại đến chúng ta như 
thế nào?” Ví dụ: khả năng gây ung 
thư phổi của thuốc lá là trên 90%. 

 - Mức độ nghiêm trọng được 
thừa nhận (Perceived Severity): 
khía cạnh này phản ánh nhận thức 
của con người về ý nghĩa hay mức 
độ nghiêm trọng của vấn đề đe dọa 
trên. Yếu tố này khiến chúng ta tự 
hỏi: “Điều đó sẽ gây hại cho chúng 
ta như thế nào?”. Ví dụ: ung thư da 
có thể dẫn đến tử vong.

 -
Nhưng 2 yếu tố này chưa đủ 
để khiến con người hành động.     
Nghiên cứu chỉ ra rằng có 1 nhân 
tố thứ ba đóng vai trò quan trọng 
trong quyết định của con người 
về việc có phòng tránh nỗi sợ đó 
hay không, đó là tính hiệu quả (Ef-
icacy). Tính hiệu quả là khía cạnh 
nhận thức của người tiêu dùng về 
việc họ có thể làm gì để đối phó 
với nỗi sợ. Nếu họ cảm thấy hoàn 
toàn bất lực, họ sẽ không làm gì 
cả. Ví dụ, khi một bệnh nhân phát 
hiện ra bệnh ung thư của mình 
chuyển sang giai đoạn cuối, một 
trong những biểu hiện phổ biến 
nhất của họ là ngừng chiến đấu 
với căn bệnh và chấp nhận số 
phận, chờ đợi cuộc sống kết thúc.

Nỗi sợ - khía cạnh tâm lý giúp khám phá những Consumer        Insights mạnh mẽ 

Các thương hiệu đã tận dụng rất 
tốt 3 yếu tố tâm lí này để “giáo 
dục” người tiêu dùng về một nỗi 
sợ nào đó: về khả năng mà vấn đề 
đó ảnh hưởng đến sức khỏe của 
họ, về mức độ nghiêm trọng của 
ảnh hưởng, và “trưng “ ra trước 
mắt người tiêu dùng một giải 
pháp hữu hiệu để nhanh chóng 
lấy lại cảm giác an toàn: mua 
sản phẩm! Các chiến dịch quảng 
cáo của Lifebuoy luôn đi kèm với 
thông điệp rửa tay bằng xà phòng 
Lifebuoy sẽ giúp bạn phòng tránh 
10 loại vi khuẩn gây hại đến sức 
khỏe lan truyền qua tay; Listerine, 
loại nước súc miệng thống trị thị 
trường khi quảng cáo “chứng hôi 
miệng là nguyên nhân khiến bạn 
cô đơn và không kiếm được bạn 
đời”; hay một case study điển 
hình của công ty Việt Nam là đại 
gia Vingroup cũng đã rất nhanh 
chân tận dụng nỗi sợ hãi ngày một 
gia tăng của công chúng về thuốc 
bảo vệ thực vật được sử dụng 
trong việc trồng rau để cho ra đời 
thương hiệu rau sạch Vineco...

Tuy nhiên, chiến lược Marketing 
dựa trên nỗi sợ này không phải 
luôn hiệu quả ở mọi thời điểm, mọi 
ngành hàng. Masan Consumer - 
một trong những công ty FMCG 
áp dụng chiến lược này một cách 
“thuần thục” trong hơn 9 năm qua 
với nhiều thương hiệu của mình 
đã trải qua những chiến thắng và 
cả những thất bại cay đắng.

“nhân tố tác động đến quyết định của con người là việc nhận thức họ có thể làm gì để đối phó với nỗi sợ. Nếu họ cảm thấy hoàn toàn bất lực, họ sẽ không làm gì cả.”
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Nước tương Tam Thái Tử và tuyên bố “nước tương không có 3-MCPD”.
Tháng 7/2005, nước tương Chinsu tại châu Âu bị 
cáo buộc có chứa 3-MCPD (một loại độc tố sinh ra 
trong quá trình lên men đậu nành để sản xuất nước 
tương, có khả năng gây ung thư) quá nồng độ cho 
phép. Tại Việt Nam, cộng đồng cũng bắt đầu lo lắng 
về loại độc tố này. 

Trong lúc người tiêu dùng hoang mang vì nhiều 
nhãn hiệu nước tương uy tín lâu năm cũng bị kết 
luận là có chứa 3-MCPD, hàng trăm cơ sở nước 
tương lớn nhỏ bị đóng cửa, tháng 9/2007, Masan 
ra mắt sản phẩm Tam Thái Tử với khẩu hiệu “nước 
tương không có 3-MCPD”, đồng thời tuyên bố trao 
thưởng 1 tỉ đồng cho ai tìm thấy chất độc này trong 
sản phẩm của họ. 

Masan đã rất thành công khi áp dụng mô hình 3 
yếu tố tâm lý để chèo lái hành vi dựa trên nỗi sợ 
ung thư của người tiêu dùng. Tận dụng thời điểm 
báo chí đồng loạt đăng tải các bài viết, nghiên cứu 
khoa học về nguy cơ gây ung thư của hợp chất    
3-MCPD khiến người tiêu dùng lo lắng, và họ 
nhận thức được rằng khả năng gây ung thư của 
chất này là rất cao (họ không cần biết chính xác 
là bao nhiêu và gây ra ung thư loại gì); còn mức                   
độ nghiêm trọng của ung thư như thế nào thì có 
lẽ không phải bàn cãi; Masan tung ra một “chiếc 
phao” cứu người tiêu dùng - nước tương Tam Thái 
Tử không có 3-MCPD, đồng nghĩa với không ung 
thư, đồng nghĩa với an toàn.

Đến nay, theo các báo cáo đo lường bán lẻ, gần 
80% thị trường nước tương đã nằm trong tay Tam 
Thái Tử.  Nước tương cũng đóng góp 23,7% trong 
cơ cấu doanh thu của Masan.

Hạt nêm không bột ngọt Chinsu – chiến lược nỗi sợ “phản chủ”
Thị trường hạt nêm từ năm 2008 (và cho 
đến hiện nay)  hầu như nằm hoàn toàn 
trong tay 4 thương hiệu: Knorr (Unilever), 
Maggi  (Nestle), Aji Ngon (Ajinomoto) và 
Chinsu (Masan Food). Theo khảo sát của  
Công ty Nghiên cứu Thị trường TNS, 27% 
hộ gia đình thành thị quan tâm đến việc chi 
tiêu cho gia vị. Công ty này còn dẫn chứng 
93% người tiêu dùng thích sử dụng những 
loại gia vị có nguồn gốc tự nhiên hơn. Vì 
thế, “marketing dựa trên nỗi sợ hãi” một 
lần nữa có thể là giải pháp tối ưu.

Trong khi Knorr chọn thông điệp “hạt nêm 
từ thịt”,  Maggi chọn “đậm đà vị thịt”, Aji 
Ngon là “ngon từ thịt, ngọt từ xương”, 
Chinsu đã chọn khẩu hiệu “hạt nêm không 
bột ngọt”. Theo Viện Vệ sinh Y  tế Cộng 
đồng các loại hạt nêm phổ biến hiện nay 
có tỉ lệ bột ngọt khoảng 27-35%.

Thế nhưng, lần này họ đã vướng vào cái 
bẫy do chính họ giăng ra.  Mô hình 3 yếu 
tố tâm lý đã không được ứng dụng một 
cách toàn diên. Tại thời điểm những năm 
2005, chưa có nghiên cứu nào chỉ ra rằng 
liều lượng sử dụng của bột ngọt có thể 
ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử 
dụng, các chuyên gia y học chỉ khuyên 
rằng “Nếu quá nhiều, sẽ phản tác dụng”. 
Như vậy, mức độ nghiêm trọng của việc 
sử dụng bột ngọt chưa thực sự rõ ràng 
và đáng để người dùng phải lo lắng. Bên 
cạnh đó, trong khi tiêu tốn hàng chục tỉ 
đồng cho các hoạt động quảng bá “không 
bột ngọt” (có tên khoa học là chất điều vị 
621), hạt nêm Chinsu lại bị cáo buộc có sử 
dụng các chất điều vị khác là 627 và 631 
(được xem là loại “siêu bột ngọt”). Masan 
không chỉ khơi gợi sai vấn đề về sức khỏe 
mà còn đưa ra giải pháp được xem là ảnh 
hưởng nghiêm trọng hơn đến vấn đề sức 
khỏe người dùng.

Vì thế, dù tham gia thị trường từ năm 2004, 
nhưng đến năm 2009, hạt nêm Chinsu vẫn 
chỉ chiếm chưa đến 5% thị phần. Chiến 
lược đánh vào nỗi sợ của Masan lần đầu 
tiên nhận thất bại cay đắng.

Sai lầm của Masan là chưa xác 
định ảnh hưởng của bột ngọt 
trong hạt nêm và đưa ra giải 
pháp đi ngược thông điệp khi 
sử dụng chất “siêu bột ngọt” 

trong sản phẩm.
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Vinacafe – Vở “kịch” cà phê nguyên chất mới chỉ bắt đầu 
“Tại Vinacafe chúng tôi tin rằng “cà 
phê phải là cà phê”. Từ ngày 1/8, trong 
mỗi ly cà phê của Vinacafe là cà phê 
nguyên chất”. Đây là câu tiêu đề chiến 
dịch quảng cáo mới đây của Vinacafe. 
Mẫu quảng cáo này ngay lập tức nhận 
được vô số phản hồi trái chiều từ thị 
trường và cả giới Marketing.

Quay lại lịch sử, chiến lược Tái định 
vị với thông điệp “Cà phê phải là cà 
phê” đã được Vinacafe triển khai từ 
năm 2013. Tuy nhiên Vinacafe chưa 
tạo được tiếng vang, có lẽ do “cà phê 
sạch” vẫn chưa được đưa vào mối 
quan tâm cao độ của người tiêu dùng. 
Nhưng lần này, thời cơ chín muồi khi 
người tiêu dùng quan tâm hơn bao 
giờ hết về vấn đề sức khỏe và dinh 
dưỡng (mối quan tâm lớn nhất của 
người Việt Nam hiện nay theo báo cáo 
Market Pulse của Nielsen 2016), bằng 
cách tạo một cú sốc truyền thông bởi 
một “sự cố” có chủ ý, Vinacafe đang 
bước đầu thắng lớn khi không ai bỏ 
qua được thông điệp của họ.

Tất nhiên sự mạo hiểm này là có tính 
toán về giới hạn, do cà phê trộn đậu

đậu nành (vẫn an toàn cho sức khỏe) 
sẽ không gây phẫn nộ cao độ với 
người tiêu dùng như scandal C2 chứa 
chì gần đây. 

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, 
chính vì vấn đề cà phê trộn đậu nành 
vẫn an toàn cho sức khỏe, và việc 
uống cafe nguyên chất chỉ gợi lên một 
phong cách, một gu thưởng thức của 
nhóm những người sành về cà phê, vì 
thế nó sẽ không quá nghiêm trọng và 
ảnh hưởng đến đối tượng người tiêu 
dùng đại trà. Yếu tố “mức độ nghiêm 
trọng được thừa nhận” đã không xuất 
hiện một cách hoàn hảo ngay từ khâu 
chiến lược. Vì vậy, dù tận dụng đúng 
thời điểm và triển khai bằng những 
cách thức gây tranh cãi trong cộng 
đồng, lôi kéo truyền thông, khó có thể 
nhận định chiến lược Marketing dựa 
trên nỗi sợ sẽ một lần nữa giúp Ma-
san đánh bóng tên tuổi thương hiệu 
Vinacafe và tăng doanh số khủng, hay 
sẽ lại đi vào vết xe đổ của “người anh 
em” hạt nêm Chinsu. Hãy cùng chờ 
đợi những diễn biến tiếp theo!

