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GIỚIꢀTHIỆU 

Ebookꢀmiễnꢀphíꢀtạiꢀ:ꢀ https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7 

Kháiꢀniệmꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀvẻꢀđượcꢀthêuꢀdệtꢀvớiꢀnhữngꢀđiềuꢀbíꢀẩnꢀvà 
nhữngꢀmâuꢀthuẫnꢀhiểnꢀnhiên.ꢀQuyểnꢀsáchꢀnàyꢀsẽꢀgiảiꢀthíchꢀmộtꢀvài 
trongꢀsốꢀnhữngꢀmâuꢀthuẫnꢀđó.ꢀPhầnꢀAꢀđãꢀđượcꢀđăngꢀtảiꢀtrênꢀnhững 
chuyênꢀmụcꢀcủaꢀnhiềuꢀtạpꢀchíꢀvàꢀấnꢀbảnꢀthươngꢀmại;ꢀPhầnꢀBꢀsẽꢀbao 
gồmꢀnhữngꢀbàiꢀbáoꢀsauꢀđó.ꢀBạnꢀcóꢀthểꢀtìmꢀđọcꢀthêmꢀnhữngꢀtưꢀliệuꢀở 
trangꢀwebꢀwww.adandmind.com 

Sáchꢀnàyꢀkhôngꢀchỉꢀdànhꢀchoꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀcácꢀcôngꢀtyꢀquảng 
cáo,ꢀmàꢀcònꢀdànhꢀchoꢀnhữngꢀngườiꢀmàꢀquảngꢀcáoꢀhướngꢀđến.ꢀNhư 
lờiꢀcủaꢀDavidꢀOgilvy,ꢀmộtꢀhuyềnꢀthoạiꢀvềꢀquảngꢀcáo,ꢀtừngꢀphátꢀbiểu 
(trongꢀthậpꢀniênꢀ1960ꢀđậmꢀtínhꢀSô-vanh):ꢀ‘Ngườiꢀtiêuꢀdùngꢀkhông 
phảiꢀkẻꢀkhờ.ꢀCôꢀtaꢀlàꢀvợꢀcủaꢀbạnꢀđấy’.ꢀVợ,ꢀchồng,ꢀngườiꢀyêu,ꢀconꢀcái… 
tấtꢀcảꢀđềuꢀlàꢀngườiꢀtiêuꢀdùng.ꢀHọꢀkhôngꢀphảiꢀkẻꢀngu.ꢀHọꢀlàꢀchínhꢀbạn, 
cũngꢀlàꢀchínhꢀtôi. 

Nhiềuꢀnămꢀtrướcꢀđây,ꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀthườngꢀlâmꢀvàoꢀtìnhꢀtrạng 
tiếnꢀthoáiꢀlưỡngꢀnanꢀkhi:ꢀ‘Tôiꢀbiếtꢀphânꢀnửaꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀcủa 
tôiꢀlàꢀlãngꢀphí.ꢀNhưngꢀtôiꢀkhôngꢀbiếtꢀnửaꢀnào!’ꢀNhưngꢀsựꢀphátꢀtriểnꢀvề 
nghiênꢀcứuꢀthịꢀtrườngꢀđãꢀdầnꢀthayꢀđổiꢀchuyệnꢀđó,ꢀbằngꢀcáchꢀtăngꢀkhả 
năngꢀgiúpꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀxácꢀđịnhꢀđượcꢀcáiꢀgìꢀhiệuꢀquả,ꢀcáiꢀgìꢀkhông 
hiệuꢀquả.ꢀQuyểnꢀsáchꢀnàyꢀlàꢀkếtꢀtinhꢀcủaꢀnhữngꢀkinhꢀnghiệmꢀtheoꢀdõi 
tácꢀđộngꢀcủaꢀhàngꢀtrămꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáo,ꢀtuầnꢀnàyꢀsangꢀtuần 
khác,ꢀtrongꢀhơnꢀ15ꢀnăm. 

Hầuꢀnhưꢀchúngꢀtaꢀaiꢀcũngꢀquanꢀtâmꢀđếnꢀquảngꢀcáo.ꢀMộtꢀngười 
tiêuꢀdùngꢀbìnhꢀthườngꢀtiếpꢀxúcꢀvớiꢀhàngꢀtrămꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmỗi 
ngày.ꢀTínhꢀđếnꢀcuốiꢀđời,ꢀchúngꢀtaꢀcóꢀlẽꢀđãꢀtốnꢀmộtꢀnămꢀrưỡiꢀxemꢀcác 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀTV.ꢀThếꢀmàꢀquảngꢀcáoꢀvẫnꢀtiếpꢀtụcꢀlàꢀmộtꢀẩnꢀsố. 

Phảnꢀứngꢀ‘Trời,ꢀvậyꢀmàꢀtôiꢀnàoꢀbiết’ꢀtrướcꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀlại 
làꢀmộtꢀngoạiꢀlệ.ꢀVéꢀkhứꢀhồiꢀđặcꢀbiệtꢀđiꢀNewꢀYorkꢀvớiꢀmứcꢀgiáꢀ400 
USDꢀlàꢀtinꢀtứcꢀmới.ꢀNhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthôngꢀbáoꢀsựꢀxuấtꢀhiệnꢀcủa 
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sảnꢀphẩmꢀmớiꢀnhưꢀiPhone,ꢀSegway,ꢀcửaꢀsổꢀtựꢀlauꢀchùiꢀhoặcꢀmáyꢀtính 
vậnꢀhànhꢀbằngꢀgiọngꢀnóiꢀđềuꢀlàꢀthôngꢀtinꢀmới.ꢀVàꢀtrongꢀtrườngꢀhợp 
chúngꢀtaꢀlàꢀngườiꢀcuồngꢀvềꢀsựꢀsạchꢀsẽꢀthìꢀcóꢀlẽꢀsảnꢀphẩmꢀMrꢀClean 
mới,ꢀvớiꢀchấtꢀtẩyꢀrửaꢀdiệtꢀkhuẩnꢀtốtꢀhơnꢀMrꢀCleanꢀcũꢀ50%,ꢀcũngꢀlà 
thôngꢀtinꢀmới.ꢀVớiꢀquảngꢀcáoꢀmangꢀtínhꢀthôngꢀtin,ꢀchúngꢀtaꢀdễꢀdàng 
nhậnꢀraꢀkhảꢀnăngꢀảnhꢀhưởngꢀcủaꢀquảngꢀcáo. 

Tuyꢀnhiên,ꢀhầuꢀhếtꢀnhữngꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀphảiꢀlà 
quảngꢀcáoꢀ‘tinꢀtức’.ꢀHầuꢀhếtꢀquảngꢀcáoꢀmàꢀchúngꢀtaꢀgặpꢀkhôngꢀchứa 
đựngꢀthôngꢀtin,ꢀvàꢀvìꢀthếꢀkhiếnꢀchúngꢀtaꢀkhóꢀmàꢀthấyꢀảnhꢀhưởngꢀcủa 
chúng.ꢀLàꢀngườiꢀtiêuꢀdùng,ꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀtinꢀrằngꢀnóꢀkhôngꢀảnh 
hưởngꢀgìꢀđếnꢀbảnꢀthânꢀchúngꢀta.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀvẫnꢀtiếp 
tụcꢀquảngꢀcáo.ꢀNghĩaꢀlàꢀnóꢀvẫnꢀcóꢀmộtꢀchútꢀảnhꢀhưởngꢀgìꢀđóꢀ–ꢀnhưng 
vấnꢀđềꢀlàꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀai,ꢀvàꢀchínhꢀxácꢀlàꢀảnhꢀhưởngꢀnhưꢀthếꢀnào? 

Sáchꢀnàyꢀsẽꢀvénꢀlớpꢀmànꢀbíꢀẩnꢀvềꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀquảngꢀcáo,ꢀvàꢀmiêu 
tảꢀmộtꢀvàiꢀcơꢀchếꢀtâmꢀlýꢀhọcꢀđằngꢀsau.ꢀSáchꢀđượcꢀviết,ꢀtrướcꢀtiênꢀlà 
choꢀnhữngꢀngườiꢀchiꢀtiềnꢀchoꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀngườiꢀlàmꢀraꢀmẩuꢀquảng 
cáo.ꢀNóiꢀcáchꢀkhác,ꢀnhữngꢀcáꢀnhânꢀcóꢀliênꢀquanꢀđếnꢀquảngꢀcáoꢀ–ꢀtổng 
giámꢀđốcꢀtiếpꢀthị,ꢀgiámꢀđốcꢀtiếpꢀthị,ꢀgiámꢀđốcꢀsảnꢀphẩm,ꢀgiámꢀđốc 
quảngꢀcáo,ꢀnhânꢀviênꢀquanꢀhệꢀkháchꢀhàng,ꢀnhómꢀnhânꢀviênꢀtruyền 
thôngꢀvàꢀcácꢀnhânꢀviênꢀbộꢀphậnꢀsángꢀtạo.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀtrongꢀnhiềuꢀấn 
bản,ꢀsáchꢀnàyꢀcũngꢀđượcꢀtìmꢀđọcꢀbởiꢀnhữngꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀcóꢀquan 
tâm,ꢀnhữngꢀngườiꢀluônꢀbănꢀkhoănꢀvềꢀcáchꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀvà 
nguyênꢀnhânꢀcácꢀcôngꢀtyꢀvẫnꢀtiếpꢀtụcꢀquảngꢀcáo.ꢀHiểuꢀđượcꢀnhữngꢀcơ 
chếꢀvàꢀhạnꢀchếꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀgiúpꢀchúngꢀtaꢀbớtꢀloꢀvềꢀtácꢀđộngꢀthao 
túngꢀquyꢀmôꢀlớnꢀngoàiꢀnhậnꢀthứcꢀcủaꢀquảngꢀcáo. 

Điềuꢀnàyꢀcóꢀthểꢀlàꢀmộtꢀngạcꢀnhiênꢀđốiꢀvớiꢀnhiềuꢀngườiꢀtiêuꢀdùng, 
nhưngꢀchínhꢀnhữngꢀngườiꢀchiꢀtiềnꢀchoꢀquảngꢀcáoꢀmớiꢀthườngꢀbực 
bội,ꢀvìꢀsoꢀvớiꢀngườiꢀtiêuꢀdùng,ꢀhọꢀcũngꢀkhôngꢀhiểuꢀrõꢀhơnꢀbaoꢀnhiêu 
vềꢀcáchꢀthức,ꢀnguyênꢀdoꢀvàꢀthờiꢀđiểmꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀhọꢀphátꢀhuy 
tácꢀdụng.ꢀCảꢀnhữngꢀcôngꢀtyꢀquảngꢀcáo,ꢀngườiꢀlàmꢀraꢀmẩuꢀquảngꢀcáo, 
cũngꢀkhôngꢀbiếtꢀnhiềuꢀvềꢀnhữngꢀvấnꢀđềꢀnàyꢀnhưꢀchúngꢀtaꢀtưởng.ꢀHọ 
đượcꢀcoiꢀlàꢀbậcꢀthầyꢀvềꢀbánꢀhàng,ꢀnhưngꢀlờiꢀchàoꢀhàngꢀquanꢀtrọng 
nhấtꢀcủaꢀmộtꢀcôngꢀtyꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀvớiꢀnhữngꢀtổꢀchứcꢀmuốnꢀquảngꢀcáo 
– ꢀnhữngꢀcôngꢀtyꢀtìmꢀđếnꢀdịchꢀvụꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀquảngꢀcáoꢀđểꢀlàmꢀquảng 
cáoꢀđịnhꢀkỳꢀchoꢀmình.ꢀĐểꢀgiữꢀchânꢀkháchꢀhàng,ꢀcôngꢀtyꢀquảngꢀcáoꢀcần 
phảiꢀchứngꢀminhꢀđượcꢀsựꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀmình 
làmꢀra,ꢀtrướcꢀkháchꢀhàngꢀvàꢀtrướcꢀcảꢀthếꢀgiới.ꢀTấtꢀnhiên,ꢀcóꢀnhững 
côngꢀtyꢀquảngꢀcáoꢀgiỏiꢀthuyếtꢀphụcꢀkháchꢀhàngꢀvàꢀthếꢀgiớiꢀvềꢀtínhꢀhiệu 
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quảꢀcủaꢀchiếnꢀdịchꢀmìnhꢀlàmꢀra,ꢀhơnꢀlàꢀgiỏiꢀlàmꢀraꢀnhữngꢀchiếnꢀdịch 
thựcꢀsựꢀhiệuꢀquả. 

Cũngꢀnhưꢀnhữngꢀkỹꢀnăngꢀcủaꢀmộtꢀthầyꢀmoꢀbộꢀlạc,ꢀsứcꢀmạnhꢀvà 
phươngꢀphápꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀnghĩꢀlàꢀvĩꢀđạiꢀhơnꢀthựcꢀtế, 
nhờꢀnhữngꢀbíꢀẩnꢀxoayꢀquanhꢀquảngꢀcáo.ꢀNhữngꢀcuốnꢀsáchꢀnhưꢀ‘Kẻ 
thuyếtꢀphụcꢀgiấuꢀmặt’ꢀ(‘TheꢀHiddenꢀPersuaders’)ꢀcủaꢀtácꢀgiảꢀVance 
Packardꢀcàngꢀtôꢀđậmꢀnhữngꢀhìnhꢀảnhꢀvềꢀsứcꢀmạnhꢀcôngꢀtyꢀquảngꢀcáo 
quaꢀviệcꢀmiêuꢀtảꢀhọꢀcóꢀnăngꢀlựcꢀnhưꢀnhữngꢀthầyꢀphùꢀthủy.ꢀNghĩaꢀlàꢀở 
mộtꢀgócꢀđộꢀnhấtꢀđịnh,ꢀnhữngꢀbíꢀẩnꢀvàꢀhàoꢀquangꢀquanhꢀquảngꢀcáoꢀcó 
lợiꢀchoꢀngườiꢀlàmꢀraꢀchúngꢀ–ꢀcácꢀcôngꢀtyꢀquảngꢀcáoꢀ–ꢀbằngꢀcáchꢀthổi 
phồngꢀhìnhꢀảnh,ꢀvịꢀthế,ꢀvàꢀnăngꢀlựcꢀcủaꢀhọ. 

Quayꢀtrởꢀlạiꢀtậnꢀnămꢀ1978,ꢀAlecꢀBenn,ꢀmộtꢀnhânꢀvậtꢀtrọngꢀyếuꢀcủa 
mộtꢀcôngꢀtyꢀquảngꢀcáoꢀMỹ,ꢀđãꢀtuyênꢀbốꢀnhưꢀsauꢀtrongꢀcuốnꢀ‘97ꢀsai 
lầmꢀthườngꢀgặpꢀtrongꢀquảngꢀcáo’ꢀ(‘Theꢀ97ꢀmostꢀcommonꢀmistakesꢀin 
advertising’):ꢀ‘Cóꢀmộtꢀâmꢀmưuꢀquyꢀmôꢀgiữaꢀcácꢀcôngꢀtyꢀquảngꢀcáo,ꢀcác 
đàiꢀvàꢀmạngꢀlướiꢀtruyềnꢀhình,ꢀphátꢀthanh,ꢀnhàꢀtưꢀvấnꢀquảngꢀcáo,ꢀbáo 
chí,ꢀtạpꢀchí,ꢀvàꢀnhiềuꢀbênꢀkhác,ꢀtrongꢀviệcꢀlàmꢀlạcꢀlốiꢀbanꢀquảnꢀtrịꢀcác 
côngꢀtyꢀvềꢀhiệuꢀquảꢀquảngꢀcáo’.ꢀBennꢀđãꢀchỉꢀraꢀrằng,ꢀquảngꢀcáo 
thườngꢀthấtꢀbạiꢀnhiềuꢀhơnꢀlàꢀthànhꢀcông,ꢀthườngꢀbởiꢀvìꢀtácꢀđộngꢀcủa 
nóꢀ‘khôngꢀđượcꢀđoꢀlườngꢀmộtꢀcáchꢀkháchꢀquan’. 

Từꢀđóꢀđếnꢀnay,ꢀquảngꢀcáoꢀb:tꢀđầuꢀđượcꢀđoꢀlườngꢀmộtꢀcáchꢀkhách 
quanꢀvàꢀthườngꢀxuyênꢀhơnꢀ(thựcꢀraꢀlàꢀđoꢀlườngꢀliênꢀtụcꢀkhôngꢀgián 
đoạn),ꢀvàꢀchínhꢀđiềuꢀnàyꢀđãꢀtôꢀđậmꢀmộtꢀthựcꢀtếꢀphũꢀphàngꢀlàꢀnhiều 
chiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀthấtꢀbại.ꢀMộtꢀphầnꢀnguyênꢀnhânꢀlàꢀdoꢀcác 
côngꢀtyꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀquáꢀítꢀ‘tinꢀtứcꢀmới’ꢀtrongꢀtayꢀđểꢀnhàoꢀnặnꢀ– 
khôngꢀcóꢀnhữngꢀđộtꢀpháꢀthươngꢀhiệuꢀgìꢀđểꢀcóꢀthểꢀtruyềnꢀđạtꢀvàꢀtạoꢀra 
hiệuꢀquảꢀtứcꢀthời.ꢀNhưngꢀphầnꢀcònꢀlạiꢀlàꢀdoꢀtrướcꢀgiờꢀngườiꢀtaꢀđãꢀquá 
lệꢀthuộcꢀvàoꢀtrựcꢀgiácꢀvàꢀsựꢀtựꢀsuy.ꢀKhiꢀngườiꢀtaꢀdùngꢀnhữngꢀphẩm 
chấtꢀnày,ꢀthayꢀvìꢀbiệnꢀphápꢀđoꢀlườngꢀkháchꢀquan,ꢀlàmꢀcơꢀsởꢀđánhꢀgiá 
đâuꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀhiệuꢀquả,ꢀthìꢀkếtꢀquảꢀlàꢀcóꢀnhiềuꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthất 
bạiꢀhơnꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀthànhꢀcôngꢀrựcꢀrỡ.ꢀVàꢀchỉꢀ50%ꢀcácꢀtrườngꢀhợpꢀlà 
cóꢀtácꢀđộngꢀvềꢀlâuꢀdài.ꢀMãiꢀđếnꢀtậnꢀngàyꢀnay,ꢀnhữngꢀthấtꢀbạiꢀnàyꢀvẫn 
dễꢀdàngꢀđượcꢀbỏꢀquaꢀvìꢀphầnꢀlớnꢀcácꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀkhông 
đượcꢀtheoꢀdõiꢀmộtꢀcáchꢀbàiꢀbản. 

Trongꢀcôngꢀchúng,ꢀcóꢀnhữngꢀngườiꢀtinꢀrằngꢀquảngꢀcáoꢀđầyꢀsức 
mạnh,ꢀcơꢀchếꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀngoàiꢀnhậnꢀthứcꢀhoặcꢀtiềmꢀthức,ꢀvìꢀnhững 
tácꢀđộngꢀquảngꢀcáoꢀdườngꢀnhưꢀkhôngꢀdễꢀsuyꢀthấu.ꢀNhữngꢀquanꢀđiểm 
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đóꢀđượcꢀgọiꢀlàꢀquanꢀđiểmꢀcoiꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀ‘h:cꢀámꢀvàꢀthaoꢀtúng’.ꢀSách 
nàyꢀmởꢀraꢀmộtꢀcáchꢀnhìnꢀônꢀhòaꢀhơnꢀvềꢀcáiꢀgọiꢀlàꢀtácꢀđộngꢀ‘ngoài 
nhậnꢀthức’ꢀcủaꢀquảngꢀcáo.ꢀQuaꢀviệcꢀsoiꢀrọiꢀmộtꢀvàiꢀcơꢀchếꢀtinhꢀtếꢀcủa 
quảngꢀcáo,ꢀnóꢀsẽꢀxuaꢀtanꢀnhữngꢀhuyễnꢀhoặcꢀvàꢀnhữngꢀtuyênꢀbốꢀcường 
điệuꢀvềꢀquảngꢀcáo.ꢀĐồngꢀthời,ꢀchoꢀthấyꢀảnhꢀhưởngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀcó 
thểꢀtinhꢀtếꢀđếnꢀmứcꢀnào,ꢀvàꢀmứcꢀđộꢀảnhꢀhưởngꢀcủaꢀnóꢀđếnꢀthànhꢀbại 
củaꢀmộtꢀthươngꢀhiệu,ꢀkhiꢀsoꢀvớiꢀthươngꢀhiệuꢀkhác. 

Sáchꢀnàyꢀsẽꢀgiúpꢀcácꢀcôngꢀtyꢀquảngꢀcáoꢀphânꢀtíchꢀnguyênꢀdoꢀthành 
côngꢀvàꢀthấtꢀbại.ꢀGiúpꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀđạtꢀkếtꢀquảꢀcaoꢀhơnꢀtừꢀngân 
sáchꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀcôngꢀtyꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀmình.ꢀVàꢀchoꢀngườiꢀtiêu 
dùngꢀthấyꢀlàmꢀcáchꢀnàoꢀquảngꢀcáoꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀthươngꢀhiệuꢀchúng 
taꢀchọnꢀmuaꢀ–ꢀđặcꢀbiệtꢀlàꢀkhiꢀlựaꢀchọnꢀđóꢀkhôngꢀquanꢀtrọngꢀl:mꢀvới 
chúngꢀtaꢀ–ꢀvàꢀchoꢀchúngꢀtaꢀhiểuꢀvìꢀsaoꢀchúngꢀtaꢀthấyꢀtácꢀđộngꢀcủa 
quảngꢀcáoꢀlàꢀkhóꢀhiểu. 
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1 ꢀ 
TÁCꢀĐỘNGꢀĐẾNꢀNGƯỜIꢀKHÁC: 

NHỮNGꢀHUYỄNꢀHOẶCꢀVÀ 

THỰCꢀTẾ 

Vìꢀsaoꢀngườiꢀtaꢀvẫnꢀmuaꢀnướcꢀuốngꢀđóngꢀchai,ꢀtrongꢀkhiꢀnướcꢀmáyꢀcũng 
chẳngꢀkhácꢀgì,ꢀmàꢀlạiꢀhoànꢀtoànꢀmiễnꢀphí? 
Vìꢀsaoꢀquảngꢀcáoꢀtácꢀđộngꢀđượcꢀtớiꢀmọiꢀngườiꢀnhưngꢀlạiꢀchẳngꢀảnh 
hưởngꢀđếnꢀchúngꢀta? 
Vìꢀsaoꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀcứꢀphátꢀđiꢀphátꢀlạiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmàꢀchúng 
taꢀđãꢀxemꢀrồi? 

Nhữngꢀcâuꢀhỏiꢀnàyꢀphảnꢀánhꢀmộtꢀquanꢀniệmꢀphổꢀbiếnꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀtácꢀđộng 

bằngꢀcáchꢀthuyếtꢀphụcꢀchúngꢀtaꢀmuaꢀhàng,ꢀtrongꢀkhiꢀbảnꢀthânꢀchúngꢀtaꢀlạiꢀch;ng 

cảmꢀthấyꢀbịꢀthuyếtꢀphụcꢀchútꢀnàoꢀbởiꢀquảngꢀcáo. 

Vìꢀđâuꢀchúngꢀtaꢀcảmꢀthấyꢀkhóꢀmàꢀđánhꢀgiáꢀquảngꢀcáoꢀcùngꢀnhững 
tácꢀđộngꢀcủaꢀnóꢀvớiꢀmình?ꢀVìꢀchúngꢀtaꢀchỉꢀchămꢀtìmꢀnhữngꢀtácꢀđộng 
vĩꢀmô,ꢀtoꢀtát.ꢀThôngꢀthường,ꢀchúngꢀtaꢀchỉꢀxétꢀtínhꢀthuyếtꢀphụcꢀtrực 
tiếpꢀ–ꢀtácꢀđộngꢀlớnꢀ–ꢀcủaꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀhơnꢀlàꢀnhữngꢀtácꢀđộng 
nhỏꢀhơn,ꢀtinhꢀtếꢀhơn.ꢀĐươngꢀnhiênꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀlớnꢀvàꢀtrựcꢀtiếp 
đóꢀvẫnꢀcóꢀthểꢀxảyꢀra,ꢀkhiꢀthôngꢀđiệpꢀđượcꢀtruyềnꢀtảiꢀmangꢀtínhꢀmới 
mẻ.ꢀLúcꢀnàyꢀthìꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀch;ngꢀgặpꢀkhóꢀkhănꢀgìꢀmàꢀđánhꢀgiáꢀhiệu 
quảꢀcủaꢀnó. 

Thếꢀnhưngꢀhầuꢀhếtꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀnằmꢀngoàiꢀbốn 
chữꢀ‘thuyếtꢀphụcꢀtrựcꢀtiếp’.ꢀNhữngꢀtácꢀđộngꢀnhỏꢀnàyꢀkhôngꢀrõꢀnhư 
banꢀngày,ꢀsongꢀlạiꢀđạiꢀdiệnꢀtốtꢀhơnꢀchoꢀbảnꢀchấtꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀvà 
cáchꢀquảngꢀcáoꢀgâyꢀảnhꢀhưởng.ꢀMuốnꢀthấuꢀhiểuꢀquảngꢀcáo,ꢀchúngꢀta 
phảiꢀthấuꢀhiểuꢀvàꢀđoꢀđếmꢀđượcꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀnày.ꢀNhưꢀtrẻꢀcon 
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ch;ngꢀhạn,ꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀnhậnꢀthấyꢀmứcꢀđộꢀchúngꢀlớnꢀlênꢀtrong 
từngꢀngày,ꢀnhưngꢀthiꢀthoảngꢀnhìnꢀlại,ꢀchúngꢀtaꢀthấyꢀrõꢀràngꢀchúngꢀđã 
lớn.ꢀ<ácꢀđịnhꢀmộtꢀđứaꢀtrẻꢀđãꢀlớnꢀđượcꢀbaoꢀnhiêuꢀtrongꢀvòngꢀ94ꢀgiờ 
cũngꢀgiốngꢀnhưꢀđoꢀlườngꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀmột 
ngườiꢀkhiꢀhọꢀđượcꢀxemꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀmộtꢀlần.ꢀTrongꢀcảꢀhai 
trườngꢀhợp,ꢀsựꢀthayꢀđổiꢀđềuꢀquáꢀnhỏꢀđểꢀchúngꢀtaꢀghiꢀnhận.ꢀNhưng 
ngayꢀcảꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀnhỏꢀnhưꢀthếꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀcũngꢀcóꢀthểꢀảnh 
hưởngꢀđếnꢀviệcꢀchúngꢀtaꢀlựaꢀchọnꢀthươngꢀhiệu,ꢀđặcꢀbiệtꢀkhiꢀtấtꢀcả 
nhữngꢀnhânꢀtốꢀkhácꢀđềuꢀtươngꢀđồngꢀvàꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀcạnhꢀtranh 
đềuꢀgầnꢀnhưꢀnhau. 

Cânꢀnhắcꢀnhữngꢀlựaꢀchọn 

Đểꢀdễꢀhiểuꢀnhất,ꢀchúngꢀtaꢀhãyꢀcùngꢀxemꢀxétꢀnhữngꢀtìnhꢀhuống 
muaꢀhàngꢀđòiꢀhỏiꢀítꢀsuyꢀnghĩꢀ(low-involvement)ꢀ(Hìnhꢀ1.1).ꢀTình 
huốngꢀnàyꢀcóꢀthểꢀđượcꢀvíꢀnhưꢀmộtꢀchiếcꢀcânꢀtrongꢀthếꢀcânꢀbằng,ꢀvới 
mộtꢀthươngꢀhiệuꢀmỗiꢀbênꢀcânꢀvàꢀhaiꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀgầnꢀnhưꢀtương 
đồngꢀvềꢀmọiꢀmặt.ꢀLúcꢀnày,ꢀchỉꢀcầnꢀmộtꢀchiếcꢀlôngꢀvũꢀcũngꢀcóꢀthểꢀphá 
vỡꢀsựꢀcânꢀbằngꢀvàꢀlàmꢀcánꢀcânꢀnghiêngꢀvềꢀphíaꢀcóꢀlôngꢀvũ.ꢀTươngꢀtự 
nhưꢀthếꢀlàꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀmàꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀcóꢀthểꢀlựaꢀchọn. 
Quyếtꢀđịnhꢀmuaꢀsẽꢀnghiêngꢀvềꢀphíaꢀthươngꢀhiệuꢀnào?ꢀKhiꢀtìmꢀkiếm 
tácꢀđộngꢀcủaꢀquảngꢀcáo,ꢀchúngꢀtaꢀtìmꢀ‘chiếcꢀlôngꢀvũ’ꢀhơnꢀlàꢀtìmꢀcảꢀmột 
quảꢀcân. 
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Việcꢀmuaꢀxeꢀhơi,ꢀcácꢀthiếtꢀbịꢀđiệnꢀtử,ꢀchuyếnꢀduꢀlịchꢀnghỉꢀdưỡng, 
hayꢀnhữngꢀvậtꢀphẩmꢀcaoꢀgiáꢀkhácꢀlàꢀvíꢀdụꢀcủaꢀnhữngꢀtìnhꢀhuốngꢀmua 
hàngꢀđòiꢀhỏiꢀnhiềuꢀsuyꢀnghĩꢀ(high-involvement).ꢀMứcꢀđộꢀđòiꢀhỏiꢀsuy 
nghĩꢀcaoꢀnàyꢀtráiꢀngượcꢀvớiꢀmứcꢀđộꢀđòiꢀhỏiꢀsuyꢀnghĩꢀkhiꢀmuaꢀdầuꢀgội 
đầu,ꢀbơꢀhayꢀnướcꢀngọt.ꢀĐốiꢀvớiꢀhầuꢀhếtꢀmọiꢀngườiꢀthìꢀviệcꢀmua 
nhữngꢀsảnꢀphẩmꢀvặtꢀnàyꢀkhôngꢀphảiꢀlàꢀchuyệnꢀđángꢀsuyꢀnghĩ.ꢀKhông 
aiꢀmuốnꢀphíꢀthờiꢀgianꢀcânꢀnh:cꢀkỹꢀcàngꢀmọiꢀquyếtꢀđịnhꢀmuaꢀhàngꢀlớn 
nhỏꢀcủaꢀmình. 

