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Làm marketing chính xác là làm gì – làm marketing tại client side
Điều đầu tiên bạn luôn cần nhớ: cuộc sống có một phần nho nhỏ gọi là “mua bán” (nơi kinh doanh xảy ra), trong phần nhỏ đó có một phần nhỏnhỏ gọi là
“marketing”, trong đó lại có một phần nhỏnhỏnhỏ là “những điều marketer có thể gây ảnh hưởng đến”.
Thật vậy, retailer (nhà bán lẻ) có toan tính riêng – consumer (người tiêu dùng) có logic biếtdùngyêu riêng – creative agency có cách suy nghĩ riêng –
ngay cả trong nội bộ, những bộ phận liên quan như Bán hàng – Sản xuất – Tài chính – Vận tải & kho bãi cũng có những KPI riêng. Marketer không phải
là Chúa và cũng không phải là CEO để bắt tất cả mọi người làm theo ý mình. Tất cả những gì marketer thể làm là hoạch định, dẫn dắt và truyền cảm
hứng. Bài viết này sẽ làm rõ 3 ý trên.

ĐẦU TIÊN, MỤC TIÊU CỦA MARKETING TẠI CLIENT LÀ GÌ?

http://sale.dream.vn/kien-thuc-chuyen-mon/lam-marketing-chinh-xac-la-lam-gi-lam-marketing-tai-client-side-phan-1.html

1/35

12/24/2018

Làm marketing chính xác là làm gì – làm marketing tại client side – The Greatest Saleman in Dream.Network.


M﴿ c tiêu c a làm marketing @client là làm cho ngày càng nhi u khách hàng m﴿ c tiêu bi t đ n, s ﺅd﴿ ng và trung thành v i
nhãn hi￼u c a chúng ta – t ﺃđó s mua và s ﺅd﴿ ng nhi u h٦n. H làm đi u đó thông qua ho ch đ nh và d n d ﱞt s ﺉph i
h p c a nh ﺇng đ i tác n i b (bán hàng, s n xu t, tài chính…) và bên ngoài (agency, retailer…).

Đây là 1 slide khá tổng quát những điều marketer@client bận tâm.

Image credit: BrandsVietnam

Một định nghĩa khác của Sergio Zyman, “định nghĩa sống” cho vị trí CMO.
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Dưới đây là quy trình làm việc của toàn bộ Marketing Department.
Hãy cùng đi qua một ví dụ để minh họa từ đó giúp bạn hiểu được cách vận hành của các chuyên
môn marketing nhé. (các logic chi tiết hay insight của ngành hàng có thể không chính xác):
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Unilever muốn thâm nhập vào ngành hàng dầu gội đầu cho nam (male shampoo).
Ngành hàng (category) này hiện đang có 3 thương hiệu lớn: XMen (ICP), Romano – đều đánh mạnh về mùi hương và Ramus – trị gàu, bên cạnh một
vài thương hiệu nhỏ (Dr Men của ICP) hay bản địa – địa phương. Đối với người tiêu dùng thì họ có 3 nhu cầu chính để mua dầu gội riêng cho nam: mùi
hương, trị gàu và chăm sóc tóc & da đầu chuyên biệt. Đó là phần Category Understanding (1).
Hiện tại tuy mùi hương là điểm được khai thác chính nhưng trong tương lai thì trị gàu sẽ là động lực mua hàng chính, bên cạnh nhu cầu chăm sóc tóc
cũng sẽ tăng lên. Chi tiết hơn về mảng trị gàu thì những sản phẩm có bạc hà (product claim) được người tiêu dùng tin rằng có thể trị gàu hiệu quả. Đây
là Consumer Understanding (2)(tất nhiên trong thực tế sẽ còn nhiều dữ liệu về độ thâm nhập thị trường, thái độ với sản phẩm/ngành hàng, giá bán
chấp nhận được…)
Từ đó Unilever quyết định mở rộng hai thương hiệu có sẵn sang ngành hàng này là Clear Men (trị gàu – bạc hà) và Vaseline (chăm sóc tóc) bên cạnh
mang về một thương hiệu mới mạnh về mùi hương là Axe. Tức là trong mảng dầu gôi cho nam – Unilever sẽ 3 brand: Clear Men, Vaseline và AXE.
(một TVC về brand extension của Dove sang Dove Men)