Chiến lược marketing đánh vào nỗi sợ cần phải đặt lợi ích của người tiêu dùng lên hàng đầu và cân nhắc vấn đề đạo đức kinh doanh.

Tạm kết:
Nỗi sợ là một trong những khía cạnh tâm lý 
giúp các thương hiệu khám phá ra những 
Consumer Insights mạnh mẽ nhất và có tính 
thúc đẩy hành động rất cao từ phía người 
tiêu dùng. Tuy nhiên, không phải lúc nào 
việc thương hiệu khai thác nỗi sợ của khách 
hàng cũng thành công, nếu không có sự đầu 
tư chuẩn chỉnh ngay từ chiến lược định vị 
cho sản phẩm. Bên cạnh đó, các chiến lược 
Marketing đánh vào nỗi sợ hãi cần phải đặt 
lợi ích của người tiêu dùng lên hàng đầu, và 
phải cân nhắc về vấn đề đạo đức trong kinh 
doanh. Luôn tập trung vào giá trị đem đến 
cho khách hàng mới là thành công bền vững 
nhất. Masan Consumer, với những chiến 
thắng và chiến bại của họ, là bài học sâu sắc 
giúp các Marketer khám phá ra những động 
lực tâm lý thúc đẩy người tiêu dùng và tận 
dụng nó một cách hợp lí và có đạo đức.

(Tham khảo số liệu: Nielsen)
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Từ thấu hiểu khách hàng
đến xây dựng thương hiệu 
cuốn hút

Thành công của Starbucks là một trong những câu chuyện 
kì diệu nhất về kinh doanh trong suốt nhiều thập kỉ. Một 
cửa hàng nhỏ ven sông ở Seattle rốt cuộc lại lớn mạnh và 

phát triển nên hơn 17.400 cửa hàng trên khắp thế giới. Star-
bucks chính là một ví dụ tuyệt vời về một thương hiệu luôn cố 
gắng thấu hiểu khách hàng, từ đó tạo nên những bước nhảy 
vọt biến thương hiệu thành biểu tượng, và đưa thương hiệu vào 
cuộc sống.

CASE STUDY

Trong những năm 1980, khi 
nhắc tới cà phê, hầu hết 
mọi người đều nghĩ đến một 
thức uống đóng lon, chứ ít 
ai nghĩ đến cà phê nguyên 
hạt. Khi đó, Starbucks ra 
đời với hình thức bán lẻ 
hạt cà phê thượng hạng, 
và trở thành thánh đường 
của những người tôn thờ cà 
phê. Nhưng câu chuyện của 
Starbucks có lẽ sẽ không đi 
xa hơn một cửa hàng bán lẻ. 
và khó có thể nổi tiếng như 
bây giờ, nếu không có bước 
ngoặt vào năm 1983.

Bước ngoặt bắt đầu khi Howard Schultz - chủ tịch và 
giám đốc điều hành Starbucks - phát hiện ra mối quan 
hệ gần gũi cá nhân mà con người có thể có đối với cà 
phê trong một chuyến công tác tại Ý. Ông nhận ra điểm 
đặc biệt chung của các quán cà phê nơi đây chính là một 
không gian tương tác xã hội ấm áp, mang lại cảm giác 
thoải mái, gần gũi của một cộng đồng. Đây là một khía 
cạnh xã hội đặc biệt của cà phê mà người Mỹ đã bỏ qua. 

Khám phá quan trọng này đã lái Starbucks sang một 
hướng đi hoàn toàn mới - Howard trở về với tầm nhìn 
“tái tạo lại nét văn hóa cà phê Ý tại Mỹ”, biến Starbucks 
trở thành một trải nghiệm cà phê tuyệt vời, chứ không 
chỉ là một cửa hàng bán lẻ tuyệt vời.

starbucks - hơn cả cà phê ngon
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Tầm nhìn mà Schultz đặt ra đã đem lại sự khác biệt cho Star-
bucks. Quán thu hút khách hàng không chỉ bởi cà phê ngon, 
mà còn bởi sự cuốn hút của một nơi chốn thứ ba bên ngoài 
công sở và gia đình. Starbuck đã lựa chọn một Insight đắt 
giá để tập trung khai thác: “trong thế giới xô bồ bận rộn, 
người ta cần một chốn thứ ba thoải mái cho riêng mình, 
để trốn khỏi văn phòng mệt mỏi và căn nhà quen thuộc”. 
Lí giải kĩ hơn cho Insight này: trong bối cảnh nước Mỹ năm 
1990, người Mỹ có nguy cơ đánh mất mối tương tác xã hội 
thân thiện, vốn là một phần trong cuộc sống thường lệ ở 

Châu Âu. Các quán cà phê khi đó trở thành yếu tố trung tâm của 
bối cảnh xã hội Hoa Kì bởi chúng thỏa mãn nhu cầu về một điểm 
tụ tập an toàn, một địa chỉ công cộng thân thiện, nơi họ có thể bỏ 
qua các lo toan công việc gia đình, nghỉ ngơi và trò chuyện Đây là 
một nhu cầu vô cùng cần thiết, đặc biệt ở khu vực thành thị, nhà 
xã hội học Oldenburg đã viết về sự cần thiết của nơi chốn thứ ba 
trong cuốn sách của ông như sau: “Nếu không có những nơi như 
thế, khu vực thành thị không thể nuôi dưỡng những kiểu quan hệ 
và sự đa dạng trong tương tác trực cảm vốn là cốt lõi của cuộc 
sống thành phố. Con người sẽ mãi cô đơn trong các đám đông.”

“trong thế giới xô bồ bận rộn, người ta cần một chốn thứ ba thoải mái cho riêng mình, để trốn khỏi văn phòng mệt mỏi và căn nhà quen thuộc.”

Người Mỹ quá thiếu cảm giác 
cộng đồng, Starbucks đã nhận 
ra điều đó trong khi ít ai lúc 
đó nhận thấy được xu hướng 
xã hội này. Họ thích nghi bằng 
cách xây các cửa hàng lớn hơn, 
nhiều bàn hơn, thuê nhạc jazz 
đến chơi vào những dịp cuối 
tuần, tạo ra không gian và cảm 
giác bạn hữu. Họ thấu hiểu nhu 
cầu của xã hội này, và thắng lợi 
bởi biết nắm bắt cơ hội.

Cho đến nay, Starbucks vẫn 
luôn duy trì “chốn thứ ba” 
trong lòng khách hàng bằng nỗ 
lực tạo mối liên kết cảm xúc 
với họ. Lời hứa thương hiệu 
“khơi nguồn cảm hứng và nuôi 
dưỡng tinh thần con người – 
một người, một cốc cà phê và 
một tình hàng xóm vào một thời 
điểm” (to inspire and nurture the 
human spirit – one person, one 
cup, and one neighbourhood 
at a time) được Starbucks triển 
khai nhất quán trên mọi chiến 
lược, cụ thể trong chiến lược 
Marketing Mix:

 - Product: giữ vững cam kết 
về chất lượng sản phẩm ưu việt. 
Áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất 
khi thu mua, chế biến và phục vụ 
cà phê

 - Place: Starbucks tạo ra không 
gian đầy lôi cuốn, ngăn nắp, sạch 
sẽ với hệ thống ánh sáng được lắp 
đặt tỉ mỉ từng góc một. Starbucks 
hiểu chính xác làm thế nào để tăng 
chất lượng trải nghiệm cho khách 
hàng với chỉ một hành động đơn 
giản là uống cà phê. Khách hàng 
sẽ cảm nhận được được nhiều 
hơn chỉ là hương vị cà phê đơn 
thuần, một trải nghiệm đáng nhớ 
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và đọng lại là sự kết hợp tài 
tình của nhiều yếu tố ngoại 
cảnh: ánh sáng, âm nhạc,…
Mọi khía cạnh nhỏ nhất đều 
được suy xét thấu đáo và 
được sao chép mô phỏng như 
nhau ở khắp các quán Star-
bucks trên toàn thế giới. Chính 
sự nhấn mạnh vào trải nghiệm 
của khách hàng là một trong 
những nguyên do khiến Star-
bucks trở thành thương hiệu 
cà phê cảm xúc nhất toàn cầu.

 - People & Process: 
những nghệ nhân pha cà phê 
tại Starbucks không chỉ làm 
nên những tách cà phê tuyệt 
hảo, họ sẵn sàng trò chuyện 
với khách hàng về cách 
thưởng thức cà phê đúng 
cách và câu chuyện về các 
loại cà phê thượng hạng. Họ 
cũng được đào tạo để nhớ 
tên khách hàng, nhớ khẩu vị 
và câu chuyện của họ, để tạo 
mối liên kết cảm xúc mạnh mẽ 
giữa khách hàng và Starbucks.

 - Price: định mức giá cao 
nhằm định vị thương hiệu cao 
cấp.

 - Promotion: Starbucks 
luôn tập trung truyền tải giá 
trị cộng đồng, tính kết nối 
và những khoảnh khắc con 
người tại quán cà phê của họ.
Mới gần đây, năm 2014 Star-
bucks đã thực hiện một chiến 
dịch marketing toàn cầu nhằm 
gợi nhớ cho khách hàng về 
cách Starbucks kết nối con 
người suốt 40 năm qua. Chiến 
dịch “Meet me at Starbucks” 
với 220 giờ quay, được thực 
hiện bởi 39 nhà làm phim tại 
50 cửa hàng, đã ghi lại những 
khoảnh khắc chân thực, tự 
nhiên của khách hàng tại các 
quán cà phê Starbucks. Đoạn 
phim cho thấy những cuộc 
gặp gỡ trò chuyện mặt đối 
mặt có ý nghĩa như thế nào 
trong thời đại công nghệ số 
ngày nay. Cũng trong chiến 
dịch này, Starbucks đăng bộ 
ảnh mang tên #HowWeMet 
trên Instagram, khuyến khích 
mọi người chia sẻ câu chuyện 
khi họ đến Starbucks cùng 
nhau. Những câu chuyện này 
được lan tỏa đồng thời trên 
mạng xã hội Twitter, Tumblr 
và Facebook. 

Nhân viên Starbucks 
được đào tạo để nhớ 
tên, khẩu vị và câu 
chuyện của khách 
hàng để tạo liên kết 
cảm xúc mạnh mẽ giữa 

họ và thương hiệu.

Từ thấu hiểu khách hàng đến xây dựng thương hiệu mạnh mẽ
Starbucks có khả năng đạt được 
thành công như hôm nay bởi họ 
luôn cố gắng thấu hiểu và ưu tiên 
mối quan tâm của khách hàng 
lên hàng đầu. Họ truyền 
tải phương châm đó 
đến từng nhân viên, 
vạch ra chiến lược, 
tìm cách kết nối 
với khách hàng ở 
mức độ cảm xúc 
cá nhân, bằng sự 
quan tâm chân 
thành. Nhờ chú 
trọng vào việc 
làm phong phú 
trải nghiệm khách 
hàng, Starbucks 
không chỉ giữ chân 
được họ, mà còn tích 
lũy được sự tán thành 
ủng hộ, sự trung thành 
của những người yêu mến 
Starbucks.