Thựcꢀtếꢀchoꢀthấy,ꢀtrongꢀnhữngꢀngànhꢀhàngꢀđòiꢀhỏiꢀítꢀsuyꢀnghĩ, 
nhữngꢀthươngꢀhiệuꢀcạnhꢀtranhꢀrấtꢀtươngꢀđồngꢀnhau,ꢀvàꢀthậmꢀchí 
hoànꢀtoànꢀgiốngꢀnhauꢀtrongꢀmộtꢀvàiꢀtrườngꢀhợp.ꢀHầuꢀhếtꢀnhững 
ngườiꢀtiêuꢀdùngꢀkhôngꢀquanꢀtâmꢀhọꢀmuaꢀthươngꢀhiệuꢀnàoꢀvàꢀs=n 
sàngꢀđổiꢀsangꢀdùngꢀthươngꢀhiệuꢀkhácꢀnếuꢀmộtꢀngàyꢀnàoꢀđóꢀthương 
hiệuꢀhọꢀđangꢀdùngꢀbiếnꢀmấtꢀtrênꢀthịꢀtrường.ꢀChínhꢀtrongꢀnhững 
ngànhꢀhàngꢀnày,ꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀlớnꢀnhất,ꢀnhưngꢀlạiꢀkhó 
đánhꢀgiáꢀnhất. 

Ngayꢀcảꢀtrongꢀnhữngꢀngànhꢀhàngꢀđòiꢀhỏiꢀnhiềuꢀsuyꢀnghĩꢀthìꢀhình 
tượngꢀchiếcꢀcânꢀcũngꢀchỉꢀmangꢀtínhꢀchấtꢀtươngꢀđối,ꢀvìꢀcóꢀnhữngꢀlựa 
chọnꢀrấtꢀkhácꢀnhauꢀnhưngꢀcũngꢀ‘cânꢀbằng’ꢀvớiꢀnhauꢀ(Hìnhꢀ1.9). 
Chúngꢀtaꢀthườngꢀphảiꢀcânꢀnh:cꢀnhữngꢀlựaꢀchọnꢀphứcꢀtạpꢀnhưꢀ‘chất 
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lượngꢀtầmꢀtầm,ꢀgiáꢀphảiꢀchăng’ꢀvàꢀ‘chấtꢀlượngꢀtuyệtꢀhảo,ꢀgiáꢀcao’ꢀvà 
thườngꢀk>tꢀtrongꢀtìnhꢀtrạngꢀlưỡngꢀlựꢀgiữaꢀcácꢀlựaꢀchọn.ꢀKhiꢀmọiꢀlựa 
chọnꢀđềuꢀcânꢀbằngꢀnhauꢀtrongꢀđầuꢀchúngꢀtaꢀthìꢀmộtꢀchiếcꢀlôngꢀvũ 
cũngꢀđủꢀđểꢀpháꢀvỡꢀsựꢀcânꢀbằngꢀđó,ꢀtrongꢀbấtꢀkểꢀngànhꢀhàngꢀnào,ꢀđòi 
hỏiꢀítꢀhayꢀnhiềuꢀsuyꢀnghĩ. 

Vớiꢀnhữngꢀquyếtꢀđịnhꢀmuaꢀhàngꢀđòiꢀhỏiꢀnhiềuꢀsuyꢀnghĩ,ꢀchúngꢀta 
thườngꢀquanꢀtâmꢀnhiềuꢀhơnꢀđếnꢀkếtꢀquảꢀcủaꢀquáꢀtrìnhꢀcânꢀnh:c,ꢀvì 
thếꢀsuyꢀnghĩꢀnhiềuꢀhơnꢀvềꢀtầmꢀquanꢀtrọngꢀcủaꢀtừngꢀnhânꢀtốꢀ(chất 
lượng,ꢀkíchꢀcỡ,ꢀsứcꢀmạnh).ꢀMỗiꢀnhânꢀtốꢀđángꢀtrảꢀthêmꢀbaoꢀnhiêu 
tiền?ꢀCh;ngꢀhạnꢀnhưꢀnhữngꢀnhàꢀđịnhꢀgiáꢀxeꢀhơi,ꢀcóꢀthểꢀcóꢀnhữngꢀý 
kiếnꢀrấtꢀkhácꢀnhau.ꢀNhữngꢀnhânꢀtốꢀcàngꢀphứcꢀtạpꢀthìꢀquáꢀtrìnhꢀđánh 
giáꢀcàngꢀphứcꢀtạp,ꢀvìꢀmỗiꢀnhânꢀtốꢀđềuꢀcóꢀnhữngꢀđiểmꢀcộngꢀvàꢀđiểm 
trừ.ꢀMộtꢀchiếcꢀxeꢀhơiꢀnhỏꢀcóꢀthểꢀđạtꢀđiểmꢀcộngꢀnếuꢀxétꢀvềꢀtínhꢀtiết 
kiệmꢀnhiênꢀliệuꢀvàꢀkhảꢀnăngꢀlinhꢀhoạtꢀnhưngꢀlạiꢀbịꢀđiểmꢀtrừꢀvềꢀchỗ 
duỗiꢀchânꢀvàꢀsựꢀthoảiꢀmái. 

Vậyꢀchúngꢀtaꢀnênꢀđánhꢀgiáꢀtheoꢀhướngꢀnào?ꢀChúngꢀtaꢀnênꢀcho 
điểmꢀquanꢀtrọngꢀthếꢀnàoꢀđốiꢀvớiꢀnhânꢀtốꢀtaꢀđangꢀxemꢀxét?ꢀKhiꢀquảng 
cáoꢀnhấnꢀmạnhꢀnhữngꢀđiểmꢀlàmꢀnênꢀsựꢀkhácꢀbiệtꢀcủaꢀmộtꢀthương 
hiệu,ꢀnóꢀkhôngꢀnhấtꢀthiếtꢀphảiꢀthuyếtꢀphụcꢀchúngꢀtaꢀvềꢀđiềuꢀđó,ꢀchỉ 
đơnꢀthuầnꢀlàmꢀchúngꢀtaꢀlưuꢀýꢀvềꢀmặtꢀtốtꢀcủaꢀyếuꢀtốꢀđóꢀmàꢀthôi.ꢀKết 
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quảꢀlàꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀdễꢀdàngꢀđểꢀýꢀnhữngꢀbằngꢀchứngꢀxácꢀthựcꢀhơnꢀcủa 
yếuꢀtốꢀđóꢀvềꢀsau.ꢀNghiênꢀcứuꢀchoꢀthấyꢀsauꢀnàyꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀđọcꢀbáo, 
tàiꢀliệuꢀtiêuꢀdùngꢀhayꢀtánꢀgẫuꢀvớiꢀbạnꢀb?,ꢀchúngꢀtaꢀcóꢀxuꢀhướngꢀdiễn 
giảiꢀvàꢀtiếpꢀnhậnꢀthôngꢀtinꢀđóꢀmộtꢀcáchꢀthiệnꢀcảmꢀhơn.ꢀTácꢀđộngꢀnày 
khácꢀxaꢀsựꢀthuyếtꢀphụcꢀtrựcꢀtiếp.ꢀTráiꢀlại,ꢀđóꢀlàꢀmộtꢀtácꢀđộngꢀtinhꢀtế 
tạoꢀraꢀsựꢀthiênꢀvịꢀnh>ꢀtrongꢀnhậnꢀthứcꢀvềꢀsauꢀ(TrongꢀChươngꢀ9,ꢀchúng 
taꢀsẽꢀtìmꢀhiểuꢀlàmꢀsaoꢀmộtꢀsựꢀthayꢀđổiꢀnh>ꢀvềꢀnhậnꢀthứcꢀcóꢀthểꢀảnh 
hưởngꢀđếnꢀcáchꢀdiễnꢀđạtꢀvềꢀhànhꢀviꢀtrongꢀthựcꢀtế).ꢀĐâyꢀkhôngꢀphảiꢀlà 
sựꢀthuyếtꢀphụcꢀtrướcꢀm:t,ꢀmàꢀlàꢀsựꢀchuyểnꢀđổiꢀvềꢀchủꢀthểꢀđượcꢀchúꢀý 
trongꢀtâmꢀthức,ꢀsựꢀthayꢀđổiꢀvềꢀcáchꢀnhìnꢀnhậnꢀsựꢀviệc. 

Sựꢀlặpꢀlại 

Cũngꢀnhưꢀmứcꢀđộꢀlớnꢀlênꢀcủaꢀtrẻꢀconꢀtrongꢀvòngꢀmộtꢀngàyꢀđêm, 
chúngꢀtaꢀkhôngꢀthểꢀnhậnꢀthấyꢀsựꢀthayꢀđổiꢀnhỏꢀbéꢀmàꢀquảngꢀcáoꢀmang 
lạiꢀ(Hìnhꢀ1.@).ꢀTuyꢀnhữngꢀthayꢀđổiꢀnhỏꢀnàyꢀcóꢀthểꢀcộngꢀgộpꢀlạiꢀthành 
mộtꢀtácꢀđộngꢀrõꢀràngꢀquaꢀthờiꢀgianꢀnhưngꢀtừngꢀthayꢀđổiꢀthìꢀlạiꢀquá 
nhỏꢀđểꢀnhậnꢀthấy.ꢀChúngꢀnằmꢀdướiꢀmứcꢀthayꢀđổiꢀnhậnꢀthấyꢀđược 
(ANDꢀ–ꢀBustꢀnoticeableꢀdiCCerence). 

Quaꢀquáꢀtrìnhꢀlặpꢀlại,ꢀnhữngꢀthayꢀđổiꢀnhỏꢀnàyꢀcóꢀthểꢀtạoꢀraꢀsự 
khácꢀbiệtꢀlớn,ꢀnhậnꢀthấyꢀđượcꢀgiữaꢀcácꢀthươngꢀhiệu.ꢀTuyꢀnhiên, 
chúngꢀtaꢀthườngꢀkhôngꢀđểꢀýꢀkhiꢀquáꢀtrìnhꢀlặpꢀlạiꢀnàyꢀdiễnꢀra. 
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Nhữngꢀtácꢀđộngꢀlũyꢀtíchꢀcủaꢀsựꢀthayꢀđổiꢀvềꢀhìnhꢀảnhꢀthươngꢀhiệu 
chỉꢀtrởꢀnênꢀnổiꢀbậtꢀdễꢀthấyꢀtrongꢀvàiꢀtrườngꢀhợpꢀhiếmꢀhoi:ꢀch;ngꢀhạn 
khiꢀchúngꢀtaꢀtrởꢀvềꢀnhàꢀsauꢀmộtꢀthờiꢀgianꢀdàiꢀv:ngꢀmặt,ꢀvàꢀthấyꢀmột 
thươngꢀhiệuꢀcũꢀhayꢀđượcꢀmọiꢀngườiꢀnhìnꢀvớiꢀmộtꢀs:cꢀtháiꢀmới,ꢀhình 
ảnhꢀmớiꢀ–ꢀthươngꢀhiệuꢀđãꢀtạoꢀdựngꢀmộtꢀhìnhꢀảnhꢀmớiꢀtrongꢀthời 
gianꢀđó. 

Tiếpꢀnhậnꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáoꢀvàoꢀtâmꢀtríꢀ(víꢀdụꢀ‘Cảmꢀnhận 
sựꢀkhácꢀbiệt’ꢀhayꢀ‘Ngonꢀđếnꢀgiọtꢀcuốiꢀcùng’)ꢀkhôngꢀcóꢀnghĩaꢀlàꢀchúng 
taꢀtinꢀvàoꢀthôngꢀđiệpꢀđó.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀđiềuꢀđóꢀlàmꢀchúngꢀtaꢀbiếtꢀrằngꢀcó 
nhữngꢀđiểmꢀkhácꢀbiệtꢀtựꢀnêuꢀgiữaꢀcácꢀthươngꢀhiệu.ꢀĐâyꢀgọiꢀlàꢀmột 
tuyênꢀbốꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀ(hayꢀ‘chiếcꢀlôngꢀvũ’,ꢀtheoꢀnhưꢀhìnhꢀtượng 
trongꢀvíꢀdụꢀtrênꢀđây)ꢀmàꢀtrongꢀtrườngꢀhợpꢀmọiꢀnhânꢀtốꢀkhácꢀtương 
đồng,ꢀcóꢀthểꢀgiúpꢀcánꢀcânꢀnghiêngꢀvềꢀphíaꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀnàoꢀđó, 
choꢀdùꢀchỉꢀđểꢀkhuyếnꢀkhíchꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀtìmꢀhiểuꢀđểꢀxácꢀnhận 
tuyênꢀbốꢀthươngꢀhiệuꢀđó. 

Sựꢀlặpꢀlạiꢀkhiếnꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀtrởꢀnênꢀthânꢀquenꢀvớiꢀmộtꢀtuyên 
bốꢀthươngꢀhiệu.ꢀVìꢀkhôngꢀcóꢀbằngꢀchứngꢀkhoaꢀhọcꢀchứngꢀminhꢀđiều 
ngượcꢀlại,ꢀcóꢀthểꢀtạmꢀcôngꢀnhậnꢀlàꢀđiꢀk?mꢀvớiꢀsựꢀthânꢀquenꢀđóꢀlàꢀmột 
cảmꢀgiácꢀtinꢀtưởngꢀvàoꢀkhảꢀnăngꢀtuyênꢀbốꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀlàꢀđúng. 
Tácꢀđộngꢀcủaꢀsựꢀlặpꢀlạiꢀnàyꢀđượcꢀgọiꢀlàꢀ‘hiệuꢀứngꢀsựꢀthật’ꢀ(theꢀtruth 
effect). 

Chúngꢀtaꢀthườngꢀnghĩꢀnếuꢀmộtꢀsựꢀviệcꢀkhôngꢀđúngꢀsựꢀthật,ꢀsẽꢀcó 
ngườiꢀđặtꢀnghiꢀvấnꢀvàꢀkhôngꢀthừaꢀnhậnꢀsựꢀviệcꢀđó.ꢀNếuꢀmộtꢀsựꢀviệc 
đượcꢀlặpꢀlạiꢀthườngꢀxuyênꢀmàꢀkhôngꢀaiꢀnghiꢀngờꢀthìꢀchúngꢀtaꢀthường 
coiꢀđóꢀlàꢀbằngꢀchứngꢀvàꢀnghiễmꢀnhiênꢀchấpꢀnhậnꢀcóꢀlẽꢀlàꢀnóꢀđúng.ꢀTác 
độngꢀcủaꢀsựꢀlặpꢀlạiꢀlàꢀtạoꢀraꢀnhữngꢀthayꢀđổiꢀnhỏꢀtíchꢀlũyꢀquaꢀthờiꢀgian, 
cuốiꢀcùngꢀdẫnꢀđếnꢀ‘sựꢀthậtꢀđượcꢀrútꢀra’.ꢀĐiềuꢀnàyꢀkhôngꢀh;nꢀdựaꢀtrên 
lýꢀtrí,ꢀnhưngꢀchúngꢀtaꢀcũngꢀkhôngꢀbậnꢀtâmꢀl:mꢀvìꢀdùꢀgìꢀcũngꢀlàꢀngành 
hàngꢀ‘đòiꢀhỏiꢀítꢀsuyꢀnghĩ’,ꢀđúngꢀnhưꢀcáiꢀtênꢀcủaꢀnó.ꢀNhữngꢀtuyênꢀbố 
đóꢀchínhꢀlàꢀnhữngꢀ‘chiếcꢀlôngꢀvũ’. 

Tómꢀlại,ꢀnhữngꢀnguyênꢀnhânꢀkhiếnꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀđánhꢀgiáꢀđược 
tácꢀđộngꢀcủaꢀquảngꢀcáo,ꢀđặcꢀbiệtꢀtrongꢀnhữngꢀtìnhꢀhuốngꢀmuaꢀhàng 
đòiꢀhỏiꢀítꢀsuyꢀnghĩ,ꢀlà: 

tácꢀđộngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀtrongꢀmộtꢀlầnꢀtiếpꢀxúcꢀvớiꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀlà 
cựcꢀnhỏ; 
quaꢀsựꢀlặpꢀlại,ꢀngayꢀcảꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀnhỏꢀbéꢀkhôngꢀnhìnꢀthấyꢀđược 
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cũngꢀcóꢀthểꢀgộpꢀlạiꢀtạoꢀraꢀnhữngꢀkhácꢀbiệtꢀnhậnꢀthấyꢀđượcꢀgiữaꢀcác 
thươngꢀhiệu; 
nếuꢀmộtꢀsựꢀviệcꢀđượcꢀlặpꢀlạiꢀthườngꢀxuyênꢀmàꢀkhôngꢀaiꢀnghiꢀngờꢀthì 
chúngꢀtaꢀthườngꢀcoiꢀđóꢀlàꢀbằngꢀchứngꢀvàꢀnghiễmꢀnhiênꢀchấpꢀnhậnꢀcóꢀlẽ 
làꢀnóꢀđúngꢀ(hiệuꢀứngꢀsựꢀthật); 
dùꢀgìꢀtrongꢀngànhꢀhàngꢀnày,ꢀchọnꢀthươngꢀhiệuꢀnàoꢀcũngꢀkhôngꢀquan 
trọng. 

Nếuꢀbạnꢀtừngꢀtựꢀhỏiꢀvìꢀsaoꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀvẻꢀkiênꢀtrìꢀlặpꢀlại 
mộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ–ꢀnếuꢀbạnꢀtừngꢀtựꢀhỏiꢀvìꢀsaoꢀhọꢀlạiꢀnghĩꢀđiềuꢀđó 
cóꢀthểꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀnhữngꢀngườiꢀđầuꢀócꢀtỉnhꢀtáoꢀnhưꢀbạnꢀ–ꢀthìꢀđây 
chínhꢀlàꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀchoꢀbạn.ꢀHầuꢀhếtꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđềuꢀtạoꢀra 
nhữngꢀthayꢀđổiꢀnhỏ,ꢀnhưngꢀchínhꢀnhữngꢀthayꢀđổiꢀnhỏꢀđóꢀcóꢀthểꢀtạoꢀra 
nhữngꢀkhácꢀbiệtꢀlớn,ꢀcóꢀthểꢀlàmꢀcánꢀcânꢀnghiêngꢀvềꢀphíaꢀthươngꢀhiệu 
đượcꢀquảngꢀcáo.ꢀĐiềuꢀnàyꢀđặcꢀbiệtꢀđúngꢀđốiꢀvớiꢀ‘quảngꢀcáoꢀxâyꢀdựng 
hìnhꢀảnh’. 

Quảngꢀcáoꢀxâyꢀdựngꢀhìnhꢀảnh 

Tácꢀđộngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀxâyꢀdựngꢀhìnhꢀảnhꢀthườngꢀdễꢀnhậnꢀthấy 
hơnꢀtrongꢀnhữngꢀngànhꢀhàngꢀđòiꢀhỏiꢀnhiềuꢀsuyꢀnghĩ.ꢀHãyꢀcùngꢀxem 
xétꢀmộtꢀđiểnꢀhìnhꢀvềꢀtrườngꢀhợpꢀđóꢀ–ꢀxeꢀhơiꢀVolvo. 

Trướcꢀgiờ,ꢀcácꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀxâyꢀdựngꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀVolvo 

chúꢀtrọngꢀvàoꢀtínhꢀanꢀtoàn.ꢀQuaꢀquáꢀtrìnhꢀlặpꢀlại,ꢀVolvoꢀđãꢀxâyꢀdựng 
mộtꢀhìnhꢀảnhꢀthươngꢀhiệuꢀvữngꢀmạnhꢀlàꢀxeꢀhơiꢀanꢀtoàn.ꢀTrênꢀthang 
điểmꢀtừꢀ1ꢀđếnꢀ10ꢀvềꢀđộꢀanꢀtoàn,ꢀrấtꢀcóꢀthểꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀsẽꢀchấm 
Volvoꢀcaoꢀđiểmꢀhơnꢀhầuꢀhếtꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀxeꢀkhác.ꢀ‘Anꢀtoàn’ꢀđã 
trởꢀthànhꢀmộtꢀphầnꢀkhôngꢀthểꢀthiếuꢀtrongꢀnhậnꢀthứcꢀcủaꢀngườiꢀtiêu 
dùngꢀvềꢀthươngꢀhiệuꢀVolvo.ꢀ(ViệcꢀxeꢀhơiꢀVolvoꢀtrongꢀthựcꢀtếꢀcóꢀđộꢀan 
toànꢀđúngꢀnhưꢀlờiꢀtuyênꢀbốꢀthươngꢀhiệuꢀđươngꢀnhiênꢀđóngꢀvaiꢀtrò 
thiếtꢀyếuꢀđốiꢀvớiꢀsựꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀ–ꢀtuyꢀnhiên, 
đóꢀlạiꢀlàꢀcâuꢀchuyệnꢀkhác). 

Mộtꢀtrongꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀxâyꢀdựngꢀhìnhꢀảnhꢀlà 
tạoꢀraꢀnhữngꢀchuyểnꢀbiếnꢀdầnꢀdầnꢀtrongꢀnhậnꢀthứcꢀngườiꢀtiêuꢀdùng 
vềꢀthươngꢀhiệu,ꢀxétꢀvềꢀmộtꢀthuộcꢀtínhꢀnàoꢀđó,ꢀtrongꢀtrườngꢀhợpꢀVolvo 
làꢀtínhꢀanꢀtoànꢀ(nóiꢀcáchꢀkhác,ꢀlàꢀtạoꢀraꢀnhữngꢀthayꢀđổiꢀnhỏꢀtrongꢀviệc 
đánhꢀgiáꢀtrongꢀtâmꢀthứcꢀcủaꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀvềꢀthuộcꢀtínhꢀđóꢀcủa 
thươngꢀhiệu).ꢀThayꢀđổiꢀnàyꢀthườngꢀrấtꢀnhỏꢀvàꢀkhôngꢀthểꢀghiꢀnhận 
đượcꢀnếuꢀchỉꢀsauꢀmộtꢀlầnꢀtiếpꢀxúcꢀvớiꢀquảngꢀcáo. 
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Hãyꢀthửꢀlấyꢀmộtꢀvíꢀdụꢀtrongꢀngànhꢀhàngꢀđòiꢀhỏiꢀítꢀsuyꢀnghĩꢀ–ꢀkeo 
xịtꢀtócꢀ–ꢀvàꢀxemꢀxétꢀlịchꢀsửꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀxâyꢀdựngꢀhìnhꢀảnhꢀthương 
hiệu. 

Thờiꢀđầu,ꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀkeoꢀxịtꢀtócꢀđầuꢀtiênꢀgiànhꢀthị 
trườngꢀtrênꢀ‘mặtꢀtrận’ꢀthuộcꢀtínhꢀvềꢀ‘độꢀgiữꢀnếpꢀtóc’.ꢀThươngꢀhiệuꢀnào 
cũngꢀtuyênꢀbốꢀkeoꢀcủaꢀmìnhꢀgiữꢀnếpꢀtócꢀtốt.ꢀCóꢀthểꢀnóiꢀmọiꢀthương 
hiệuꢀđềuꢀnóiꢀcùngꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀvàꢀtrởꢀthànhꢀnhữngꢀthươngꢀhiệu 
b:tꢀchướcꢀnhau. 

Đểꢀbứtꢀphá,ꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀb:tꢀđầuꢀtuyênꢀbốꢀkeoꢀcủaꢀmìnhꢀgiữ 
nếpꢀtócꢀlâuꢀhơnꢀ.ꢀCũngꢀnhưꢀtrườngꢀhợpꢀVolvoꢀtuyênꢀbốꢀxeꢀmìnhꢀan 
toànꢀhơnꢀ,ꢀvàꢀđưaꢀVolvoꢀlênꢀcaoꢀhơnꢀtrênꢀthangꢀđiểmꢀđộꢀanꢀtoànꢀnhận 
biết,ꢀthươngꢀhiệuꢀkeoꢀxịtꢀtócꢀđóꢀkhiếnꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀnhậnꢀraꢀrằng 
cóꢀthểꢀcóꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀkeoꢀgiữꢀnếpꢀtócꢀlâuꢀhơnꢀnhữngꢀthương 
hiệuꢀkhác.ꢀThươngꢀhiệuꢀnàyꢀcốꢀthayꢀđổiꢀnhậnꢀthứcꢀcủaꢀngườiꢀtiêu 
dùngꢀvềꢀthuộcꢀtínhꢀđóꢀcủaꢀmình,ꢀvàꢀvìꢀthế,ꢀtăngꢀđiểmꢀnh>ꢀtrướcꢀsự 
đánhꢀgiáꢀtrongꢀtâmꢀthứcꢀcủaꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀvềꢀ‘thờiꢀgianꢀgiữꢀnếpꢀtóc 
lâu’. 

Mộtꢀthươngꢀhiệuꢀkeoꢀxịtꢀtócꢀmớiꢀgiaꢀnhậpꢀthịꢀtrườngꢀsauꢀnày, 
thayꢀvìꢀđốiꢀđầuꢀvớiꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀđãꢀkhéoꢀléoꢀnéꢀtránhꢀmặtꢀtrậnꢀ‘thời 
gianꢀgiữꢀnếpꢀtócꢀlâu’.ꢀThươngꢀhiệuꢀmớiꢀnàyꢀnóiꢀkeoꢀxịtꢀtócꢀcủaꢀmình 
‘ giữꢀnếpꢀtócꢀlâu’ꢀnhưngꢀcũngꢀ‘dễꢀchảiꢀhơn’ꢀ–ꢀlợiꢀíchꢀkép.ꢀNhờꢀvậy, 
thươngꢀhiệuꢀnàyꢀđãꢀthànhꢀcôngꢀkhaiꢀthácꢀmộtꢀthựcꢀtếꢀlàꢀnhữngꢀkeoꢀxịt 
tócꢀnàoꢀgiữꢀnếpꢀlâuꢀđềuꢀkhóꢀchảiꢀ(hayꢀítꢀnhấtꢀlàꢀtrướcꢀkhiꢀthươngꢀhiệu 
đóꢀraꢀđời).ꢀNhiềuꢀnămꢀsauꢀxuấtꢀhiệnꢀmộtꢀthuộcꢀtínhꢀmớiꢀ–ꢀgiữꢀtócꢀnếp 
mộtꢀcáchꢀlinhꢀhoạt. 

Nhữngꢀvíꢀdụꢀvềꢀquảngꢀcáoꢀxâyꢀdựngꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀxeꢀhơiꢀvàꢀkeoꢀxịt 
tócꢀtrênꢀđâyꢀđãꢀminhꢀhọaꢀchoꢀmộtꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀgiúpꢀthay 
đổiꢀnhậnꢀthứcꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀvềꢀthươngꢀhiệu.ꢀQuảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀtạoꢀra 
nhữngꢀthayꢀđổiꢀnhỏꢀtrongꢀhìnhꢀảnhꢀmộtꢀthươngꢀhiệu,ꢀbằngꢀviệcꢀdẫn 
d:tꢀchúngꢀtaꢀg:nꢀkếtꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀvớiꢀmộtꢀthuộcꢀtínhꢀnhấtꢀđịnh 
(nhưꢀ‘giữꢀnếpꢀtócꢀlâuꢀhơn’ꢀhayꢀ‘dễꢀchảiꢀhơn’),ꢀhơnꢀlàꢀnhữngꢀthương 
hiệuꢀcạnhꢀtranhꢀkhác. 

Đoꢀlườngꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀxâyꢀdựngꢀhìnhꢀảnhꢀcàng 
khóꢀkhănꢀhơnꢀvìꢀnóꢀkhôngꢀảnhꢀhưởngꢀtrựcꢀtiếpꢀđếnꢀhìnhꢀảnhꢀcủa 
thươngꢀhiệu.ꢀCũngꢀcóꢀlúcꢀquảngꢀcáoꢀxâyꢀdựngꢀhìnhꢀảnhꢀtạoꢀraꢀnhững 
thayꢀđổiꢀnhỏꢀvềꢀhìnhꢀảnhꢀthươngꢀhiệu,ꢀnhưꢀtrườngꢀhợpꢀcủaꢀxeꢀVolvo, 
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nhưngꢀcũngꢀcóꢀlúcꢀnóꢀkhôngꢀthayꢀđổiꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀthươngꢀhiệu,ꢀmàꢀlà 
hìnhꢀảnhꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀđiểnꢀhìnhꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀtrongꢀtâm 
thứcꢀchúngꢀta. 

Hìnhꢀảnhꢀngườiꢀtiêuꢀdùng 

TrongꢀnhữngꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀthươngꢀhiệuꢀLevi’s,ꢀRevlon,ꢀCoca- 
Cola,ꢀCalvinꢀKlein,ꢀDiorꢀhayꢀGap,ꢀtrọngꢀtâmꢀthườngꢀđượcꢀđặtꢀvào 
ngườiꢀsửꢀdụngꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀ(Hìnhꢀ1.5).ꢀThayꢀđổiꢀđượcꢀtạo 
raꢀtrongꢀtìnhꢀhuốngꢀnàyꢀkhôngꢀphảiꢀlàꢀnhậnꢀthứcꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀvềꢀhình 
ảnhꢀhayꢀchínhꢀsảnꢀphẩm,ꢀmàꢀlàꢀnhậnꢀthứcꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀvềꢀmẫuꢀngười 
tiêuꢀdùngꢀ–ꢀkháchꢀhàngꢀđiểnꢀhìnhꢀcủaꢀsảnꢀphẩmꢀđó,ꢀhayꢀtìnhꢀhuống 
điểnꢀhìnhꢀsảnꢀphẩmꢀđóꢀđượcꢀsửꢀdụng. 

Khiꢀquảngꢀcáoꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀnày,ꢀngườiꢀtaꢀcũngꢀđặtꢀtrọng 
tâmꢀvàoꢀquảngꢀcáoꢀhìnhꢀảnh,ꢀsongꢀthườngꢀvớiꢀsựꢀkhácꢀbiệtꢀnhỏꢀnhưng 
quanꢀtrọngꢀđó.ꢀQuảngꢀcáoꢀnàyꢀkhôngꢀhướngꢀđếnꢀthayꢀđổiꢀcáchꢀchúng 
taꢀnhìnꢀnhậnꢀthươngꢀhiệuꢀ–ꢀhìnhꢀảnhꢀthươngꢀhiệuꢀ–ꢀmàꢀcáchꢀchúng 
taꢀnhìnꢀnhận: 
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kháchꢀhàngꢀđiểnꢀhìnhꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀ+ꢀhìnhꢀảnhꢀngườiꢀs,ꢀd-ng; 
tìnhꢀhuốngꢀđiểnꢀhìnhꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀđượcꢀs,ꢀd-ng. 

