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Khái niệm truyền thông
Ngoài việc triển khai một sản phẩm tốt, định giá hấp dẫn và đưa được đến khách hàng
mục tiêu, các doanh nghiệp còn phải truyền thông cho khách hàng mục tiêu của họ. Tuy
nhiên, thông tin cần được truyền đạt đến khách hàng mục tiêu phải trãi qua nhiều giai
đoạn bằng những phương tiện truyền thông khác nhau dưới những hình thức thông đạt
khác nhau bởi những người truyền thông khác nhau.
Hệ thống truyền thông marketing của một doanh nghiệp được mô tả trên hình sau.
Doanh nghiệp thông tin tới những người trung gian, người tiêu dùngû, và các nhóm công
chúng khác nhau của mình. Những người trung gian đó lại thông tin đến các khách hàng
và các nhóm công chúng khác nhau của họ. Người tiêu dụng thông tin truyền miệng với
nhau và công chúng. Đồng thời, mỗi nhóm lại cung cấp thông tin phản hồi cho các nhóm
khác.

Hệ thống truyền thông marketing

Hệ thống truyền thông marketing (marketing communication mix), còn được gọi là hệ
thống cổ động (promotion mix) , bao gồm năm công cụ chủ yếu :

1/6

Quá trình truyền thông

Quảng cáo(advertising) là bất kỳ một hình thức giới thiệu gián tiếp và khuếch trương
các ý tưởng, sản phẩm hoặc dịch vụ, do một người (tổ chức) nào đó muốn quảng cáo chi
tiền ra để thực hiện.
Marketing trực tiếp(direct marketing) là hình thức sử dụng thư tín, điện thoại và những
công cụ liên lạc gián tiếp khác để thông tin cho những khách hàng hiện có và khách
hàng tiềm năng hay yêu cầu họ có phản ứng đáp lại.
Khuyến mãi(sales promotion) là những khích lệ ngắn hạn dưới hình thức thưởng để
khuyến khích dùng thử hoặc mua một sản phẩm hay dịch vụ.
Quan hệ công chúng và tuyên truyền(public relation and publicity) bao gồm các
chương trình khác nhau được thiết kế nhằm đề cao hay/và bảo vệ hình ảnh một doanh
nghiệp hay những sản phẩm và dịch vụ nhất định nào đó.
Bán hàng trực tiếp(personal selling) là hình thức giao tiếp trực tiếp với khách hàng
tương lai nhằm mục đích bán hàng.

Những công cụ truyền thông -cổ độngphổ biến
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Một số công cụ của các hình thức cổ động được trình bày trên hình 12.2. Đồng thời việc
thông tin cũng vượt ra ngoài phạm vị của những công cụ truyền thông/ cổ động cụ thể
đó. Kiểu dáng của sản phẩm, giá cả của nó, hình thức bao bì và màu sắc, cách cư xử và
trang phục của nhân viên bán hàng, địa điểm kinh doanh, đồ dùng văn phòng của doanh
nghiệp, tất cả những thứ này đều cùng thông tin một điều gì đó cho người mua. Toàn
bộ marketing-mix, chứ không chỉ có phối thức cổ động, phải được phối hợp với nhau để
tạo được tác dụng tối đa của thông tin.
Chương này sẽ nghiên cứu ba vấn đề chủ yếu: Hoạt động của hệ thống truyền thông;
tiến trình xây dựng chương trình truyền thông marketing; quản trị các công cụ cổ động
trong truyền thông marketing.