Một ví dụ đơn giản về sự quan tâm 
trải nghiệm khách hàng: Starbucks 
nhận thấy rằng việc xếp hàng mua 

cà phê tốn quá nhiều thời gian 
cho khách hàng của họ, 

đặc biệt trong những 
giai đoạn cao điểm. 

Từ quan sát đó, năm 
2013 Starbucks cho 
ra đời ứng dụng 
Mobile Order & 
Pay áp dụng cho 
tất cả các cửa 
hàng tại Mỹ, cho 
phép khách hàng 
đặt cà phê qua 
điện thoại trên 

đường đi và lấy 
cà phê ở cửa hàng. 

Giải pháp tiết kiệm 
thời gian đưa ra từ In-

sight đáng giá này đã giúp 
Starbucks tăng 11% doanh 

thu trong năm 2013.
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Tại Việt Nam, khi mới gia nhập thị 
trường năm 2013, Starbucks đã 
ngay lập tức phải đối đầu với chuỗi 
cà phê có nhận biết thương hiệu 
khá tốt với người Việt như Highland 
Coffee, Coffee Bean & Tea,... Chưa 
kể gu cà phê ưa đậm của người 
Việt, văn hóa cà phê vỉa hè, cà phê 
phin ở khắp ngõ ngách cũng là 
một trở ngại cho Starbucks. 3 năm 
kể từ khi vào thị trường Việt Nam, 
nhưng sự phát triển của Starbucks 
vẫn khá chậm chạp so với các số 
lượng cửa hàng của các đối thủ. 
Theo một khảo sát do Financial 
Times Conidential Research thực 
hiện năm 2015 tại 5 nước ASEAN, 
trừ Singapore, Việt Nam là quốc gia 
duy nhất Starbucks không chiếm 
vị trí cao trong bảng xếp hạng các 
chuỗi cà phê được người tiêu dùng 
ghé thăm nhiều nhất.
Trong cuộc phỏng vấn với bà Patri-
cia Marques - tổng giám đốc Star-
bucks Việt Nam, về chiến lược cạnh 
tranh của Starbucks tại Việt Nam, 
bà cho rằng với một thị trường 90 
triệu dân như Việt Nam, vẫn có đủ 
chỗ cho mọi thương hiệu cà phê 
cùng phát triển. Về văn hóa và 
khẩu vị địa phương, bà nhận định 
hương vị cà phê truyền thống của 
Việt Nam đậm hơn, nhưng Star-
bucks vẫn sẽ giữ nguyên bản sắc 
hương vị của mình. Trong thời điểm 
này, vẫn còn quá sớm để biết quyết 
định giữ nguyên bản sắc hương vị 
có phải một chiến lược đúng đắn 
hay không. Liệu rằng một thương 
hiệu với kinh nghiệm chinh chiến 
đầy mình như Starbucks có thể 
vượt qua rào cản văn hóa và thấu 
hiểu khách hàng Việt thành công 
hay không?

(Trở ngại của Starbucks tại Việt Nam không chỉ từ đối 
thủ cạnh tranh, mà còn từ khẩu vị và văn hoá cà phê 
vỉa hè của người Việt)

Tạm kết:
Dù còn nhiều tranh luận và hoài nghi về sự phát triển của 
Starbucks, nhưng có một sự thật không thể phủ nhận 
là Starbucks đang sở hữu một vũ khí cực mạnh mà các 
thương hiệu cà phê tại Việt Nam hiện nay chưa có. Dù 
chuỗi Highland Coffee, Coffee Bean & Tea... có hình ảnh 
cao cấp, cửa hàng đẹp, vị trí đắc địa, Trung Nguyên nổi 
bật về hương vị cà phê đậm đà đúng gu người Việt, nhưng 
chưa thương hiệu nào có giá trị về cảm xúc mạnh mẽ như 
Starbucks. Starbucks khác biệt bởi cách thức thương hiệu 
“kể chuyện” với khách hàng: không chỉ là cà phê, mà còn 
là một phong cách sống. Và sợi dây cảm xúc này tuy rất vô 
hình, rất mong manh, nhưng là thứ khó rũ bỏ nhất. Hi vọng 
rằng Starbucks sẽ sớm bứt phá trong cuộc đua cà phê Việt 
với những lời giải độc đáo cho bài toán chiến lược dựa trên 
Insight mạnh mẽ về nơi chốn thứ 3 của mình.
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“đoán” insight của
5 quảng cáo ấn tượng năm 2016

Khi người tiêu dùng bị “bội thực” với các hình thức quảng cáo ở mọi nơi mọi lúc thì 
việc tạo ra những quảng cáo ấn tượng luôn là nỗi trăn trở của các nhãn hàng cũng 
như các Agency chuyên trách. Tuy nhiên, vẫn có những quảng cáo vô cùng xuất 

sắc và khiến những người tiêu dùng vô cùng ấn tượng và thích thú. “Trái tim của một 
chiến dịch quảng cáo hiệu quả chính là một Insight mạnh mẽ.” (Tạp chí Forbes). Trong 
bài viết này, các bạn hãy thử cùng TM tìm hiểu tại sao các quảng cáo này thành công 
và nó đã được xây dựng dựa trên sự thật ngầm hiểu gì của người tiêu dùng nhé. Sau đó 
các bạn hãy gửi câu trả lời về hòm mail: info@tomorrowmarketers.org, ban biên tập 
sẽ đăng tải những câu trả lời hay nhất kèm bình luận ở số tạp chí tiếp theo!

CASE STUDY

Festivalize your summer - pepsi max
Chắc hẳn ai cũng biết đến công ty F&B hàng đầu thế giới 
Pepsico với sản phẩm nổi tiếng Pepsi? Nhưng có ai đã 
từng nghe đến Pepsi Max? Đây là sản phẩm đồ uống giải 
khát không đường của PepsiCo, sản phẩm này được Pep-
si định vị: “maximum taste – no sugar” và được bán trên 
20 quốc gia trên toàn thế giới. Mùa hè năm 2016 này, họ 
chọn cho mình chiến dịch Truyền thông: Festivalize your 
summer với slogan: “There can be no better Festival than  
making  everything a Festival. Festivalize your Summer!” Tại 
sao quảng cáo này lại lấy chủ đề là lễ hội? Các bạn có đoán 
ra được Pepsi đã sửa dụng Insight gì ở đây? 
Link quảng cáo: http://bit.ly/PepsiMaxAds
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khoai tây quê hương- o’star
Snack khoai tây O’Star hiện đang là một trong 
những nhãn hàng được rất nhiều người ở 
mọi lứa tuổi yêu thích. Các bạn có biết tới 
chiến dịch Khoai tây quê hương mà nhãn 
hàng này đang chạy? Với mong muốn bắc 
nhịp cầu gắn kết các bạn trẻ thành thị với 
đời sống nông thôn, Orion Vina sẽ tổ chức 
một hành trình đặc biệt mang tên “Đến với 
nông trại khoai tây O’Star”. Hãy cho chúng 
mình biết ý kiến của bạn về Insight ẩn đằng 
sau chiến dịch rất thân thiện và gần gũi này 
nhé.
Link quảng cáo:
http://bit.ly/KhoaiTayQueHuong

Yêu là phải phiêu mỗi ngày - Closeup
Closeup là nhãn hàng chẳng mấy xa lạ 
với các bạn trẻ. Nhưng có ai thắc mắc, 
hè này, close up đang làm gì? Vậy bạn 
đã biết tới chiến dịch “Yêu là phải phiêu 
mỗi ngày”? Bên cạnh TVC quảng cáo ấn 
tượng, sự kiện “Cuộc hẹn để đời” cùng 
sự góp mặt của rất nhiều KOLs như 
Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Isaac…. 
hứa hẹn sẽ là một trong những chiến 
dịch nóng bỏng nhất hè này. Để thu hút 
sự chú ý của giới trẻ, các bạn thử đoán 
xem Close Up đã thấu hiểu đối tượng 
của mình ở điểm gì?
Link quảng cáo: 
http://bit.ly/CloseupYEU
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Thử thách -1oC - Tiger crystal
Trong thị trường bia vô cùng cạnh tranh hiện 
nay, Tiger đang nổi lên như một hiện tượng với 
chiến dịch “Uncage” đầy độc đáo và ấn tượng. 
Cùng theo chiến dịch này, Tiger Crystal tung ra 
chiế dịch “Tiger Crystal Sảng khoái -1C”. Với 
các hình ảnh chủ đạo là con người trẻ nhiệt 
huyết, sự kiện hướng tới đối tượng là các bạn 
trẻ. Nhãn hàng này đã vận dụng sự thấu hiểu 
gì của mình về giới trẻ để thu hút người tiêu 
dùng của mình?
Link quảng cáo: http://bit.ly/Tiger-1doC

Paper - Honda
Không chỉ các nhãn hàng FMCG mới có những 
quảng cáo hay, với ngành hàng kĩ thuật, Hon-
da đã cho ra mắt một sản phẩm quảng cáo vô 
cùng bắt mắt. Với thông điệp: “You never know 
where adream wil lead you”, đoạn quảng cáo 
đã cho người xem thấy rõ quá trình phát triển 
của hãng Honda. Với hơn 5 triệu lượt view chỉ 
trên trang youtube của Honda, có thể nói clip 
quảng cáo trên vô cùng thành công. Bạn có 
đoán ra được điều gì đã khiến quảng cáo này 
thành công như vậy? 
Link quảng cáo: http://bit.ly/Honda-Paper

Đáp án:
Pepsi max: Mùa hè không cứ phải đi du lịch mới là vui. 
Sống hết mình trong từng giây phút sẽ giúp tôi có được 
những trải nghiệm trọn vẹn nhất. #LiveYoungNow

O’Star: Sản phẩm quê hương rõ nguồn gốc mang tới sự 
tin tưởng, thân thuộc và niềm tự hào dân tộc khi mua 
hàng. 

Close Up: Tình yêu còn lửa khi những khoảng khắc đặc 
biệt thăng hoa còn được thắp lên.  

Tiger Crystal: Ý chí quyết tâm và tinh thần sảng khoái 
khơi nguồn cho bản lĩnh chinh phục đỉnh cao. 

Honda: Dám mơ lớn và nỗ lực theo đuổi giấc mơ là chìa 
khóa cho những thành công vĩ đại.
(Giải thích thêm: Có những sáng tạo tưởng chỉ trong mơ 
mà không bao giờ thành hiện thực. Nhưng trong 60 năm 
qua, Honda đã nỗ lực không ngừng và biến những giấc 
mơ đó thành những sản phẩm vượt trội cho cuộc sống 
như hiện nay.)
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Marketing Tips

-Phil Dusenberry- 

“In the advertising business, a good idea can inspire 
a great  commercial. But a good insight can fuel a               
thousand ideas, a thousand commercials.”



ĐẶT CâU HỎI THẾ NÀO, 
“ĐÀO” Insight RA SAO 
trong PHỎNG VẤN 

ĐỊNH TÍNH?
N gười ta thường nói, Insight là trái tim của chiến 

dịch. Một Insight tốt là nền tảng cho thành công 
của mọi hoạt động Marketing, giúp tạo ra những 

ý tưởng quảng cáo, làm thay đổi suy nghĩ và hành vi 
của người tiêu dùng, từ đó tạo cơ hội cho thương hiệu 
có thể chiếm lấy trái tim và cả túi tiền của họ. Chúng 
ta đã nghe quá nhiều về điều này, tuy nhiên làm thế 
nào để khám phá được những sự thật xấu xí nhưng 
đầy quyền năng này lại là một hành trình gian nan và 
đòi hỏi nhiều kĩ năng đặc biệt. Bài viết này sẽ giúp các 
bạn nắm vững các thủ thuật đặt câu hỏi trong phỏng 
vấn định tính để thấu hiểu người tiêu dùng và tìm ra 
Insight của họ.