Nếuꢀhìnhꢀảnhꢀngườiꢀsửꢀdụngꢀcủaꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀcóꢀnétꢀtương 
đồngꢀvớiꢀchúngꢀta,ꢀhayꢀvớiꢀngườiꢀmàꢀchúngꢀtaꢀmuốnꢀtrởꢀthành,ꢀthì 
điềuꢀgìꢀsẽꢀxảyꢀraꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀs:pꢀmuaꢀhàngꢀtrongꢀngànhꢀhàngꢀcủa 
thươngꢀhiệuꢀđó?ꢀHìnhꢀảnhꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀchínhꢀlàꢀ‘chiếcꢀlôngꢀvũ’, 
giúpꢀcánꢀcânꢀnghiêngꢀvềꢀphíaꢀthươngꢀhiệuꢀđượcꢀquảngꢀcáo,ꢀnếuꢀ(và 
chỉꢀnếu)ꢀmọiꢀnhânꢀtốꢀkhácꢀđềuꢀgiốngꢀnhauꢀgiữaꢀcácꢀthươngꢀhiệu. 

Nhữngꢀthayꢀđổiꢀvềꢀhìnhꢀảnhꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀhayꢀtìnhꢀhuốngꢀtiêu 

dùngꢀtuyꢀkhôngꢀphảiꢀlàꢀnguyênꢀnhânꢀrõꢀràng,ꢀnặngꢀvềꢀlýꢀlẽꢀđủꢀđểꢀgiải 
thíchꢀchoꢀquyếtꢀđịnhꢀmuaꢀhàng,ꢀnhưngꢀcũngꢀcóꢀthểꢀlàmꢀ‘cánꢀcân’ 
nghiêngꢀvềꢀthươngꢀhiệuꢀđượcꢀquảngꢀcáo.ꢀChínhꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀnhỏ 
nàyꢀtạoꢀnênꢀtácꢀđộngꢀlớnꢀcủaꢀquảngꢀcáo.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀởꢀgócꢀđộꢀngười 
tiêuꢀdùng,ꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀcảmꢀthấyꢀkhóꢀmàꢀphânꢀtíchꢀđánhꢀgiá 
nhữngꢀtácꢀđộngꢀnhỏꢀđóꢀvàꢀthườngꢀbỏꢀquaꢀnóꢀvìꢀthiếuꢀtínhꢀthuyếtꢀphục 
trựcꢀtiếp. 
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Hìnhꢀảnhꢀsảnꢀphẩmꢀ–ꢀnướcꢀuốngꢀđóngꢀchai 

Quảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀtạoꢀraꢀnhữngꢀthayꢀđổiꢀnhỏꢀvềꢀhìnhꢀảnh,ꢀkhông 
chỉꢀcủaꢀthươngꢀhiệu,ꢀmàꢀcònꢀcóꢀthểꢀlàꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀsảnꢀphẩm.ꢀKhiꢀta 
g:nꢀmộtꢀsảnꢀphẩmꢀvớiꢀmộtꢀthuộcꢀtínhꢀđángꢀmongꢀmuốnꢀnàoꢀđó,ꢀsuy 
nghĩꢀnàyꢀcóꢀthểꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀhànhꢀviꢀcủaꢀchúngꢀta.ꢀHãyꢀcùngꢀquayꢀlại 
xemꢀxétꢀcâuꢀhỏiꢀđặtꢀraꢀtrênꢀđây.ꢀVìꢀsaoꢀngườiꢀtaꢀvẫnꢀmuaꢀrấtꢀnhiều 
nướcꢀuốngꢀđóngꢀchai,ꢀtrongꢀkhiꢀnguồnꢀnướcꢀmáyꢀcóꢀchấtꢀlượngꢀhoàn 
hảoꢀvàꢀgầnꢀnhưꢀmiễnꢀphí? 

Câuꢀhỏiꢀđặtꢀraꢀlàꢀliệuꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthựcꢀsựꢀuốngꢀnướcꢀđóngꢀchai 
thayꢀchoꢀnướcꢀmáy?ꢀCóꢀvẻꢀlàꢀnhưꢀthế…ꢀnhưngꢀthựcꢀtếꢀcóꢀphảiꢀvậy?ꢀLẽ 
dĩꢀnhiên,ꢀlúcꢀđầuꢀmọiꢀthứꢀkhôngꢀnhưꢀthế.ꢀDꢀthịꢀtrườngꢀMỹ,ꢀsựꢀthành 
côngꢀcủaꢀnướcꢀuốngꢀđóngꢀchaiꢀcóꢀthểꢀđượcꢀtruyꢀvềꢀđịnhꢀvịꢀsảnꢀphẩm 
đầuꢀtiênꢀlàꢀlựaꢀchọnꢀthayꢀthếꢀchoꢀcocktail,ꢀnướcꢀngọtEnướcꢀgiảiꢀkhát 
khôngꢀcồn,ꢀchứꢀkhôngꢀphảiꢀthayꢀchoꢀnướcꢀmáy.ꢀHìnhꢀảnhꢀsảnꢀphẩm 
vàꢀtìnhꢀhuốngꢀsửꢀdụngꢀcủaꢀnướcꢀđóngꢀchaiꢀphátꢀtriểnꢀlênꢀtừꢀđó. 

<inꢀmạnꢀphépꢀgiảiꢀthích.ꢀNămꢀ1977,ꢀBruceꢀNevin,ꢀquốcꢀtịchꢀMỹ, 
đưaꢀnướcꢀđóngꢀchaiꢀPerrierꢀvàoꢀMỹ,ꢀtungꢀraꢀthịꢀtrườngꢀnhưꢀmộtꢀlựa 
chọnꢀtinhꢀkhiếtꢀvàꢀtốtꢀchoꢀsứcꢀkhỏeꢀhơn,ꢀsoꢀvớiꢀcocktailꢀhayꢀcácꢀloại 
thứcꢀuốngꢀkhôngꢀcồnꢀkhác.ꢀĐiꢀcùngꢀvớiꢀsựꢀnhấnꢀmạnhꢀvàoꢀlốiꢀsống 
lànhꢀmạnh,ꢀPerrierꢀđượcꢀđịnhꢀvịꢀnhưꢀmộtꢀlựaꢀchọnꢀtốtꢀchoꢀsứcꢀkhỏe, 
đượcꢀmọiꢀngườiꢀcôngꢀnhận,ꢀđặcꢀbiệtꢀlàꢀ(nhưngꢀkhôngꢀgiớiꢀhạn)ꢀtrong 
nhữngꢀbốiꢀcảnhꢀgiaoꢀtiếpꢀxãꢀhội.ꢀChínhꢀtênꢀPerrierꢀcũngꢀphầnꢀnào 
giúpꢀthươngꢀhiệuꢀđượcꢀxãꢀhộiꢀđónꢀnhận,ꢀnhờꢀmangꢀhơiꢀhướmꢀ‘nhà 
thiếtꢀkế’ꢀđ;ngꢀcấpꢀcao,ꢀs=nꢀk?mꢀvớiꢀhìnhꢀảnhꢀngànhꢀthờiꢀtrangꢀvà 
rượuꢀvangꢀPháp.ꢀThêmꢀvàoꢀđó,ꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtungꢀPerrier 
đầuꢀtiênꢀcóꢀsựꢀxuấtꢀhiệnꢀcủaꢀOrsonꢀFelles,ꢀnhờꢀvậyꢀg:nꢀsảnꢀphẩmꢀnày 
vớiꢀhìnhꢀảnhꢀngườiꢀnổiꢀtiếng.ꢀSựꢀtinhꢀkhiếtꢀcủaꢀsảnꢀphẩmꢀcùngꢀhình 
ảnhꢀngườiꢀnổiꢀtiếngꢀđãꢀcủngꢀcốꢀnétꢀhấpꢀdẫnꢀcủaꢀPerrierꢀnhưꢀlàꢀmột 
lựaꢀchọnꢀtốtꢀchoꢀsứcꢀkhỏe,ꢀtạoꢀnênꢀthànhꢀcôngꢀvượtꢀtrộiꢀcủaꢀthương 
hiệuꢀnày.ꢀTrongꢀbốiꢀcảnhꢀmọiꢀphươngꢀtiệnꢀtruyềnꢀthôngꢀđềuꢀcổꢀxúy 
thóiꢀquenꢀănꢀuốngꢀcóꢀlợiꢀchoꢀsứcꢀkhỏeꢀvàꢀc:tꢀgiảmꢀlượngꢀtiêuꢀthụꢀchất 
cồn,ꢀPerrierꢀđãꢀthựcꢀsựꢀ‘cấtꢀcánh’.ꢀNướcꢀuốngꢀđóngꢀchaiꢀPerrierꢀđãꢀtrở 
thànhꢀlựaꢀchọnꢀđượcꢀđónꢀnhận,ꢀthayꢀthếꢀcácꢀloạiꢀnướcꢀgiảiꢀkhátꢀcó 
cồnEnướcꢀngọtꢀcóꢀgaꢀvốnꢀkhôngꢀtốtꢀchoꢀsứcꢀkhỏe.ꢀDoanhꢀsốꢀnước 
uốngꢀđóngꢀchaiꢀPerrierꢀđạtꢀ90ꢀtriệuꢀUSDꢀtrongꢀnămꢀđầuꢀtiênꢀxuấtꢀhiện 
ởꢀthịꢀtrườngꢀMỹ,ꢀvàꢀtăngꢀgấpꢀ@ꢀlênꢀ60ꢀtriệuꢀUSDꢀvàoꢀnămꢀkếꢀtiếp. 
Thànhꢀcôngꢀnàyꢀvềꢀsauꢀthuꢀhútꢀnhiềuꢀthươngꢀhiệuꢀtươngꢀtựꢀthâm 
nhậpꢀthịꢀtrường. 
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Thươngꢀhiệuꢀlớnꢀthứꢀ9ꢀgiaꢀnhậpꢀthịꢀtrườngꢀMỹꢀlàꢀEvian,ꢀ7ꢀnăm 
sauꢀPerrier,ꢀvàoꢀnămꢀ1984.ꢀEvianꢀcóꢀmộtꢀsảnꢀphẩmꢀtươngꢀtựꢀvớiꢀđịnh 
vịꢀtinhꢀkhiếtꢀvàꢀtốtꢀchoꢀsứcꢀkhỏe,ꢀđồngꢀthờiꢀcóꢀxoáyꢀtrọngꢀtâmꢀvàoꢀsự 
khácꢀbiệtꢀvềꢀvị.ꢀKếtꢀquảꢀnghiênꢀcứuꢀchoꢀthấyꢀngườiꢀMỹꢀvẫnꢀthíchꢀvị 
nướcꢀkhôngꢀgaꢀhơnꢀlàꢀcóꢀga,ꢀvàꢀPerrierꢀlạiꢀlàꢀnướcꢀtinhꢀkhiếtꢀcóꢀga.ꢀVì 
thếꢀEvianꢀmangꢀraꢀthịꢀtrườngꢀvịꢀnướcꢀkhôngꢀgaꢀvàꢀtránhꢀtuyênꢀbốꢀlà 
thươngꢀhiệuꢀmìnhꢀtốtꢀhơnꢀchoꢀsứcꢀkhỏe;ꢀtuyꢀnhiênꢀlạiꢀkhéoꢀléoꢀg:n 
Evianꢀvớiꢀhìnhꢀảnhꢀmộtꢀkhíaꢀcạnhꢀkhácꢀcủaꢀsứcꢀkhỏe,ꢀlốiꢀsốngꢀnăng 
độngꢀvàꢀphòngꢀtậpꢀthểꢀdụcꢀ–ꢀhìnhꢀảnhꢀg:nꢀliềnꢀvớiꢀnhữngꢀcơꢀthểꢀtrẻ 
trung,ꢀkhỏeꢀmạnhꢀvàꢀr:nꢀch:c.ꢀĐiꢀcùngꢀvớiꢀhìnhꢀảnhꢀvềꢀlốiꢀsốngꢀnăng 
độngꢀđó,ꢀEvianꢀcũngꢀsánhꢀcùngꢀPerrierꢀtrênꢀchiếnꢀlượcꢀg:nꢀkếtꢀhình 
ảnhꢀngườiꢀnổiꢀtiếng,ꢀbằngꢀcáchꢀsửꢀdụngꢀnhữngꢀngôiꢀsaoꢀtrẻꢀvàꢀcáꢀtính 
nhưꢀMadonnaꢀ(ngườiꢀs=nꢀsàngꢀuốngꢀEvianꢀtrênꢀsânꢀkhấu). 

ĐịnhꢀvịꢀđóꢀcàngꢀđượcꢀcủngꢀcốꢀthêmꢀkhiꢀEvianꢀlàꢀthươngꢀhiệuꢀđầu 
tiênꢀgiớiꢀthiệuꢀmẫuꢀchaiꢀnhựaꢀnh>ꢀhơnꢀtrênꢀphạmꢀviꢀtoànꢀquốc.ꢀSoꢀvới 
mẫuꢀchaiꢀthủyꢀtinhꢀđặcꢀtrưngꢀcủaꢀPerrier,ꢀmẫuꢀchaiꢀnh>,ꢀkhôngꢀvỡꢀcủa 
Evianꢀdễꢀmangꢀtheoꢀvàꢀthíchꢀhợpꢀhơnꢀvớiꢀlốiꢀsốngꢀnăngꢀđộngꢀluônꢀdi 
chuyển.ꢀNóiꢀcáchꢀkhác,ꢀEvianꢀkhôngꢀchỉꢀngangꢀhàngꢀvớiꢀPerrierꢀvềꢀsự 
tinhꢀkhiết,ꢀsứcꢀkhỏe,ꢀtênꢀthươngꢀhiệuꢀmangꢀchấtꢀPhápꢀvàꢀsựꢀquảngꢀbá 
dùngꢀngườiꢀnổiꢀtiếng,ꢀmàꢀcònꢀgiớiꢀthiệuꢀmộtꢀhìnhꢀảnhꢀngườiꢀtiêu 
dùngꢀđiểnꢀhìnhꢀhấpꢀdẫn,ꢀvớiꢀcơꢀthểꢀsănꢀch:cꢀvàꢀgợiꢀcảm.ꢀNếuꢀtấtꢀcả 
nhữngꢀyếuꢀtốꢀđóꢀchưaꢀđủꢀlàmꢀ‘chiếcꢀlôngꢀvũ’ꢀpháꢀvỡꢀthếꢀcânꢀbằng,ꢀthì 
tínhꢀtiệnꢀdụngꢀđểꢀmangꢀtheoꢀđồngꢀnghĩaꢀvớiꢀviệcꢀthươngꢀhiệuꢀnày 
khôngꢀchỉꢀ‘phongꢀcách’ꢀmàꢀcònꢀthiếtꢀthực.ꢀĐiềuꢀnàyꢀmangꢀlạiꢀ9ꢀlợiꢀích 
choꢀEvian:ꢀmởꢀrộngꢀbốiꢀcảnhꢀtiêuꢀdùngꢀcủaꢀnướcꢀuốngꢀđóngꢀchaiꢀvà 
mởꢀrộngꢀthịꢀtrườngꢀsangꢀ‘lốiꢀsốngꢀnăngꢀđộng’ꢀvớiꢀnhữngꢀtìnhꢀhuống 
giaoꢀtiếpꢀngoàiꢀxãꢀhội. 

Khiꢀnhữngꢀđốiꢀthủꢀmới,ꢀgiáꢀthànhꢀthấpꢀgiaꢀnhậpꢀthịꢀtrường,ꢀnhư 
Dusaniꢀ(củaꢀCocaꢀCola)ꢀvàꢀAquaCinaꢀ(củaꢀPepsi),ꢀsựꢀtiêuꢀthụꢀnước 
uốngꢀđóngꢀchaiꢀcàngꢀphátꢀtriểnꢀvàꢀmởꢀrộng,ꢀtrởꢀthànhꢀmặtꢀhàng 
thôngꢀdụngꢀhơn.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀnhữngꢀdiꢀsảnꢀvềꢀ‘sứcꢀkhỏeꢀvàꢀsựꢀtinh 
khiết’ꢀvẫnꢀđượcꢀgiữꢀnguyên,ꢀvàꢀnướcꢀuốngꢀđóngꢀchaiꢀvẫnꢀtốtꢀhơnꢀcho 
sứcꢀkhỏeꢀsoꢀvớiꢀnướcꢀngọtꢀcóꢀgaꢀvàꢀthứcꢀuốngꢀcóꢀcồn.ꢀNhưꢀCharles 
Gishmanꢀđãꢀtừngꢀnóiꢀtrongꢀbàiꢀbáoꢀ‘Thôngꢀđiệpꢀtrongꢀchai’ꢀcủaꢀông: 
H ...ngàyꢀnay,ꢀnướcꢀuốngꢀcóꢀthểꢀthểꢀhiệnꢀcáchꢀchúngꢀtaꢀnhìnꢀnhậnꢀbản 
thânꢀmình.ꢀChúngꢀtaꢀmuốnꢀđóngꢀnhãnꢀbảnꢀthânꢀmìnhꢀ–ꢀnhư 
Madonnaꢀđãꢀđóngꢀnhãnꢀcôꢀấyꢀ–ꢀthậmꢀchíꢀvớiꢀmộtꢀvậtꢀthểꢀtầmꢀthường 
nhưꢀmộtꢀchaiꢀnước…ꢀThửꢀtưởngꢀtượngꢀsựꢀkhácꢀbiệtꢀnếuꢀbạnꢀbước 
vàoꢀcuộcꢀhọpꢀtuầnꢀcủaꢀnhânꢀviênꢀvớiꢀchaiꢀAquaCina,ꢀGiBiꢀhayꢀmộtꢀchai 
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thủyꢀtinhꢀPellegrino.’ 

Ngàyꢀnay,ꢀmộtꢀphầnꢀnguyênꢀnhânꢀchúngꢀtaꢀuốngꢀnướcꢀđóngꢀchai 
làꢀtựꢀxâyꢀdựngꢀthươngꢀhiệuꢀbảnꢀthân,ꢀphầnꢀcònꢀlạiꢀlàꢀphươngꢀchâmꢀcá 
nhânꢀvềꢀlốiꢀsốngꢀlànhꢀmạnh,ꢀtốtꢀchoꢀsứcꢀkhỏe.ꢀQuảngꢀcáoꢀcóꢀthuyết 
phụcꢀchúngꢀtaꢀuốngꢀnướcꢀđóngꢀchaiꢀthayꢀchoꢀnướcꢀmáyꢀkhông? 
Không.ꢀQuảngꢀcáoꢀcóꢀthuyếtꢀphụcꢀchúngꢀtaꢀuốngꢀnướcꢀđóngꢀchaiꢀthay 
choꢀcácꢀthứcꢀuốngꢀcóꢀcồnꢀvàꢀnướcꢀngọtꢀkémꢀcóꢀlợiꢀchoꢀsứcꢀkhỏe 
không?ꢀCóꢀlẽꢀgầnꢀnhưꢀthếꢀnhưngꢀtrongꢀchúngꢀtaꢀcóꢀaiꢀcảmꢀthấyꢀhoàn 
toànꢀthuyếtꢀphụcꢀkhông?ꢀKhông.ꢀĐóꢀkhôngꢀh;nꢀlàꢀsựꢀthuyếtꢀphụcꢀmà 
làꢀmộtꢀchuỗiꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀvềꢀhìnhꢀảnh,ꢀliênꢀquanꢀđếnꢀthóiꢀquenꢀtốt, 
tínhꢀtiệnꢀdụng,ꢀthươngꢀhiệuꢀbảnꢀthân,ꢀvàꢀphươngꢀchâmꢀcáꢀnhân. 

Thuyếtꢀphụcꢀtrựcꢀtiếpꢀ–ꢀtrườngꢀhợpꢀngoạiꢀlệ 

Chúngꢀtaꢀđãꢀngheꢀquáꢀthườngꢀxuyênꢀrằngꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀđểꢀthuyết 
phụcꢀngườiꢀmua,ꢀnênꢀđãꢀdầnꢀtinꢀđiềuꢀđóꢀlàꢀđúng. 

Chúngꢀtaꢀđãꢀbaoꢀlầnꢀngheꢀlờiꢀnhậnꢀxétꢀ‘Quảngꢀcáoꢀnàyꢀkhôngꢀlàm 
tôiꢀchạyꢀngayꢀraꢀcửaꢀhàngꢀmuaꢀsảnꢀphẩmꢀđó’?ꢀChúngꢀtaꢀrấtꢀthường 
ngheꢀnhậnꢀxétꢀkiểuꢀđóꢀtrongꢀnhữngꢀbuổiꢀnghiênꢀcứuꢀthịꢀtrườngꢀkhi 
ngườiꢀthamꢀgiaꢀphỏngꢀvấnꢀđượcꢀyêuꢀcầuꢀphânꢀtíchꢀđánhꢀgiáꢀphảnꢀứng 
củaꢀmìnhꢀtrướcꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀđặcꢀbiệtꢀlàꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
xâyꢀdựngꢀhìnhꢀảnh.ꢀĐiềuꢀnàyꢀthểꢀhiệnꢀmộtꢀquanꢀniệmꢀhuyễnꢀhoặcꢀvề 
tácꢀđộngꢀcủaꢀquảngꢀcáo.ꢀKhôngꢀaiꢀtinꢀrằngꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthể 
khiếnꢀngườiꢀxemꢀchạyꢀđiꢀmuaꢀngayꢀsảnꢀphẩmꢀđượcꢀquảngꢀcáo.ꢀKhông 
cóꢀgìꢀcóꢀđượcꢀkhảꢀnăngꢀthuyếtꢀphụcꢀhayꢀthậmꢀchíꢀcưỡngꢀbứcꢀcỡꢀđó. 
Thếꢀthìꢀtạiꢀsaoꢀhọꢀlạiꢀnhậnꢀxétꢀ‘quảngꢀcáoꢀnàyꢀkhôngꢀlàmꢀtôiꢀchạyꢀngay 
raꢀcửaꢀhàngꢀmuaꢀsảnꢀphẩmꢀđó’?ꢀVìꢀhọꢀkhôngꢀthểꢀnghĩꢀraꢀmộtꢀtácꢀđộng 
nàoꢀkhácꢀcủaꢀquảngꢀcáo.ꢀQuảngꢀcáoꢀkhôngꢀtácꢀđộngꢀlàmꢀchúngꢀta 
‘ chạyꢀđiꢀmuaꢀngay’.ꢀĐiềuꢀnàyꢀđặcꢀbiệtꢀđúngꢀtrongꢀtrườngꢀhợpꢀcủa 
ngànhꢀhàngꢀđòiꢀhỏiꢀítꢀsuyꢀnghĩꢀkhiꢀmuaꢀhàng,ꢀvàꢀđúngꢀvớiꢀquảngꢀcáo 
xâyꢀdựngꢀhìnhꢀảnh.ꢀĐóꢀlàꢀtìnhꢀhuốngꢀ‘cánꢀcân’. 

Tìnhꢀhuốngꢀđòiꢀhỏiꢀnhiềuꢀsuyꢀnghĩ 

Tìnhꢀhuốngꢀđòiꢀhỏiꢀnhiềuꢀsuyꢀnghĩꢀđốiꢀlậpꢀvớiꢀtìnhꢀhuốngꢀđòiꢀhỏi 
ítꢀsuyꢀnghĩ,ꢀtrongꢀtrườngꢀhợpꢀmuaꢀnhữngꢀvậtꢀphẩmꢀgiáꢀthấp.ꢀKhi 
ngườiꢀtaꢀbỏꢀraꢀmộtꢀsốꢀtiềnꢀlớnꢀđểꢀmuaꢀchiếcꢀtivi,ꢀxeꢀhơiꢀhayꢀmộtꢀkỳ 
nghỉꢀdưỡng,ꢀhọꢀcoiꢀđóꢀlàꢀmộtꢀquyếtꢀđịnhꢀquanꢀtrọng.ꢀĐốiꢀvớiꢀphầnꢀlớn 
ngườiꢀtiêuꢀdùng,ꢀnhữngꢀvíꢀdụꢀnàyꢀđượcꢀliệtꢀvàoꢀnhữngꢀquyếtꢀđịnh 
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muaꢀhàngꢀđòiꢀhỏiꢀnhiềuꢀsuyꢀnghĩ.ꢀTrướcꢀkhiꢀquyếtꢀđịnh,ꢀchúngꢀtaꢀchủ 
độngꢀtìmꢀthôngꢀtin,ꢀvàꢀhỏiꢀýꢀbạnꢀb?,ꢀnóiꢀchungꢀlàꢀtìmꢀhiểuꢀmọiꢀthứꢀcó 
thểꢀvềꢀnhữngꢀlựaꢀchọnꢀs=nꢀcó. 

Hơnꢀnữa,ꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀcạnhꢀtranhꢀnhauꢀthườngꢀcóꢀnhiều 
điểmꢀkhácꢀbiệt,ꢀchứꢀkhôngꢀtươngꢀđồngꢀnhiềuꢀnhưꢀtrườngꢀhợpꢀnhững 
ngànhꢀhàngꢀđòiꢀhỏiꢀítꢀsuyꢀnghĩ. 

Quảngꢀcáoꢀlàꢀmột,ꢀvàꢀchỉꢀlàꢀmột,ꢀtrongꢀnhiềuꢀnhânꢀtốꢀảnhꢀhưởng 
đếnꢀquyếtꢀđịnhꢀmuaꢀhàngꢀtrongꢀtrườngꢀhợpꢀđòiꢀhỏiꢀnhiềuꢀsuyꢀnghĩ. 
Đặcꢀbiệt,ꢀnóꢀlàꢀnhânꢀtốꢀảnhꢀhưởngꢀtươngꢀđốiꢀyếu,ꢀsoꢀvớiꢀnhữngꢀnhân 
tốꢀkhácꢀnhưꢀthôngꢀtinꢀtruyềnꢀmiệng,ꢀkinhꢀnghiệmꢀsửꢀdụngꢀtrongꢀquá 
khứ,ꢀsựꢀgiớiꢀthiệuꢀcủaꢀ‘chuyênꢀgia’.ꢀTrongꢀngànhꢀhàngꢀđòiꢀhỏiꢀnhiều 
suyꢀnghĩ,ꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀthểꢀhiệnꢀbằngꢀkếtꢀquảꢀchọn 
muaꢀhàngꢀcuốiꢀcùng,ꢀmàꢀnằmꢀởꢀviệcꢀthươngꢀhiệuꢀquảngꢀcáoꢀđược 
xemꢀxétꢀ–ꢀviệcꢀchúngꢀtaꢀcóꢀđưaꢀthươngꢀhiệuꢀđượcꢀquảngꢀcáoꢀvàoꢀdanh 
sáchꢀđểꢀcânꢀnh:cꢀvàꢀsoꢀsánh.ꢀĐâyꢀlàꢀmộtꢀtrongꢀnhữngꢀcáchꢀquảngꢀcáo 
giánꢀtiếpꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀcáchꢀsuyꢀnghĩꢀcủaꢀchúngꢀta.ꢀVíꢀdụ,ꢀcóꢀhàng 
trămꢀthươngꢀhiệuꢀcũngꢀnhưꢀhàngꢀtrămꢀloạiꢀxeꢀhơi,ꢀquáꢀnhiềuꢀđể 
chúngꢀtaꢀxemꢀxétꢀtừngꢀlựaꢀchọnꢀvớiꢀmứcꢀđộꢀđầuꢀtưꢀsuyꢀnghĩꢀnhư 
nhau.ꢀChúngꢀtaꢀchỉꢀthựcꢀsựꢀcânꢀnh:cꢀnhữngꢀlựaꢀchọnꢀđãꢀđượcꢀsàng 
lọc.ꢀNhưngꢀtiêuꢀchíꢀnàoꢀquyếtꢀđịnhꢀxeꢀhơiꢀnàoꢀđángꢀđượcꢀvàoꢀdanh 
sách?ꢀĐâyꢀchínhꢀlàꢀlúcꢀquảngꢀcáoꢀphátꢀhuyꢀvaiꢀtrò. 

Nếuꢀchúngꢀtaꢀdựꢀtínhꢀkhôngꢀcóꢀnhuꢀcầuꢀmuaꢀxeꢀhơi,ꢀtủꢀlạnhꢀhay 
bộꢀtủꢀápꢀtườngꢀmớiꢀtrongꢀvàiꢀnămꢀtớiꢀthìꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcho 
nhữngꢀsảnꢀphẩmꢀnàyꢀsẽꢀtừꢀtaiꢀnàyꢀlọtꢀtaiꢀkia,ꢀkhôngꢀlàmꢀchúngꢀtaꢀbận 
tâmꢀsuyꢀnghĩ.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀnếuꢀhômꢀnayꢀxeꢀhơiꢀhayꢀmộtꢀmónꢀđồꢀgia 
dụngꢀnàoꢀđóꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀđộtꢀnhiênꢀbịꢀhỏngꢀthìꢀtaꢀlạiꢀtứcꢀthìꢀnhìn 
quanhꢀthịꢀtrườngꢀtìmꢀmuaꢀhàngꢀmới.ꢀVàꢀnhưꢀthế,ꢀnhữngꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀchúngꢀtaꢀxemꢀhômꢀqua,ꢀtuầnꢀtrước,ꢀthángꢀtrướcꢀvớiꢀtháiꢀđộꢀhờ 
hữngꢀđộtꢀnhiênꢀtrởꢀnênꢀ‘đúngꢀhoànꢀcảnh’ꢀhơnꢀh;n.ꢀMộtꢀthửꢀnghiệm 
vềꢀđộꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀlàꢀliệuꢀchúngꢀcóꢀđủꢀtác 
độngꢀđểꢀđưaꢀthươngꢀhiệuꢀđượcꢀquảngꢀcáoꢀvàoꢀdanhꢀsáchꢀxemꢀxétꢀhay 
không. 

Doꢀvậy,ꢀrấtꢀnhiềuꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀdùꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀnhữngꢀmặt 
hàngꢀđ:tꢀtiền,ꢀlạiꢀcóꢀtácꢀđộngꢀtươngꢀtựꢀtrongꢀtìnhꢀhuốngꢀđòiꢀhỏiꢀítꢀsuy 
nghĩ.ꢀMộtꢀlầnꢀnữaꢀchúngꢀtaꢀlạiꢀthấyꢀrằngꢀmuốnꢀtìmꢀkiếmꢀtácꢀđộngꢀcủa 
quảngꢀcáoꢀcầnꢀtìmꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀtinhꢀtếꢀ-ꢀnhữngꢀ‘chiếcꢀlôngꢀvũ’ꢀ- 
hơnꢀlàꢀsựꢀthuyếtꢀphụcꢀtrựcꢀtiếp,ꢀcảꢀchiếcꢀlôngꢀvũꢀgiúpꢀquyếtꢀđịnhꢀlựa 
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chọnꢀnàoꢀlọtꢀvàoꢀvòngꢀcânꢀnh:c,ꢀvàꢀchiếcꢀlôngꢀvũꢀgiúpꢀquyếtꢀđịnhꢀcán 
cânꢀnghiêngꢀvềꢀđâuꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀcânꢀnh:c. 