[Vietsub] Girl's shampoo isn't made for real men!
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Thực tế AXE là thương hiệu chủ đạo của Unilever để thỏa mãn nhu cầu “mùi hương” trong ngành sản phẩm chăm sóc sắc đẹp cho nam (male
grooming). Điều này giải thích cho sự phát triển các sản phẩm con rất nhanh của thương hiệu AXE dù mới ra mắt vài năm.
AXE

Vi￼t Nam đã tr thành “th۸ ٦ng hi￼u làm đ p đ gi i pháp” trong khi Clear hay Dove v n ch

t p trung

m t s dòng s n ph m nh۸ d u g i, s ﺇa r ﺅa m t, s ﺇa t ﱞm…

Đó chính là câu chuyện định vị thương hiệu (Brand positioning) (3). Các bạn trẻ hay được nghe về
câu chuyện định vị thương hiệu ở góc độ rời rạc từng brand (ví dụ Omo vs Tide) – điều đó không
đúng. Unilever và P&G là tiên phong của mô hình “House of Brands” (Ngôi nhà thương hiệu) và cuộc
chiến giữa 2 bên là cuộc chiến về Category Strategy (chiến lược ngành hàng) gồm nhiều brands khác
nhau.
2 ví dụ về Category Strategy để dễ hình dung:
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Trong đó người chiến thắng là người chiếm tổng thị phần (category market share) lớn nhất với danh mục thương hiệu và sản phẩm (brand & product
portfolio) hiệu quả nhất. Trường hợp các công ty này thanh lọc lại danh mục (portfolio) là điều thường xảy ra – như P&G vừa bán rất nhiều thương hiệu
làm đẹp đang hoat động không hiệu quả vào năm 2015.
Từng thương hiệu sẽ đóng những vai trò khác nhau (mở rộng ngành hàng, đánh chiếm thị phần, xây dựng bộ mặt, tối đa hóa lợi nhuận…) trong chiến
lược ngành hàng của công ty. Điều này giống như một đội bóng vậy – có cầu thủ tập trung ghi bàn, có người cản phá đối phương hay xây dựng lối chơi.
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Từ Brand Positioning đã được thống nhất đó, mỗi brand sẽ tiến hành làm ra những sản phẩm cụ thể (Product/Offer Innovation) (4) và ra mắt thị
trường (Brand launch – các bước còn lại trong process) trên truyền thông lẫn kênh phân phối. Ví dụ như AXE phát hiện rằng chị em phụ nữ rất thích mùi
chocolate, và sứ mệnh của AXE là giúp đàn ông (cùi bắp cũng được) thu hút được nhiều gái gú hơn, thế nên giải pháp là…

Axe Dark Temptation- Chocolate Man
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Sau khi đến có Brand Innovation thì 2 mảng Brand và Trade bắt tay vào hoạch định kế hoạch hành động của mình (brand communication & brand
activation + distribution plan) Trong các bước sau thì Brand Management sẽ là người lead chính để đảm bảo các nỗ lực phối hợp đồng bộ với nhau. Cuối
cùng sau khi tung ra thị trường (market launch) thì bộ phận Research inhouse sẽ phối hợp cùng research agency để đo lường hiệu quả (brand
awareness, brand health, penetration, brand share).
Tôi sẽ giải thích quy trình làm việc từ [Brand communication idea] đến [Monitor & Report] trong một bài khác.