MARKETING TIPS Phỏng vấn định tính - công cụ hiệu quả để tìm Insight
Consumer Insights (trong khuôn khổ 
bài viết rút gọn là “Insight”) là những 
suy nghĩ, mong muốn ẩn sâu bên trong 
người tiêu dùng mà có thể họ chưa 
biết tới hoặc chưa nghĩ đến; những 
suy nghĩ,  mong muốn này nếu được 
khai thác đúng cách sẽ giúp thương 
hiệu có một sức mạnh vô cùng to lớn 
trong việc tạo ra ảnh hưởng mang 
tính quyết định đến hành vi của người 
tiêu dùng.

Một Insight tốt khi nghe sẽ vô cùng dễ 
hiểu và gần gũi, tuy nhiên nó không 
hề dễ tìm. Bạn sẽ khó tìm ra được 
Insight đắt giá chỉ qua một hai lần trò 
chuyện với người tiêu dùng. Để tìm 
được Insight, bạn cần phải có một 
hành trình nghiên cứu dày công sức, 
cùng những trải nghiệm và cảm thụ 
cá nhân của riêng bạn. Một phương 
pháp quan trọng trong hành trình này 
chính là nghiên cứu định tính –  sự lựa 
chọn đầy quyền năng để khám phá ra 
Insight.

Nghiên cứu định tính giúp chúng ta 
thấu hiểu đằng sau những quan điểm 
đánh giá, hay khám phá ra những 
nguyên nhân và động lực ẩn giấu của 
khách hàng. Nó lí giải các hiện tượng, 
vấn đề hoặc giúp phát triển các ý 
tưởng, giả thuyết tiềm năng phục vụ 
cho nghiên cứu định lượng. Nếu như 

nghiên cứu định lượng trả lời cho câu hỏi 
“how much, how many”, thì nghiên cứu 
định tính trả lời cho câu hỏi “how” và “why”. 
Đặc biệt, nghiên cứu định tính có thể giải 
thích những hiện tượng xã hội ở mức độ 
chi tiết mà các con số đo lường không thể 
lí giải được. 

Đặc biệt, hình thức phỏng vấn trong nghiên 
cứu định tính cho phép khám phá và phân 
tích đáp viên ở cả mức độ lý trí và cảm xúc, 
ta có thể phân tích họ không chỉ dựa trên 
lời nói, mà còn qua biểu hiện nét mặt. Chính 
vì những ưu điểm trên, phỏng cấn định tính 
là một cách hiệu quả để phát hiện những 
động cơ ẩn giấu, bí mật nằm sâu trong tính 
cách con người, từ đó tìm ra Insight mở cơ 
hội cho thương hiệu.

“Nghiên cứu định tính trả lời cho câu hỏi “Why”,  “How” và giải thích các hiện tượng xã hội ở mức chi tiết mà các con số đo lường không giải thích được.”
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Dưới đây là một số loại câu hỏi mà nếu bạn biết ưu nhược điểm của 
chúng, bạn sẽ biết cách vận dụng linh hoạt để đạt được cuộc phỏng 
vấn hiệu quả:

Các loại câu hỏi trong phỏng vấn định tính

Key question (câu hỏi 
chính)

Đây là những câu hỏi quan 
trọng được vạch ra trong bảng 
hỏi (discussion guide) của 
người phỏng vấn và bắt buộc 
phải hỏi.

Follow-up question:

Là loại câu hỏi tiếp nối sau 
những câu hỏi chính (key ques-
tion), nó đào sâu vào câu trả lời 
top - of - mind của đáp viên, 
mở rộng nó và thu lấy những 
chi tiết quan trọng.

Một người phỏng vấn hiệu 
quả sẽ biết cách sử dụng linh 
hoạt câu hỏi chính (key ques-
tions), câu hỏi tiếp nối (follow 
– up questions): câu hỏi thăm 
dò (probes), câu hỏi thúc đẩy 
(prompts)... Họ đào sâu vào 
câu trả lời top – of – mind của 
đáp viên, mở rộng nó và thu 
lấy những chi tiết quan trọng.

Ví dụ: Câu hỏi chính: “ Vấn đề 
lớn nhất đối với Tân Hiệp Phát 
hiện nay là gì?”
Câu hỏi tiếp nối: “Vấn đề đó 
nghiêm trọng đến mức nào? 
Điều gì gây ra vấn đề đó?”

Thường sẽ có vài câu hỏi tiếp 
nối 1 câu hỏi chính, loại câu hỏi 
này dùng để xác định độ sâu 
của thông tin.

Câu hỏi mở (Open – ended 
question)

Loại câu hỏi này không giới 
hạn hay áp đặt câu trả lời của 
đáp viên, nó cho phép đáp 
viên thoải mái bày tỏ, từ đó có 
khả năng khám phá ra những 
chủ đề mới mẻ. Câu trả lời cho 
loại câu hỏi này có thể vô cùng 
rộng, sâu sắc, hoặc khó thể 
ngờ tới.
Ví dụ: “Điều gì bạn nghĩ tới đầu 
tiên khi nói về điện thoại thông 
minh?”
“Bạn thích nhất điều gì ở sản 
phẩm điện thoại iPhone 6S? 
Theo bạn, vấn đề lớn nhất của 
điện thoại iPhone 6S của Ap-
ple hiện nay là gì? Thương hiệu 
nào xuất hiện trong tâm trí bạn 
đầu tiên?”

Câu hỏi đóng
(Closed question)

Đây là loại câu hỏi chỉ có 2 đáp 
án là “Có” hoặc “Không”. 
Ví dụ: “Bạn có sử dụng bột 
giặt OMO không? Bạn có thích 
thương hiệu OMO hay không?”

Nhược điểm của câu hỏi này 
là gây ra sự thiên lệch suy nghĩ 
cho đáp viên, vì vậy nên tránh 
hỏi loại này khi phỏng vấn. Tuy 
nhiên, trong một số trường 
hợp đặc biệt, khi muốn làm rõ 
hoặc xác nhận lại một vấn đề 
cụ thể, ta có thể sử dụng nó.

Probes (thăm dò)
Câu hỏi thăm dò là thường 
dùng để gợi ý hoặc hỗ trợ, 
giúp đáp viên nói thêm về điều 
người phỏng vấn quan tâm, 
điều mà họ không nhắc đến 
một cách tự nguyện.
Ví dụ: Bạn vừa nhắc đến Nokia, 
thế còn Samsung, LG, Motoro-
la thì sao?

Đọc đến đây, bạn đã biết một số loại câu hỏi có thể sử 
dụng linh hoạt khi trò chuyện với người tiêu dùng. Tuy 
nhiên, tùy từng trường hợp trả lời của đáp viên, tùy 
vào ngành hàng bạn muốn phỏng vấn, hay tùy vào hoàn 
cảnh sử dụng của người tiêu dùng, bạn cần biết cách 
vận dụng câu hỏi phù hợp với từng tình huống. Vì vậy, 
để giúp bạn hiểu hơn làm thế nào đào sâu đến Insight, 
TM sẽ giới thiệu với bạn một phương pháp tiếp cận nữa 
- phân chia nhóm câu hỏi theo từng bối cảnh cụ thể.
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Hỏi thế nào? Đào sâu ra sao? 
Người tiêu dùng sẽ không bao giờ nói hết mọi 
thứ cho chúng ta nghe, họ có những suy nghĩ 
thầm kín hoặc bí mật ẩn giấu mà trong vô thức 
họ không nói ra. Vì vậy, ta phải đào sâu thêm 
những gì họ nói bằng những phương pháp đặc 
biệt. Có 4 nhóm câu hỏi đào sâu mà chúng ta 
nên sử dụng khi tiếp xúc với người tiêu dùng. 
Dưới đây là những bối cảnh cụ thể, kèm theo 
các dạng câu hỏi phù hợp trong từng trường 
hợp.

Nhóm câu hỏi đào sâu vào những câu 
hỏi thông thường :
Nếu bạn nghe thấy những câu trả lời khá thân 
thuộc, bạn đừng dừng lại ở đó, bởi đó có thể 
không phải thông tin hữu ích mà bạn cần giữ 
lại. Trường hợp này xuất hiện khá thường          
xuyên trong ngành hàng tiêu dùng nhanh 
(FMCG) với mật độ quảng cáo liên tục và dày 
đặc, làm cho người tiêu dùng có thói quen trả 
lời và lặp lại những quảng cáo mà họ xem, 
mặc dù họ không hiểu và cũng chả quan tâm 
gì về nó. Họ chỉ nghĩ điều đó là đúng, và câu 
trả lời của họ trở nên rất đơn giản, rất nhanh 
và bình thường. Dưới đây là một vài cách để 
phá vỡ giới hạn này nhằm đặt ra những câu 
hỏi sâu hơn. 

“Cần linh hoạt 
giữa các câu hỏi 
để tránh gây khó 
chịu cho người 
được phỏng vấn.”

 - Liên tục đặt câu hỏi tại sao với người tiêu 
dùng. Tuy nhiên trên thực tế, việc hỏi như vậy 
sẽ khiến đáp viên khó chịu, thường trả lời đại 
để cho xong, và nhiều khi họ cũng không biết 
giải thích tại sao cho những câu trả lời phía trên 
của họ. Vì vậy, người hỏi cần linh hoạt trong 
cách đặt câu hỏi; ví dụ, thay vì hỏi “Tại sao chị 
lại..”, bạn có thể đặt câu hỏi khác đi, như “Lý do 
gì khiến chị...”, hoặc “Điều gì quan trọng khiến 
chị lại...”, “Nếu không làm...thì chị sẽ thấy có 
vấn đề gì”?

 - Đặt ra những câu hỏi nhằm thử thách 
niềm tin của họ, thử thách những gì họ biết, để 
xem liệu họ có thực sự hiểu những gì quảng 
cáo truyền tải hay không, chỉ có như vậy chúng 
ta mới hiểu được những suy nghĩ thực sự đằng 
sau những câu trả lời mang tính chất lặp lại 
quảng cáo đó. Ví dụ: Khi nghe người tiêu dùng 
nói “dùng dầu gội Sunsilk tôi thấy tóc mình suôn 
mượt lắm”. Bạn hãy hỏi tiếp: “Suôn mượt, tại 
sao chị lại thích tóc suôn mượt? Chị nghĩ chất 
gì trong dầu gội sẽ làm tóc suôn mượt, đối với 
chị suôn mượt là như thế nào?”.