Haiꢀquáꢀtrìnhꢀtâmꢀthứcꢀtrongꢀtiếnꢀtrìnhꢀquyếtꢀđịnh 

Cóꢀhaiꢀquáꢀtrìnhꢀkhácꢀnhauꢀcơꢀbảnꢀdiễnꢀraꢀtrongꢀtâmꢀthức,ꢀtrong 
quáꢀtrìnhꢀraꢀquyếtꢀđịnh.ꢀChúngꢀtaꢀđãꢀthảoꢀluậnꢀquáꢀtrìnhꢀdễꢀthấyꢀnhất: 
sựꢀcânꢀnh:cꢀgiữaꢀcácꢀlựaꢀchọn.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀcònꢀmộtꢀquáꢀtrìnhꢀmàꢀcả 
ngườiꢀtiêuꢀdùngꢀlẫnꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀđềuꢀcóꢀxuꢀhướngꢀbỏꢀqua.ꢀCân 
nhắcꢀgiữaꢀnhữngꢀlựaꢀchọnꢀlàꢀmộtꢀchuyện.ꢀLựaꢀchọnꢀnàoꢀđángꢀđược 
cânꢀnhắcꢀlạiꢀlàꢀchuyệnꢀkhác. 

Lựaꢀchọnꢀnàoꢀđángꢀđượcꢀcânꢀnhắc? 

Đâuꢀlàꢀnhânꢀtốꢀquyếtꢀđịnhꢀlựaꢀchọnꢀnàoꢀthựcꢀsựꢀđượcꢀcânꢀnhắc? 

Hãyꢀthửꢀnghĩꢀvềꢀmộtꢀquyếtꢀđịnhꢀtiêuꢀdùngꢀmàꢀbạnꢀphảiꢀthựcꢀhiện 
hầuꢀnhưꢀmỗiꢀngày.ꢀTrờiꢀvềꢀtrưa,ꢀbaoꢀtửꢀbạnꢀb:tꢀđầuꢀsôiꢀlên,ꢀbạnꢀtựꢀhỏi 
‘ Mìnhꢀsẽꢀănꢀgìꢀnhỉ?’.ꢀĐầuꢀbạnꢀb:tꢀđầuꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀlựaꢀchọnꢀvàꢀcân 
nh:cꢀnhữngꢀlựaꢀchọnꢀđó.ꢀQuáꢀtrìnhꢀđóꢀcóꢀthểꢀxảyꢀraꢀnhưꢀsau: 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

/ìnhꢀnênꢀ0nꢀsaladꢀkhôngꢀnh1?2 
3hôngꢀnên,ꢀhômꢀquaꢀmìnhꢀv4aꢀ0nꢀsalad*2 
5ayꢀlàꢀsand6ich?2 
7ũngꢀkhông,ꢀtiệmꢀsand6ichꢀquáꢀxaꢀmàꢀtrờiꢀthìꢀđangꢀmưa*2 
5ayꢀlàꢀmìnhꢀchạyꢀraꢀc,aꢀhàngꢀ/c8onald2s*2 
Ừꢀvậyꢀđi*2 

Cóꢀhaiꢀđiểmꢀcầnꢀlưuꢀý.ꢀĐiểmꢀthứꢀnhấtꢀlàꢀtrongꢀđầuꢀbạnꢀđưaꢀra 
từngꢀlựaꢀchọnꢀmột.ꢀ‘Danhꢀsáchꢀtrongꢀđầu’ꢀnàyꢀđượcꢀs:pꢀxếpꢀnhưꢀsau: 

Lựaꢀchọnꢀnàoꢀchoꢀbữaꢀtrưa? 

1 .Salad 

2 

3 

4 

.Sandwich 

.McDonald’s 

.TGIꢀGriday’s 
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5 .Subway 

Điểmꢀthứꢀhai,ꢀthứꢀtựꢀs:pꢀxếpꢀcủaꢀnhữngꢀlựaꢀchọnꢀchínhꢀlàꢀthứꢀtự 
nhữngꢀlựaꢀchọnꢀđóꢀxuấtꢀhiệnꢀtrongꢀđầuꢀbạn.ꢀThứꢀtựꢀnàyꢀcóꢀthểꢀảnh 
hưởngꢀđếnꢀquyếtꢀđịnhꢀsauꢀcùngꢀcủaꢀbạn.ꢀCóꢀthểꢀbạnꢀthíchꢀSubway 
hơnꢀMcDonald’s,ꢀnhưngꢀtrongꢀvíꢀdụꢀtrênꢀbạnꢀđãꢀkhôngꢀchọnꢀSubway 
màꢀchọnꢀMcDonald’s. 

Giảꢀdụꢀbạnꢀtiếpꢀtụcꢀquáꢀtrìnhꢀsuyꢀnghĩꢀchứꢀkhôngꢀdừngꢀởꢀlựaꢀchọn 
thứꢀ@ꢀ(McDonald’s)ꢀthìꢀbiếtꢀđâuꢀbạnꢀđãꢀquyếtꢀđịnhꢀănꢀtrưaꢀởꢀSubway. 
NhưngꢀnếuꢀSubwayꢀchỉꢀđứngꢀthứꢀ5ꢀtrongꢀdanhꢀsáchꢀnhữngꢀlựaꢀchọn 
ănꢀtrưaꢀcủaꢀbạnꢀthìꢀrấtꢀkhóꢀđượcꢀbạnꢀchọn.ꢀBạnꢀkhôngꢀănꢀtrưaꢀở 
Subwayꢀvìꢀlựaꢀchọnꢀnàyꢀkhôngꢀxuấtꢀhiệnꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀbạnꢀtrướcꢀkhi 
bạnꢀđạtꢀđếnꢀmộtꢀchọnꢀlựaꢀthỏaꢀmãnꢀ–ꢀMcDonald’s.ꢀBạnꢀkhôngꢀđến 
Subwayꢀtrongꢀthựcꢀtếꢀ,ꢀvìꢀSubwayꢀđãꢀkhôngꢀđếnꢀvớiꢀbạnꢀtrongꢀtâmꢀtrí 
. ꢀNgayꢀcảꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀthíchꢀhayꢀưuꢀáiꢀmộtꢀlựaꢀchọnꢀnàoꢀđó,ꢀnếuꢀnó 
khôngꢀnằmꢀởꢀhàngꢀđầuꢀtrênꢀdanhꢀsáchꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀthì 
rấtꢀcóꢀthểꢀlựaꢀchọnꢀđóꢀsẽꢀbịꢀbỏꢀqua. 

Đãꢀbaoꢀlầnꢀbạnꢀlâmꢀvàoꢀtìnhꢀhuốngꢀlàmꢀmộtꢀđiềuꢀgìꢀđóꢀrồiꢀlại 
nhậnꢀraꢀquáꢀtrễꢀrằngꢀmìnhꢀmuốnꢀlàmꢀmộtꢀđiềuꢀgìꢀkhácꢀnhưngꢀlại 
khôngꢀnghĩꢀtớiꢀđiềuꢀđó?ꢀLựaꢀchọnꢀưngꢀýꢀnhấtꢀchưaꢀch:cꢀlàꢀlựaꢀchọn 
bạnꢀnghĩꢀđếnꢀđầuꢀtiênꢀ(aiꢀđãꢀtừngꢀquênꢀmờiꢀmộtꢀngườiꢀquanꢀtrọng 
đếnꢀbữaꢀtiệcꢀ:tꢀh;nꢀđồngꢀcảmꢀvớiꢀđiềuꢀnày).ꢀLầnꢀtới,ꢀkhiꢀbạnꢀmuốnꢀra 
ngoàiꢀănꢀtốiꢀvàꢀđangꢀlựaꢀchọnꢀnhàꢀhàng,ꢀhãyꢀđểꢀýꢀcáchꢀsuyꢀnghĩꢀtrong 
đầuꢀbạn.ꢀCóꢀhaiꢀbướcꢀrõꢀrệt:ꢀmộtꢀlàꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀlựaꢀchọn,ꢀhaiꢀlà 
đánhꢀgiáꢀcácꢀlựaꢀchọnꢀđó. 

Đểꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀkếtꢀquảꢀcủaꢀquáꢀtrìnhꢀraꢀquyếtꢀđịnh,ꢀcácꢀnhà 
quảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀgâyꢀảnhꢀhưởngꢀđến: 

thứꢀtựꢀxuấtꢀhiệnꢀcủaꢀcácꢀlựaꢀchọn 
sựꢀđánhꢀgiáꢀvềꢀmộtꢀlựaꢀchọnꢀnhấtꢀđịnh 
hayꢀcảꢀhaiꢀyếuꢀtốꢀtrên 

Khiꢀnghĩꢀđếnꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀquảngꢀcáo,ꢀchúngꢀtaꢀluônꢀnghĩ 
đếnꢀcáchꢀquảngꢀcáoꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀsựꢀđánhꢀgiáꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀvềꢀmột 
thươngꢀhiệu.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀphầnꢀlớnꢀảnhꢀhưởngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀkhông 
nằmꢀởꢀsựꢀđánhꢀgiáꢀthươngꢀhiệu,ꢀmàꢀởꢀthứꢀtựꢀxuấtꢀhiệnꢀcủaꢀcác 
thươngꢀhiệuꢀtrongꢀđầuꢀchúngꢀta. 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 

25 

  

  

Tácꢀđộngꢀthiếtꢀlậpꢀdanhꢀsáchꢀ(Agenda-settingꢀeffect) 

Tácꢀđộngꢀđếnꢀthứꢀtựꢀxuấtꢀhiệnꢀcácꢀlựaꢀchọn,ꢀvềꢀcơꢀbản,ꢀlàꢀdựaꢀtrên 
lýꢀthuyếtꢀ‘thiếtꢀlậpꢀdanhꢀsách’ꢀcủaꢀtruyềnꢀthôngꢀđạiꢀchúng.ꢀTheo 
thuyếtꢀnàyꢀthìꢀcácꢀphươngꢀtiệnꢀtruyềnꢀthôngꢀkhôngꢀtácꢀđộngꢀchúngꢀta 
nghĩꢀcáiꢀgì,ꢀmàꢀtácꢀđộngꢀchúngꢀtaꢀnghĩꢀvềꢀcáiꢀgì.ꢀTruyềnꢀthôngꢀthiếtꢀlập 
danhꢀsáchꢀtrongꢀtâmꢀtrí. 

Thuyếtꢀ‘thiếtꢀlậpꢀdanhꢀsách’ꢀbanꢀđầuꢀđượcꢀphátꢀtriểnꢀđểꢀlýꢀgiảiꢀảnh 
hưởngꢀcủaꢀtruyềnꢀthôngꢀđạiꢀchúngꢀtrongꢀviệcꢀxácꢀđịnhꢀvấnꢀđềꢀchính 
trịꢀnàoꢀnổiꢀcộmꢀtrongꢀbầuꢀcử.ꢀCácꢀthànhꢀviênꢀkhônꢀkhéoꢀcủaꢀủyꢀban 
cũngꢀnhưꢀnhữngꢀchínhꢀtrịꢀgiaꢀđềuꢀchoꢀrằngꢀaiꢀlàmꢀchủꢀdanhꢀsáchꢀthảo 
luậnꢀcủaꢀhộiꢀnghịꢀthìꢀngườiꢀđóꢀlàmꢀchủꢀhộiꢀnghịꢀđó.ꢀNhưngꢀmãiꢀđến 
khoảngꢀ95ꢀnămꢀtrướcꢀthìꢀsựꢀliênꢀquanꢀgiữaꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀthuyếtꢀnày 
mớiꢀđượcꢀchúꢀý.ꢀChúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀthiếtꢀlậpꢀdanhꢀsáchꢀtrongꢀtâmꢀtrí 
trongꢀnhiềuꢀtrườngꢀhợp. 

Bảngꢀ1.1 

Báoꢀchíꢀđangꢀxoayꢀquanhꢀvấnꢀđề Lựaꢀchọnꢀnàoꢀchoꢀbữa 

trưa? gì? 

Bầuꢀcửꢀtổngꢀthống 

Thịꢀtrườngꢀchứngꢀkhoán 

Tỉꢀlệꢀtựꢀtửꢀởꢀgiớiꢀtrẻ 

Mộtꢀđứaꢀtrẻꢀbịꢀlạmꢀdụng 

Thếꢀvậnꢀhội 

Salad 

Sandwich 

McDonald’s. 

TGIꢀGriday’s 

Subway 

Chúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀtìmꢀraꢀdanhꢀsáchꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀmìnhꢀbằngꢀcách 
gọiꢀtênꢀnhữngꢀýꢀnghĩꢀtrongꢀđầuꢀmìnhꢀvềꢀmộtꢀchủꢀđềꢀnhấtꢀđịnhꢀvàꢀđểꢀý 
thứꢀtựꢀxuấtꢀhiệnꢀcácꢀýꢀnghĩꢀđó.ꢀChủꢀđềꢀcóꢀthểꢀlàꢀ‘Trưaꢀnayꢀmìnhꢀănꢀgì?’ 
hayꢀ‘Báoꢀchíꢀđangꢀxoayꢀquanhꢀvấnꢀđềꢀgì?’ꢀhayꢀ‘Mìnhꢀnênꢀmuaꢀnước 
ngọtꢀhiệuꢀgì?’. 

Khiꢀchúngꢀtaꢀlụcꢀtìmꢀsuyꢀnghĩꢀđểꢀlậpꢀraꢀdanhꢀsáchꢀtrongꢀtâmꢀtrí, 
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nhữngꢀsuyꢀnghĩꢀnàyꢀkhôngꢀbaoꢀgiờꢀđồngꢀthờiꢀxuấtꢀhiện.ꢀChúngꢀluôn 
xuấtꢀhiệnꢀtuầnꢀtự,ꢀmỗiꢀlúcꢀmộtꢀýꢀnghĩ.ꢀNhữngꢀýꢀnghĩꢀđầuꢀtiênꢀtrong 
danhꢀsáchꢀlàꢀnhữngꢀýꢀnghĩꢀnổiꢀbậtꢀnhấtꢀvàꢀđángꢀnhớꢀnhất.ꢀTrongꢀmọi 
trườngꢀhợpꢀđềuꢀnhưꢀthế,ꢀbấtꢀkểꢀchủꢀđềꢀlàꢀnênꢀdùngꢀbữaꢀởꢀnhàꢀhàng 
nào,ꢀnênꢀlượnꢀlờꢀthamꢀquanꢀởꢀtrungꢀtâmꢀthươngꢀmạiꢀnàoꢀhayꢀnên 
muaꢀs:mꢀởꢀsiêuꢀthị,ꢀcửaꢀhàngꢀnào.ꢀCũngꢀkhôngꢀngoạiꢀlệꢀlàꢀtrườngꢀhợp 
nênꢀsàngꢀlọcꢀthươngꢀhiệuꢀxeꢀhơiEtủꢀlạnhꢀnàoꢀvàꢀnênꢀghéꢀđạiꢀlýꢀbán 
hàngꢀnào.ꢀThứꢀtựꢀxuấtꢀhiệnꢀtừꢀkýꢀứcꢀcủaꢀnhữngꢀýꢀnghĩElựaꢀchọnꢀnày 
hầuꢀnhưꢀch;ngꢀcóꢀgìꢀquanꢀtrọngꢀđốiꢀvớiꢀchúngꢀta,ꢀnhưngꢀnóꢀlạiꢀcựcꢀkỳ 
quanꢀtrọngꢀđếnꢀkhảꢀnăngꢀchúngꢀtaꢀchọnꢀMcDonald’sꢀhayꢀSubway. 

Hiệuꢀứngꢀnàyꢀcũngꢀcóꢀthểꢀxảyꢀraꢀkhiꢀtrướcꢀm:tꢀchúngꢀtaꢀcóꢀmột 
danhꢀsách,ꢀhayꢀmộtꢀdãyꢀtrưngꢀbàyꢀnhữngꢀlựaꢀchọnꢀs=nꢀcóꢀtrongꢀsiêu 
thị.ꢀNgayꢀcảꢀkhiꢀmọiꢀthươngꢀhiệuꢀđềuꢀđượcꢀtrưngꢀraꢀtrướcꢀm:t,ꢀchúng 
taꢀcũngꢀkhôngꢀthểꢀđồngꢀthờiꢀchúꢀýꢀđếnꢀtấtꢀcả.ꢀThựcꢀtếꢀlàꢀchúngꢀta 
khôngꢀthểꢀchúꢀýꢀđếnꢀtấtꢀcảꢀthươngꢀhiệu. 

Thửꢀnghĩꢀvềꢀtiếnꢀtrìnhꢀđó.ꢀChúngꢀtaꢀđứngꢀtrướcꢀquầyꢀtrưngꢀbày. 
Trướcꢀtiênꢀchúngꢀtaꢀđểꢀm:tꢀtớiꢀmộtꢀthươngꢀhiệu,ꢀsauꢀđóꢀlàꢀthương 
hiệuꢀkếꢀtiếp,ꢀvàꢀkếꢀtiếp.ꢀQuáꢀtrìnhꢀnàyꢀdiễnꢀraꢀrấtꢀnhanh,ꢀlầnꢀlượt.ꢀVì 
thế,ꢀdùꢀcùngꢀđượcꢀtrưngꢀbàyꢀtrướcꢀm:t,ꢀnhưngꢀnhữngꢀthươngꢀhiệu 
nàyꢀkhôngꢀnhấtꢀthiếtꢀtươngꢀđươngꢀnhauꢀvềꢀxácꢀxuấtꢀđượcꢀđểꢀtâmꢀhay 
đểꢀm:tꢀtới.ꢀHiệnꢀtại,ꢀtrungꢀbìnhꢀmỗiꢀsiêuꢀthịꢀcóꢀchứaꢀ@0.000ꢀmặt 
hàng,ꢀtăngꢀtừꢀ17.500ꢀmặtꢀhàngꢀcủaꢀsiêuꢀthịꢀcáchꢀđâyꢀmườiꢀnăm.ꢀCon 
sốꢀnàyꢀđặtꢀraꢀmộtꢀcâuꢀhỏi.ꢀTạiꢀquầyꢀtrưngꢀbàyꢀcủaꢀsiêuꢀthị,ꢀđiềuꢀgì 
khiếnꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀnổiꢀtrộiꢀhơn?ꢀTheoꢀngônꢀngữꢀmarketing,ꢀđiều 
gìꢀkhiếnꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀnổiꢀbậtꢀgiữaꢀhỗnꢀđộnꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀcạnh 
tranhꢀđểꢀđượcꢀchúꢀý?ꢀĐiềuꢀgìꢀkhiếnꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀđượcꢀchúꢀý 
nhanhꢀhơnꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀkhácꢀởꢀquầyꢀtrưngꢀbàyꢀsiêuꢀthị? 

Câuꢀhỏiꢀnàyꢀđưaꢀchúngꢀtaꢀđếnꢀkháiꢀniệmꢀcủaꢀsựꢀnổiꢀbậtꢀ(salience) 
trongꢀsuyꢀnghĩ,ꢀkháiꢀniệmꢀmàꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀcóꢀđịnhꢀnghĩaꢀchínhꢀthống 
trongꢀmụcꢀsau.ꢀTrongꢀbốiꢀcảnhꢀnày,ꢀchúngꢀtaꢀđặtꢀcâuꢀhỏiꢀlàmꢀsaoꢀmột 
thươngꢀhiệuꢀcóꢀthểꢀnhíchꢀtừꢀvịꢀtríꢀthứꢀnămꢀlênꢀthứꢀtư,ꢀlênꢀthứꢀba,ꢀthứ 
haiꢀvàꢀtrởꢀthànhꢀthươngꢀhiệuꢀđượcꢀchúꢀýꢀđầuꢀtiên.ꢀCàngꢀởꢀphíaꢀđầu 
danhꢀsáchꢀthìꢀkhảꢀnăngꢀđượcꢀchúꢀý,ꢀcânꢀnh:cꢀvàꢀtừꢀđóꢀđượcꢀchọnꢀmua 
càngꢀcao. 

Sựꢀnổiꢀtrộiꢀhữuꢀhìnhꢀcủaꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀ–ꢀmứcꢀđộꢀbaoꢀphủꢀkệ 
trưngꢀbàyꢀ–ꢀvàꢀvịꢀtríꢀtrưngꢀbàyꢀmangꢀýꢀnghĩaꢀvôꢀcùngꢀquanꢀtrọng.ꢀTuy 
nhiên,ꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀquyếtꢀđịnhꢀsauꢀcùng,ꢀkhiꢀnhững 
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nhânꢀtốꢀkhácꢀtươngꢀđồngꢀnhau.ꢀQuảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀgiúpꢀđẩyꢀcánꢀcân 
nghiêngꢀvềꢀmộtꢀphía. 

Đặtꢀcâuꢀhỏiꢀđiềuꢀgìꢀkhiếnꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀnổiꢀbậtꢀhơnꢀthương 
hiệuꢀkhácꢀ–ꢀdễꢀđượcꢀđểꢀtâm,ꢀđểꢀm:tꢀtớiꢀ–ꢀcũngꢀgiốngꢀnhưꢀđặtꢀcâuꢀhỏi 
điềuꢀgìꢀđặtꢀSubwayꢀởꢀvịꢀtríꢀhiệnꢀtạiꢀcủaꢀnóꢀtrongꢀdanhꢀsáchꢀlựaꢀchọn 
ănꢀtrưaꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀta.ꢀTrongꢀsiêuꢀthị,ꢀthayꢀvìꢀphảiꢀtựꢀmìnhꢀlục 
kýꢀứcꢀvềꢀcácꢀthươngꢀhiệu,ꢀchúngꢀtaꢀcóꢀsựꢀtrợꢀgiúpꢀcủaꢀcácꢀvậtꢀphẩm 
trưngꢀbày.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀviệcꢀchúngꢀtaꢀđểꢀýꢀthươngꢀhiệuꢀnào,ꢀtheoꢀthứꢀtự 
nàoꢀkhôngꢀchỉꢀchịuꢀảnhꢀhưởngꢀcủaꢀriêngꢀvậtꢀphẩmꢀtrưngꢀbày. 

Sựꢀnổiꢀbậtꢀtrongꢀsuyꢀnghĩ 

Chúngꢀtaꢀthườngꢀsuyꢀnghĩꢀnhiềuꢀvềꢀcáꢀnhânꢀhayꢀsựꢀvậtꢀquanꢀtrọng 
vớiꢀchúngꢀta,ꢀhơnꢀlàꢀnhữngꢀcáꢀnhânꢀhayꢀsựꢀvậtꢀkémꢀquanꢀtrọng.ꢀThuật 
ngữꢀtâmꢀlýꢀgọiꢀtrạngꢀtháiꢀthốngꢀtrịꢀvềꢀsuyꢀnghĩꢀnàyꢀlàꢀ‘sựꢀnổiꢀbậtꢀtrong 
suyꢀnghĩ’.ꢀCácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀmuốnꢀchúngꢀtaꢀnghĩꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀhọ 
‘ quanꢀtrọngꢀhơn’ꢀnhưngꢀs=nꢀsàngꢀhàiꢀlòngꢀvớiꢀviệcꢀchúngꢀtaꢀnghĩꢀvề 
thươngꢀhiệuꢀcủaꢀhọꢀ‘thườngꢀxuyênꢀhơn’.ꢀNóiꢀcáchꢀkhác,ꢀhọꢀmuốn 
thươngꢀhiệuꢀcủaꢀhọꢀnổiꢀbậtꢀhơnꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀta. 

Sựꢀnổiꢀbậtꢀtrongꢀsuyꢀnghĩꢀđượcꢀđịnhꢀnghĩaꢀlàꢀxácꢀsuấtꢀcủaꢀmộtꢀsự 
việcꢀhiệnꢀlênꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀởꢀmộtꢀthờiꢀđiểmꢀbấtꢀkỳ.ꢀMộtꢀtrongꢀnhững 
cáchꢀquảngꢀcáoꢀgiaꢀtăngꢀxácꢀsuấtꢀnàyꢀlàꢀsựꢀlặpꢀlại.ꢀTrongꢀchúngꢀtaꢀai 
cũngꢀcóꢀlúcꢀkhôngꢀthểꢀnàoꢀđẩyꢀmộtꢀbàiꢀhátꢀraꢀkhỏiꢀđầuꢀvìꢀđãꢀngheꢀquá 
nhiềuꢀlần.ꢀSựꢀlặpꢀlạiꢀcủaꢀbàiꢀhátꢀđãꢀlàmꢀtăngꢀ‘sựꢀnổiꢀbậtꢀtrongꢀsuy 
nghĩ’,ꢀtăngꢀxácꢀsuấtꢀhiệnꢀlênꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀởꢀmộtꢀthờiꢀđiểmꢀbấtꢀkỳ.ꢀSự 
lặpꢀlạiꢀcủaꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀđặcꢀbiệtꢀlàꢀmộtꢀđoạnꢀnhạcꢀquảngꢀcáo, 
cóꢀthểꢀcóꢀhiệuꢀứngꢀtươngꢀtự.ꢀQuaꢀsựꢀlặpꢀlại,ꢀ‘sựꢀnổiꢀbậtꢀtrongꢀsuyꢀnghĩ’ 
củaꢀthươngꢀhiệuꢀ–ꢀtrọngꢀtâmꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀ–ꢀđãꢀđượcꢀgia 
tăng. 

Quảngꢀcáoꢀcònꢀcóꢀthểꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀsuyꢀnghĩꢀvàꢀnhữngꢀgìꢀchúngꢀta 
chúꢀýꢀthôngꢀquaꢀmộtꢀcáchꢀkhácꢀ–ꢀ‘gợiꢀý’ꢀ(cueing).ꢀĐểꢀgiảiꢀthíchꢀkhái 
niệmꢀnày,ꢀbạnꢀhãyꢀthửꢀtrảꢀlờiꢀvàiꢀcâuꢀhỏiꢀsau: 

3hiꢀthấyꢀdòngꢀchữꢀ‘NângꢀniuꢀbànꢀchânꢀViệt’ꢀ,ꢀđiềuꢀđầuꢀtiênꢀbạnꢀnghĩ 
đếnꢀlàꢀgì? 
3hiꢀngheꢀcâuꢀ‘Mộtꢀphầnꢀtấtꢀyếuꢀcủaꢀcuộcꢀsống’ꢀ,ꢀđiềuꢀđầuꢀtiênꢀbạnꢀnghĩ 
đếnꢀlàꢀgì? 
Điềuꢀgìꢀchợtꢀđếnꢀtrongꢀđầuꢀkhiꢀbạnꢀngheꢀaiꢀđóꢀnóiꢀ‘Dùꢀbạnꢀkhôngꢀcao, 
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nhưngꢀngườiꢀkhácꢀcũngꢀphảiꢀngướcꢀnhìn’ꢀ? 
Bạnꢀnghĩꢀđếnꢀgìꢀtrướcꢀtiênꢀkhiꢀngheꢀcâuꢀ‘Hãyꢀnóiꢀtheoꢀcáchꢀcủaꢀbạn’ꢀ? 
Bạnꢀnghĩꢀđếnꢀgìꢀtrướcꢀtiênꢀkhiꢀngheꢀaiꢀđóꢀnóiꢀ‘Nóngꢀtrongꢀngười’ꢀhay 
hỏiꢀ‘Ngạcꢀnhiênꢀchưa?’ꢀ[1] 

Nhữngꢀtừꢀngữ,ꢀcâuꢀchữꢀthếꢀnàyꢀthườngꢀxuấtꢀhiệnꢀtựꢀnhiênꢀtrong 
nhữngꢀcuộcꢀđốiꢀthoạiꢀhàngꢀngày.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀkhiꢀmộtꢀthươngꢀhiệu 
đượcꢀg:nꢀkếtꢀvớiꢀtừꢀngữEcâuꢀchữꢀnàoꢀđóꢀquaꢀsựꢀlặpꢀlại,ꢀthìꢀtừꢀngữEcâu 
chữꢀđóꢀsẽꢀtrởꢀthànhꢀ‘gợiꢀý’ꢀgiúpꢀgiaꢀtăngꢀsựꢀnổiꢀbậtꢀtrongꢀsuyꢀnghĩꢀcủa 
thươngꢀhiệuꢀđó. 

Mộtꢀdiễnꢀviênꢀkịchꢀnóiꢀdiễnꢀxuấtꢀtheoꢀgợiꢀýꢀtừꢀmộtꢀcâuꢀthoại,ꢀmột 
diễnꢀtiếnꢀhayꢀbiếnꢀcố.ꢀTâmꢀtríꢀconꢀngườiꢀsuyꢀnghĩꢀtheoꢀgợiꢀýꢀtừꢀnhững 
dựꢀđịnhꢀtrongꢀđầu,ꢀhayꢀtừꢀchínhꢀmôiꢀtrườngꢀxungꢀquanh.ꢀNhữngꢀgợiꢀý 
đóꢀcóꢀthểꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀđiềuꢀmàꢀchúngꢀtaꢀsuyꢀnghĩꢀkếꢀtiếp.ꢀĐâyꢀchínhꢀlà 
cáchꢀchúngꢀtaꢀđiꢀngủꢀmỗiꢀđêmꢀ–ꢀbằngꢀcáchꢀ‘t:t’ꢀmọiꢀgợiꢀý.ꢀChúngꢀta 
t:tꢀđ?n,ꢀt:tꢀradioꢀvàꢀgiảmꢀbớtꢀnhữngꢀgợiꢀýꢀhayꢀnhữngꢀnhânꢀtốꢀgâyꢀxao 
lãngꢀđểꢀhạnꢀchếꢀnhữngꢀsuyꢀnghĩꢀmớiꢀhiệnꢀlênꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀta. 