Quá trình truyền thông
Những người làm marketing cần hiểu rõ hoạt động của hệ thống truyền thông. Mô hình
truyền thông giải đáp: ai, nói gì, trong kênh nào, cho ai, hiệu quả như thế nào.Truyền
thông có liên quan đến chín yếu tố được trình bày trong hình 8.3. Hai yếu tố thể hiện các
bên chủ yếu tham gia truyền thông là người gửi và người nhận. Hai yếu tố khác là những
công cụ truyền thông chủ yếu, tức là thông điệp và phương tiện truyền thông. Bốn yếu
tố khác nữa là những chức năng truyền thông chủ yếu, gồm mã hóa, giải mã, phản ứng
đáp lại và thông tin phản hồi. Yếu tố cuối cùng là nhiễu trong hệ thống đó. Các yếu tố
này được định nghĩa như sau:
-Người gửi(sender) là bên gửi thông điệp cho bên còn lại (còn được gọi là nguồn truyền
thông).
-Mã hóa(encoding) là tiến trình chuyển ý tưởng thành các biểu tượng.
-Thông điệp(message) : Tập hợp các biểu tượng mà bên gởi truyền đi.
-Phương tiện truyền thông(media) gồm các kênh truyền thông qua đó thông điệp
truyền đi từ người gửi đến người nhận.
-Giải mã(decoding) là tiến trình người nhận quy ý nghĩa cho các biểu tượng do người
gửi truyền đến.
-Người nhận(receiver) là bên nhận thông điệp do bên kia gửi đến.
-Đáp ứng(response) là tập hợp những phản ứng mà người nhận có được sau khi tiếp
nhận thông điệp.
-Phản hồi(feeback) là một phần sự đáp ứng của người nhận được thông tin trở lại cho
người gửi.
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-Nhiễu tạp(noise) là những yếu tố làm sai lệch thông tin trong quá trình truyền thông,
dẫn đến kết quả là người nhận nhận được một thông điệp không giống thông điệp được
gửi đi.