 - Bạn có thể cho họ xem những video quay 
lại cảnh họ đang mua sắm và hỏi họ tại sao lại 
hành động như vậy. Điều này rất có ích đối với 
những người mua hàng theo thói quen và trong 
vô thức.
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 - Hãy nghĩ đến nhóm câu hỏi WH-question khi 
thực hiện những câu hỏi đào sâu này (why, why 
not, what, so what, what if, when, who). Bạn cần 
hỏi sâu về những gì họ biết, họ tin, họ làm, họ cảm 
nhận,… Tại sao họ lại nghĩ như vậy? Tại sao họ 
nghĩ như thế này mà không nghĩ như thế kia? Vì 
sao điều đó lại quan trọng với họ như vậy? Cách 
suy nghĩ đó khiến họ cảm thấy điều gì? Tại sao 
họ hành động như vậy? Tại sao họ tin điều này 
mà không tin điều kia, điều gì cản trở họ, điều gì 
thôi thúc họ? Khi làm điều này thì họ thấy sao, 
họ cảm thấy như thế nào nếu họ không làm điều 
này? v.v.. Ví dụ: Trong một cuộc phỏng vấn với 
một bà nội trợ để tìm Insight lí giải hiện tượng 
người tiêu dùng thay đổi thói quen sử dụng xà 
phòng bánh, chuyển sang dùng nước rửa tay. 
Cuộc phỏng vấn có thể diễn ra như sau: 

Hỏi: Tại sao chị lại chuyển từ xà phòng bánh 
sang dùng nước rửa tay?
Đáp: Bởi vì dùng nước rửa tay tiện lợi hơn.
Hỏi: Tại sao dùng nước rửa tay lại tiện lợi 
hơn chị nhỉ?
Đáp: Tại vì dùng nước rửa tay rửa nhanh 
hơn so với dùng xà phòng
Hỏi: Theo chị nước rửa tay dùng nhanh hơn 
xà phòng ở điểm nào vậy?
Đáp: Nước rửa tay tạo bọt nhanh hơn, nên 
rửa tay nhanh hơn, trong khi xà phòng mất 
nhiều thời gian chà xát để tạo bọt hơn.
Hỏi: Nếu mất nhiều thời gian cho việc rửa 
tay thì chị có gặp vấn đề gì không ạ?
Đáp: Vì là người nội trợ chính trong nhà, 
tôi phải làm rất nhiều việc chăm lo cho gia 
đình, chồng con. Để làm hết công việc trong 
ngày tôi phải làm mọi thứ thật là nhanh.A
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s Từ cuộc phỏng vấn này bạn có thể rút ra 2 Insight 
quan trọng lí giải hiện tượng trên: một Insight liên 
quan đến sản phẩm - nước rửa tay có định dạng 
và công thức tốt hơn, giúp người tiêu dùng rửa 
tay nhanh hơn và tiện lợi hơn, do đó họ từ bỏ 
xà phòng. Insight thứ hai liên quan đến tâm tư nỗi 
niềm của một bà nội trợ, “họ ôm đồm khá nhiều 
việc trong gia đình nên mong mỏi có nhiều thời 
gian để giải quyết, vì vậy họ có xu hướng chọn 
những sản phẩm giải quyết nhanh vấn đề của 
họ, giúp họ tiết kiệm thời gian để làm những 
công việc khác”.

Tóm lại, bạn đừng bao giờ dễ dàng chấp nhận 
những câu trả lời mà bạn nhận được, bạn cần 
đặt ra những câu hỏi thật sâu để hiểu được tận 
cùng gốc rễ nguyên nhân hành động của người 
tiêu dùng.

“Đừng bao giờ dễ 
dàng chấp nhận 
câu trả lời bạn 
nhận được, hãy 
“đào” thật sâu 
để hiểu gốc rễ 

vấn đề.”
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Nhóm câu hỏi mở rộng dành 
cho những đối tượng đặc biệt
Trong quá trình tìm kiếm thông tin, 
chúng ta thường gặp phải cảm giác 
rằng chúng ta đã biết quá nhiều, hay 
chúng ta đã biết tất cả mọi thứ, điều 
này dẫn đến việc chúng ta dễ dàng 
chấp nhận những gì mình nghe được 
hay quan sát được. Để tránh những 
lầm tưởng này, bạn có thể tham khảo 
những gạch đầu dòng dưới đây:

 - Đặt câu hỏi cho những người có 
mối quan hệ “không bình thường” với 
thương hiệu, họ có thể là những người 
cực kì thích thương hiệu, cực kì thích 
sản phẩm, ngành hàng, hoặc ngược lại 
họ cực kì ghét, họ có thể là người đã 
từng sử dụng sản phẩm của bạn nhưng 
đã rời bỏ thương hiệu, hoặc là người 
đang sử dụng sản phẩm của đối thủ… 
Những người này sẽ luôn có một lí do 
nào đó để cực kì thích hoặc ghét thương 
hiệu, vì thế sẽ rất thú vị nếu bạn biết 
được lí do vì sao họ có cảm xúc đặc biệt 
như vậy. Ví dụ, nếu bạn muốn tìm hiểu 
về tâm lí hành vi thái độ khách hàng trong 
ngành hàng nước giải khát, hãy phỏng 
vấn khách hàng từng thích uống Coca - 
Cola nhưng bây giờ chuyển sang dùng 
Pepsi, hoặc những khách hàng cực kì 
ghét nước có ga.

 - Phỏng vấn những chuyên gia hoặc 
người có ảnh hưởng trong ngành, cả 
chính thống và không chính thống, ví dụ 
như những hot blogger, mặc dù không 
có bằng cấp chuyên môn nhưng có 
ảnh hưởng lớn trong ngành vì một lí do 
nào đó. Ví dụ: nếu bạn muốn tìm Insight 
trong ngành mỹ phẩm, có thể phỏng vấn 
những hot blogger như Chang Makeup, 
Quỳnh Anh Shyn...

 - Đặt câu hỏi về những ngành hàng 
lân cận có cùng nhu cầu hay thỏa mãn 
những nhu cầu liên quan, ví dụ với đối 
tượng mục tiêu là phụ nữ có sở thích 
chăm sóc làn da, bạn có thể hỏi thêm 
đối tượng mục tiêu của các ngành liên 
quan như sữa rửa mặt, kem dưỡng thể, 
… qua đó ta sẽ có thêm những góc nhìn 
mới mẻ. 

Nhóm câu hỏi phá vỡ thói quen vô 
thức:
Đối với một số hành vi diễn ra trong vô thức, 
nếu bạn hỏi đối tượng về những hành vi đó 
bạn sẽ nhận được những câu trả lời rất bình 
thường. Ví dụ: Nếu bạn hỏi “Chị giặt quần áo 
như thế nào?” thì chính đáp viên cũng không 
biết phải trả lời bạn như thế nào.
Để khắc phục vấn đề này, bạn hãy yêu cầu 
người tiêu dùng nói về những trải nghiệm làm 
thay đổi hành vi của họ. Ví dụ: “Khi giặt đồ 
mà tay chị bị phồng rộp? Lúc nấu ăn chị nêm 
quá tay dẫn đến một bữa ăn tồi tệ?”. Đây là 
những kiểu câu hỏi để phá vỡ thói quen trong 
vô thức, chúng ta chỉ nên hỏi về những trải 
nghiệm đặc biệt khiến họ rất thích hoặc rất 
ghét, đừng hỏi những thứ chung chung và 
bình thường.

“Phải Thật khéo léo khi đặt câu hỏi, nếu không tất cả những gì bạn nhận được chỉ là những cái nhún vai của đáp viên.”
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Nhóm câu hỏi khám phá những góc 
tối và vấn đề nhạy cảm của người tiêu 
dùng
Nếu có những vấn đề nhạy cảm khó nói thì 
chúng ta cần tạo ra không gian thoải mái cho 
phép họ chia sẻ. Sau đây là 3 cách để khai 
thác những vấn đề nhạy cảm: 

 - Cho họ viết vào sổ tay, hay nhật kí, để họ ghi 
lại những suy nghĩ, hành động hay quan điểm đối 
với vấn đề bạn cần tìm hiểu. Thay vì diễn đạt bằng 
lời nói, viết nhật kí là một cách dễ dàng hơn để họ 
chia sẻ những điều thầm kín, đặc biệt là những 
vấn đề thuộc phạm trù cá nhân, nhạy cảm, riêng 
tư, hoặc phải trải nghiệm 1 mình và rất khó để diễn 
tả bằng lời. Cách này thường áp dụng cho các 
ngành hàng nhạy cảm như bao cao su, chăm sóc 
vệ sinh nữ giới hay các sản phẩm cho tuổi dậy thì. 
Những điều vốn rất khó để tâm sự ngay cả với 
người cùng giới, họ sẽ dễ dàng chia sẻ với bạn 
hơn nếu họ viết ra.

 - Bạn không thể nói chuyện công khai nơi 
đông người, hãy gặp riêng họ, trong một không 
gian riêng tư, giúp họ cởi mở hơn. Hãy quan tâm 
người bạn phỏng vấn là ai, thời điểm phỏng vấn là 
khi nào, bạn nên phỏng vấn họ ở đâu. Bạn cần cân 
nhắc kĩ lưỡng về các yếu tố khiến họ không muốn 
chia sẻ, ví dụ nếu phòng phỏng vấn có nhiều người, 
thì người tiêu dùng khó có thể thoải mái chia sẻ về 
vấn đề mùi hôi cơ thể hay tính cách, trí thông minh 
của bản thân - những vấn đề ảnh hưởng đến cái 
tôi, hay sự tự tôn của họ. Hỏi những người thân 
trong gia đình họ, hoặc những mối quan hệ khác 
của người tiêu dùng như bạn bè, đồng nghiệp để 
hiểu thêm về họ.

 - Sử dụng cách trả lời vận dụng vô thức: Đôi 
khi người tiêu dùng không thể hoặc không muốn 
nói cho bạn biết về bản thân mình, nhưng khi bạn 
cho họ xem một bức tranh, hay kể cho họ nghe 
một câu chuyện và yêu cầu họ bình phẩm, mô tả, 
giải thích quan điểm của họ về tình huống đó, bạn 
sẽ thấy được hình ảnh phản ánh bản thân họ qua 
những câu trả lời hay bình phẩm đó. Ví dụ: bạn 
muốn hỏi một người mẹ chồng tại sao họ luôn 
khắt khe với con dâu, nhưng lại thiên vị con gái, rất 
hiếm khi bạn có thể nghe được những câu trả lời 
thật lòng, nhưng khi bạn cho họ xem một bộ phim 
và hỏi họ bình phẩm về hành động của người mẹ 
trong bộ phim đó, có thể bạn sẽ hiểu được những 
lí do ẩn giấu sau hành động của họ.

Với những vấn đề nhạy cảm, điều quan trọng nhất khi phỏng vấn là phải tạo cho đáp viên bầu không khí thoải mái, cởi mở và tìm cách hiệu quả nhất để họ dễ dàng      chia sẻ những gì họ nghĩ.
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Cuối cùng, bạn hãy nhớ một vài nguyên 
tắc khi đặt câu hỏi:

 - Hãy hỏi những câu hỏi mở, khuyến khích 
câu trả lời đào sâu hơn và rộng hơn. Đừng chấp 
nhận những câu trả lời chỉ có 2 đáp án là “Có” 
hoặc “Không”.

 - Hãy tìm kiếm sự không nhất quán trong 
câu chuyện của người tiêu dùng. Trên thực tế 
hành động của người tiêu dùng đôi khi rất khác 
so với lời nói của họ, bởi sự mâu thuẫn về quan 
điểm nội tâm. Hãy tìm kiếm những mâu thuẫn 
này và đặt câu hỏi đào sâu tại sao họ có những 
mâu thuẫn như vậy.

 - Hãy nói về những gì làm họ trăn trở, lo 
lắng, điểm yếu của họ. Chú ý đến điệu bộ, cử 
chỉ, ngôn ngữ cơ thể của họ. Đôi khi họ có thể 
ngập ngừng, che giấu, do dự, nhưng cơ thể 
họ tuyệt đối không bao giờ nói dối. Quan tâm 
đến điệu bộ cử chỉ có thể cho bạn biết họ có 
nói thật hay không, và mức độ cảm xúc của họ 
như thế nào. 