Mộtꢀtrongꢀnhữngꢀcáchꢀquảngꢀcáoꢀsửꢀdụngꢀ‘gợiꢀý’ꢀlàꢀg:nꢀkết 
thươngꢀhiệuꢀvớiꢀnhữngꢀgìꢀxuấtꢀhiệnꢀthườngꢀxuyênꢀtrongꢀđờiꢀthường. 
Cóꢀrấtꢀnhiềuꢀtừꢀngữ,ꢀcáchꢀnói,ꢀbiểuꢀtượngꢀhayꢀgiaiꢀđiệuꢀthôngꢀdụng 
màꢀnhờꢀhìnhꢀthứcꢀlặpꢀlại,ꢀcóꢀthểꢀđượcꢀphátꢀtriểnꢀthànhꢀnhữngꢀcôngꢀcụ 
khơiꢀgợiꢀtríꢀnhớ,ꢀgiúpꢀgợiꢀlênꢀnhữngꢀkýꢀứcꢀvềꢀthươngꢀhiệu. 

Bảngꢀ1.2:ꢀNhữngꢀgợiꢀýꢀthươngꢀhiệuꢀthườngꢀgặp 

Gợiꢀý Thươngꢀhiệuꢀ/ꢀSảnꢀphẩm 

NângꢀniuꢀbànꢀchânꢀViệt Biti’s 

Vịꢀngonꢀtrênꢀtừngꢀngónꢀtay 

Thơmꢀngonꢀđếnꢀgiọtꢀcuốiꢀcùng 

Mộtꢀphầnꢀtấtꢀyếuꢀcủaꢀcuộcꢀsống 

Ngạcꢀnhiênꢀchưa 

GàꢀránꢀKGC 

NướcꢀtươngꢀChinsu 

LaꢀVie 

BộtꢀgiặtꢀTide 

Nóngꢀtrongꢀngười TràꢀthảoꢀmộcꢀDr.ꢀThanh 
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Giảiꢀnhiệtꢀcuộcꢀsống 

Tựꢀtinꢀkhoeꢀcáꢀtính 

TràꢀxanhꢀKhôngꢀĐộ 

KotexꢀStyle 

Dùꢀbạnꢀkhôngꢀcao,ꢀnhưngꢀngườiꢀkhác 
cũngꢀphảiꢀngướcꢀnhìn 

BiaꢀSaigonꢀSpecial 

Heineken 

Chỉꢀcóꢀthểꢀlà 

CocaꢀCola 

Ănꢀbóngꢀđá,ꢀngủꢀbóngꢀđá,ꢀuống… 

Điểmꢀ10ꢀchoꢀchấtꢀlượng 

Hãyꢀnóiꢀtheoꢀcáchꢀcủaꢀbạn 

Đànꢀôngꢀđíchꢀthực 

DầuꢀănꢀNeptune 

Viettelꢀmobile 

X-men 

Ajinomoto 

Vòngꢀquanhꢀthếꢀgiới… 

Sơnꢀđâuꢀcũngꢀđ>p 

SơnꢀNippon 

BiaꢀBếnꢀThành 

BộtꢀgiặtꢀViso 

BộtꢀgiặtꢀOMO 

Uốngꢀphảiꢀbiếtꢀcách 

Tr:ngꢀgìꢀmàꢀsángꢀthế 

Ngạiꢀgìꢀvếtꢀbẩn 

Nếuꢀmộtꢀgợiꢀýꢀđượcꢀtáiꢀhiệnꢀtrongꢀtìnhꢀhuốngꢀsảnꢀphẩmꢀthường 
đượcꢀsửꢀdụng,ꢀnhưꢀgiờꢀănꢀtrưaꢀch;ngꢀhạn,ꢀthìꢀkhôngꢀcònꢀgìꢀbằng.ꢀMột 
gợiꢀýꢀkhơiꢀtríꢀnhớꢀlýꢀtưởngꢀkhôngꢀchỉꢀtáiꢀhiệnꢀthườngꢀxuyên,ꢀmàꢀcòn 
phảiꢀtáiꢀhiệnꢀ‘đúngꢀthờiꢀđiểm’.ꢀHiệuꢀứngꢀ‘gợiꢀý’ꢀnàyꢀch;ngꢀquaꢀlàꢀmột 
phầnꢀtrongꢀcáchꢀchúngꢀtaꢀphảnꢀứngꢀvớiꢀmôiꢀtrườngꢀxungꢀquanhꢀmà 
vốnꢀdĩꢀchúngꢀtaꢀítꢀđểꢀtâmꢀtới.ꢀNhưꢀaiꢀđóꢀtừngꢀnói,ꢀcáꢀthườngꢀkhông 
nhậnꢀthứcꢀsựꢀcóꢀmặtꢀcủaꢀnướcꢀvìꢀnướcꢀluônꢀbốnꢀbềꢀbaoꢀquanhꢀchúng. 
Tuyꢀnhiên,ꢀởꢀmộtꢀmứcꢀđộꢀnàoꢀđó,ꢀhầuꢀhếtꢀmọiꢀngườiꢀđềuꢀcóꢀnhận 
thứcꢀvềꢀsựꢀgợiꢀý.ꢀHầuꢀnhưꢀaiꢀcũngꢀtừngꢀtrảiꢀnghiệmꢀmộtꢀmùiꢀhương 
đặcꢀtrưngꢀgợiꢀlênꢀnhữngꢀkýꢀứcꢀđặcꢀbiệt.ꢀHươngꢀxìꢀgàꢀgợiꢀbạnꢀnhớꢀông 
nội,ꢀmùiꢀthảmꢀmớiꢀkhơiꢀkỷꢀniệmꢀsốngꢀđộngꢀvềꢀngàyꢀđầuꢀtiênꢀbạnꢀdọn 
vàoꢀnhàꢀmới.ꢀKhiꢀnhữngꢀkýꢀứcꢀnàyꢀtrànꢀvề,ꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀtưởng 
nhớꢀvềꢀnhữngꢀthángꢀngàyꢀquáꢀkhứꢀđó. 
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Nếuꢀbạnꢀtừngꢀbịꢀchứngꢀkhóꢀngủꢀvềꢀđêmꢀvìꢀđầuꢀócꢀkhôngꢀthểꢀ‘t:t 
máy’ꢀthìꢀ:tꢀh;nꢀbạnꢀcóꢀthểꢀhiểuꢀquáꢀtrìnhꢀnàyꢀthườngꢀlàꢀkhôngꢀthểꢀtự 
chủ.ꢀNóiꢀcáchꢀkhác,ꢀýꢀnghĩꢀnàoꢀhiệnꢀlênꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀởꢀmột 
thờiꢀđiểmꢀbấtꢀkỳꢀlàꢀhoànꢀtoànꢀngoàiꢀtầmꢀkiểmꢀsoát. 

Khiꢀbạnꢀngheꢀaiꢀđóꢀnóiꢀ‘Chỉꢀcóꢀthểꢀlà…’,ꢀtrongꢀđầuꢀbạnꢀtựꢀđộng 
hiệnꢀlênꢀchữꢀHeineken,ꢀdùꢀngườiꢀnóiꢀcóꢀthểꢀđangꢀnóiꢀvềꢀsữaꢀchua,ꢀbơ 
đậuꢀphộngꢀhayꢀxeꢀbuýt.ꢀKhiꢀaiꢀđóꢀthốtꢀlênꢀ‘Ngạcꢀnhiênꢀchưa?’,ꢀbạn 
khôngꢀthểꢀkhôngꢀnghĩꢀngayꢀđếnꢀbộtꢀgiặtꢀTide.ꢀCũngꢀnhưꢀbạnꢀkhông 
khỏiꢀnghĩꢀđếnꢀLaꢀVieꢀkhiꢀngheꢀcâuꢀ‘Mộtꢀphầnꢀtấtꢀyếuꢀcủaꢀcuộcꢀsống’. 
[ 2]ꢀ 

Hìnhꢀảnhꢀngườiꢀnổiꢀtiếng,ꢀtừꢀngữꢀdiễnꢀđạt,ꢀhayꢀthậmꢀchíꢀmột 
đoạnꢀnhạcꢀcũngꢀcóꢀthểꢀđượcꢀ‘sởꢀhữu’ꢀbởiꢀmộtꢀthươngꢀhiệu,ꢀđếnꢀmức 
cóꢀthểꢀđưaꢀđẩyꢀsuyꢀnghĩꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀvềꢀhướngꢀthươngꢀhiệuꢀđó.ꢀTại 
thịꢀtrườngꢀMỹꢀch;ngꢀhạn,ꢀdiễnꢀviênꢀPaulꢀHoganꢀ(phimꢀCrocodile 
Dundee)ꢀđiꢀliềnꢀvớiꢀthươngꢀhiệuꢀSubaru.ꢀNhưngꢀởꢀthịꢀtrườngꢀÚc,ꢀanh 
nàyꢀlạiꢀđượcꢀg:nꢀvớiꢀthươngꢀhiệuꢀthuốcꢀláꢀFinCield. 

ĐốiꢀvớiꢀlớpꢀngườiꢀÚcꢀthếꢀhệꢀtrước,ꢀtừꢀ‘Anyhow’ꢀcònꢀkhiếnꢀhọꢀliên 
tưởngꢀngayꢀđếnꢀPaulꢀHoganꢀvàꢀthuốcꢀláꢀFinCieldꢀvìꢀtrongꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀthuốcꢀláꢀnày,ꢀHoganꢀcóꢀnóiꢀtừꢀđóꢀ(Anyhow…ꢀHaveꢀaꢀFinCield). 
TươngꢀtựꢀnhưꢀAoeꢀCamelꢀởꢀthịꢀtrườngꢀMỹ,ꢀhìnhꢀảnhꢀPaulꢀHoganꢀvàꢀtừ 
‘ Anyhow’ꢀđãꢀtrởꢀthànhꢀbiểuꢀtượng,ꢀvàꢀtựꢀđộngꢀkhơiꢀgợiꢀthươngꢀhiệu 
đóꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀmọiꢀngười.ꢀThậmꢀchíꢀcảꢀđoạnꢀnhạcꢀnềnꢀkinhꢀđiểnꢀcủa 
chiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀFinCieldꢀcũngꢀđượcꢀchoꢀlàꢀ‘nhạcꢀFinCield’ꢀvàꢀcó 
thểꢀgợiꢀnhớꢀvềꢀthươngꢀhiệuꢀtrongꢀđầuꢀngườiꢀnghe.ꢀThươngꢀhiệu 
Malboroꢀcũngꢀlàmꢀđượcꢀđiềuꢀtươngꢀtựꢀtrênꢀphạmꢀviꢀtoànꢀthếꢀgiớiꢀvới 
đoạnꢀnhạcꢀnềnꢀlấyꢀtừꢀTheꢀMagnificentꢀSevenꢀ,ꢀđoạnꢀnhạcꢀnàyꢀvềꢀsau 
cũngꢀđượcꢀgọiꢀlàꢀ‘nhạcꢀMalboro’. 
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Tâmꢀtríꢀcủaꢀchúngꢀta,ꢀvềꢀmộtꢀkhíaꢀcạnhꢀnàoꢀđó,ꢀlàꢀ‘mộtꢀchuỗi 
nhữngꢀýꢀthức’ꢀ–ꢀmộtꢀluồngꢀvậnꢀđộngꢀbấtꢀtận,ꢀthườngꢀxuyênꢀđổi 
hướng,ꢀđôiꢀlúcꢀtạmꢀdừngꢀnhưngꢀkhôngꢀbaoꢀgiờꢀđứngꢀlại.ꢀNhữngꢀgợiꢀý 
từꢀmôiꢀtrườngꢀcóꢀthểꢀtácꢀđộngꢀsựꢀvậtꢀnàoꢀbướcꢀvàoꢀluồngꢀchảyꢀđó,ꢀvà 
luồngꢀchảyꢀđóꢀđiꢀvềꢀhướngꢀnào.ꢀMộtꢀtrongꢀnhữngꢀhìnhꢀthứcꢀquảng 
cáoꢀlàꢀg:nꢀkếtꢀthươngꢀhiệuꢀvớiꢀmộtꢀhayꢀnhiềuꢀ‘gợiꢀý’,ꢀsaoꢀchoꢀbấtꢀkể 
khiꢀnàoꢀchúngꢀtaꢀnghe,ꢀthấyꢀhayꢀnghĩꢀđếnꢀgợiꢀýꢀnàyꢀthìꢀcóꢀkhảꢀnăng 
caoꢀlàꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀnghĩꢀvềꢀhayꢀchúꢀýꢀsựꢀcóꢀmặtꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀđó. 
Gợiꢀýꢀnàyꢀđãꢀđưaꢀthươngꢀhiệuꢀvàoꢀ‘luồngꢀsuyꢀnghĩꢀtiếpꢀnối’ 
(slipstreamꢀoCꢀthought). 

Cảꢀngànhꢀhàngꢀlàꢀmnoꢀgợpꢀr 

Cácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀmuốnꢀchúngꢀtaꢀnghĩꢀđếnꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀhọ, 
nhưngꢀcụꢀthểꢀlàꢀhọꢀmuốnꢀchúngꢀtaꢀnghĩꢀthếꢀkhiꢀchuẩnꢀbịꢀraꢀmộtꢀquyết 
địnhꢀmuaꢀhàngꢀtrongꢀngànhꢀhàngꢀcủaꢀhọ.ꢀBởiꢀvậy,ꢀchínhꢀmỗiꢀngành 
hàngꢀlàꢀmộtꢀgợiꢀýꢀquanꢀtrọng.ꢀBạnꢀnghĩꢀgìꢀkhiꢀtôiꢀnóiꢀ‘nướcꢀngọt’?ꢀBạn 
nghĩꢀgìꢀkhiꢀtôiꢀnóiꢀ‘bữaꢀănꢀtrưa’?ꢀNếuꢀnhưꢀtâmꢀthứcꢀchúngꢀtaꢀđang 
trongꢀquáꢀtrìnhꢀđượcꢀgợiꢀýꢀbởiꢀmộtꢀngànhꢀhàngꢀ(víꢀdụꢀtrờiꢀđãꢀđứng 
bóngꢀvàꢀchúngꢀtaꢀnghĩꢀtớiꢀchuyệnꢀănꢀtrưa),ꢀthìꢀlúcꢀnàyꢀthươngꢀhiệu 
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chợtꢀđếnꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀkhôngꢀthểꢀlàꢀxeꢀhơiꢀhayꢀkeoꢀxịtꢀtóc.ꢀChúngꢀtaꢀcó 
xuꢀhướngꢀhìnhꢀdungꢀtrongꢀđầuꢀthươngꢀhiệuꢀđầuꢀtiênꢀtrênꢀ‘danhꢀsách 
trongꢀtâmꢀtrí’ꢀs=nꢀcó,ꢀdướiꢀchủꢀđềꢀ‘bữaꢀănꢀtrưa’. 

Khiꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀđượcꢀgợiꢀýꢀbởiꢀmộtꢀngànhꢀhàngꢀbấtꢀkỳ, 
chúngꢀtaꢀthườngꢀtựꢀđộngꢀnghĩꢀngayꢀđếnꢀthươngꢀhiệuꢀđượcꢀnhậnꢀbiết 
trướcꢀtiênꢀ(top-of-mind)ꢀcủaꢀngànhꢀhàngꢀđó.ꢀTrongꢀvíꢀdụꢀngànhꢀhàng 
‘ bữaꢀănꢀtrưa’ꢀtrên,ꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀnghĩꢀđếnꢀMcDonald’s,ꢀSubwayꢀhay 
nhữngꢀthươngꢀhiệuꢀthứcꢀănꢀkhác,ꢀhơnꢀlàꢀxeꢀhơi,ꢀkeoꢀxịtꢀtóc,ꢀv.v.. 

Thuậtꢀngữꢀchuyênꢀmônꢀchoꢀkháiꢀniệmꢀnàyꢀlàꢀsựꢀnổiꢀbậtꢀtrongꢀsuy 
nghĩꢀdựaꢀtrênꢀgợiꢀýꢀcủaꢀngànhꢀhàngꢀ(category-cuedꢀsalience),ꢀnghĩa 
làꢀxácꢀsuấtꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀhiệnꢀlênꢀtrongꢀđầuꢀkhiꢀnh:cꢀđếnꢀngành 
hàngꢀthươngꢀhiệuꢀđó. 

Chúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀđoꢀlườngꢀmứcꢀđộꢀnổiꢀbậtꢀtrongꢀsuyꢀnghĩꢀdựaꢀtrên 
gợiꢀýꢀcủaꢀngànhꢀhàngꢀvàꢀđánhꢀgiáꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀkếtꢀquả 
đó.ꢀChúngꢀtaꢀđoꢀlườngꢀbằngꢀcáchꢀkhảoꢀsátꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀđâuꢀlà 
thươngꢀhiệuꢀđầuꢀtiênꢀhọꢀnghĩꢀtớiꢀkhiꢀngheꢀnh:cꢀđếnꢀmộtꢀngànhꢀhàng 
nàoꢀđó.ꢀĐâuꢀlàꢀthươngꢀhiệuꢀthứꢀhai,ꢀthươngꢀhiệuꢀthứꢀbaꢀhọꢀnghĩꢀtới. 
Bằngꢀcáchꢀnày,ꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀsuyꢀraꢀdanhꢀsáchꢀcácꢀthươngꢀhiệu.ꢀThứ 
hạngꢀcủaꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀtrongꢀdanhꢀsáchꢀđóꢀthểꢀhiệnꢀmứcꢀđộꢀnổi 
bậtꢀtrongꢀsuyꢀnghĩꢀdựaꢀtrênꢀgợiꢀýꢀngànhꢀhàngꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀđó. 
Đâyꢀlàꢀbiểuꢀthịꢀtươngꢀđốiꢀxácꢀsuấtꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀhiệnꢀlênꢀtrongꢀđầu 
khiꢀtênꢀngànhꢀhàngꢀđượcꢀnh:cꢀđếnꢀtrongꢀđiềuꢀkiệnꢀbìnhꢀthường. 

Nếuꢀquáꢀtrìnhꢀkhảoꢀsátꢀnàyꢀđượcꢀthựcꢀhiệnꢀđịnhꢀkỳ,ꢀvớiꢀnhóm 
mẫuꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀngẫuꢀnhiênꢀkhácꢀnhau,ꢀthìꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀtheo 
dõiꢀtheoꢀthờiꢀgianꢀbảnꢀdanhꢀsáchꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀmứcꢀđộꢀnổiꢀbật 
trongꢀsuyꢀnghĩꢀcủaꢀtừngꢀthươngꢀhiệuꢀđó.ꢀNghiênꢀcứuꢀthịꢀtrườngꢀcóꢀthể 
phátꢀhiệnꢀnhữngꢀtiếnꢀbộꢀítꢀnhiềuꢀnhờꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀbằng 
cáchꢀphânꢀtíchꢀthứꢀtựꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀđượcꢀquảngꢀcáoꢀxuấtꢀhiện 
trongꢀdanhꢀsách.ꢀQuảngꢀcáoꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀthôngꢀthườngꢀsẽꢀgia 
tăngꢀmứcꢀđộꢀnổiꢀbậtꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀđó. 

Quảngꢀcáoꢀtạiꢀđiểmꢀbánꢀ(point-of-saleꢀadvertising):ꢀlàm 
thếꢀnàoꢀđểꢀđảoꢀlộnꢀbảnꢀdanhꢀsách 

NhiềuꢀngườiꢀtựꢀhỏiꢀvìꢀsaoꢀCocaꢀCola,ꢀvốnꢀđãꢀquáꢀnổiꢀtiếng,ꢀlạiꢀphải 
chiꢀnhiềuꢀngânꢀsáchꢀđểꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀ‘phíꢀtiền’ꢀchoꢀnhữngꢀbiểnꢀhiệu. 
CâuꢀtrảꢀlờiꢀlàꢀnếuꢀCocaꢀColaꢀkhôngꢀđặtꢀbiểnꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀmìnhꢀở 
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nhữngꢀnơiꢀđó,ꢀPepsiꢀhayꢀmộtꢀđốiꢀthủꢀcạnhꢀtranhꢀkhácꢀch:cꢀch:nꢀsẽ 
đặt.ꢀNhữngꢀthươngꢀhiệuꢀcạnhꢀtranhꢀnàyꢀsẽꢀcốꢀlàmꢀđảoꢀlộnꢀ‘danhꢀsách 
trongꢀtâmꢀtrí’ꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀbằngꢀcáchꢀ‘chenꢀlấn’ꢀ–ꢀxuiꢀkhiếnꢀchúng 
taꢀcânꢀnh:cꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀhọꢀbênꢀcạnhꢀCocaꢀCola,ꢀngayꢀtạiꢀđiểm 
bánꢀhàng. 

Cảꢀquảngꢀcáoꢀnh:cꢀnhởꢀtạiꢀđiểmꢀbánꢀvàꢀdanhꢀsáchꢀthươngꢀhiệu 
trongꢀđầuꢀchúngꢀtaꢀđềuꢀgợiꢀlênꢀnhữngꢀlựaꢀchọnꢀchoꢀchúngꢀtaꢀcânꢀnh:c 
trướcꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀhỏiꢀmuaꢀhàng.ꢀVìꢀthế,ꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀcốꢀgia 
tăngꢀmứcꢀđộꢀnổiꢀtrộiꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀhọꢀtạiꢀđiểmꢀbán, 
bằngꢀcáchꢀkhôngꢀđểꢀnóꢀchịuꢀsựꢀchiꢀphốiꢀcủaꢀriêngꢀdanhꢀsáchꢀthương 
hiệuꢀtrongꢀđầu.ꢀHọꢀdựngꢀnhữngꢀbiểnꢀquảngꢀcáoꢀvớiꢀhyꢀvọngꢀhìnhꢀảnh 
sẽꢀgợiꢀýꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀhọꢀchoꢀchúngꢀta. 

Khiꢀchúngꢀtaꢀbướcꢀvàoꢀmộtꢀcửaꢀhàngꢀtiệnꢀlợiꢀđểꢀmuaꢀnướcꢀngọt, 
chúngꢀtaꢀđãꢀởꢀtrongꢀgiaiꢀđoạnꢀđượcꢀ‘gợiꢀýꢀbởiꢀngànhꢀhàng’.ꢀChúngꢀta 
đãꢀvàꢀđangꢀsuyꢀnghĩꢀvềꢀnướcꢀngọtꢀvàꢀnênꢀmuaꢀnướcꢀngọtꢀhiệuꢀgì.ꢀNếu 
CocaꢀColaꢀchưaꢀphảiꢀởꢀvịꢀtríꢀ‘nhậnꢀbiếtꢀtrướcꢀtiên’ꢀ(top-of-mind)ꢀtrước 
khiꢀbạnꢀbướcꢀvàoꢀcửaꢀhàng,ꢀthìꢀ99,99%ꢀnóꢀsẽꢀởꢀvịꢀtríꢀđóꢀngayꢀsauꢀkhi 
bạnꢀbướcꢀvàoꢀcửaꢀhàng.ꢀBởiꢀvìꢀCocaꢀColaꢀlàꢀthươngꢀhiệuꢀdễꢀhiệnꢀlên 
trongꢀđầuꢀchúngꢀtaꢀnhờ:ꢀa)ꢀgợiꢀýꢀtừꢀngànhꢀhàng,ꢀvàꢀb)ꢀnhữngꢀbảng 
quảngꢀcáoꢀCocaꢀColaꢀtrongꢀtiệm. 

CocaꢀColaꢀcóꢀthểꢀlàꢀthươngꢀhiệuꢀnhậnꢀbiếtꢀtrướcꢀtiênꢀđốiꢀvới 
nhiềuꢀngườiꢀtiêuꢀdùng,ꢀnhưngꢀnếuꢀhọꢀđốiꢀmặtꢀvớiꢀmộtꢀbiểnꢀquảngꢀcáo 
Pepsi,ꢀhọꢀcóꢀthểꢀcânꢀnh:cꢀcảꢀhaiꢀlựaꢀchọn.ꢀVìꢀvậy,ꢀCocaꢀColaꢀcốꢀg:ng 
ápꢀđảoꢀsựꢀcạnhꢀtranhꢀhỗnꢀđộnꢀcủaꢀnhữngꢀlựaꢀchọnꢀtrongꢀđầu,ꢀcủa 
quảngꢀcáoꢀtạiꢀđiểmꢀbánꢀvàꢀsựꢀtrưngꢀbàyꢀsảnꢀphẩmꢀtạiꢀđiểmꢀbán.ꢀĐiều 
nàyꢀkhiếnꢀđốiꢀthủꢀcạnhꢀtranhꢀkhóꢀmàꢀ‘chenꢀchân’ꢀvàoꢀtâmꢀtríꢀngười 
tiêuꢀdùngꢀtạiꢀđiểmꢀbán.ꢀNóꢀbảoꢀvệꢀđộꢀnổiꢀbậtꢀtrongꢀsuyꢀnghĩꢀdựaꢀtrên 
gợiꢀýꢀngànhꢀhàngꢀcủaꢀCocaꢀColaꢀ–ꢀmộtꢀtàiꢀsảnꢀmàꢀthươngꢀhiệuꢀnàyꢀđã 
đầuꢀtưꢀbồiꢀđ:pꢀquaꢀnhiềuꢀnămꢀquảngꢀcáo. 

Muaꢀsắmꢀtrongꢀsiêuꢀthị:ꢀdanhꢀsáchꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀvàꢀcách 

trưngꢀbàyꢀthươngꢀhiệu 

Ngườiꢀtaꢀthườngꢀnghĩꢀrằngꢀtrongꢀsiêuꢀthị,ꢀvìꢀmọiꢀthươngꢀhiệuꢀđều 
đượcꢀtrưngꢀbàyꢀnênꢀchúngꢀđượcꢀchúꢀýꢀngangꢀnhau,ꢀvàꢀvìꢀthếꢀđược 
kháchꢀhàngꢀcânꢀnh:cꢀngangꢀnhau.ꢀNếuꢀđiềuꢀnàyꢀlàꢀđúngꢀthìꢀdanhꢀsách 
thươngꢀhiệuꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀch;ngꢀcóꢀvaiꢀtròꢀgìꢀkhiꢀmuaꢀs:m 
trongꢀsiêuꢀthị.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀthựcꢀtếꢀkhôngꢀphảiꢀthế. 
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Trungꢀbình,ꢀmộtꢀngườiꢀtốnꢀkhôngꢀhơnꢀ19ꢀgiâyꢀđểꢀchọnꢀmột 
thươngꢀhiệu,ꢀvàꢀtrongꢀ85%ꢀnhữngꢀtrườngꢀhợpꢀmuaꢀhàng,ꢀngườiꢀtaꢀchỉ 
lấyꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀmìnhꢀchọn.ꢀNhữngꢀnghiênꢀcứuꢀquanꢀsátꢀngười 
muaꢀhàngꢀsiêuꢀthịꢀchoꢀthấyꢀhơnꢀmộtꢀnửaꢀtrongꢀsốꢀcácꢀhànhꢀviꢀmua 
hàngꢀlàꢀ‘hànhꢀviꢀđịnhꢀvịꢀđơnꢀgiản’.ꢀCóꢀnghĩaꢀlàꢀphầnꢀlớnꢀmọiꢀngườiꢀchỉ 
đơnꢀthuầnꢀtìmꢀvịꢀtríꢀthươngꢀhiệuꢀmìnhꢀmuaꢀlầnꢀtrướcꢀhayꢀthương 
hiệuꢀmìnhꢀđãꢀđịnhꢀmuaꢀtừꢀnhà.ꢀHọꢀbỏꢀmónꢀhàngꢀvàoꢀxeꢀđẩy,ꢀgầnꢀnhư 
hoànꢀtoànꢀkhôngꢀđểꢀtâmꢀcânꢀnh:cꢀgiữaꢀnhữngꢀlựaꢀchọnꢀvớiꢀnhau. 

NếuꢀmộtꢀsảnꢀphẩmEthươngꢀhiệuꢀkhácꢀmuốnꢀđượcꢀchúꢀýꢀ(chưaꢀnói 
đếnꢀchuyệnꢀđượcꢀcânꢀnh:c),ꢀnóꢀphảiꢀbằngꢀcáchꢀnàoꢀđóꢀnổiꢀbậtꢀhơn 
giữaꢀđốngꢀhỗnꢀđộnꢀtrênꢀkệꢀtrưngꢀbày.ꢀĐểꢀđượcꢀcânꢀnh:c,ꢀtrướcꢀtiên 
nóꢀphảiꢀđấuꢀtranhꢀđểꢀgiànhꢀđượcꢀsựꢀchúꢀý. 

Trongꢀnhữngꢀtìnhꢀhuốngꢀmuaꢀhàngꢀđòiꢀhỏiꢀítꢀsuyꢀnghĩ,ꢀnhiều 
ngườiꢀthườngꢀcóꢀxuꢀhướngꢀmuaꢀgiốngꢀnhưꢀnhữngꢀlầnꢀtrước,ꢀtrừꢀphi 
cóꢀnhânꢀtốꢀgìꢀđảoꢀlộnꢀthóiꢀquenꢀđó.ꢀVìꢀthế,ꢀthươngꢀhiệu/sảnꢀphẩm 
phảiꢀnổiꢀbậtꢀgiữaꢀhỗnꢀloạnꢀtrưngꢀbàyꢀvàꢀquảngꢀcáoꢀcũngꢀphảiꢀnổiꢀbật 
giữaꢀhỗnꢀloạnꢀcácꢀmẫuꢀquảngꢀcáoꢀkhác.ꢀCảꢀhaiꢀyếuꢀtốꢀsảnꢀphẩmꢀvà 
quảngꢀcáoꢀphảiꢀphốiꢀhợpꢀhiệuꢀquả. 

Tầmꢀquanꢀtrọngꢀcủaꢀviệcꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀđượcꢀchúꢀýꢀthểꢀhiệnꢀrõ 
trongꢀthửꢀnghiệmꢀngườiꢀmuaꢀthườngꢀxuyênꢀcủaꢀngànhꢀhàngꢀđóꢀđược 
choꢀxemꢀnhữngꢀảnhꢀmàuꢀcủaꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀmới.ꢀNếuꢀkhôngꢀcó 
quảngꢀcáoꢀhayꢀnhữngꢀhoạtꢀđộngꢀquảngꢀbáꢀhỗꢀtrợ,ꢀtỉꢀlệꢀngườiꢀmuaꢀnhớ 
đãꢀthấyꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀtrênꢀkệꢀsiêuꢀthịꢀthườngꢀsẽꢀrấtꢀthấp.ꢀĐương 
nhiênꢀcácꢀsiêuꢀthịꢀđềuꢀhiểuꢀđượcꢀđiềuꢀnày,ꢀvìꢀthếꢀhọꢀthườngꢀđòiꢀhỏi 
cácꢀthươngꢀhiệuꢀmớiꢀphảiꢀđượcꢀhỗꢀtrợꢀbởiꢀquảngꢀcáoꢀhayꢀcácꢀhoạt 
độngꢀquảngꢀbáꢀtrướcꢀkhiꢀđồngꢀýꢀnhậpꢀhàng. 