BỘ PHẬN MARKETING VẬN HÀNH NHƯ THẾ NÀO?
Vẫn là quy trình trên nhưng bắt đầu thêm vai trò vào nhé!

http://sale.dream.vn/kien-thuc-chuyen-mon/lam-marketing-chinh-xac-la-lam-gi-lam-marketing-tai-client-side-phan-1.html

9/35

12/24/2018

Làm marketing chính xác là làm gì – làm marketing tại client side – The Greatest Saleman in Dream.Network.

Process of Marketing Industry

Bộ phận Marketing trong một công ty thường bao gồm 3 mảng chuyên môn chính: Brand Management, Trade Marketing, Research (và có thể có một số
bộ phận phụ trợ tùy công ty). Mỗi mảng sẽ bao quát ở quy mô khác nhau cũng như tham gia vào các giai đoạn của quá trình hoạch định và vận hành
kinh doanh. Xem quy trình tổng thể như sau:

A – Brand Management (Quản trị thương hiệu)
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Chịu trách nhiệm từ A đến Z theo từng thương hiệu hay nhóm thương hiệu (nếu các brand có giá trị đóng góp nhỏ, hay mới ra mắt). Các vị trí thường
gặp trong mảng này là Brand Executive (khá hiếm), Assistant Brand Manager, Brand Manager, Senior Brand Manager, Group Brand Manager (quản trị
những thương hiệu mẹ gồm nhiều thương hiệu con có quy mô lớn, ví dụ Clear và Clear Men).
Từ Group Brand Manager thì nấc thang thăng tiến tiếp theo sẽ là Marketing Manager, lúc này marketer sẽ cần có khả năng hoạch định và quản lý nhiều
chuyên môn hơn chỉ là brand management (cụ thể là thêm Trade và Research). Câu chuyện này cũng giống Senior Copywriter/Art Director lên thành
Associate Creative Director – Creative Director (dân gian gọi là Sáng tạo không biên giới, không còn quan tâm là artbase hay copybase nữa). Rất hiếm
công ty có cấp bậc cao hơn Manager (chỉ) dành cho chuyên môn Brand Management (vẫn có 1 vài công ty có vị trí Brand Director).
Đây là career path của anh Phan Minh Tiên, CMO của Vinamilk hiện tại (theo linkedin của anh Tiên)
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Career path c a anh Phan Minh Tiên

B – Trade Marketing (Tiếp thị thương mại)
Không quản lý theo từng thương hiệu, mà theo ngành hàng (category) – đối tượng khách hàng và đặc thù kênh phân phối.
Ví dụ Unilever sẽ có Brand Manager cho Omo (có Group Brand Manager), Viso, Surf – trong khi Trade Marketing sẽ có Trade Marketing Manager cho
ngành hàng Detergent, dưới đó sẽ có nhiều Channel Activation Manager (Modern Trade, General Trade…). Trong từng kênh hay điểm bán khác nhau,
người làm Trade sẽ sử dụng một hay nhiều thương hiệu cùng lúc và chọn đầu tư vào thương hiệu nào. Như Surf là một brand để cạnh tranh với những
thương hiệu nội địa còn Sunlight là đối trọng trực tiếp với Tide nếu có cạnh tranh hay cân nhắc về giá.
Với mảng Trade Marketing thì từ vị trí Trade Marketing Manager có 2 hướng thăng tiến:
(1) mở rộng – nắm nhiều mảng hơn và vẫn tập trung vào chuyên môn Trade (ví dụ sau Trade Marketing Manager cho ngành hàng Detergent có thể
extend lên thành Trade Marketing Director của ngành Home Care (bao gồm những brand khác như Cif, Sunlight, Vim… ) hay phát triển thêm kỹ năng về
Brand và trở thành Marketing Manager.
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(2) thâm nhập sâu hơn vào mảng Kinh doanh để trở thành Commercial Manager/Director. Ở vị trí này thì cần biết nhiều hơn chuyên môn marketing –
điều này cũng không quá khó vì nhiều người làm Trade Marketing xuất thân từ Sales chứ không phải vào thẳng từ đại học (và thật sự có 12 năm làm
Sales sẽ giúp ích rất nhiều trong công việc Trade Marketing)
Đây là career path của anh Nguyễn Cao Trí, nguyên Trade lead của Diageo và Samsung Vietnam (theo linkedin của anh Trí)

Career path c a anh Nguy n Cao Trí
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C – Research
Có nhiều tên gọi khác nhau như Consumer & Market Insight (CMI – tên gọi của Unilever), Business Intelligent…
Các marketers thường có một câu hỏi trước mỗi quyết định: có cần thuê research bài bản hay tin vào trực giác (gut feeling). Khó có câu trả lời thỏa đáng
cho trường hợp này nhưng nếu công ty có bộ phận Research inhouse thì vấn đề phần nào được giải quyết: bộ phận Research sẽ đưa ra nhiều giải pháp
đi kèm proscons – nếu không research chút nào thì sao, rủi ro là gì; nếu đè ra research hết thì chi phí về tiền bạc và thời gian là thế nào; hay research
vài phần thôi để vừađẹp trong ngân sách và thời gian cho phép?
Thêm nữa, Brand và Trade thường dùng các báo cáo market research để hỗ trợ cho các quyết định của mình trong giai đoạn trungvàngắn hạn, do đó
họ chỉ nghe những điều cầnnghe cũng như xài xong thì… quên (vì còn 1.001 số liệu cần nhớ). Sở hữu một bộ phận Research inhouse sẽ giúp công ty
xây dựng một Data & Insight Strategy (Chiến lược thu thập dữ liệu và thấu hiểu), để sử dụng ngân sách market research tối ưu và hiệu quả. Ví dụ nếu
không có research inhouse thì các brand/trade manager rất dễ đưa ra những yêu cầu trùng lập (vì đâu phải ai cũng biết team khác đang làm gì?)
Ngoài ra, cũng tương tự như Brand Manager làm việc cùng advertising – pr – event – digital agency, Trade Manager làm việc cùng event – activation
agency thì Research team sẽ làm việc hiệu quả nhất với research agency (vì có cùng chuyên môn). Không phải Brand và Trade Manager nào cũng có
khả năng viết một Research Brief (bản yêu cầu cho dự án research) chuyên nghiệp và chính xác. Research inhouse.
Không chỉ đóng vai trò “trùm cuối” về chuyên môn research trong công ty, bộ phận Research inhouse còn có vai trò ráp nối những dữ liệu rời rạc để tạo
ra kho kiến thức và “bí kíp” kinh doanh cho công ty (Knowledge center) để truyền tải những insight đáng giá này đến tất cả các cấp vận hành của công ty
(và những chi nhánh khác nhau – nếu ở các công ty đa quốc gia). Việc chú trọng vào tìm ra, tổng hợp và liên tục cập nhật Tri thức (knowledge) và Cách
thức (knowhow) chính là điểm khác biệt của những công ty trường tồn và phần còn lại.
McDonald có hẳn 1 trường đại học (hamburger university) để đào tạo cho nhân viên và những ngườ mua franchise trên toàn thế giới. Chỉ cần có tiền
mua franchise + học hết cấp 2 là bạn có thể điều hành 1 cửa hàng McDonald sinh lời ổn định!
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Trong giai đoạn lên ngôi của Big Data hiện nay thì bộ phận Research thường được nâng cấp lên thành Business Analytics (Phân tích hiệu quả kinh
doanh của công ty) trong đó thu thập, tiếp nhận và xử lý nhiều nguồn thông tin bên cạnh marketing.
Tại một số công ty, bộ phận này được nâng cấp lên tầm Business Intelligent – ngoài báo cáo cho CMO/Marketing Lead còn báo cáo trực tiếp cho CEO
và CFO/Finance Lead. Tức là tham gia với vai trò chiến lược (strategic role) vào việc đo lường hiệu quả hoạt động và hoạch định chiến lược phát triển
của một công ty.
Đây là profile career của bạn tôi – anh Huy Phạm, một người hiếm hoi được đào tạo bài bản về Research và thăng tiến con đường Research inhouse
thành công tại Việt Nam. Anh Huy Phạm từng là Head of Business Insights (báo cáo cho CFO) của tập đoàn Johnson & Johnson tại Việt Nam và hiện là
Senior Market Research & Analytics Manager của KimberlyClark toàn châu Á – Thái Bình Dương (Asia Pacific)

A – CÔNG VIỆC MỖI NGÀY CỦA MARKETING TEAM
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Marketer tại client, đặc biệt là brand team, lại rất ít khi TRỰC TIẾP thực hiện một nhiệm vụ gì. Thử nghĩ xem: tiếp cận với thị trường là chuyện của
SALES; sản xuất là chuyện của PURCHASING, FACTORY, SUPPLY CHAIN; sáng tạo truyền thông là chuyện của AGENCY; nghiên cứu phát triển sản
phẩm mới là chuyện của R&D…
Thế marketer tại client làm quái gì? Rung đùi xài tiền chỉ tay 5 ngón chăng?
Không hề. Marketing@client làm việc HOẠCH ĐỊNH và QUẢN LÝ để đảm bảo tất cả những bộ phận trên phối hợp với nhau nhịp nhàng và hiệu quả, để
nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
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Các b ph n bên trong và ngoài c a Marketing

Các bộ phận nội bộ và bên ngoài mà marketing tại client làm việc cùng. Image credit: BrandsVietnam
Sau đây là vài hoạt động tiêu biểu mà marketing tại client sẽ làm việc cùng các bộ phận khác.
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Ho t đ ng tiêu bi u c a marketing department
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Nhiều việc phải không? Đúng và bạn sẽ phải làm TẤT CẢ cùng lúc, đảm bảo nhịp nhàng và hiệu quả. Bất kỳ sự “vênh” nào (dù chỉ 1 khâu) sẽ gây ra hậu
quả nghiêm trọng: thử tưởng tượng TVC đã làm xong, đã chi tiền chạy quảng cáo mà bộ phận Factory vẫn chưa sản xuất kịp sản phẩm? Hay sản phẩm
đã phủ ra thị trường mà vẫn loay hoay chưa chốt ý tưởng để sản xuất TVC xong cùng agency?
Yếu tố tiên quyết để đảm bảo tất cả việc này diễn ra nhịp nhàng chính là khả năng (và kinh nghiệm) trong việc HOẠCH ĐỊNH và QUẢN LÝ. Không phải
ngẫu nhiên mà những chương trình tuyển Marketing hay đặt tên là Management Trainee (Quản trị viên tập sự) – khả năng QUẢN TRỊ chính là yếu tố tiên
quyết nhất làm nên một marketer thành công.
Một trong những sai lầm lớn nhất của QUẢN TRỊ là làm… sai việc. Công ty dành nhiều ngân sách cho bộ phận Marketing để phối hợp (với đối tác nội bộ)
hay thuê ngoài (những nhà cung cấp) tốt nhất trong chuyên môn của mình – nên đừng làm thay việc của người khác (trong khi bỏ bê việc của mình là
HOẠCH ĐỊNH và QUẢN LÝ).
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Trích d n câu nói c a David Ogilvy

David Ogilvy, ông tổ của ngành quảng cáo, đã từng nói về vấn đề này rất hay:
“Tại sao mua chó rồi lại tự sủa?” Marketing@client hãy làm đúng vai trò của mình trong những dự án phối hợp với agency: brief (đưa yêu cầu) thật chính
xác và hiệu quả, feedback thông minh và xác đáng, tôn trọng chuyên môn của agency và tập trung vào việc quản trị & đo lường hiệu quả tạo ra trên
người tiêu dùng và doanh thu. Đừng chỉ agency phải chọn màu gì, phông chữ nào, ý tưởng ra sao… Bạn đang trả tiền cho họ để làm điều đó mà!
Một thách thức khác mà marketing@client phải đối mặt là khả năng thuyết phục để được ưu tiên. Ví dụ Sales Manager của ngành hàng bột giặt (tại
Unilever) nắm trong tay ngân sách và nhân lực có hạn, vậy tôi nên ủng hộ Omo, Viso hay Surf? Một Creative Director tại agency quảng cáo có 57 dự án
diễn ra cùng lúc, vậy tại sao họ nên dành nhiều thời gian hơnmứcchuyênnghiệp cho bạn?
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Tất cả quay về 1 khái niệm: thuyết phục – truyền cảm hứng. Nói nôm na là làm cho người ta thích mình hơn. Khi thích hơn thì người ta sẵn sàng “cho”
nhiều hơn (thời gian, ngân sách…). Tất nhiên “thích” ở đây không chỉ mang khía cạnh cá nhân (“tôi thích anh A, không thích chị B”) mà nằm nhiều ở khía
cạnh tác phong và phương pháp làm việc.
Sales team luôn thích những marketer sâu sát với thị trường, cùng họ ra thực địa, thấu hiểu những khó khăn của họ để đưa ra giải pháp hiệu quả thật sự
chứ không phải nghehoànhtráng. Agency luôn thích những client tôn trọng chuyên môn của mình, cùng tham gia suy nghĩ (chứ không phải ngồi “phán”
và kill idea), feedback chi tiết và thấu đáo. Vì vậy nên David Ogilvy đã nói:
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Do đó, trong ngành marketing hay có câu “người sao, brand vậy” – nghĩa là hình ảnh và hiệu quả hoạt động của một brand ảnh hưởng rất nhiều bởi tác
phong làm việc của những marketer quản lý brand đó. Hiếm khi nào có trường hợp brand manager boring, trade marketing manager xôithịt mà brand có
TVC thú vị, chương trình thuyết phục shopper hiệu quả dài hạn lắm.

B – LÀM MARKETING TẠI CLIENT ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ RA SAO?
Làm marketing@client sẽ có 3 dạng KPI chính:
KPI quản lý: là những KPI trung gian – về truyền thông (độ nhận biết, mức độ ghi nhớ, độ yêu thích, sự hiểu biết đúng về thương hiệu, mức độ
cân nhắc mua hàng) hay phân phối (độ phủ hàng, mức độ hiện diện khi trưng bày, số lượng điểm bán tiếp cận được, mức độ hài lòng của nhà
phân phối và bán lẻ, mức độ tồn kho an toàn…). Những KPI này thường được các đối tác nội bộ (sales, supply chains) hay bên ngoài (agency)
thực hiện. Nhưng 1+1 (chưa chắc) = 2, thách thức của marketer là phải tìm ra điểm tối ưu của tất cả những chỉ số này và cách kết hợp hiệu quả
nhất.
KPI trực tiếp: là hiệu quả của những hoạt động trực tiếp do marketer quản lý.
Brand performance: doanh số (brand sales), thị phần (brand share), lợi nhuận (brand P&L – Profit & Loss).
Doanh số thì tất nhiên hướng đến “năm sau cao hơn năm trước”, nhưng để tăng thị phần (market share) thì brand cần tăng nhanh
hơn tốc độ tăng trưởng của ngành hàng.
Ví dụ thị trường sữa chua ăn (eating yogurt) tại Việt Nam từ 20102015 tăng trưởng 50% mỗi năm về
doanh thu. Nên bất kỳ brand nào tăng trưởng mỗi năm (YoY Growth – Year over Year Growth) thấp
hơn 50% thì vẫn…giảm thị phần.
Lợi nhuận cũng là một câu chuyện thú vị và rất khác. Có thể một số công ty tăng trưởng doanh thu
và thị phần rất nhanh nhưng lại theo cách “đốt tiền mua thị phần” – dồn dập quảng cáo & khuyến mãi.
Theo cách làm đó có khi doanh thu 10 đồng thì chi phí 11 đồng. Hay có một số brand có lợi thế về
thương hiệu hoặc kênh phân phối nên thị phần về doanh số hay dung tích bán (share of revenue,
share of volume) không cao nhưng thị phần lợi nhuận (share of profit) lại rất cao.
Có thể thấy ví dụ này qua thị trường bia (số liệu năm 2011). Sabeco (công ty Bia Sài Gòn) có doanh
thu gần 2.3 lần Heineken ( doanh thu chủ yếu đến từ brand Heineken, Tiger) nhưng lại thua sút về lợi
nhuận. Trong năm nay, số dung tích bia bán ra của Sabeco gấp 3 lần của Heineken.
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Doanh s s ﺇa chua ăn

Brand
value: brand
equity – brand
plan.
Brand
equity: tài sản
thương hiệu.
Chúng ta hay
nghe câu
chuyện là
thương hiệu
K t qu kinh doanh bia c a Sabeco, VBL, Habeco

Apple trị giá vài
trăm tỷ USD vân

vân – thì đó là tài sản vô hình của công ty (bên cạnh tài sản hữu hình là doanh số, lợi nhuận, kho bãi nhà xưởng). Cách tính Brand Equity
có thể hiểu nôm na là “chi phí để xây dựng một thương hiệu tương tự).
Brand Plan: một định vị/kế hoạch/tầm nhìn vững vàng cho thương hiệu sẽ rất có giá trị. Chúng ta chứng kiến OMO, Diana vẫn trung thành
với một định vị, một thông điệp lõi và một giọng điệu (tone of voice) duy nhất sau hơn 10 năm mà vẫn tăng trưởng tốt. Nike vẫn trung thành
với slogan Just Do It được viết ra từ năm 1988. Ngược lại, chúng ta thấy không ít brand thay thông điệp đổi định vị xoành xoạch: hôm nay
thì tươi trẻ, ngày mai đứng đắn, ngày kia cá tính… Những brand này thường không có kết quả kinh doanh tốt đẹp.
KPI cuối cùng (ultimate KPI): thường gọi là business impact – ảnh hưởng lên công việc kinh doanh toàn công ty. Ví dụ Apple tuy có rất nhiều
dòng sản phẩm nhưng vẫn hay được gọi là “Iphone company” (để nói về mức độ phụ thuôc sự tăng trưởng của Apple vào Iphone). Nếu bạn là
Marketing Director của mảng Iphone thì performance của bạn không chỉ ảnh hưởng đến mảng/ngành hàng của bản thân mà là giá trị cổ phiếu của
cả công ty. Câu chuyện tương tự nếu bạn hình dung sau 1 năm doanh thu brand OMO giảm 30% thì Unilever sẽ thế nào? Doanh thu brand Coca
Cola tăng 30% thì The Coca Cola Company sẽ ra sao?

C – CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY & THĂNG TIẾN
Không đi vào nghiệp vụ cụ thể, các công việc trong marketing chia thành 6 cấp bậc chính:
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1.

Theo dõi và báo cáo

2.

Thực thi và Giám sát

3.

Lập kế hoạch và Quản lý

4.

Định hướng chiến lược nhãn hàng

5.

Định hướng chiến lược ngành hàng

6.

Định hướng chiến lược công ty

Trong đó mỗi khi lên một level thì marketer sẽ bắt đầu đảm nhiệm thêm một số chuyên môn thuộc cấp bậc mới.
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Con đ۸ ng thăng ti n t ﺃbrandbased. Image credit: BrandsVietnam.
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Cùng đối chiếu qua Job Description của Unilever cho vị trí Assistant Brand Manager nhé:
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Job Description c a Unilever cho v trí Assistant Brand Manager

Mảng Trade Marketing cũng tương tự
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Con đ۸ ng thăng ti n t ﺃtradebased. Image credit: BrandsVietnam.
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Job Description c a Unilever cho v trí Assistant Manager

Cùng xem hai Job Description của Unilever cho vị trí Assistant Manager và Channel Manager (Modern Trade – kênh bán lẻ hiện đại).
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Job Description c a Unilever cho v trí Channel Manager (Modern Trade – kênh bán l hi￼n đ i)

Với chuyên môn Research inhouse thì ít nhiều đóng vai trò hỗ trợ, tại Việt Nam – với đa phần các công ty global thì chuyên môn này thường có đến cấp
bậc Senior Manager (do những chức năng cao hơn được thực hiện tại văn phòng regional chứ không phải bản địa). Với một số công ty local có quy mô
lớn và nhiều ngành hàng như Masan hay Vinamilk thì có đến cấp bậc Research Director. Do đặc thù nên nhân sự làm Research inhouse thường có vài
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năm kinh nghiệm tại các research agency rồi mới chuyển sang, chứ ít có trường hợp vào thẳng. Cùng xem qua Job Description của vị trí Consumer
Market Insight – Assistant Manager của Unilever (cấp bậc thấp nhất của mảng này mà Unilever có).
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Job Description c a v trí Consumer Market Insight – Assistant Manager c a Unilever

Tại Việt Nam theo thống kê không chính thức thì phần lớn các CMO bắt nguồn từ brandbased.
Gần đây vào năm 2014, anh Trần Bảo Minh – một huyển thoại của ngành marketing Việt Nam đã nhận chức CEO của công ty sữa IDP. Anh Minh là một
trong những CEO đầu tiên có background từ marketing (tại Việt Nam các CEO có background đa phần từ Sales hay Sản xuất Vận Hành – Operation).
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Thông tin v anh Tr n B o Minh

D – “ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG” – ÁP LỰC CỦA MARKETER
Anh Thái Phạm, Marketing Director mảng New Business của Vinamilk từng chia sẻ:


“Nghề làm marketing thật ra rất “phũ” – nếu hôm nay mình làm chương trình tốt, bán được hàng thì sẽ là “hero” trong công ty,
nhưng tuần sau mọi thứ không suôn sẻ thì có thể trở về “zero” ngay lập tức.”

Như câu chuyện “quyền lợi – trách nhiệm” – đi kèm vinh quanh và mức đãi ngộ thuộc hàng “top” trong doanh nghiệp thì marketer cũng phải “đứng mũi
chịu sào”. Trong hầu hết các doanh nghiệp, bộ phận marketing luôn là “growth driver” (động cơ thúc đẩy tăng trưởng) và chịu trách nhiệm (gần như) trực
tiếp trên doanh số và lợi nhuận.
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Có nhiều bạn khi đọc thấy nhiệm vụ chính của marketer là “quản lý” thì lầm tưởng vị trí này sẽ ít chịu áp lực. Điều này hoàn toàn sai. Marketer cũng sống
chết với doanh thu và tăng trưởng không kém gì salesman (những người trực tiếp thực thi ngoài thị trường). Đặc biệt với sự phát triển của mảng Trade
marketing thì bộ phận Marketing cũng góp phần định hướng chiến lược và kế hoạch hành động của Sales rất nhiều – nên “đã làm marketer thì phải từ bỏ
quyền giảithích”.
Vì vậy, tố chất cần thiết để tận hưởng và thăng tiến trong marketing tại client side chỉ đơn giản là “passion for business” (đam mê kinh doanh). Nghe
hơi… sáo, nhưng thật sự chỉ cần vậy – luôn bén nhạy về kinh doanh để tìm ra những cơ hội tăng trưởng (source of business growth) mới và luôn có đam
mê để làm mọi việc ở mức nhiệt tình cao nhất.
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