 -  Đồng thời, chúng ta cũng cần lắng nghe 
những điều mà họ không nói. Trước khi kết 
thúc buổi phỏng vấn, bạn hãy hỏi họ còn điều 
gì họ muốn nói hoặc cần nói nữa hay không, 
để họ suy nghĩ lại một lần nữa về toàn bộ vấn 
đề, và trong giây phút này đôi khi bạn sẽ khám 
phá ra một số điều bất ngờ.

“Sự không nhất quán 
trong câu chuyện của 
người tiêu dùng xuất 
phát từ mâu thuẫn trong 
quan điểm nội tâm. Tìm 
ra chúng, có thể bạn sẽ 
tìm thấy những Insight 

bất ngờ.”

Kĩ thuật đặt câu hỏi trong phỏng vấn định tính đóng vai trò 
vô cùng quan trọng trong quá trình tìm kiếm Insight. Hãy 
luôn tò mò để không ngừng đặt câu hỏi tại sao, hãy lặn sâu 
xuống bên dưới bề nổi của tảng băng, để tìm ra được sự 
thấu hiểu tận cùng về người tiêu dùng. Quan trọng nhất, 
bạn hãy không ngừng rèn luyện cảm quan, trực giác cá 
nhân của một marketer qua những trải nghiệm cuộc sống.
Hi vọng rằng với bài viết này, TM đã phần nào giúp bạn 
nắm được những kĩ thuật hỏi đào sâu và áp dụng vào 
thực tế để tìm kiếm một Insight tốt. Hãy bày tỏ suy nghĩ 
của bạn với TM Magazine khi đọc xong bài viết này và gửi 
về hòm mail: info@tomorrowmarketers.org nhé. Chúc các 
bạn thành công!

Kết
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career corner

“Insights... They’re things that other people think of, 
then you immediately wish you had”



CAREER CORNER

Consumer Market Intelligence
Bộ phận “nghiên cứu và phân tích 
thị trường” của Client

Khi nhắc đến “Nghiên cứu thị trường”, chắc hẳn 
những cái tên đầu tiên hiện ra trong đầu bạn sẽ 
là những Research Agency danh tiếng thế giới 

như Nielsen hay Kantar, với những báo cáo về thị 
trường, ngành hàng, xu hướng tiêu dùng có giá trị 
lên đến hàng ngàn đô la. Tuy nhiên, công việc nghiên 
cứu thị trường không phải chỉ thuộc chuyên môn của 
các Agency, mà trong các công ty lớn như Unilever, 
P&G, Heineken cũng tồn tại một phòng ban chuyên 
trách công việc này dưới tên gọi “Consumer Market 
Intelligence” (CMI). Vậy công việc của CMI sẽ như 
thế nào, con đường thăng tiến ra sao, và cần chuẩn 
bị những hành trang gì để thử sức với lĩnh vực mới 
mẻ này?  Buổi phỏng vấn nhanh của TM Magazine 
với chị Diệp Nguyễn, hiện đang là Consumer Mar-
ket Intelligence Manager tại Heniken, đồng thời là 
trainer phụ trách module Market Research và Real 
Job Simulation trong khóa học Marketing Founda-
tion của Tomorrow Marketers sẽ đem đến cho chúng 
ta bức tranh tổng quan nhất về ngành nghề này!

GẶP GỠ CHỊ DIỆP NGUYỄN - TRAINER KHÓA HỌC MARKETING FOUNDATION

chị diệp nguyễn  
Consumer Market Intelligence Manager

tại Heniken
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Chào chị Diệp, rất cảm ơn chị đã 
nhận lời mời tham gia buổi phỏng 
vấn của TM Magazine ngày hôm 
nay. Chị có thể chia sẻ về con đường 
đến với Marketing và Heineken của 
mình được không?

CMI là một công việc khá mới mẻ 
với các bạn sinh viên, vì từ trước 
đến nay hầu hết các bạn chỉ được 
tiếp xúc hoặc nghe nói đến bộ phận 
Consumer Insight trong các Agen-

cy về nghiên cứu thị trường như 
Nielsen, Kantar. Chị có thể chia sẻ 
thêm về bộ phận CMI của Heineken 
không?

 Với tính chất công việc đặc thù như 
vậy, chắc hẳn yêu cầu cho những 
người làm ở bộ phận CMI phải rất 
khắt khe? Chị có thể chia sẻ thêm 
về những tố chất cần có cho một 
người làm ở bộ phận CMI?

tâm câu hỏi. Ví dụ: khi báo cáo với Brand 
Manager, em phải báo cáo về chiến lược 
thương hiệu, trong khi Managing Director 
lại quan tâm đến chiến lược kinh doanh 
tổng thể của công ty.

Vậy công việc hàng ngày của 1 nhân 
viên phòng CMI có phải là đi thu 
thập thông tin thị trường?

Trước đây, chị theo học thạc sĩ ngành 
Phi chính phủ tại Anh. Sau khi tốt ng-
hiệp, chị quay về Việt Nam và làm việc 
ở một tổ chức phi chính phủ trong 9 
tháng. Sau một thời gian làm việc, chị 
nhận ra mình đã học quá nhiều và có 
vốn kiến thức khá vững về Phi chính 
phủ nên công việc hiện tại không giúp 
chị phát triển được nhiều. Mặt khác, 
chị cảm thấy mình có 1 điểm yếu là 
chưa đủ tập trung và kiên trì để chịu 
áp lực và “đi đường dài” trong công 
việc. Chị nhận thấy có 1 thứ mà thế 
giới kinh doanh có thể dạy cho mình 
đó là sự nỗ lực không mệt mỏi, sự tập 
trung cao độ, đặt ra mục tiêu và xây 
dựng chiến lược để đạt được mục 
tiêu đó, vì vậy chị quyết định chuyển 
sang mảng business. Tình cờ lúc đó vị 
trí Consumer Market Intelligence (CMI) 
của Heneiken đang tuyển, và hồi đấy 
chị cũng mới học xong thạc sỹ, vẫn 
đang giữ một mindset rất học thuật, 
thích đọc, thích tìm hiểu, thích nghiên 
cứu, phù hợp với những yêu cầu của 
công việc này nên chị ứng tuyển.

 Theo chị nghĩ có 4 tố chất của 1 người 
làm trong bộ phận CMI:

 - Tố chất đầu tiên là khả năng nhìn 
được bức tranh tổng thể. Em phải hiểu 
được công việc em đang làm phục vụ 
cho mục đích gì, công ty của mình đang 
hoạt động như thế nào, đang đứng ở vị 
trí nào trên thị trường và đang muốn đạt 
được những mục tiêu gì. Em phải nắm 
bắt được tất cả các phòng ban hoạt động 
với nhau như thế nào, ai có thể làm gì, để 
khi em làm việc với Agency về một dự án 
nào đó, em có thể giải thích được cho họ 
hiểu tại sao mình làm cái này cái kia, và 
tại sao mình cần phải làm như thế. Sau 
khi em thu được những kết quả đầu vào 
từ Agency, em phải giải thích được là với 
những inding như vậy thì mọi người có 
thể làm gì, đưa ra những chiến dịch như 
thế nào, đánh vào đối tượng nào.

 - Thứ hai là kỹ năng quản lý. Như 
chị nói lúc đầu, em phải quản lý Agency, 
quản lý chất lượng công việc của Agency 
đúng tiến độ, đúng chất lượng công việc, 
đúng và trúng – trúng những gì mà mình 
muốn tìm hiểu, trúng những gì mà mình 
cần. Ngoài ra em phải quản lý kì vọng của 
những người trong nội bộ làm việc với em, 
kì vọng của Brand Manager. Cái mà họ kì 
vọng chưa chắc mình đã trả lời được, tuy 
nhiên em vẫn phải tập trung vào những gì 
họ thực sự quan tâm để trả lời đúng trọng 

Bộ phận CMI là bộ phận phụ trách 
mảng nghiên cứu thị trường trong các 
Client, trước đây gọi là bộ phận Re-
search, sau đổi thành CMI. Đúng như 
cái tên Consumer Market Intelligence, 
bộ phận này có nhiệm vụ thu thập tất 
cả thông tin liên quan đến thị trường và 
người tiêu dùng, là cầu nối giữa khách 
hàng, thị trường và Phòng Thương 
Hiệu (Brand).

Cũng không hẳn như vậy em ạ. Em làm 
việc trong Client, em hiểu Client cần gì, 
đang thiếu loại thông tin nào, lỗ hổng 
thông tin ở đâu và em hiểu được là làm 
thế nào mình lấp được những lỗ hổng 
đó. Nhưng người thực hiện và đi lấy 
thông tin cho em lại là Research Agen-
cy. Công việc của em là quản lí được 
thông tin, quản lí được chất lượng 
công việc của Agency, quản lí được kì 
vọng của Brand Manager và lên chiến 
lược. Từ những báo cáo được cung 
cấp, em phải phân tích để chọn lọc và 
tổng hợp những thông tin hữu ích và 
liên quan đến công ty, giúp em đưa ra 
những quyết định cho chiến lược của 
công ty. Tóm lại, bộ phận CMI sẽ đóng 
vai trò trung gian giữa Client và các 
Research Agency.

? ?

?

?

!

!

!

!
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 -  Tố chất thứ ba dĩ nhiên là kĩ năng 
phân tích. Em nhìn nhận một hiện tượng, 
em đọc một báo cáo, em phải xác định 
được vấn đề thực sự ở đây là gì, hoặc 
“câu chuyện” này đang muốn nói với 
chúng ta điều gì.

 - Tố chất cuối cùng, chị nghĩ cũng 
quan trọng không kém, đó là tính tò mò. 
Em phải luôn luôn tò mò về mọi thứ, luôn 
đặt câu hỏi vì sao để tìm hiểu sâu hơn về 
vấn đề vì không phải tiếp xúc với thông 
tin một lần là em có thể nhìn ra được bản 
chất của vấn đề.

Sau đó, chị phải đọc và phân tích hết 
những báo cáo đó và chuẩn bị một 
bản outline để thuyết trình. 

Khi đó chị không có nhiều kiến thức 
về kinh doanh, về thị trường, khách 
hàng; vì vậy chị phải mất 8 buổi để 
thảo luận với các sếp, mỗi buổi diễn 
ra trong 2-3 tiếng, và sau mỗi lần thảo 
luận chị lại phải làm lại, tính ra là 8 lần 
làm lại mới xong được bản kết quả 
cuối cùng khiến các sếp vừa ý. Lúc đó 
chị thực sự cảm thấy mình rất “stu-
pid” vì có mỗi một việc mà làm rất lâu, 
rồi lần nào vào báo cáo cũng bị sếp 
mắng là tại sao lại làm thế này? Tại 
sao lại làm thế kia? Em viết thế này thì 
không ai hiểu cả, đáng nhẽ phải như 
thế này thế kia… 

Sau dự án đó chị học được một bài 
học: khi em thực sự nỗ lực và dành 
hết tâm huyết cho một công việc nào 
đó, em sẽ nhận lại được kết quả xứng 
đáng. Vì vậy, đến tận bây giờ chị vẫn 
nhớ như in trải nghiệm này, nỗi sợ này 

Để bán được sản phẩm thì người bán 
hàng là các em phải là người hiểu rõ 
sản phẩm nhất. Nếu em không “sale” 
được bản thân, không kể được câu 
chuyện khác biệt của mình thì em cũng 
sẽ không thuyết phục được nhà tuyển 
dụng. Thứ hai, các em cần tìm hiểu kĩ 
lưỡng về công việc mình đang ứng 
tuyển. Em biết mình mạnh ở phần kỹ 
năng phân tích, mình thích tìm hiểu, 
thích đào sâu và tìm ra ngọn nguồn 
của vấn đề, và em hiểu được công 
việc CMI cần những người như thế, 
cần những tố chất như đã đề cập ở 
trên, khi đó em mới cảm thấy phù hợp 
và ứng tuyển với một tâm thế tự tin 
nhất được.