Nếuꢀthươngꢀhiệuꢀchỉꢀđơnꢀthuầnꢀcóꢀmặtꢀởꢀđóꢀthìꢀkhôngꢀcóꢀnghĩaꢀlà 
chúngꢀtaꢀsẽꢀchúꢀýꢀhayꢀcânꢀnh:cꢀnó.ꢀMôiꢀtrườngꢀcàngꢀlộnꢀxộn,ꢀcàngꢀcó 
nhiềuꢀlựaꢀchọnꢀtrongꢀcùngꢀmộtꢀngànhꢀhàng,ꢀthìꢀvấnꢀđềꢀcácꢀnhàꢀquảng 
cáoꢀphảiꢀđốiꢀmặtꢀcàngꢀlớn.ꢀLúcꢀnày,ꢀcácꢀbiểnꢀquảngꢀcáoꢀtạiꢀđiểmꢀbán 
sẽꢀcựcꢀkỳꢀhữuꢀích,ꢀđặcꢀbiệtꢀlàꢀkhiꢀchúngꢀnhấtꢀquánꢀvớiꢀchiếnꢀdịch 
quảngꢀcáoꢀmàꢀchúngꢀtaꢀđãꢀbiết.ꢀKhiꢀđó,ꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀdễꢀ‘nói 
chuyện’ꢀvớiꢀchúngꢀtaꢀvàꢀlàmꢀchúngꢀtaꢀchúꢀýꢀthươngꢀhiệu. 

Trongꢀsiêuꢀthịꢀthườngꢀkhôngꢀtrưngꢀbàyꢀcácꢀbiểnꢀquảngꢀcáoꢀmà 
trưngꢀbàyꢀchínhꢀcácꢀthươngꢀhiệu.ꢀRấtꢀcóꢀkhảꢀnăngꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀđược 
gợiꢀnhớꢀtừngꢀthươngꢀhiệuꢀnhờꢀthấyꢀchúngꢀtrênꢀkệꢀtrưngꢀbày.ꢀVậyꢀthì 
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danhꢀsáchꢀthươngꢀhiệuꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀliệuꢀcóꢀcònꢀýꢀnghĩa?ꢀVẫnꢀcòn,ꢀtuy 
nhiênꢀgiờꢀnóꢀchỉꢀlàꢀmộtꢀtrongꢀnhiềuꢀnhânꢀtốꢀảnhꢀhưởng.ꢀCụꢀthểꢀlàꢀnó 
sẽꢀđịnhꢀhướngꢀchúngꢀtaꢀbằngꢀcáchꢀxácꢀđịnhꢀthươngꢀhiệuꢀnàoꢀtrênꢀkệ 
sẽꢀđượcꢀchúngꢀtaꢀđểꢀý. 

Đểꢀhiểuꢀrõꢀđiểmꢀnày,ꢀhãyꢀtưởngꢀtượngꢀbạnꢀđangꢀmuaꢀs:mꢀtrong 
siêuꢀthị.ꢀKhiꢀđếnꢀgầnꢀquầyꢀbộtꢀgiặt,ꢀbạnꢀnghĩꢀgìꢀtrongꢀđầu?ꢀNgành 
hàngꢀ‘bộtꢀgiặt’.ꢀVìꢀsao?ꢀVìꢀbạnꢀđãꢀquenꢀvớiꢀcáchꢀbốꢀtríꢀcủaꢀsiêuꢀthị, 
hoặcꢀkhiꢀđếnꢀgầnꢀquầyꢀhàngꢀđó,ꢀbạnꢀchợtꢀnghĩꢀthếꢀvìꢀthấyꢀnhữngꢀgì 
trưngꢀbàyꢀtrướcꢀm:t. 

Lúcꢀđó,ꢀngayꢀtrongꢀsiêuꢀthị,ꢀgợiꢀýꢀtừꢀngànhꢀhàngꢀhiệnꢀlênꢀtrong 
đầuꢀchúngꢀtaꢀvàꢀngayꢀsauꢀđóꢀlàꢀnhữngꢀýꢀnghĩꢀphỏngꢀđoánꢀvềꢀnhững 
thươngꢀhiệuꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀthấyꢀtrongꢀngànhꢀhàngꢀđó.ꢀViệcꢀchúngꢀta 
đểꢀýꢀthươngꢀhiệuꢀnàoꢀđầuꢀtiênꢀthườngꢀbịꢀảnhꢀhưởngꢀkhôngꢀchỉꢀbởiꢀvị 
tríꢀtrênꢀkệꢀvàꢀmứcꢀđộꢀbaoꢀphủꢀkệ,ꢀmàꢀcònꢀbởiꢀkỳꢀvọngꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀvề 
thươngꢀhiệuꢀmìnhꢀsẽꢀthấyꢀởꢀđó.ꢀTrongꢀtrườngꢀhợpꢀmọiꢀnhânꢀtốꢀkhác 
tươngꢀđồng,ꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀchúꢀýꢀthươngꢀhiệuꢀnàoꢀquenꢀthuộcꢀnhất.ꢀTất 
nhiên,ꢀđiềuꢀnàyꢀcũngꢀđúngꢀkhiꢀtrongꢀđầuꢀchúngꢀtaꢀđãꢀdựꢀđịnhꢀsẽꢀtìm 
thươngꢀhiệuꢀmìnhꢀmuaꢀlầnꢀtrước. 

Khiꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀđượcꢀquảngꢀcáoꢀdồnꢀdập,ꢀvàꢀcácꢀyếuꢀtốꢀkhác 
tươngꢀđồng,ꢀthìꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀthườngꢀđượcꢀchúꢀýꢀnhanhꢀhơnꢀtrên 
kệꢀtrưngꢀbày.ꢀCácꢀtàiꢀliệuꢀtâmꢀlýꢀhọcꢀchoꢀthấyꢀngườiꢀtaꢀthườngꢀchúꢀý 
nhữngꢀvậtꢀquenꢀthuộcꢀnhanhꢀhơn,ꢀvìꢀthếꢀkhôngꢀlạꢀgìꢀkhiꢀnhững 
thươngꢀhiệuꢀquenꢀthuộcꢀnổiꢀbậtꢀhơnꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀvàꢀđượcꢀchúꢀý 
nhanhꢀhơn.ꢀSựꢀxuấtꢀhiệnꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀsảnꢀphẩmꢀquaꢀquảngꢀcáo 
giúpꢀtăngꢀđộꢀquenꢀthuộcꢀvàꢀtăngꢀđộꢀnổiꢀbậtꢀtrongꢀsuyꢀnghĩꢀcủaꢀthương 
hiệu/sảnꢀphẩmꢀđó.ꢀSựꢀxuấtꢀhiệnꢀnhiềuꢀlầnꢀcủaꢀsảnꢀphẩmꢀtrongꢀchiến 
dịchꢀquảngꢀcáoꢀgiúpꢀnóꢀtrởꢀnênꢀquenꢀthuộcꢀhơn,ꢀnhờꢀvậyꢀdễꢀđượcꢀchú 
ýꢀsớmꢀhơnꢀvàꢀnhanhꢀhơnꢀđốiꢀthủ. 

Tầmꢀquanꢀtrọngꢀcủaꢀhiệuꢀứngꢀnhỏꢀnàyꢀthểꢀhiệnꢀtrongꢀchínhꢀkết 
quảꢀnghiênꢀcứuꢀtrênꢀđâyꢀ–ꢀhơnꢀmộtꢀnửaꢀcủaꢀmọiꢀhànhꢀviꢀmuaꢀhàng 
trongꢀsiêuꢀthịꢀlàꢀđơnꢀthuầnꢀngườiꢀmuaꢀtìmꢀmónꢀđồꢀhọꢀcần.ꢀNgười 
muaꢀhiếmꢀkhiꢀnàoꢀngừngꢀlạiꢀởꢀquầyꢀtrưngꢀbày,ꢀhọꢀchỉꢀđưaꢀtayꢀlấyꢀmón 
hàngꢀhọꢀmuốn.ꢀVìꢀthếꢀtrongꢀsiêuꢀthị,ꢀthươngꢀhiệu/sảnꢀphẩmꢀphảiꢀnổi 
bậtꢀgiữaꢀđốngꢀhỗnꢀđộnꢀ–ꢀchặnꢀbướcꢀchânꢀcủaꢀngườiꢀmuaꢀhàngꢀ(vận 
tốcꢀ9kmEh)ꢀ–ꢀđểꢀđượcꢀchúꢀý. 

Vậtꢀphẩmꢀhỗꢀtrợꢀtrưngꢀbày,ꢀvậtꢀphẩmꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀkệꢀvàꢀnhững 
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hìnhꢀthứcꢀtrưngꢀbàyꢀngoàiꢀvịꢀtríꢀchínhꢀlàꢀnhữngꢀphươngꢀtiệnꢀhiệuꢀquả 
giúpꢀthươngꢀhiệuꢀnổiꢀbậtꢀlênꢀvàꢀđượcꢀchúꢀý.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀcácꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀchúngꢀtaꢀđãꢀxemꢀcũngꢀđóngꢀvaiꢀtròꢀquanꢀtrọngꢀtrongꢀviệc 
giaꢀtăngꢀmứcꢀđộꢀnổiꢀbậtꢀvềꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀmộtꢀthươngꢀhiệu.ꢀMụcꢀđích 
làꢀcảiꢀthiệnꢀđộꢀnổiꢀbậtꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀkhiꢀtrưngꢀbàyꢀvàꢀlôiꢀcuốnꢀsự 
chúꢀýꢀngườiꢀmuaꢀsớmꢀhơnꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀđốiꢀthủ. 

Đoꢀlườngꢀmứcꢀđộꢀnổiꢀbậtꢀvềꢀhìnhꢀảnh 

Cácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀđịnhꢀlượngꢀmứcꢀđộꢀnổiꢀbậtꢀvềꢀhìnhꢀảnh 
quaꢀnghiênꢀcứuꢀthịꢀtrường,ꢀtheoꢀđúngꢀcáchꢀhọꢀđiềuꢀtraꢀ‘danhꢀsách 
trongꢀtâmꢀtrí’.ꢀHọꢀchoꢀmỗiꢀthươngꢀhiệuꢀmộtꢀkhôngꢀgianꢀtrưngꢀbày 
nhưꢀnhauꢀtrongꢀsiêuꢀthị,ꢀsauꢀđóꢀchụpꢀhìnhꢀquầyꢀhàngꢀđó.ꢀHọꢀđưaꢀtấm 
hìnhꢀchoꢀmộtꢀmẫuꢀngẫuꢀnhiênꢀđốiꢀtượngꢀtiêuꢀdùngꢀvàꢀyêuꢀcầuꢀnhững 
ngườiꢀnàyꢀgọiꢀtênꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀhọꢀthấy.ꢀThứꢀtựꢀvàꢀtốcꢀđộꢀđược 
đểꢀýꢀcủaꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀsẽꢀchoꢀchúngꢀtaꢀthấyꢀmứcꢀđộꢀnổiꢀbậtꢀvềꢀhình 
ảnhꢀcủaꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀđó.ꢀ(Thựcꢀchất,ꢀcácꢀnhàꢀnghiênꢀcứuꢀthị 
trườngꢀcóꢀnhiềuꢀbứcꢀhìnhꢀtrưngꢀbàyꢀkhácꢀnhauꢀvàꢀngẫuꢀnhiênꢀhoán 
đổiꢀvịꢀtríꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀchoꢀnhau) 

Tómꢀtắt 
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Mộtꢀtrongꢀnhữngꢀlýꢀdoꢀchúngꢀtaꢀthấyꢀkhóꢀmàꢀthấuꢀhiểuꢀvàꢀphân 
tíchꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀquảngꢀcáo,ꢀcũngꢀnhưꢀlýꢀdoꢀquảngꢀcáoꢀvẫnꢀlàꢀmộtꢀẩn 
sốꢀbấyꢀlâuꢀnayꢀlàꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀnàyꢀthườngꢀrấtꢀnhỏꢀbé,ꢀđơnꢀgiảnꢀnên 
chúngꢀkhôngꢀphảiꢀsựꢀthuyếtꢀphụcꢀtrựcꢀdiệnꢀvàꢀhoànꢀtoàn.ꢀQuảngꢀcáo 
tácꢀđộngꢀđếnꢀthứꢀtựꢀđiềuꢀchúngꢀtaꢀnghĩꢀđếnꢀvàꢀchúꢀýꢀnhữngꢀlựaꢀchọn 
mìnhꢀcânꢀnh:c.ꢀTácꢀđộngꢀnàyꢀkhôngꢀgiốngꢀsựꢀthuyếtꢀphục,ꢀmàꢀcũng 
ch;ngꢀphảiꢀsựꢀthuyếtꢀphục.ꢀTuyꢀnhiênꢀnóꢀvẫnꢀrấtꢀhiệuꢀquả.ꢀThayꢀvìꢀtìm 
tácꢀđộngꢀthuyếtꢀphụcꢀhayꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀlớnꢀkhác,ꢀchúngꢀtaꢀnênꢀđểꢀý 
tìmꢀnhữngꢀ‘chiếcꢀlôngꢀvũ’,ꢀhayꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀtinhꢀtếꢀhơn.ꢀNhữngꢀtác 
độngꢀnàyꢀcóꢀthểꢀpháꢀthếꢀcânꢀbằngꢀgiữaꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀtương 
đồngꢀnhau,ꢀvàꢀquaꢀsựꢀlặpꢀlại,ꢀcóꢀthểꢀcộngꢀgộpꢀrồiꢀlớnꢀdầnꢀtheoꢀthời 
gian. 

[1]ꢀLưuꢀýꢀcủaꢀngườiꢀdịch:ꢀdoꢀtrongꢀphầnꢀnày,ꢀđiểmꢀquanꢀtrọngꢀlà 

ngườiꢀđọcꢀphảiꢀhiểuꢀđượcꢀnhữngꢀvíꢀdụꢀđưaꢀraꢀvềꢀcácꢀ‘gợiꢀýꢀthương 

hiệu’ꢀnổiꢀtiếng,ꢀđểꢀcóꢀthểꢀhiểu,ꢀcảmꢀvàꢀtrảꢀlờiꢀđượcꢀnhữngꢀcâuꢀhỏi 
trên,ꢀngườiꢀdịchꢀmạnꢀphépꢀViệtꢀNamꢀhóaꢀnhữngꢀvíꢀdụꢀbằngꢀnhữngꢀgợi 
ýꢀthươngꢀhiệuꢀởꢀthịꢀtrườngꢀViệtꢀNam. 

[ 2]ꢀ.ꢀLưuꢀýꢀcủaꢀngườiꢀdịch:ꢀmộtꢀlầnꢀnữa,ꢀngườiꢀdịchꢀmạnꢀphépꢀViệt 
Namꢀhóaꢀnhữngꢀvíꢀdụꢀtrongꢀnguyênꢀtác.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀvíꢀdụꢀngayꢀsauꢀđây 

thìꢀkhôngꢀthayꢀđổiꢀvìꢀđãꢀđượcꢀgiảiꢀthíchꢀcặnꢀkẽ.ꢀ 
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2 ꢀ 
HÌNHꢀẢNHꢀTRONGꢀTÂMꢀTRÍꢀVÀ 

THỰCꢀTẾ:ꢀNHÌNꢀNHẬNꢀMỌI 

VẬTꢀDƯỚIꢀNHỮNGꢀGÓCꢀĐỘ 

KHÁCꢀNHAU 

TrongꢀChươngꢀ1,ꢀchúngꢀtaꢀđãꢀxemꢀxétꢀnhữngꢀcáchꢀquảngꢀcáoꢀcó 
thểꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀquyếtꢀđịnhꢀcủaꢀmình,ꢀbằngꢀcáchꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀthứ 
tựꢀchúngꢀtaꢀnghĩꢀvềꢀhayꢀchúꢀýꢀđếnꢀcácꢀlựaꢀchọn.ꢀBâyꢀgiờꢀchúngꢀtaꢀhãy 
tậpꢀtrungꢀtìmꢀhiểuꢀcáchꢀquảngꢀcáoꢀảnhꢀhưởngꢀnhưꢀthếꢀnàoꢀđếnꢀviệc 
đánhꢀgiáꢀcácꢀlựaꢀchọnꢀthươngꢀhiệuꢀkhácꢀnhau.ꢀ 

Conꢀngườiꢀcóꢀmộtꢀkhảꢀnăngꢀđặcꢀbiệtꢀtrongꢀviệcꢀnhìnꢀmọiꢀvậtꢀdưới 
nhiềuꢀgócꢀđộꢀkhácꢀnhau.ꢀCùngꢀmộtꢀtácꢀnhânꢀhữuꢀhình,ꢀcùngꢀmộtꢀsản 
phẩmꢀhayꢀdịchꢀvụ,ꢀnếuꢀmuốn,ꢀcóꢀthểꢀđượcꢀnhìnꢀtheoꢀnhiềuꢀcách.ꢀNhư 
hìnhꢀ9.1ꢀch;ngꢀhạn…ꢀĐóꢀlàꢀhìnhꢀvẽꢀconꢀthỏꢀhayꢀconꢀvịt?ꢀCáchꢀnhìnꢀnào 
cũngꢀđúng. 
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Hãyꢀthửꢀnhìnꢀhìnhꢀ9.9ꢀvàꢀtưởngꢀtượngꢀđóꢀlàꢀmộtꢀthươngꢀhiệu. 
Bạnꢀcóꢀthểꢀnhìnꢀtheoꢀhaiꢀcách.ꢀNếuꢀbạnꢀthấyꢀhìnhꢀmộtꢀlọꢀhoa,ꢀtâmꢀtrí 
bạnꢀđangꢀnhìnꢀ‘hìnhꢀảnhꢀmàuꢀtr:ngꢀtrênꢀnềnꢀđen’.ꢀNếuꢀbạnꢀthấyꢀhình 
haiꢀgươngꢀmặt,ꢀtâmꢀtríꢀbạnꢀđangꢀnhìnꢀ‘hìnhꢀảnhꢀmàuꢀđenꢀtrênꢀnền 
tr:ng’.ꢀCáchꢀsuyꢀnghĩꢀtr:ng-trên-nền-đenꢀhayꢀđen-trên-nền-tr:ngꢀbạn 
dùngꢀđểꢀnhìnꢀhìnhꢀảnhꢀtrướcꢀm:tꢀđượcꢀgọiꢀlàꢀhệꢀquyꢀchiếuꢀ(CrameꢀoC 
reCerence).ꢀBạnꢀápꢀmộtꢀhệꢀquyꢀchiếuꢀvàoꢀsựꢀvậtꢀđểꢀsinhꢀraꢀmộtꢀnhận 
thứcꢀvềꢀsựꢀvậtꢀđó. 

Mỗiꢀthươngꢀhiệu,ꢀcôngꢀtyꢀhayꢀdịchꢀvụꢀđềuꢀcóꢀthểꢀđượcꢀnhìnꢀnhận 
theoꢀnhiềuꢀcáchꢀtùyꢀthuộcꢀhệꢀquyꢀchiếuꢀcủaꢀmỗiꢀngười.ꢀHệꢀquyꢀchiếu 
làꢀmộtꢀthuậtꢀngữꢀtâmꢀlýꢀthểꢀhiệnꢀtưꢀduyꢀhayꢀnhữngꢀkinhꢀnghiệmꢀquá 
khứ. 

Đánhꢀgiáꢀmộtꢀthươngꢀhiệu 

Khiꢀđánhꢀgiáꢀthươngꢀhiệu,ꢀchúngꢀtaꢀđánhꢀgiáꢀcácꢀthuộcꢀtínhꢀhay 
đặcꢀđiểmꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀđó.ꢀKhôngꢀphảiꢀlúcꢀnàoꢀđâyꢀcũngꢀlàꢀchuyện 
dễꢀdàng,ꢀvìꢀhaiꢀnguyênꢀdo.ꢀMộtꢀlàꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀcóꢀnhữngꢀthuộcꢀtính 
nào.ꢀHaiꢀlàꢀlàmꢀthếꢀnàoꢀđểꢀhiểuꢀcácꢀthuộcꢀtínhꢀđó. 

Víꢀdụ,ꢀtrongꢀtrườngꢀhợpꢀxeꢀVolvo,ꢀbạnꢀcóꢀthểꢀnghĩꢀnhữngꢀthuộc 
tínhꢀnhưꢀcấuꢀtrúcꢀtoꢀlớnꢀvữngꢀch:c,ꢀanꢀtoàn,ꢀphongꢀcáchꢀbảoꢀthủ,ꢀv.v.. 
Cấuꢀtrúcꢀtoꢀlớn,ꢀvữngꢀch:cꢀkháꢀgầnꢀvớiꢀanꢀtoàn,ꢀvốnꢀlàꢀmộtꢀưuꢀđiểm. 
Tuyꢀnhiênꢀbạnꢀcũngꢀcóꢀthểꢀg:nꢀthuộcꢀtínhꢀđóꢀvớiꢀtínhꢀhaoꢀnhiênꢀliệu, 
vốnꢀlàꢀkhuyếtꢀđiểm.ꢀVìꢀthếꢀcùngꢀmộtꢀthuộcꢀtínhꢀ‘cấuꢀtrúcꢀtoꢀlớnꢀvững 
ch:c’ꢀnhưngꢀcóꢀthểꢀđượcꢀđánhꢀgiáꢀưuꢀhayꢀkhuyếtꢀtùyꢀthuộcꢀcáchꢀnhìn 
củaꢀbạn.ꢀTươngꢀtựꢀnhưꢀthế,ꢀkíchꢀcỡꢀtoꢀcũngꢀcóꢀthểꢀđượcꢀhiểuꢀlàꢀsự 
thoảiꢀmáiꢀ(ưuꢀđiểm)ꢀhayꢀsựꢀhaoꢀnhiênꢀliệuꢀ(khuyếtꢀđiểm).ꢀVàꢀghếꢀbọc 
vảiꢀthìꢀthoảiꢀmáiꢀhơnꢀnhưngꢀlạiꢀkhóꢀgiữꢀvệꢀsinhꢀhơnꢀghếꢀbọcꢀsimili. 

Tâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀnhìnꢀnhậnꢀmọiꢀthuộcꢀtínhꢀlàꢀưuꢀhay 
khuyếtꢀđiểm.ꢀVíꢀdụ,ꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀthayꢀđổiꢀtháiꢀđộꢀhoànꢀtoànꢀvềꢀmón 
thịtꢀbòꢀxayꢀtùyꢀtheoꢀviệcꢀthịtꢀđóꢀđượcꢀdánꢀnhãnꢀlàꢀ‘75%ꢀnạc’ꢀhayꢀ‘95% 
mỡ’.ꢀMọiꢀvậtꢀtrênꢀđờiꢀđềuꢀcóꢀhaiꢀmặtꢀvàꢀcácꢀđặcꢀtínhꢀthươngꢀhiệu 
cũngꢀkhôngꢀngoạiꢀlệ. 

Thuncꢀoínhꢀoíchꢀcực,ꢀohtncꢀoínhꢀopêtꢀcực 

‘Sựꢀchọnꢀlựaꢀgiữaꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀkhácꢀnhauꢀphầnꢀlớnꢀbịꢀchiꢀphối 
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bởiꢀnhữngꢀliênꢀtưởngꢀđơnꢀgiảnꢀgiữaꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀnhữngꢀthuộcꢀtính 
hayꢀnhữngꢀcảmꢀxúcꢀmàꢀquảngꢀcáoꢀtạoꢀraꢀvàꢀduyꢀtrì’.ꢀNhữngꢀliên 
tưởngꢀđếnꢀthuộcꢀtínhꢀhayꢀcảmꢀxúcꢀcóꢀthểꢀtácꢀđộngꢀmạnhꢀđếnꢀcách 
chúngꢀtaꢀcảmꢀnhậnꢀsựꢀvật.ꢀ‘Nhữngꢀhìnhꢀảnhꢀvềꢀxeꢀhơiꢀthườngꢀxoay 
quanhꢀnhữngꢀhìnhꢀtượngꢀnhưꢀláꢀch:nꢀtaiꢀnạn,ꢀngườiꢀđồngꢀhànhꢀđáng 
tinꢀcậy,ꢀvậnꢀđộngꢀviênꢀsungꢀmãnꢀhayꢀkẻꢀkhơiꢀniềmꢀvui.’ꢀVớiꢀnhững 
ngànhꢀhàngꢀkhác,ꢀchúngꢀtaꢀcũngꢀcóꢀnhữngꢀbiếnꢀđộngꢀtươngꢀtựꢀtrong 
suyꢀnghĩꢀvềꢀhìnhꢀảnh.ꢀThửꢀnghĩꢀnhữngꢀhìnhꢀảnhꢀnàoꢀmàꢀbạnꢀliên 
tưởngꢀđếnꢀkhiꢀnghe: 

nghềꢀnghiệpꢀ(luậtꢀsư,ꢀnhânꢀviênꢀquảngꢀcáo,ꢀbácꢀsĩ,ꢀnhânꢀviênꢀkinhꢀdoanh 
xeꢀhơi); 
quốcꢀgiaꢀ(Pháp,ꢀ/ỹ,ꢀÚc); 
thànhꢀphốꢀ(Sydney,ꢀLondon,ꢀNe6ꢀYork); 
tổꢀchứcꢀ(Tổꢀchứcꢀtiềnꢀtệꢀthếꢀgiới,ꢀLiênꢀhiệpꢀquốc,ꢀTổꢀchứcꢀcácꢀnướcꢀxuất 
khẩuꢀdầuꢀmỏ); 
tậpꢀđoànꢀ(Apple,ꢀ/icrosoft,ꢀWal-/art,ꢀNeimanꢀ/arcus); 
thươngꢀhiệuꢀ(Toshiba,ꢀSony,ꢀ5P); 
dịchꢀv-ꢀ(Speedyꢀ/ufflers,ꢀQantas,ꢀVirginꢀAtlantic,ꢀ85L); 
ngànhꢀsảnꢀphẩmꢀ(ngọcꢀtrai,ꢀrượuꢀvang,ꢀxeꢀmáy)* 

Hãyꢀthửꢀxétꢀngànhꢀsảnꢀphẩmꢀ‘ngọcꢀtrai’.ꢀHầuꢀhếtꢀmọiꢀngườiꢀđều 
nghĩꢀngọcꢀtraiꢀlàꢀloạiꢀtrangꢀsứcꢀđ>pꢀvàꢀliênꢀtưởngꢀnổiꢀtrộiꢀvềꢀngọcꢀtrai 
làꢀquàꢀtặng,ꢀphụꢀnữꢀquyếnꢀrũ,ꢀthờiꢀtrangꢀcaoꢀcấpꢀvàꢀgiáꢀthànhꢀcao. 
Nhưngꢀcũngꢀnhưꢀmọiꢀloạiꢀsảnꢀphẩmꢀkhác,ꢀngọcꢀtraiꢀcũngꢀcóꢀnhững 
đặcꢀtínhꢀkémꢀnổiꢀbậtꢀmàꢀítꢀaiꢀđểꢀý,ꢀtrừꢀkhiꢀđượcꢀmáchꢀbảo. 

Đểꢀtiếpꢀtụcꢀvíꢀdụꢀtrên,ꢀmộtꢀđốiꢀthủꢀcủaꢀngọcꢀtraiꢀMikimotoꢀ(kim 
cươngꢀDeBeersꢀch;ngꢀhạn)ꢀcóꢀthểꢀcốꢀgợiꢀchoꢀchúngꢀtaꢀnhớꢀnhững 
thuộcꢀtínhꢀđóꢀvìꢀmuốnꢀchúngꢀtaꢀmuaꢀkimꢀcươngꢀthayꢀchoꢀngọcꢀtrai. 
Thươngꢀhiệuꢀnàyꢀcóꢀthểꢀnóiꢀngọcꢀtraiꢀdễꢀbịꢀhủyꢀhoạiꢀhơnꢀkimꢀcương 
(‘chiếcꢀlôngꢀvũ’ꢀnhỏ).ꢀHoặcꢀnóiꢀngọcꢀtraiꢀchỉꢀlàꢀkhốiꢀuꢀcủaꢀconꢀtrai. 
Uầy!ꢀMộtꢀliênꢀtưởngꢀkinhꢀkhủngꢀ(‘chiếcꢀlôngꢀvũ’ꢀlớn). 

Tuyꢀnhiên,ꢀtrongꢀđiềuꢀkiệnꢀbìnhꢀthường,ꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀkhông 
baoꢀgiờꢀnghĩꢀvềꢀnhữngꢀkhíaꢀcạnhꢀđóꢀcủaꢀngọcꢀtrai.ꢀNhưngꢀchúngꢀta 
cũngꢀphảiꢀcôngꢀnhậnꢀcảꢀhaiꢀsựꢀviệcꢀđóꢀđềuꢀđúng.ꢀCảꢀviệcꢀngọcꢀtraiꢀdễ 
bịꢀhủyꢀhoạiꢀhơnꢀkimꢀcươngꢀvàꢀviệcꢀngọcꢀtraiꢀlàꢀkhốiꢀuꢀcủaꢀconꢀtraiꢀđều 
làꢀthôngꢀtinꢀnằmꢀs=nꢀtrongꢀđầuꢀchúngꢀta.ꢀNhưngꢀchúngꢀởꢀtậnꢀdưới 
cùngꢀbảngꢀdanhꢀsáchꢀthuộcꢀtínhꢀtrongꢀđầuꢀchúngꢀtaꢀđếnꢀmứcꢀchúngꢀta 
hiếmꢀkhiꢀđểꢀý,ꢀtrongꢀđiềuꢀkiệnꢀsuyꢀnghĩꢀbìnhꢀthườngꢀvềꢀngọcꢀtrai. 
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Trongꢀhaiꢀthôngꢀtinꢀđó,ꢀkhôngꢀthôngꢀtinꢀnàoꢀlàꢀnổiꢀbậtꢀtrongꢀtâmꢀtrí 
chúngꢀta. 