Các yếu tố trong quá trình truyền thông

Mô hình này nhấn mạnh những yếu tố then chốt trong hệ thống truyền thông có hiệu
quả. Người gửi phải truyền đạt thông tin đến công chúng mục tiêu và định rõ xem mình
muốn có những phản ứng đáp lại nào từ phía công chúng. Họ phải mã hóa thông điệp
của mình theo cách có tính đến quá trình giải mã thông điệp thông thường của công
chúng mục tiêu. Người gửi phải lựa chọn những phương tiện truyền thông thích hợp và
phải thiết kế những kênh thông tin phản hồi để có thể biết phản ứng đáp lại của người
nhận đối với thông điệp đó.
Để đảm bảo việc truyền thông có hiệu quả, quá trình mã hóa của người gửi phải ăn khớp
với quá trình giải mã của người nhận. Thông điệp về cơ bản phải là những tín hiệu quen
thuộc đối với người nhận thì thông điệp đó mới có hiệu quả. Điều này đòi hỏi những
người truyền đạt thông tin từ một nhóm xã hội (ví dụ những người qủang cáo) phải am
hiểu những đặc điểm và thói quen của một nhóm xã hội khác (ví dụ những người nội
trợ) trong cách tiếp nhận, tư duy và đáp ứng trước những thông tin gửi đến cho họ.
Công việc của người gửi là đưa được thông điệp của mình đến người nhận. Nhưng trong
bối cảnh bị tác động của hàng trăm thông điệp thương mại mỗi ngày, công chúng mục
tiêu có thể không nhận được thông điệp gửi đến vì một trong ba lý do. Thứ nhất là sự
chú ý có chọn lọc, nghĩa là họ chỉ nhớ được một phần nhỏ thông điệp truyền đến họ.
Người truyền thông phải thiết kế thông điệp làm sao để nó vẫn thu hút được sự chú ý
mặc dù xung quanh có nhiều tác nhân làm phân tán. Sự chú ý có chọn lọc giải thích tại
sao quảng cáo với tiêu đề đậm nét hứa hẹn một điều gì đó, chẳng hạn như “Làm thế nào
để trẻ mãi” cùng với minh họa hấp dẫn và một vài lời ngắn gọn, lại có rất nhiều khả
năng được chú ý đến.
Đối với sự bóp méo có chọn lọc, người nhận có thái độ làm cho họ kỳ vọng về cái mà
họ muốn nghe hay thấy. Họ sẽ nghe thấy những cái phù hợp với hệ thống niềm tin của
mình. Kết quả là người nhận thường thêm vào thông điệp những điều không có (phóng
đại) và không nhận thấy những điều khác thực có (lược bớt). Nhiệm vụ của người truyền
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đạt là cố gắng đảm bảo thông điệp đơn giản, rõ ràng, lý thú và lặp lại nhiều lần để truyền
đạt được những điểm chính đến công chúng.
Đối với sự ghi nhớ có chọn lọcngười truyền đạt phải cố làm cho thông điệp lưu lại lâu
dài trong trí nhớ của người nhận, nơi lưu giữ tất cả những thông tin đã được xử lý. Khi
đi vào trí nhớ lâu dài của người nhận thông điệp có thể cải biến niềm tin và thái độ của
người nhận. Nhưng trước tiên thông điệp phải lọt vào được trí nhớ ngắn của người nhận,
nơi xử lý những thông tin đến với dung lượng lưu trữ có hạn, và từ đó nó được chuyển
sang trí nhớ lâu dài của họ tùy thuộc vào số lần người nhận nhớ lại thông điệp đó và chi
tiết hóa ý nghĩa của thông tin. Nếu thái độ lúc đầu của người nhận đối với sự vật là tích
cực và người đó nhớ lại những luận cứ ủng hộ, thì thông điệp đó sẽ tiếp nhận và ghi nhớ
kỹ. Nếu thái độ lúc đầu của người nhận là tiêu cực và người đó nhớ lại những lý lẽ phản
bác, thì thông điệp bị từ chối, nhưng vẫn lưu lại trong trí nhớ lâu dài. Lập luận phản bác
ức chế việc thuyết phục bằng cách đưa ra một thông điệp chống lại đã có sẵn. Phần lớn
việc thuyết phục đòi hỏi người nhận phải nhớ lại những suy nghĩ của mình. Phần lớn
những trường hợp gọi là thuyết phục thật ra là tự thuyết phục.
Qua nghiên cứu người ta thấy những đặc điểm của công chúng có mối tương quan với
khả năng bị thuyết phục của họ. Những người có trình độ học vấn cao hay có tri thức
được xem là khó bị thuyết phục, tuy nhiên điều này chưa có bằng chứng xác đáng. Phụ
nữ được xem là dễ bị thuyết phục hơn đàn ông. Những người phụ nữ coi trọng vai trò
giới tính truyền thống dễ bị ảnh hưởng hơn những phụ nữ không muốn chấp nhận vai trò
truyền thống. Những người lấy chuẩn mực bên ngoài làm định hướng cho hành động và
không có quan điểm riêng của mình thường có vẻ dễ bị thuyết phục hơn. Nhữîng người
thiếu tự tin cũng được xem là dễ bị thuyết phục. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của Cox
và Bauer đã chứng tỏ rằng giữa lòng tự tin và khả năng bị thuyết phục có mối liên hệ
phi tuyến và những người có lòng tự tin vừa phải lại là những người dễ bị thuyết phục
nhất. Người truyền đạt cần tìm kiếm những đặc điểm của công chúng có mối tương quan
với khả năng bị thuyết phục và sử dụng chúng trong khi thiết kế thông điệp và sử dụng
phương tiện truyền thông.
Fiske và Hartley đã vạch ra những yếu tố làm giảm hiệu quả của thông tin:
- Nguồn thông tin có mức độ độc quyền càng lớn đối với người nhận, thì hiệu quả tác
động của nó đối với người nhận càng lớn.
- Hiệu quả của thông tin lớn nhất khi thông điệp phù hợp với ý kiến hiện tại, niềm tin và
tính cách của người nhận.
- Thông tin có thể tạo ra những chuyển biến hiệu quả nhất trong những vấn đề mới lạ, ít
cảm thấy, không nằm ở trung tâm của hệ thống giá trị của người nhận.
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-Thông tin chắc chắn sẽ có hiệu quả hơn nếu nguồn thông tin đó được coi là có trình
độ tinh thông, địa vị cao, khách quan hay được ưa thích, và đặc biệt là nguồn tin đó có
quyền lực và có thể đồng cảm được.
- Bối cảnh xã hội, nhóm xã hội hay nhóm sở thích sẽ làm môi trường trung gian cho
thông tin và ảnh hưởng cho dù nó có được chấp nhận hay không.
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