Hành trang thứ 3 em cần chuẩn bị là 
một mindset mở. Không phải lúc nào 
cơ hội đến cũng là cơ hội thực sự phù 
hợp với em đâu. Ví dụ em yêu thích 
và thấy mình phù hợp với công việc, 
nhưng em không phù hợp với văn hóa 
công ty thì nhà tuyển dụng cũng sẽ 
không chọn em. Tốt nhất là luôn trong 
tâm thế cầu thị, sẵn sàng học hỏi và 
thất bại. Một mindset mở sẽ giúp em 
không sợ thất bại khi đi phỏng vấn, 
không sợ phải “thử lại” với công ty 
khác ở 1 vị trí tương tự hoặc 1 vị trí 
khác. 

Chúc các em sẽ luôn giữ được một 
mindset mở và tìm được một công 
việc Marketing như ý. Chị rất mong sẽ 
được gặp gỡ và chia sẻ thêm với các 
em trong các khóa học và sự kiện của 
Tomorrow Marketers!

Giống như các phòng ban Brand Mar-
keting và Trade Marketing trong các 
công ty lớn, có Executive, Assitant, 
Manager, Head; nhân viên phòng CMI 
cũng có một lộ trình nghề nghiệp rõ 
ràng: CMI Oficer, CMI Assitant Man-
ager và cuối cùng là CMI Manager.

! !

!

!

!

!

Vậy con đường sự nghiệp của một 
nhân viên bộ phận CMI sẽ như thế 
nào?

Quãng thời gian làm việc tại phòng 
CMI của Heineken chắc chắn đã 
đem lại cho chị không ít trải nghiệm. 
Vậy chị có thể chia sẻ về những kỉ 
niệm đáng nhớ nhất của mình với 
công việc này?

Kỉ niệm thì có nhiều, nhưng chị chỉ 
nhớ về những cảm xúc thôi. Công 
việc đầu tiên chị làm là một dự án liên 
quan đến chiến lược, tìm hiểu tất cả 
các thông tin chiến lược của Heneik-
en. Bước đầu tiên chị phải làm là đi 
thu thập tất cả thông tin: thông tin về 
kênh bán hàng, thông tin về người tiêu 
dùng, thông tin về các khách hàng tại 
từng khu vực có đang kinh doanh tốt 

?

? Bây giờ là thời điểm bắt đầu năm 
học mới, các bạn sinh viên năm 3 
năm 4 yêu thích Marketing đang 
không ngừng nỗ lực trau dồi các 
kiến thức, kĩ năng để tìm kiếm một 
vị trí thực tập, một công việc Mar-
keting phù hợp. Phòng ban CMI tại 
các công ty lớn như Heineken chắc 
chắn là một lựa chọn mơ ước. Chị 
có thể cho các bạn sinh những lời 
khuyên cũng như hành trang cần 
chuẩn bị để sức với công việc này?

?

?

Chị nghĩ công việc nào cũng như nhau 
thôi. Việc đầu tiên các em cần hiểu là 
hiểu bản thân, hiểu được điểm mạnh, 
điểm yếu của bản thân mình. Vì quá 
trình ứng tuyển vào một vị trí cũng 
giống như việc các em bán sản phẩm, 
và sản phẩm đó là bản thân các em. 

Cảm ơn chị Diệp với những chia sẻ 
và nhận định rất hữu ích về bộ phận 
Consumer Market Intelligence!

!
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CAREER CORNER

CÔNG VIỆC MARKETING TRONG LĨNH VỰCR E S E A R C H  &  I N S I G H T6
Đ ể hình thành và trau dồi kĩ năng phân tích, 

đào sâu và tìm kiếm những Insight hay và 
đem lại hiệu quả khi thực thi, các bạn sinh 

viên không chỉ cần nắm vững lí thuyết mà còn 
phải trang bị những kinh nghiệm làm việc thực 
tế tại các công ty nghiên cứu thị trường, tiếp cận 
những quy trình làm việc chuẩn mực. Chuyên 
mục Career Corner kì này cung cấp cho các bạn 
5 vị trí thực tập và 1 vị trí làm việc chính thức 
trong lĩnh vực Research và Insight tại các công 
ty đa quốc gia. Hi vọng bạn sẽ tìm được một công 
việc phù hợp và thử sức mình trong ngành nghề 
nghiên cứu thị trường đầy thú vị và thách thức!
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Vị trí: Consumer Insights  - Trainee

Địa điểm: HN hoặc HCM

Thời gian:  8:30 - 17:30 trong 6 tháng

Mô tả công việc: 

Hỗ trợ team trong các công việc hàng 
ngày theo yêu cầu của khách hàng và 
phân phối dự án.
Hỗ trợ quản lý dự án và truyền tải cho 
khách hàng.
Đảm bảo tính chính xác của kết quả đầu 
ra về nhiệm vụ được giao dịch, kiểm tra 
dữ liệu, sàn ppt,...
Hợp  tác  làm  việc  với  người  quản  lý 
trực tiếp cho các dự án nội bộ cụ thể khi 
có yêu cầu.
Hỗ trợ các công việc hành chính.

Lương: 6.000.000 VNĐ/ tháng

Deadline: Càng sớm càng tốt

Cách thức ứng tuyển: Ứng tuyển trực 
tiếp tại link:
http://bit.ly/Consumer-Insight

Mọi thăc mắc liên hệ: Trần Song Khánh 
Quỳnh (Quynh.Tran@nielsen.com)

Vị trí: Sales Force Activiation -  Trainee

Địa điểm: HCM

Thời gian:  8:30 - 17:30 trong 6 tháng

Mô tả công việc: 
Thương mại:
Hỗ trợ chuẩn bị proposal ngắn gọn dựa trên mục tiêu 
kinh doanh của khách hàng (chủ yếu tập trung vào 
việc thu thập thông tin / dữ liệu đầu vào của đề nghị, 
định dạng đề nghị như là tiêu chuẩn Nielsen).
Phối hợp với đội ngũ quản trị trên hợp đồng, dự báo 
doanh thu, thanh lý và hóa đơn.
Quản lí dự án:
Thu thập thông tin từ các nhóm nội bộ và bên ngoài 
(khách hàng), liên quan đến các dự án.
Làm việc chặt chẽ với nhóm hoạt động để thực hiện 
các dự án suôn sẻ, theo chỉ đạo trực tiếp của người 
quản lý.
Phân tích số liệu và báo cáo (Cập nhật dữ liệu chính 
xác, làm biểu đồ, cập nhật thông tin, ...)

Lương: 6.000.000 VNĐ/ tháng

Deadline: Càng sớm càng tốt

Cách thức ứng tuyển: Ứng tuyển trực tiếp tại link:  
http://bit.ly/SalesFA

Mọi thăc mắc liên hệ: Trần Song Khánh Quỳnh 
(Quynh.Tran@nielsen.com)
Vũ Hồng Hạnh (Hanh.Vu@nielsen.com)

Vị trí:  Retail Measurement Services - Train-
ee

Địa điểm: HN hoặc HCM

Thời gian:  8:30 - 17:30 trong 6 tháng

Mô tả công việc: 

Hỗ trợ team trong các công việc hàng ngày 
theo yêu cầu của khách hàng và phân phối 
dự án.
Hỗ trợ quản lý dự án và truyền tải cho khách 
hàng.
Đảm bảo tính chính xác của kết quả đầu ra 
về nhiệm vụ được giao
dịch, kiểm tra dữ liệu, sàn ppt, ....
Hợp tác làm việc với người quản lý trực 
tiếp cho các dự án nội bộ cụ thể khi có yêu 
cầu.
Hỗ trợ các công việc hành chính.

Lương: 6.000.000 VNĐ/ tháng

Deadline: Càng sớm càng tốt

Cách thức ứng tuyển: Ứng tuyển trực tiếp 
tại link:  http://bit.ly/Consumer-Insight

Mọi thăc mắc liên hệ: Trần Song Khánh 
Quỳnh (Quynh.Tran@nielsen.com)
Vũ Hồng Hạnh (Hanh.Vu@nielsen.com)
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Vị trí: Qualitative Market Research - In-
tern

Địa điểm:  HCM

Mô tả công việc: 

Bạn luôn tò mò về hành vi của người tiêu 
dùng và đam mê trong việc phát triển 
sự nghiệp trong lĩnh vực thương hiệu 
và truyền thông. Bạn sẽ được hướng 
dẫn bởi những con người tài năng nhất 
trong ngành, giúp bạn chuẩn bị để tạo 
ra những ảnh hưởng lớn nhất tới các 
thương hiệu của Client.

Yêu cầu:  Tính tò mò, năng lực tổ chức, 
tính cẩn thận và đam mê với công việc.

Lương: thỏa thuận

Deadline: Càng sớm càng tốt

Cách thức ứng tuyển: Xem thêm chi tiết 
và ứng tuyển trực tiếp tại link:  http://bit.

ly/Qual-MR

Vị trí: Quantitative Market Research - Intern

Địa điểm:  HCM

Mô tả công việc: 

Bạn luôn tò mò về hành vi của người tiêu 
dùng và đam mê trong việc phát triển sự 
nghiệp trong lĩnh vực thương hiệu và truyền 
thông. Bạn sẽ được hướng dẫn bởi những 
con người tài năng nhất trong ngành, giúp 
bạn chuẩn bị để tạo ra những ảnh hưởng 
lớn nhất tới các thương hiệu của Client.

Yêu cầu:  Năng lực phân tích, năng lực tổ 
chức, tính cẩn thận và đam mê với công 
việc.

Lương: thỏa thuận

Deadline: Càng sớm càng tốt

Cách thức ứng tuyển: Xem thêm chi tiết 
và ứng tuyển trực tiếp tại link: http://bit.ly/
Quan-MR

Vị trí:  Marketing Manager (nhân sự ở Uber rất trẻ nên với vị trí 
Manager  các bạn mới ra trường hoặc có 1-2 năm kinh nghiệm 
làm việc hoàn toàn có thể ứng tuyển).

Địa điểm: HN 

Thời gian:  Full-time

Mô tả công việc: 

Phát triển thương hiệu và Marketing cho Uber tại Việt Nam một 
cách hiệu quả nhất và hấp dẫn nhất.
Phát triển quan hệ với đối tác và tạo ra nội dung thu hút
Một tuần làm việc điển hình có thể bao gồm các công việc: thiết 
lập một quan hệ đối tác với một doanh nghiệp địa phương, 
tuyển dụng và quản lý đội ngũ cho công việc ngoài đường phố, 
tham dự và quản lý các phần trên trang web của một sự kiện, 
hoặc viết một hồ sơ lái xe cho các blog Uber.

Lương: Thỏa thuận

Deadline: Càng sớm càng tốt

Cách thức ứng tuyển: Ứng tuyển trực tiếp tại link: http://bit.

ly/MM-Uber
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marketing blog

“you’ve got to started with the customer experience 
and work back toward the technology.”