Việcꢀgọiꢀngọcꢀtraiꢀlàꢀ‘khốiꢀuꢀcủaꢀconꢀtrai’ꢀhướngꢀtrọngꢀtâmꢀsuy 
nghĩꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀvàoꢀkhíaꢀcạnhꢀtiêuꢀcựcꢀcủaꢀngọcꢀtrai.ꢀĐâyꢀlàꢀmột 
‘ chiếcꢀlôngꢀvũ’ꢀkháꢀlớnꢀvàꢀcóꢀtiềmꢀnăngꢀgiaꢀtăngꢀmứcꢀnổiꢀbậtꢀtrongꢀtâm 
tríꢀnếuꢀđượcꢀnh:cꢀlạiꢀthườngꢀxuyên.ꢀ(Theoꢀmộtꢀcáchꢀnàoꢀđó,ꢀđây 
chínhꢀlàꢀchiếnꢀlượcꢀcủaꢀtổꢀchứcꢀbảoꢀvệꢀđộngꢀvậtꢀPETA,ꢀxoáyꢀmạnhꢀvào 
sựꢀtànꢀnhẫnꢀcủaꢀngànhꢀhàngꢀlôngꢀthú).ꢀViệcꢀnàyꢀcóꢀthểꢀsẽꢀkhôngꢀngăn 
chúngꢀtaꢀmuaꢀngọcꢀtrai,ꢀnhưngꢀcóꢀthểꢀlàmꢀchúngꢀkémꢀ‘lungꢀlinh’ꢀtrong 
tâmꢀtríꢀchúngꢀta. 

Trongꢀđiềuꢀkiệnꢀbìnhꢀthường,ꢀtrọngꢀtâmꢀsuyꢀnghĩꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀchỉ 
đủꢀbaoꢀphủꢀmộtꢀvàiꢀthuộcꢀtínhꢀcủaꢀsảnꢀphẩmꢀhayꢀthươngꢀhiệu.ꢀDịch 
chuyểnꢀtrọngꢀtâmꢀsuyꢀnghĩꢀsangꢀnhữngꢀthuộcꢀtínhꢀkhácꢀcóꢀthểꢀlàm 
thayꢀđổiꢀnh>ꢀnhậnꢀthứcꢀcủaꢀchúngꢀta.ꢀĐâyꢀchínhꢀlàꢀchủꢀýꢀcủaꢀnhững 
họaꢀsĩꢀđườngꢀphốꢀkhiꢀhọꢀvẽꢀcâuꢀ‘Ănꢀthịtꢀlàꢀmưuꢀsát’ꢀtrênꢀtườngꢀhoặc 
trênꢀcầu.ꢀHầuꢀhếtꢀchúngꢀtaꢀđềuꢀănꢀthịt.ꢀChúngꢀtaꢀcũngꢀbiếtꢀtừꢀđâuꢀmà 
cóꢀthịt.ꢀTuyꢀnhiênꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀmuốnꢀnghĩꢀnhiềuꢀvềꢀđiềuꢀđó.ꢀNếu 
nghĩ,ꢀchúngꢀtaꢀcóꢀlẽꢀđãꢀtínhꢀđếnꢀchuyệnꢀănꢀchayꢀtrường.ꢀChúngꢀta 
khôngꢀaiꢀmuốnꢀđượcꢀgợiꢀnhớꢀvềꢀchuyệnꢀgiếtꢀđộngꢀvậtꢀđểꢀănꢀthịt. 

Quảngꢀcáoꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀdanhꢀsáchꢀthuộcꢀtínhꢀthương 
hiệu 
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KhiꢀnghĩꢀtớiꢀVolkswagen,ꢀcóꢀlẽꢀbạnꢀnghĩꢀtớiꢀ‘tiếtꢀkiệm’,ꢀ‘quáiꢀlạ’, 
‘dễꢀthương’,ꢀ‘đángꢀtinꢀcậy’.ꢀBạnꢀcóꢀthểꢀnghĩꢀtiếpꢀthêmꢀnhiềuꢀthuộcꢀtính 
khác,ꢀnhưngꢀtâmꢀtríꢀbạnꢀchỉꢀcóꢀthờiꢀgianꢀsuyꢀngẫmꢀvàiꢀthuộcꢀtính.ꢀNhà 
quảngꢀcáoꢀmuốnꢀ‘tiếtꢀkiệmꢀnhiênꢀliệu’ꢀxếpꢀthứꢀhạngꢀcaoꢀtrênꢀdanh 
sáchꢀthuộcꢀtínhꢀthươngꢀhiệuꢀVolkswagen.ꢀVìꢀthếꢀcácꢀchiếnꢀdịchꢀquảng 
cáoꢀcủaꢀnóꢀthườngꢀsửꢀdụngꢀnhữngꢀcâuꢀchữꢀvàꢀhìnhꢀảnhꢀgiúpꢀtôꢀđậm 
liênꢀtưởngꢀthươngꢀhiệuꢀVolkswagenꢀvớiꢀthuộcꢀtínhꢀđó. 

Mộtꢀthươngꢀhiệuꢀbánhꢀk>oꢀcóꢀthểꢀchúꢀtrọngꢀvàoꢀcácꢀthuộcꢀtính 
nhưꢀniềmꢀvui,ꢀsựꢀyêuꢀmếnꢀcủaꢀmọiꢀngười,ꢀsựꢀnuôngꢀchiềuꢀbảnꢀthân, 
màuꢀs:c,ꢀhươngꢀvị,ꢀhìnhꢀdángꢀhayꢀhoaꢀvăn…ꢀVíꢀdụ,ꢀsô-cô-laꢀM&M 
xoáyꢀtrọngꢀtâmꢀchúꢀýꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀvàoꢀmộtꢀthuộcꢀtínhꢀ‘chỉꢀtanꢀtrong 
miệng,ꢀkhôngꢀchảyꢀnướcꢀtrênꢀtay’.ꢀK>oꢀLiCesaversꢀlạiꢀchúꢀtrọngꢀvào 
hìnhꢀdángꢀ‘K>oꢀvòngꢀcóꢀlỗ’ꢀ(Theꢀcandyꢀwithꢀtheꢀhole). 

Tươngꢀtựꢀvớiꢀtrườngꢀhợpꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀnướcꢀgiảiꢀkhát,ꢀcácꢀnhà 
quảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀnhấnꢀmạnhꢀvàoꢀrấtꢀnhiềuꢀthuộcꢀtính.ꢀMộtꢀvàiꢀthuộc 
tínhꢀquenꢀthuộcꢀnhư: 

Sứcꢀkhỏe:ꢀThanhꢀlọcꢀcơꢀthể,ꢀkhôngꢀloꢀbịꢀnóngꢀ+ꢀ8r*ꢀThanh 
3hôngꢀphôꢀtrương/3hiêmꢀtốn:ꢀUốngꢀthìꢀhiểuꢀ+ꢀBiaꢀSaigon 
Phôꢀtrương/Đẳngꢀcấp:ꢀ7h1ꢀcóꢀthểꢀlàꢀ5einekenꢀ+ꢀ5eineken 
Thểꢀthao:ꢀNgạiꢀgìꢀth,ꢀtháchꢀ+ꢀNumberꢀ1 
Vị:ꢀ100%ꢀvịꢀcola*ꢀ0%ꢀđườngꢀ+ꢀ7okeꢀZero 
Hiệnꢀđại/Cậpꢀnhậtꢀthờiꢀđại:ꢀSựꢀlựaꢀchọnꢀcủaꢀthếꢀhệꢀmớiꢀ+ꢀPepsi 
Giảiꢀkhát:ꢀ5ãyꢀlắngꢀngheꢀcơnꢀkhátꢀcủaꢀbạnꢀ+ꢀ7ꢀUp 
5ươngꢀvị:ꢀ3hôngꢀphảiꢀ7olaꢀ+ꢀ7ꢀUp 
Chấtꢀlượng/5ươngꢀvị:ꢀThơmꢀngonꢀđếnꢀgiọtꢀcuốiꢀcùngꢀ+ꢀ7àꢀphêꢀ/ax6ell 
House. 
Nguồnꢀgốc:ꢀBiaꢀtươiꢀkiểuꢀÚcꢀ+ꢀFosters* 

Chuỗiꢀliênꢀtưởngꢀ(hìnhꢀảnhꢀhayꢀtừꢀngữ)ꢀmàꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀkhơi 
lênꢀtrongꢀđầuꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀđượcꢀxếpꢀhạngꢀtheoꢀthứꢀtựꢀmàꢀchúng 
xuấtꢀhiệnꢀtrongꢀđầu,ꢀliênꢀtưởngꢀnổiꢀbậtꢀnhấtꢀđứngꢀđầuꢀdanhꢀsách.ꢀĐây 
chínhꢀlàꢀdanhꢀsáchꢀthuộcꢀtínhꢀthươngꢀhiệu. 

Mộtꢀtrongꢀnhữngꢀvaiꢀtròꢀquanꢀtrọngꢀnhấtꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀhướng 
trọngꢀtâmꢀchúꢀýꢀvàoꢀmộtꢀthuộcꢀtínhꢀnhấtꢀđịnhꢀvàꢀlàmꢀthuộcꢀtínhꢀđó 
nổiꢀbậtꢀhơnꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀnghĩꢀvềꢀthươngꢀhiệu 
đó.ꢀNóiꢀcáchꢀkhác,ꢀquảngꢀcáoꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀdanhꢀsáchꢀthuộcꢀtính 
thươngꢀhiệuꢀbằngꢀcáchꢀtáiꢀs:pꢀxếpꢀthứꢀtựꢀchúngꢀtaꢀnghĩꢀvềꢀnhững 
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thuộcꢀtínhꢀthươngꢀhiệuꢀđó. 

Sửꢀdụngꢀnhữngꢀthuộcꢀtínhꢀtíchꢀcực:ꢀđịnhꢀvịꢀthươngꢀhiệu 

Từꢀngữꢀhoặcꢀhìnhꢀảnhꢀcóꢀthểꢀđượcꢀdùngꢀđểꢀgiaꢀtăngꢀmứcꢀđộꢀnổi 
bậtꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀcủaꢀmộtꢀthuộcꢀtínhꢀtíchꢀcựcꢀcủaꢀthươngꢀhiệu/sản 
phẩmꢀđượcꢀquảngꢀcáo;ꢀgiaꢀtăngꢀxácꢀsuấtꢀchúngꢀtaꢀnghĩꢀvềꢀthuộcꢀtính 
đóꢀkhiꢀnghĩꢀvềꢀthươngꢀhiệu;ꢀđưaꢀthuộcꢀtínhꢀđóꢀvềꢀphíaꢀđầuꢀdanhꢀsách 
thuộcꢀtínhꢀthươngꢀhiệuꢀđó. 

Bạnꢀnghĩꢀgìꢀkhiꢀngheꢀtôiꢀnóiꢀ‘Colgate’?ꢀLuồngꢀsuyꢀnghĩꢀcủaꢀbạnꢀcó 
thểꢀlà: 

1 .ꢀKemꢀđánhꢀrăng 

2 

3 

4 

.ꢀLàmꢀsạchꢀrăng 

.ꢀLàmꢀtr:ngꢀrăng 

.ꢀNgănꢀngừaꢀsâuꢀrăng 

5.ꢀBảoꢀvệꢀdàiꢀlâu 

Bạnꢀsẽꢀnghĩꢀgìꢀkhiꢀngheꢀtôiꢀnóiꢀ‘Sensodyne’?ꢀẢnhꢀhưởngꢀbởiꢀtên 
thươngꢀhiệu,ꢀluồngꢀsuyꢀnghĩꢀcủaꢀbạnꢀsẽꢀb:tꢀđầuꢀngayꢀvớiꢀ‘răngꢀnhạy 
cảm’ꢀởꢀđầuꢀdanhꢀsáchꢀthuộcꢀtính.ꢀTươngꢀtựꢀthế,ꢀkemꢀđánhꢀrăngꢀClose- 
Upꢀcũngꢀgợiꢀlênꢀluồngꢀsuyꢀnghĩꢀchiꢀphốiꢀmạnhꢀbởiꢀchínhꢀtênꢀthương 
hiệuꢀvàꢀcácꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀvớiꢀhìnhꢀảnhꢀchủꢀđạoꢀlàꢀđôiꢀtraiꢀgái 
hônꢀnhau.ꢀĐiềuꢀđóꢀhướngꢀtrọngꢀtâmꢀsuyꢀnghĩꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀvàoꢀnhững 
thuộcꢀtínhꢀkhácꢀthuộcꢀtínhꢀg:nꢀvớiꢀColgate.ꢀClose-Upꢀđặtꢀđiểmꢀkhác 
biệtꢀchínhꢀcủaꢀthươngꢀhiệu,ꢀthuộcꢀtínhꢀg:nꢀliềnꢀvớiꢀnụꢀhôn,ꢀ‘hơiꢀthở 
thơmꢀmát’,ꢀ‘sứcꢀhấpꢀdẫnꢀgiớiꢀtính’,ꢀlênꢀnhữngꢀvịꢀtríꢀđầuꢀcủaꢀdanhꢀsách 
nhữngꢀliênꢀtưởngꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀta.ꢀDanhꢀsáchꢀthuộcꢀtính 
thươngꢀhiệuꢀcủaꢀClose-UpꢀrấtꢀkhácꢀsoꢀvớiꢀColgateꢀhayꢀSensodyne. 

Sửꢀdụngꢀnhữngꢀthuộcꢀtínhꢀtiêuꢀcực:ꢀtáiꢀđịnhꢀvịꢀthương 
hiệuꢀđốiꢀthủ 

Cácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀthườngꢀtôꢀđậmꢀthuộcꢀtínhꢀtíchꢀcựcꢀcủaꢀthương 
hiệuꢀmình.ꢀMộtꢀchiếnꢀlượcꢀkhácꢀlàꢀnhấnꢀmạnhꢀvàoꢀnhữngꢀthuộcꢀtính 
tiêuꢀcựcꢀcủaꢀsảnꢀphẩmꢀđốiꢀthủ.ꢀChúngꢀtaꢀđãꢀthấyꢀchiếnꢀlượcꢀnàyꢀtrong 
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trườngꢀhợpꢀcủaꢀnhữngꢀngànhꢀhàngꢀkhácꢀnhauꢀkhiꢀthảoꢀluậnꢀvíꢀdụꢀvề 
ngọcꢀtraiꢀvàꢀthịt.ꢀTôꢀđậmꢀthuộcꢀtínhꢀtiêuꢀcựcꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀđốiꢀthủ 
đượcꢀgọiꢀlàꢀtáiꢀđịnhꢀvịꢀđốiꢀthủꢀ-ꢀtáiꢀđịnhꢀvịꢀhìnhꢀảnhꢀthươngꢀhiệuꢀđối 
thủꢀtrongꢀđầuꢀngườiꢀtiêuꢀdùng. 

Víꢀdụ,ꢀphầnꢀmềmꢀSunꢀOpenOCCiceꢀđịnhꢀvịꢀmìnhꢀtrướcꢀđốiꢀthủ 
MicrosoCtꢀOCCiceꢀbằngꢀcâuꢀkhẩuꢀhiệuꢀ‘Đừngꢀđểꢀkẻꢀkhổngꢀlồꢀmócꢀtúi’ 
(Don’tꢀletꢀaꢀbullyꢀkeepꢀtakingꢀyourꢀlunchꢀmoney),ꢀnhấnꢀmạnhꢀvịꢀthế 
chiếmꢀlĩnh,ꢀgầnꢀnhưꢀđộcꢀquyềnꢀcủaꢀMicrosoCtꢀtrênꢀthịꢀtrườngꢀphần 
mềmꢀchoꢀvănꢀphòng.ꢀChiếnꢀlượcꢀnàyꢀcũngꢀkhôngꢀkhácꢀmấyꢀvớiꢀchiến 
dịchꢀquảngꢀcáoꢀkinhꢀđiểnꢀcủaꢀhãngꢀchoꢀthuêꢀxeꢀhơiꢀnổiꢀtiếngꢀAvisꢀvới 
câuꢀkhẩuꢀhiệuꢀ‘Avis.ꢀChúngꢀtôiꢀđứngꢀthứꢀhaiꢀtrênꢀthịꢀtrường,ꢀthếꢀthì 
tạiꢀsaoꢀbạnꢀlạiꢀthuêꢀxeꢀchúngꢀtôi?ꢀVìꢀchúngꢀtôiꢀnỗꢀlựcꢀhơn!’ꢀTrong 
chiếnꢀdịchꢀđó,ꢀAvisꢀtựꢀnhậnꢀmìnhꢀkhôngꢀphảiꢀlàꢀthươngꢀhiệuꢀdẫnꢀđầu 
thịꢀtrườngꢀvàꢀđãꢀghiꢀđiểmꢀtrongꢀm:tꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀvìꢀsựꢀchânꢀthật. 
Đồngꢀthời,ꢀcũngꢀgiánꢀtiếpꢀvàꢀtếꢀnhịꢀnhấnꢀmạnhꢀmộtꢀthuộcꢀtínhꢀtiêu 
cựcꢀthườngꢀđiꢀđôiꢀvớiꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀdẫnꢀđầuꢀvàꢀđộcꢀquyềnꢀ–ꢀchất 
lượngꢀdịchꢀvụꢀkémꢀvìꢀtựꢀmãn;ꢀkhôngꢀnỗꢀlựcꢀphụcꢀvụ.ꢀLờiꢀtuyênꢀbốꢀ‘sẽ 
nỗꢀlựcꢀhơnꢀđểꢀcungꢀcấpꢀdịchꢀvụꢀtốtꢀhơn’ꢀcủaꢀAvis,ꢀthươngꢀhiệuꢀđứng 
thứꢀ9ꢀtrênꢀthịꢀtrường,ꢀchínhꢀlàꢀkhíaꢀcạnhꢀtíchꢀcựcꢀcủaꢀtìnhꢀhuốngꢀnày. 
Avisꢀđượcꢀmọiꢀngườiꢀđặtꢀnhiềuꢀlòngꢀtinꢀvìꢀtínhꢀchânꢀthậtꢀrõꢀràngꢀkhi 
thươngꢀhiệuꢀnàyꢀcôngꢀnhậnꢀmìnhꢀkhôngꢀphảiꢀthươngꢀhiệuꢀsốꢀmột. 

Doꢀđó,ꢀtừꢀngữꢀvàꢀhìnhꢀảnhꢀcóꢀthểꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀđểꢀgiaꢀtăngꢀmức 
độꢀnổiꢀbậtꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀcủaꢀnhữngꢀthuộcꢀtínhꢀtiêuꢀcựcꢀcủaꢀcácꢀthương 
hiệu/sảnꢀphẩmꢀđốiꢀthủ:ꢀgiaꢀtăngꢀxácꢀsuấtꢀchúngꢀtaꢀnghĩꢀvềꢀthuộcꢀtính 
đóꢀkhiꢀnghĩꢀvềꢀthươngꢀhiệu.ꢀĐâyꢀlàꢀvấnꢀđềꢀquảngꢀcáoꢀtácꢀđộngꢀđến 
việcꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀnghĩꢀđếnꢀthuộcꢀtínhꢀnàoꢀkhiꢀnghĩꢀvềꢀthươngꢀhiệu. 
Khiꢀnghĩꢀvềꢀngọcꢀtraiꢀhayꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀdẫnꢀđầu,ꢀchúngꢀtaꢀthường 
khôngꢀnghĩꢀvềꢀnhữngꢀthuộcꢀtínhꢀtiêuꢀcực,ꢀnhờꢀvậyꢀhìnhꢀảnhꢀngọcꢀtrai 
vàꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀdẫnꢀđầuꢀđóꢀvẫnꢀlungꢀlinh. 

ChiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀSprite:ꢀHìnhꢀthứcꢀchẳngꢀsáꢀgì.ꢀHương 
vịꢀlàꢀtấtꢀcảꢀ.ꢀ(Imageꢀisꢀnothing.ꢀTasteꢀisꢀeverything)ꢀcũngꢀlàꢀmộtꢀnỗꢀlực 
nhấnꢀmạnhꢀthuộcꢀtínhꢀtiêuꢀcựcꢀcủaꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀnướcꢀngọtꢀđối 
thủ.ꢀSpriteꢀtựꢀđịnhꢀvịꢀmìnhꢀlàꢀ‘khôngꢀphôꢀtrương’,ꢀchỉꢀchúꢀtrọng 
hươngꢀvịꢀvàꢀkhôngꢀcầnꢀđặtꢀnặngꢀvàoꢀhìnhꢀthứcꢀbênꢀngoàiꢀnhưꢀcác 
thươngꢀhiệuꢀnướcꢀngọtꢀkhác. 

Chínhꢀvìꢀchuyệnꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀchúꢀýꢀđếnꢀnhữngꢀthuộc 
tínhꢀtíchꢀcựcꢀ(nhưꢀ‘trangꢀsức’,ꢀ‘đ>p’,ꢀ‘giáꢀtrịꢀcao’,ꢀ‘mónꢀquàꢀtuyệtꢀvời’) 
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làmꢀchoꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀhấpꢀdẫn.ꢀTươngꢀtựꢀnhưꢀviệcꢀcóꢀmột 
danhꢀsáchꢀthươngꢀhiệuꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀmàꢀchúngꢀtaꢀtựꢀđộngꢀliênꢀtưởng 
tớiꢀnhữngꢀngànhꢀhàngꢀsảnꢀphẩm,ꢀcũngꢀcóꢀmộtꢀdanhꢀsáchꢀnhững 
thuộcꢀtínhꢀmàꢀchúngꢀtaꢀtựꢀđộngꢀliênꢀtưởngꢀtớiꢀnhữngꢀsựꢀvậtꢀnhưꢀthịt, 
ngọcꢀtrai;ꢀhayꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀnhưꢀiPod,ꢀVolkswagenꢀhayꢀGoogle. 
Quảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀgiúpꢀtăngꢀmứcꢀđộꢀnổiꢀbậtꢀcủaꢀnhữngꢀthuộcꢀtínhꢀnhất 
định,ꢀđưaꢀchúngꢀlênꢀphíaꢀđầuꢀdanhꢀsáchꢀthuộcꢀtínhꢀtrongꢀtâmꢀtrí.ꢀKết 
quảꢀlàꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀnghĩꢀvềꢀsảnꢀphẩmꢀđó,ꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀnghĩꢀđếnꢀnhững 
thuộcꢀtínhꢀđượcꢀquảngꢀcáoꢀtrước,ꢀthậmꢀchíꢀthayꢀvì,ꢀnhữngꢀthuộcꢀtính 
tiêuꢀcựcꢀkémꢀnổiꢀbậtꢀhơnꢀtrongꢀtâmꢀtrí. 

Quảngꢀcáoꢀtạiꢀđiểmꢀbán:ꢀgợiꢀýꢀvềꢀnhữngꢀthuộcꢀtính 

Tươngꢀtựꢀnhưꢀviệcꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀhayꢀbiểnꢀhiệuꢀtạiꢀđiểmꢀbán 
cóꢀthểꢀgợiꢀchúngꢀtaꢀnhớꢀvềꢀthươngꢀhiệu,ꢀchúngꢀcũngꢀcóꢀthểꢀgợiꢀchúng 
taꢀnhớꢀvềꢀmộtꢀthuộcꢀtínhꢀnhấtꢀđịnhꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀđó. 

7okeꢀZero:ꢀ100%ꢀvịꢀcola*ꢀ0%ꢀđường. 
VietnamꢀAirlines:ꢀ7hânꢀtrờiꢀmới,ꢀtrảiꢀnghiệmꢀmới. 
/&/:ꢀ7h1ꢀtanꢀtrongꢀmiệng,ꢀkhôngꢀchảyꢀnướcꢀtrênꢀtay* 
LaꢀVie:ꢀ/ộtꢀphầnꢀtấtꢀyếuꢀcủaꢀcuộcꢀsống. 

Nhữngꢀtừꢀngữꢀhayꢀhìnhꢀảnhꢀsửꢀdụngꢀtrênꢀnhãnꢀchaiꢀhayꢀmiêuꢀtả 
thươngꢀhiệuꢀcóꢀthểꢀhướngꢀsựꢀchúꢀýꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀvềꢀnhữngꢀkhíaꢀcạnh 
rấtꢀkhácꢀnhauꢀcủaꢀcùngꢀmộtꢀsựꢀvật;ꢀchúngꢀcóꢀthểꢀgiúpꢀchúngꢀtaꢀnhìn 
sựꢀvậtꢀdướiꢀnhiềuꢀgócꢀđộꢀkhácꢀnhau. 

Đểꢀminhꢀhọaꢀđiềuꢀnày,ꢀbạnꢀthửꢀtrảꢀlờiꢀcâuꢀhỏiꢀ‘bạnꢀnghĩꢀđếnꢀđiều 
gìꢀkhiꢀngheꢀnóiꢀBillꢀGates?’ꢀCóꢀthểꢀhìnhꢀdungꢀcuốnꢀtiểuꢀsửꢀBillꢀGates 
cóꢀnhữngꢀphụꢀđềꢀnhưꢀ‘Doanhꢀnhânꢀvĩꢀđạiꢀnhấtꢀthếꢀgiới’,ꢀ‘bậcꢀthầyꢀmáy 
tính’,ꢀ‘thiênꢀtàiꢀkinhꢀdoanh’,ꢀ‘mạnhꢀthườngꢀquân’,ꢀ‘côngꢀdânꢀquốcꢀtế’, 
‘ngườiꢀđànꢀôngꢀcủaꢀgiaꢀđình’. 

BillꢀGatesꢀchỉꢀlàꢀmộtꢀcáꢀnhân,ꢀnhưngꢀlạiꢀcóꢀtấtꢀcảꢀnhữngꢀthuộcꢀtính 
trên.ꢀTùyꢀtheoꢀphụꢀđềꢀnàoꢀđượcꢀchọn,ꢀcuốnꢀtiểuꢀsửꢀđóꢀsẽꢀthuꢀhút 
nhữngꢀlượngꢀđộcꢀgiảꢀkhácꢀnhau,ꢀvàꢀcóꢀsứcꢀhấpꢀdẫnꢀkhácꢀnhau.ꢀCùng 
viếtꢀvềꢀmộtꢀngười,ꢀnhưngꢀkỳꢀvọngꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀvềꢀcuốnꢀsáchꢀsẽꢀbịꢀchi 
phốiꢀbởiꢀtựaꢀđềꢀvàꢀđoạnꢀmiêuꢀtảꢀcuốnꢀsách.ꢀViệcꢀngườiꢀtaꢀmuaꢀsách 
hayꢀkhôngꢀtùyꢀthuộcꢀvàoꢀsựꢀphốiꢀhợpꢀgiữaꢀdanhꢀsáchꢀthuộcꢀtínhꢀcủa 
BillꢀGatesꢀtrongꢀđầuꢀngườiꢀta,ꢀvàꢀmứcꢀđộꢀquanꢀtâmꢀcủaꢀngườiꢀtaꢀvề 
thươngꢀtrường,ꢀcôngꢀtácꢀtừꢀthiện,ꢀcuộcꢀsốngꢀgiaꢀđìnhꢀhayꢀtìnhꢀhình 
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thếꢀgiới.ꢀNếuꢀcóꢀmộtꢀgợiꢀýꢀđượcꢀđặtꢀvàoꢀphầnꢀphụꢀđềꢀcuốnꢀsách,ꢀbất 
kểꢀgợiꢀýꢀđóꢀlàꢀgì,ꢀcũngꢀsẽꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀsựꢀmongꢀđợiꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀvề 
sáchꢀđó.ꢀMỗiꢀmộtꢀcáchꢀmiêuꢀtảꢀBillꢀGatesꢀsẽꢀhướngꢀsựꢀchúꢀýꢀvàꢀmong 
đợiꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀvàoꢀmộtꢀthuộcꢀtínhꢀnhấtꢀđịnhꢀcủaꢀcùngꢀnhânꢀvậtꢀnày. 
Từꢀđó,ꢀnóꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀnhậnꢀthứcꢀvàꢀkỳꢀvọngꢀcủaꢀchúngꢀta,ꢀkhông 
đểꢀnhậnꢀthứcꢀvàꢀkỳꢀvọngꢀchịuꢀảnhꢀhưởngꢀduyꢀnhấtꢀcủaꢀdanhꢀsách 
thuộcꢀtínhꢀtrongꢀđầuꢀngườiꢀđọc. 

Quảngꢀcáoꢀtạiꢀđiểmꢀbánꢀcũngꢀlàmꢀviệcꢀtươngꢀtựꢀthế,ꢀảnhꢀhưởng 
đếnꢀchúngꢀtaꢀbằngꢀcáchꢀhướngꢀtrọngꢀtâmꢀsuyꢀnghĩꢀvàoꢀthươngꢀhiệu, 
đồngꢀthờiꢀvàoꢀthuộcꢀtínhꢀđượcꢀquảngꢀcáo. 

Tácꢀđộngꢀbởiꢀtênꢀthươngꢀhiệu 

NhưꢀđãꢀthấyꢀtrongꢀvíꢀdụꢀkemꢀđánhꢀrăngꢀSensodyneꢀvàꢀClose-Up, 
cácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀthườngꢀchọnꢀtênꢀthươngꢀhiệuꢀsaoꢀchoꢀchínhꢀtênꢀđó 
cũngꢀgiúpꢀhướngꢀsựꢀchúꢀý,ꢀảnhꢀhưởngꢀkỳꢀvọngꢀcủaꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀvà 
giúpꢀxácꢀđịnhꢀnhữngꢀthuộcꢀtínhꢀnổiꢀbậtꢀnhấtꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀđó. 
NhữngꢀtênꢀthươngꢀhiệuꢀnhưꢀSaCe-n-Soundꢀ[3]ꢀaꢀ(ghếꢀxeꢀhơiꢀchoꢀtrẻ), 
Posturepedicꢀbꢀ[4]ꢀ(đệmꢀnằm),ꢀBeautyRestꢀcꢀ[5]ꢀ(đệmꢀnằm),ꢀRevlon 

ColorStayꢀdꢀ[6]ꢀ(mỹꢀphẩmꢀtrangꢀđiểm),ꢀHeadꢀ&ꢀShouldersꢀeꢀ[7]ꢀ(dầuꢀgội 

đầu),ꢀChipsꢀAhoyꢀCꢀ[8]ꢀ(bánhꢀquy)ꢀvàꢀIꢀCan’tꢀBelieveꢀIt’sꢀNotꢀButterꢀgꢀ 
(bơꢀthựcꢀvật):ꢀnhữngꢀtênꢀnàyꢀkhôngꢀchỉꢀđểꢀgọiꢀtênꢀsảnꢀphẩmꢀmàꢀcòn 
cóꢀhàmꢀýꢀvềꢀnhữngꢀthuộcꢀtínhꢀnổiꢀbậtꢀcủaꢀchúng.ꢀVìꢀthế,ꢀchúngꢀtaꢀsẽ 
hyꢀvọngꢀghếꢀxeꢀhơiꢀchoꢀtrẻꢀvớiꢀtênꢀSaCe-n-Soundꢀsẽꢀcóꢀthuộcꢀtínhꢀchất 
lượngꢀcaoꢀvàꢀanꢀtoàn.ꢀChúngꢀtaꢀsẽꢀhyꢀvọngꢀđệmꢀnằmꢀvớiꢀtên 
Posturepedicꢀsẽꢀtốtꢀchoꢀcộtꢀsống,ꢀv.v.. 

[9] 

Cáchꢀđặtꢀtênꢀnàyꢀđãꢀcóꢀtừꢀrấtꢀlâuꢀtrongꢀlịchꢀsử.ꢀ‘ErikꢀTheꢀRedꢀđặt 
tênꢀquốcꢀgiaꢀôngꢀtìmꢀthấyꢀlàꢀGreenlandꢀ(Vùngꢀđấtꢀxanh),ꢀchoꢀrằngꢀtên 
gọiꢀhấpꢀdẫnꢀsẽꢀkhuyếnꢀkhíchꢀngườiꢀdânꢀdiꢀcưꢀđếnꢀđó’.ꢀRõꢀràngꢀErik 
TheꢀRedꢀđãꢀcóꢀtrựcꢀgiácꢀvềꢀnhânꢀtốꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀkỳꢀvọngꢀconꢀngười, 
dùꢀrằngꢀôngꢀkhôngꢀgọiꢀtênꢀchínhꢀxácꢀlàꢀdanhꢀsáchꢀthuộcꢀtínhꢀcủaꢀsản 
phẩm. 

Mộtꢀvíꢀdụꢀnữaꢀtừꢀtrongꢀlịchꢀsử:ꢀtrướcꢀcuộcꢀNộiꢀchiếnꢀởꢀMỹ,ꢀbấtꢀkỳ 
sảnꢀphẩmꢀnàoꢀdánꢀnhãnꢀ‘rượu’ꢀđềuꢀkhôngꢀbánꢀđượcꢀởꢀnhữngꢀvùng 
chốngꢀrượuꢀcủaꢀMỹ,ꢀvìꢀbịꢀxãꢀhộiꢀlênꢀán.ꢀTuyꢀnhiênꢀnhữngꢀdượcꢀliệuꢀcó 
bằngꢀsángꢀchếꢀlạiꢀcóꢀthịꢀtrườngꢀlớnꢀởꢀnhữngꢀvùngꢀnày,ꢀđặcꢀbiệtꢀlà 
nhữngꢀloạiꢀthuốcꢀcóꢀchứaꢀđếnꢀ44%ꢀlượngꢀcồnꢀbảoꢀquản!’ 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 

47 

  

  

Tómꢀtắt 

Việcꢀđánhꢀgiáꢀmộtꢀthươngꢀhiệu,ꢀdịchꢀvụꢀhayꢀsảnꢀphẩmꢀtùyꢀthuộc 
cáchꢀchúngꢀtaꢀnhìnꢀnhậnꢀchúng.ꢀĐiềuꢀnàyꢀlạiꢀtùyꢀthuộcꢀvàoꢀhệꢀquy 
chiếuꢀmàꢀchúngꢀtaꢀsửꢀdụng.ꢀPhầnꢀlớnꢀhệꢀquyꢀchiếuꢀđếnꢀtừꢀnhữngꢀkinh 
nghiệmꢀtrongꢀquáꢀkhứ.ꢀTươngꢀtựꢀnhưꢀviệcꢀcóꢀmộtꢀdanhꢀsáchꢀthương 
hiệuꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀmàꢀchúngꢀtaꢀtựꢀđộngꢀliênꢀtưởngꢀtớiꢀnhữngꢀngành 
hàngꢀsảnꢀphẩm,ꢀcũngꢀcóꢀmộtꢀdanhꢀsáchꢀnhữngꢀthuộcꢀtínhꢀmàꢀchúng 
taꢀtựꢀđộngꢀliênꢀtưởngꢀtớiꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀnhấtꢀđịnh. 

Trongꢀđiềuꢀkiệnꢀbìnhꢀthường,ꢀtrọngꢀtâmꢀsuyꢀnghĩꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀchỉ 
đủꢀbaoꢀphủꢀmộtꢀvàiꢀthuộcꢀtínhꢀcủaꢀsảnꢀphẩmꢀhayꢀthươngꢀhiệu.ꢀDịch 
chuyểnꢀtrọngꢀtâmꢀsuyꢀnghĩꢀsangꢀnhữngꢀthuộcꢀtínhꢀkhácꢀcóꢀthểꢀlàm 
thayꢀđổiꢀnhậnꢀthứcꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀvềꢀsảnꢀphẩmꢀđó.ꢀTừꢀngữꢀhoặcꢀhình 
ảnhꢀcóꢀthểꢀđượcꢀdùngꢀđểꢀgiaꢀtăngꢀmứcꢀđộꢀnổiꢀbậtꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀcủa 
nhữngꢀthuộcꢀtínhꢀtíchꢀcựcꢀcủaꢀthươngꢀhiệu/sảnꢀphẩmꢀđượcꢀquảng 
cáo;ꢀgiaꢀtăngꢀxácꢀsuấtꢀchúngꢀtaꢀnghĩꢀvềꢀnhữngꢀthuộcꢀtínhꢀđóꢀkhiꢀnghĩ 
vềꢀthươngꢀhiệu. 

Mộtꢀlầnꢀnữa,ꢀtuyꢀnhữngꢀnhânꢀtốꢀnàyꢀchỉꢀlàꢀnhữngꢀ‘chiếcꢀlôngꢀvũ’, 
nhưngꢀvẫnꢀđủꢀđểꢀdịchꢀcánꢀcânꢀvềꢀphíaꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀnàoꢀđó,ꢀđặc 
biệtꢀkhiꢀmọiꢀnhânꢀtốꢀkhácꢀđềuꢀtươngꢀđồng. 

[4]ꢀb.ꢀPosturepedic:ꢀvớiꢀtừꢀpostureꢀnghĩaꢀlàꢀtưꢀthế,ꢀdángꢀđứng.ꢀ 

[5]ꢀc.ꢀBeautyRest:ꢀnghĩaꢀlàꢀgiấcꢀngủꢀdưỡngꢀnhanꢀs:c. 

[6]ꢀd.ꢀColorStay:ꢀmàuꢀkhôngꢀbay,ꢀkhôngꢀphai. 

[7]ꢀe.ꢀHeadꢀ&ꢀShoulders:ꢀĐầuꢀvàꢀvai:ꢀvìꢀH&Sꢀlàꢀdầuꢀgộiꢀtrịꢀgàu. 

[8]ꢀC.ꢀChipsꢀAhoy:ꢀbánhꢀquyꢀcóꢀlẫnꢀmẩuꢀsô-cô-laꢀ(chocolateꢀchips). 

[9]ꢀg.ꢀIꢀCan’tꢀBelieveꢀIt’sꢀNotꢀButter:ꢀnghĩaꢀlàꢀ‘tôiꢀkhôngꢀthểꢀtinꢀđây 

khôngꢀphảiꢀlàꢀbơ’. 
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3 ꢀ 
QUẢNGꢀCÁOꢀTIỀMꢀTHỨC:ꢀĐIỀU 

HUYỄNꢀHOẶCꢀLỚNꢀNHẤT 

Quảngꢀcáoꢀđứngꢀtrongꢀmộtꢀtìnhꢀthếꢀkỳꢀlạ.ꢀNhữngꢀngườiꢀủngꢀhộ 
cựcꢀđoanꢀthìꢀchoꢀrằngꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀnhữngꢀquyềnꢀnăngꢀphiꢀthường, 
trongꢀkhiꢀnhữngꢀnhàꢀphêꢀbìnhꢀgắtꢀgaoꢀnhấtꢀlạiꢀtinꢀđiềuꢀđóꢀlàꢀđúng. 

(AndrewꢀEhrenberg) 

Cóꢀnhiềuꢀngườiꢀchoꢀrằngꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀtoànꢀnăng,ꢀvàꢀcơꢀchếꢀquảngꢀcáoꢀphảiꢀlà 

trongꢀvôꢀthứcꢀhayꢀtiềmꢀthứcꢀvàꢀđóꢀchínhꢀlàꢀlýꢀdoꢀchúngꢀtaꢀkhóꢀđánhꢀgiáꢀhiệuꢀquả 

nhữngꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀquảngꢀcáo.ꢀNộiꢀdungꢀchươngꢀnàyꢀsẽꢀxácꢀnhậnꢀkhôngꢀphảiꢀtiềm 

thứcꢀmàꢀchínhꢀsựꢀtinhꢀtếꢀtrongꢀquảngꢀcáoꢀmớiꢀlàꢀcốtꢀyếu,ꢀtừꢀđóꢀxóaꢀbỏꢀnhữngꢀquan 

niệmꢀsaiꢀlầmꢀvềꢀquảngꢀcáoꢀtiềmꢀthức.ꢀTácꢀgiảꢀcũngꢀsẽꢀtìmꢀhiểuꢀvìꢀsaoꢀviệcꢀ‘ch?n 

thươngꢀhiệu’ꢀ(nỗiꢀsợꢀhãiꢀcủaꢀnhữngꢀngườiꢀhâmꢀmộꢀquảngꢀcáo)ꢀlạiꢀtiếpꢀtụcꢀthỉnh 

thoảngꢀxuấtꢀhiệnꢀtrongꢀquảngꢀcáo. 

Câuꢀchuyệnꢀkhôngꢀhồiꢀkết 

Nămꢀ9007,ꢀtrongꢀmộtꢀtậpꢀcủaꢀchươngꢀtrìnhꢀIronꢀChefꢀAmerica 
trênꢀkênhꢀGoodꢀNetwork,ꢀngườiꢀtaꢀphátꢀhiệnꢀmộtꢀkhungꢀhìnhꢀvớiꢀlogo 
chữꢀMꢀmàuꢀvàngꢀcủaꢀMcDonald’sꢀđượcꢀch?nꢀvàoꢀgiữaꢀchươngꢀtrình. 
Tạiꢀsaoꢀlạiꢀcóꢀkhungꢀhìnhꢀnàyꢀởꢀđó?ꢀVềꢀsauꢀđạiꢀdiệnꢀkênhꢀGood 
Networkꢀthanhꢀminhꢀ‘Đóꢀlàꢀlỗiꢀkỹꢀthuậtꢀcủaꢀđàiꢀvàꢀhoànꢀtoànꢀkhông 
phảiꢀlàꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀtiềmꢀthức.’ 

KhiꢀbộꢀphimꢀVuaꢀsưꢀtửꢀraꢀm:t,ꢀhãngꢀphimꢀDisneyꢀhứngꢀphảiꢀbúa 
rìuꢀdưꢀluậnꢀkhiꢀcóꢀngườiꢀcáoꢀbuộcꢀrằngꢀhọꢀtìmꢀthấyꢀchữꢀs-e-xꢀ(tình 
dục)ꢀđượcꢀẩnꢀgiấuꢀtrongꢀlớpꢀbụiꢀđấtꢀbayꢀlênꢀkhiꢀnhữngꢀchúꢀsưꢀtửꢀchơi 
đùa.ꢀTôiꢀđãꢀtìmꢀxemꢀđoạnꢀphimꢀnàyꢀtrướcꢀkhiꢀnóꢀbịꢀgỡꢀxuốngꢀkhỏi 
YouTubeꢀvàꢀthấyꢀđúngꢀlàꢀcóꢀchữꢀđóꢀtrongꢀcảnhꢀphim. 

Mộtꢀthờiꢀgianꢀsauꢀđó,ꢀtạiꢀthịꢀtrườngꢀMỹ,ꢀtrongꢀnhữngꢀmẩuꢀquảng 
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cáoꢀcủaꢀthuốcꢀláꢀCamel,ꢀngườiꢀtaꢀcóꢀthểꢀlờꢀmờꢀthấyꢀhìnhꢀảnhꢀconꢀlạc 
đàꢀ(camel),ꢀkhéoꢀléoꢀẩnꢀmìnhꢀtrongꢀlànꢀkhỏiꢀnhảꢀraꢀtừꢀmiệngꢀngười 
hút,ꢀvàꢀtrongꢀnhữngꢀgiọtꢀnướcꢀđọngꢀlạiꢀtrênꢀly.ꢀNgoàiꢀraꢀtrongꢀhàng 
loạtꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀbằngꢀhìnhꢀảnhꢀmàꢀkhôngꢀcóꢀmộtꢀthông 
điệpꢀrõꢀràngꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀMercedes,ꢀngườiꢀtaꢀvẫnꢀthấyꢀhìnhꢀảnh 
ngôiꢀsaoꢀbaꢀcánhꢀđượcꢀkhéoꢀléoꢀch?nꢀvàoꢀnhữngꢀvịꢀtríꢀbấtꢀngờꢀ(xemꢀví 
dụꢀbênꢀdưới). 

Vàꢀtấtꢀnhiên,ꢀnhữngꢀthứꢀnàyꢀkhiếnꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀcảmꢀthấyꢀkhó 
chịu.ꢀNhữngꢀgìꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀhiểuꢀluônꢀlàmꢀchúngꢀtaꢀsợ.ꢀNỗiꢀsợꢀtất 
nhiênꢀlàꢀbằngꢀmộtꢀcáchꢀnàoꢀđó,ꢀnhữngꢀhìnhꢀảnhꢀnàyꢀsẽꢀlôiꢀkéoꢀchúng 
taꢀmàꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀhềꢀbiết. 

Nỗiꢀloꢀl:ngꢀcàngꢀtăngꢀcaoꢀkhiꢀnhữngꢀhìnhꢀảnhꢀđánhꢀvàoꢀtiềmꢀthức 
đượcꢀtìmꢀthấyꢀtrongꢀnhữngꢀchiếnꢀdịchꢀtruyềnꢀthôngꢀchínhꢀtrị,ꢀch;ng 
hạnꢀkhiꢀGeorgeꢀF.ꢀBushꢀtranhꢀcửꢀvớiꢀAlꢀGoreꢀchứcꢀvịꢀTổngꢀthống. 
MộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀủngꢀhộꢀBushꢀnháyꢀlênꢀtrongꢀtíchꢀt:cꢀdòngꢀchữ 
‘Rats’ꢀ(Chuộtꢀcống)ꢀnhằmꢀhướngꢀvàoꢀtiềmꢀthứcꢀngườiꢀxem,ꢀtrongꢀkhi 
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mẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀđangꢀbôiꢀnhọꢀkếꢀhoạchꢀlênꢀs:cꢀlệnhꢀvềꢀthuốcꢀcủa 
ôngꢀGore. 

Hiếmꢀkhiꢀcóꢀmộtꢀaiꢀcóꢀthểꢀđưaꢀraꢀlờiꢀgiảiꢀthíchꢀthỏaꢀđángꢀlàmꢀsao 
nhữngꢀhìnhꢀảnhꢀnàyꢀlạiꢀđượcꢀch?nꢀvàoꢀnhưꢀthế,ꢀvìꢀvậyꢀlẽꢀdĩꢀnhiên, 
điềuꢀnàyꢀlàmꢀngườiꢀtaꢀsuyꢀnghĩꢀ‘Hmmm…ꢀVìꢀsaoꢀlạiꢀcóꢀhìnhꢀảnhꢀnàyꢀở 
đó?ꢀCóꢀlẽꢀmìnhꢀnênꢀsợꢀlàꢀvừa’. 

Đãꢀcóꢀquáꢀnhiềuꢀgiấyꢀmựcꢀtiêuꢀtốnꢀvàoꢀnhữngꢀđiềuꢀvôꢀnghĩaꢀvề 
quảngꢀcáoꢀtiềmꢀthứcꢀđếnꢀmức,ꢀcóꢀmộtꢀrủiꢀroꢀlà,ꢀnếuꢀviếtꢀnữaꢀvềꢀchủꢀđề 
nàyꢀsẽꢀthêmꢀdầuꢀvàoꢀ‘lửaꢀsợꢀhãi’ꢀcủaꢀcộngꢀđồngꢀthiếuꢀhiểuꢀbiết.ꢀTuy 
nhiênꢀbằngꢀcáchꢀthấuꢀhiểuꢀcộiꢀnguồnꢀcủaꢀnó,ꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀhiểuꢀrằng 
khôngꢀphảiꢀtiềmꢀthức,ꢀmàꢀlàꢀsựꢀtinhꢀtế,ꢀmớiꢀđóngꢀvaiꢀtròꢀcốtꢀyếuꢀtrong 
quảngꢀcáo.ꢀNỗiꢀsợꢀvềꢀcácꢀtácꢀđộngꢀtiềmꢀthứcꢀđãꢀđượcꢀthổiꢀphồngꢀquá 
mứcꢀtrongꢀkhiꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀtinhꢀtếꢀkhôngꢀngoàiꢀtầmꢀýꢀthứcꢀlạiꢀcó 
hiệuꢀquảꢀtoꢀlớnꢀhơn. 

Nỗiꢀsợꢀđầuꢀtiênꢀvềꢀquảngꢀcáoꢀtiềmꢀthứcꢀb:tꢀnguồnꢀtừꢀJames 
Vicary,ꢀmộtꢀnhàꢀtưꢀvấnꢀmarketingꢀởꢀMỹ,ꢀkhiꢀôngꢀnàyꢀchoꢀlóeꢀchữ 
‘ UốngꢀCocaꢀCola’ꢀvàꢀ‘Ănꢀb:pꢀrang’ꢀtrênꢀmànꢀảnhꢀrộngꢀcủaꢀrạpꢀchiếu, 
ngayꢀgiữaꢀbộꢀphim.ꢀDòngꢀchữꢀđóꢀchớpꢀnháyꢀnhanhꢀđếnꢀmứcꢀkhôngꢀai 
cóꢀthểꢀnhậnꢀra.ꢀTheoꢀbáoꢀcáoꢀcủaꢀVicary,ꢀdoanhꢀsốꢀcủaꢀCocaꢀColaꢀvà 
b:pꢀrangꢀtăngꢀvụt.ꢀĐiềuꢀnàyꢀtạoꢀraꢀmộtꢀlànꢀsóngꢀhoảngꢀsợꢀlớnꢀđến 
mứcꢀmộtꢀdựꢀluậtꢀđượcꢀsoạnꢀthảoꢀgấpꢀrútꢀđểꢀhoànꢀtoànꢀcấmꢀquảngꢀcáo 
tiềmꢀthức. 

Nếuꢀquảngꢀcáoꢀtiềmꢀthứcꢀthựcꢀsựꢀcóꢀtácꢀđộngꢀnhưꢀthếꢀđếnꢀhànhꢀvi 
củaꢀchúngꢀtaꢀmàꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀhềꢀbiết,ꢀthìꢀrõꢀràngꢀchúngꢀtaꢀcần 
đượcꢀbảoꢀvệꢀtrướcꢀhìnhꢀthứcꢀquảngꢀcáoꢀnày.ꢀNgườiꢀtaꢀvẫnꢀtinꢀrằng 
trongꢀnhữngꢀnămꢀ1950,ꢀquảngꢀcáoꢀtiềmꢀthứcꢀlàꢀbấtꢀhợpꢀphápꢀởꢀMỹ. 
Nhưngꢀtrênꢀthựcꢀtế,ꢀkhôngꢀcóꢀmộtꢀđạoꢀluậtꢀnàoꢀnhưꢀthếꢀđượcꢀthông 
qua,ꢀcảꢀởꢀcấpꢀđộꢀtừngꢀbangꢀhayꢀliênꢀbang.ꢀQuảngꢀcáoꢀtiềmꢀthứcꢀbịꢀcấm 
ởꢀnhiềuꢀnước,ꢀbaoꢀgồmꢀAnhꢀvàꢀÚc,ꢀtuyꢀnhiên,ꢀnhưꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀthấy 
sauꢀđây,ꢀlệnhꢀcấmꢀnàyꢀlàꢀkhôngꢀcầnꢀthiết. 

Đóꢀlàꢀchuyệnꢀđãꢀxảyꢀraꢀhồiꢀnửaꢀthếꢀkỷꢀtrước.ꢀKểꢀtừꢀđóꢀđãꢀcóꢀvôꢀsố 
nỗꢀlựcꢀmuốnꢀtáiꢀlậpꢀtácꢀđộngꢀthầnꢀkỳꢀnhưꢀVicaryꢀnhưngꢀtấtꢀcảꢀđều 
khôngꢀthànhꢀcông,ꢀvàꢀhơnꢀ900ꢀnghiênꢀcứuꢀkhoaꢀhọcꢀđãꢀđượcꢀxuấtꢀbản 
vềꢀđềꢀtàiꢀnày.ꢀSauꢀkhiꢀnghiênꢀcứuꢀtườngꢀtậnꢀchủꢀđềꢀnày,ꢀPratkanisꢀvà 
Aronsonꢀđãꢀkếtꢀluậnꢀ‘khôngꢀcóꢀmộtꢀnghiênꢀcứuꢀnàoꢀchứngꢀminh 
nhữngꢀảnhꢀhưởngꢀvềꢀđộngꢀcơꢀhayꢀhànhꢀviꢀnhưꢀlờiꢀtuyênꢀbốꢀcủa 
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nhữngꢀđốiꢀtượngꢀủngꢀhộꢀthuyếtꢀcámꢀdỗꢀbằngꢀtiềmꢀthức’.ꢀRõꢀràng 
trongꢀtrườngꢀhợpꢀnày,ꢀnhữngꢀhuyễnꢀhoặcꢀvàꢀsựꢀháoꢀhứcꢀvềꢀchủꢀđềꢀnày 
đãꢀcheꢀmờꢀthựcꢀtế. 

Nămꢀ1984,ꢀkhiꢀbịꢀđốiꢀchấtꢀtrướcꢀnhữngꢀbằngꢀchứngꢀrànhꢀrànhꢀvề 
quảngꢀcáoꢀtiềmꢀthức,ꢀAamesꢀVicaryꢀthừaꢀnhậnꢀvớiꢀtạpꢀchíꢀAdvertising 
Ageꢀlờiꢀtuyênꢀbốꢀtrướcꢀkiaꢀcủaꢀôngꢀlàꢀtựꢀthêuꢀdệt.ꢀNhưꢀvậy,ꢀquảngꢀcáo 
tiềmꢀthứcꢀmãiꢀvẫnꢀlàꢀmộtꢀhuyễnꢀhoặcꢀmàꢀthôi. 

Nhữngꢀcuốnꢀbăngꢀtự-hoàn-thiện 

Cóꢀthểꢀbạnꢀsẽꢀđặtꢀcâuꢀhỏi,ꢀnếuꢀthậtꢀnhưꢀthếꢀthìꢀgiảiꢀthíchꢀsaoꢀvới 
cácꢀcuốnꢀbăngꢀdạyꢀcáchꢀtựꢀhoànꢀthiệnꢀmình?ꢀNhữngꢀcuốnꢀbăngꢀđược 
choꢀlàꢀchứaꢀnhữngꢀthôngꢀđiệpꢀtiềmꢀthứcꢀgiúpꢀbạnꢀbỏꢀthuốcꢀlá,ꢀxây 
dựngꢀlòngꢀtựꢀtrọng,ꢀv.v..?ꢀNhữngꢀcuốnꢀbăngꢀnàyꢀcũngꢀlàꢀvớꢀvẩnꢀư? 

Cũngꢀnhưꢀthửꢀnghiệmꢀtrênꢀnhữngꢀngườiꢀđangꢀbịꢀđau,ꢀmộtꢀphần 
baꢀsốꢀngườiꢀđượcꢀthửꢀnghiệmꢀcảmꢀthấyꢀhiệuꢀứngꢀgiảmꢀđauꢀtừꢀmột 
viênꢀđường,ꢀnếuꢀhọꢀnghĩꢀđóꢀlàꢀviênꢀthuốcꢀgiảmꢀđauꢀthật.ꢀTươngꢀtự 
nhưꢀthế,ꢀnhữngꢀcuốnꢀbăngꢀtựꢀhoànꢀthiệnꢀcũngꢀsẽꢀcóꢀtácꢀdụngꢀtrênꢀmột 
sốꢀngườiꢀnàoꢀđóꢀbởiꢀvìꢀhọꢀtinꢀrằngꢀnóꢀsẽꢀcóꢀtácꢀdụng.ꢀPratkanisꢀvà 
Aronsonꢀđãꢀchứngꢀminhꢀmộtꢀcáchꢀđầyꢀthuyếtꢀphụcꢀkếtꢀquảꢀnày,ꢀbằng 
cáchꢀđưaꢀchoꢀđốiꢀtượngꢀthửꢀnghiệmꢀnhữngꢀcuốnꢀbăngꢀnhạcꢀcổꢀđiển 
thôngꢀthườngꢀnhưngꢀđượcꢀđánhꢀdấuꢀ‘cuốnꢀbăngꢀtiềmꢀthứcꢀgiúpꢀtăng 
tríꢀnhớ’,ꢀ‘cuốnꢀbăngꢀtiềmꢀthứcꢀgiúpꢀtăngꢀlòngꢀtựꢀtrọng’…ꢀMộtꢀtỉꢀlệꢀlớn 
cácꢀđốiꢀtượngꢀthửꢀnghiệmꢀchoꢀrằngꢀtríꢀnhớꢀhayꢀlòngꢀtựꢀtrọngꢀcủaꢀhọ 
đượcꢀcảiꢀthiệnꢀrõꢀrệtꢀ(tùyꢀtheoꢀhọꢀngheꢀcuốnꢀbăngꢀnào),ꢀnhưngꢀtỉꢀlệꢀlại 
hoànꢀtoànꢀgiốngꢀnhauꢀgiữaꢀhaiꢀtrườngꢀhợpꢀcuốnꢀbăngꢀcóꢀhayꢀkhông 
cóꢀthôngꢀđiệpꢀtiềmꢀthức. 

Nhữngꢀkẻꢀđùaꢀvôꢀý:ꢀhìnhꢀảnhꢀhayꢀtừꢀngữꢀđượcꢀchènꢀvào 

Thếꢀbạnꢀnghĩꢀsaoꢀvềꢀnhữngꢀhìnhꢀảnhꢀhayꢀtừꢀngữꢀnhưꢀ‘tìnhꢀdục’ 
đượcꢀtìmꢀthấyꢀtrongꢀvàiꢀmẩuꢀquảngꢀcáo?ꢀCh;ngꢀlẽꢀchúngꢀkhôngꢀchứng 
minhꢀrằngꢀngườiꢀtaꢀvẫnꢀtiếnꢀhànhꢀquảngꢀcáoꢀtiềmꢀthứcꢀvàꢀhìnhꢀthức 
quảngꢀcáoꢀnàyꢀvẫnꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀđấyꢀư?ꢀChúngꢀch;ngꢀchứngꢀminhꢀđược 
gìꢀcả.ꢀBấtꢀkểꢀnhữngꢀxônꢀxaoꢀhayꢀhoangꢀtưởngꢀtạoꢀraꢀbởiꢀnhữngꢀthể 
loạiꢀsáchꢀnhưꢀSubliminalꢀSeductionꢀ(Quyếnꢀrũꢀtiềmꢀthức)ꢀcủaꢀFilson 
BryanꢀKey,ꢀtôiꢀvẫnꢀtinꢀđóꢀch;ngꢀquaꢀlàꢀnhữngꢀhìnhꢀảnhꢀvôꢀnghĩaꢀnhư 
híꢀhọaꢀđườngꢀphốꢀhayꢀlàꢀnhữngꢀtròꢀđùaꢀvôꢀýꢀcủaꢀngườiꢀthiếtꢀkếꢀtrong 
quảngꢀcáo. 
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CũngꢀgiốngꢀnhưꢀtrườngꢀhợpꢀHirschCeld,ꢀhọaꢀsĩꢀbiếmꢀcủaꢀtờꢀNew 
Yorkerꢀ,ꢀkhiꢀanhꢀnàyꢀgiấuꢀtênꢀconꢀgáiꢀmình,ꢀNina,ꢀtrongꢀtừngꢀbức 
biếmꢀhọaꢀcủaꢀanh.ꢀBạnꢀphảiꢀđểꢀýꢀtìmꢀmớiꢀthấy,ꢀnhưngꢀch:cꢀch:nꢀbức 
nàoꢀcũngꢀcó. 

HầuꢀhếtꢀcácꢀvíꢀdụꢀKeyꢀtríchꢀdẫnꢀđềuꢀnằmꢀtrongꢀquảngꢀcáoꢀinꢀấn. 
Mộtꢀchuyênꢀviênꢀmỹꢀthuậtꢀsẽꢀdễꢀdàngꢀẩnꢀgiấuꢀtrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
củaꢀmìnhꢀmộtꢀhìnhꢀảnhꢀnàoꢀđó,ꢀnhưꢀbiếmꢀhọaꢀvềꢀsếpꢀch;ngꢀhạnꢀmà 
sếpꢀcậuꢀấyꢀđãꢀxemꢀquaꢀđếnꢀtrămꢀlần.ꢀChínhꢀngayꢀgiữaꢀhìnhꢀảnhꢀđám 
đôngꢀtrongꢀposterꢀđó,ꢀlàꢀmộtꢀbiếmꢀhọaꢀcủaꢀôngꢀsếp.ꢀGiốngꢀnhưꢀnhân 
vậtꢀFaldoꢀtrongꢀcácꢀsáchꢀtruyệnꢀthiếuꢀnhi,ꢀhìnhꢀảnhꢀnàyꢀhầuꢀnhưꢀvô 
hìnhꢀ–ꢀchoꢀđếnꢀkhiꢀbạnꢀđểꢀýꢀtìm.ꢀSauꢀmộtꢀtrậnꢀcườiꢀraꢀhồn,ꢀcậuꢀbạn 
tôiꢀb:tꢀtôiꢀthềꢀgiữꢀimꢀlặng.ꢀNhữngꢀchuyệnꢀnhưꢀthếꢀnàyꢀthườngꢀítꢀkhiꢀbị 
phátꢀhiện.ꢀTờꢀLondonꢀDailyꢀMirrorꢀ,ꢀvốnꢀmộtꢀthờiꢀnằmꢀtrongꢀtayꢀcủa 
nhàꢀtàiꢀphiệtꢀtruyềnꢀthôngꢀkhétