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Xây dựng và định vị thương hiệu

trong kỷ nguyên bùng nổ thông tin

Trần Đức Tâm
Z.com Vietnam

tam-tran@gmo.jp
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“Thương hiệu mạnh” được định nghĩa là gì?
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100,500 từ ngữ

34GB hình ảnh,

video , âm thanh
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Danh tiếng không làm nên thương hiệu

Danh tiếng
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Thương hiệu vượt trên chất lượng

「SONY」...............57.7％

「Không lựa chọn bên nào」......38.0％

「SANYO」............4.3％

※http://bizgate.nikkei.co.jp/article/71503918.html

Chất lượng
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Thương hiệu mạnh = Danh tiếng + Chất lượng + Cảm xúc

Thương hiệu yếu Thương hiệu trung bình Thương hiệu mạnh

Danh tiếng Chất lượng Cảm xúc
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Định vị thương hiệu như thế nào cho hiệu quả?
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Định vị thương hiệu là chiếm giữ "hình ảnh" trong 

tâm trí của khách hàng

Định vị dựa trên sản phẩm:

Giá thành, chất lượng, đặc tính v.v.

Định vị dựa trên thị trường:

Quy mô, nhu cầu, tương lai v.v.

Định vị dựa trên chính đối thủ cạnh tranh:

Ưu nhược điểm, thị phần v.v.
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Định vị dựa trên sản phẩm
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Định vị dựa trên thị trường

・Thành lập:

12/2011~

・6/2016:

Chiếm lĩnh thị phần

nội địa số 1 

※Nguồn: CCAV
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Định vị dựa trên chính đối thủ cạnh tranh
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Tái định vị để định vị tốt hơn!
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Tái định vị thương hiệu để phù hợp với

mỗi thời kỳ doanh nghiệp.

1956~

2002~

2005~

2015~
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Tái định vị thương hiệu không phải lúc

nào cũng tốt.

Lost 

137M $
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“Xây dựng thương hiệu là một hành

trình không phải là một đích đến”
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Business Segments (Composition)

100 Companies Worldwide, 5.080 Consolidated Staff
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Z.com - Nhà tài trợ chính của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam
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Z.com cung cấp dich vụ nền tảng Internet giúp doanh

nghiệp định vị thương hiệu trên môi trường kinh tế số!
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THANK YOU!

Trần Đức Tâm
Z.com Vietnam

tam-tran@gmo.jp
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