-Steve Jobs- 



MARKETING BLOG

Lời dẫn: Trong quá trình tìm kiếm Insight, các Market-
er thường chỉ chú trọng vào nội dung của Insight đó 
mà bỏ quên một nhiệm vụ rất quan trọng, cũng là một 

thử thách. Đó là làm sao để diễn đạt Insight đó một cách 
dễ hiểu, sinh động và thuyết phục nhất với Client, với các  
Agency, làm sao để truyền tải được hết giá trị của Insight. 
Trong chuyên mục Marketing Blog số này, TM Magazine xin 
lược dịch và rút gọn 1 bài viết từ năm 2004 của tác giả Jer-
emy Bullmore – thành viên ban điều hành WPP Group – tập 
đoàn Agency truyền thông quảng cáo lớn nhất thế giới, về 
chủ đề tính thuyết phục trong Insight. Mời các Marketer 
cùng nhâm nhi tách trà và thưởng thức.

(Bài viết của Jeremy Bullmore về giá trị của những Insight 
thuyết phục trong việc lập kế hoạch Marketing và nghiên 
cứu thị trường – được công bố trong báo cáo thường niên 
của WPP năm 2004.)

tủ lạnh?
Tại sao một Insight 
tốt lại giống 1 chiếc
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1. tính thuyết phục
Đây là một Insight: “Sự thỏa mãn về sản 
phẩm thường xuất phát từ tính năng 
thực sự của sản phẩm ít hơn là từ nhận 
thức trong tâm trí người tiêu dùng về 
công dụng sản phẩm đó.”

Bạn có thể cảm thấy Insight này có chút 
gì đó quen thuộc, khi bạn thực sự suy 
ngẫm và hiểu được nội dung của nó chứ 
không chỉ đọc lướt qua. Tuy nhiên bạn 
sẽ không tìm thấy được sự sống động, 
nguồn cảm hứng, tính ứng dụng thực 
tiễn, và cả sự gợi cảm trong Insight này. 
Bạn sẽ không bị ấn tượng đến mức chia 
sẻ nó cho đồng nghiệp hoặc đưa nó vào 
bản tin nội bộ tuần tới của công ty. Chắc 
chắn, Insight này bao hàm một sự thật, 
một sự thật quan trọng, nhưng nó mãi 
chỉ nằm ở đó mà thôi.

Khoảng 40 đến 50 năm trước, Giáo sư 
Theodore Levitt đã phát biểu một câu rất 
nổi tiếng với các sinh viên của ông tại 
trường kinh doanh Harvard: “Con người 
không muốn những chiếc khoan 1/4 inch. 
Họ cần những chiếc lỗ 1/4 inch cơ.”

Câu nói này đã được trích dẫn lại hàng 
triệu lần từ đó đến nay và đã trở thành 
ngọn đuốc soi đường cho nhiều thế hệ 
Marketers.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu giáo sư Lev-
itt chọn nói câu này?: “Sự thỏa mãn về 
sản phẩm thường xuất phát từ tính năng 
thực sự của sản phẩm ít hơn là từ nhận 
thức trong tâm trí người tiêu dùng về 
công dụng sản phẩm đó.”

Những sinh viên chăm chỉ của ông chắc 
chắn sẽ vẫn viết nó vào vở, nhưng nó sẽ 
không bao giờ được trích dẫn lại và sẽ 

Dường như không có một thỏa 
thuận toàn cầu nào về việc một In-
sight là gì, nhưng nếu cần phải định 
nghĩa nó thì một định nghĩa khá hợp 
lý sẽ kiểu như thế này:
“Insight là một sự thấu hiểu mới mẻ, 
có thể về hành vi hoặc quan điểm 
của con người, và là cơ sở quyết 
định hoạt động Marketing nào sẽ 
được thực hiện và giúp một doanh 
nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.”

Các hoạt động nghiên cứu thị 
trường thông thường, được thực 
hiện một cách chuyên nghiệp, có 
thể vẽ ra một bức tranh vô gía về 
quá khứ, nhưng các công ty cũng 
cần giúp đỡ trong việc định hướng 
cho tương lai của họ. Đó là những 
gì ẩn sau những đòi hỏi về Insight 
– nhưng không phải tất cả Insight 
đều giống nhau. Chúng được chia 
thành 2 loại khác nhau và bao hàm 
những giá trị cũng rất khác nhau. Đó 
là  Insight có tính thuyết phục thấp 
và Insight có tính thuyết phục cao.

“Sự thỏa mãn về sản phẩm thường 
xuất phát từ tính năng thực sự của 
sản phẩm ít hơn là từ nhận thức 
trong tâm trí người tiêu dùng về 
công dụng sản phẩm đó.” là Insight 
có tính thuyết phục thấp. “ Con 
người không muốn những chiếc 
khoan 1/4 inch. Họ cần những chiếc 
lỗ 1/4 inch.” là Insight có tính thuyết 
phục cao.

Và sự khác nhau trong giá trị giữa 2 loại In-
sight này không gì khác ngoài bản chất bên 
trong của chúng. Cả 2 Insight ở ví dụ trên 
đều nói lên cùng một sự thật. Thực tế, nếu 
xem xét một cách cẩn thận, “phiên bản” In-
sight kém thuyết phục kia hóa ra lại chính 
xác và dễ hiểu hơn “phiên bản” của Levitt. 
Bởi lẽ, trên thực tế, con người cũng không 
muốn những chiếc lỗ 1/4 inch nhiều hơn 
là họ muốn những chiếc khoan 1/4 inch. 
Thứ họ thực sự muốn là những kệ sách, 
đèn tường hoặc những chiếc chuồng thỏ – 
thứ mà sẽ được treo trên những chiếc đinh 
đóng vào lỗ kia cơ.  Phiên bản kém thuyết 
phục kia, với sự liên kết của nó tới “nhận 
thức trong tâm trí người tiêu dùng về công 
dụng của sản phẩm” đã khéo léo bao hàm 
cả ý trên. 

Độ chính xác về nghĩa đen thì có thấy rõ, 
nhưng cảm hứng trong câu nói thì đang bị 
bóp chết dần. Điều khiến cho những Insight 
có tính thuyết phục thấp thực sự thất bại là 
nó không tạo ra được cảm xúc và chạm 
đến trái tim người nghe. Nó không bao giờ 
tạo ra được những phản ứng vui sướng 
đột ngột khi người ta đọc nó lên: “ WOW, 
đúng, tất nhiên! Nó thực sự rất đúng!”
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Khi tìm hiểu về những cách biểu đạt có 
sức thuyết phục cao của những Insight 
phức tạp, chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong 
việc chấp nhận những giới hạn của ngôn 
ngữ; và đồng tình với Arthur Koestler 
khi ông ấy nói rằng: “Từ ngữ, bản thân 
chúng không bao giờ hoàn toàn rõ ràng 
cả, chúng chỉ là những bệ phóng cho 
ý tưởng mà thôi.” (Đó là một phát biểu 
tuyệt vời; không chỉ là một Insight quan 
trọng, mà còn là một ví dụ rất tinh tế về 
những sự thật rất đúng mà nó truyền tải).

Những Insight thuyết phục bởi sự gần gũi 
của chúng, bởi sức gợi của chúng cũng 
như những thông tin mà chúng mang 
lại, thường tạo ra những quảng cáo viral 
tốt nhất trên Internet. Chúng có tính “lây 
lan”, khiến chúng ta chỉ cần nghe một 
lần là nhớ chúng, áp dụng chúng, chia 
sẻ chúng cho những người xung quanh. 
Ngược lại, những Insight kém thuyết 
phục sẽ chỉ nằm lẳng lặng ở trên những 
trang Slide Powerpoint, không soi sáng 
đường được cho bất cứ ai cả, và tạo ra 
những phản ứng lẻ tẻ, đơn độc.

Đưa tính thuyết phục vào một Insight 
là một hoạt động cực kì sáng tạo: nó 
yêu cầu một óc tưởng tượng dồi dào ý 
tưởng và hiểu biết. Cũng giống như với 
những hoạt động sáng tạo khác, nó yêu 
cầu một sự thấu hiểu về những gì đang 
tồn tại trong tâm trí người tiêu dùng, và 
cũng quan trọng không kém, những gì 
đang không tồn tại trong tâm trí họ. 

Không có gì mới khi khuyên rằng giá trị, 
lợi ích của một Insight phụ thuộc không 
chỉ vào sự mới mẻ và chính xác của In-
sight đó mà còn phụ thuộc rất nhiều vào 
tính thuyết phục trong cách diễn đạt In-
sight đó. 

Những viên kim cương thô, sau khi 
được khai thác cần phải được gọt giũa 
và đánh bóng thì mới tỏa sáng và thực 
sự giá trị. Việc chúng ta đào sâu In-
sight cũng giống như khai thác mỏ kim 
cương vậy, không chỉ tìm ra nó, mà còn 
cần “gọt giũa” và “đánh bóng” để nó trở 
thành một Insight có sức thuyết phục và 
chạm đến trái tim người nghe.

Bây giờ hãy quay trở lại câu hỏi ở đầu 
bài viết:

“Tại sao một Insight tốt lại giống như 
một chiếc tủ lạnh?”

.“Bởi vì khoảnh khắc bạn nhìn thấy 
những gì bên trong nó, ánh sáng sẽ vụt 
đến.”

Những phép ẩn dụ, so sánh và ví von 
thường chỉ có tác dụng khi những thông 
tin tham khảo đã quen thuộc với người 
nghe. Ví dụ như với câu nói của Lev-
itt, những sinh viên của ông chắc chắn 
không xa lạ gì với những chiếc khoan và 
những chiếc lỗ.

Nguồn gốc của một Insight luôn luôn 
được tìm thấy từ những con số. Đó là 
cách giúp chúng ta phân biệt một Insight 
với một ý nghĩ bay bổng thoáng qua, đó 
là cách giúp chúng ta biết nó có nội dung, 
rằng nó có thể được kiểm chứng và lặp 
lại. Nhưng, ngoại trừ những trường hợp 
giỏi toán như siêu nhân, thì những con số 
hiếm khi tự động kể cho chúng ta điều 
gì đó. Khi đó chúng ta cần phải sử dụng 
các từ ngữ có sức gợi, các từ ngữ bóng 
bẩy để “giải phóng” Insight, để thổi vào 
nó sức thuyết phục ngay lập tức và hiển 
nhiên. Trong cả các công ty nghiên cứu 
thị trường và các Agency sáng tạo, luôn 
luôn có những người mà chúng ta biết 
họ có thể làm tốt việc này. Họ phân tích 
những số liệu thị trường đầy lý thuyết 
thành những chiến lược sáng tạo, và sau 
đó (đôi khi) thành những hoạt động thực 
thi tuyệt vời. Chúng ta nên tận dụng họ 
thường xuyên hơn, một cách có chủ ý và 
có mục đích, để thổi hồn sự quyến rũ vào 
các dữ liệu khô khan.

Jeremy Bullmore
Thành viên Ban điều hành WPP 

2. những bệ phóng ý tưởng
Việc chúng ta đào sâu Insight cũng giống 
như khai thác mỏ kim cương vậy, không 
chỉ tìm ra nó, mà còn cần “gọt giũa” và 
“đánh bóng” để nó trở thành một Insight 
có sứ c thuyết phục và chạm đến trái tim 
người nghe.
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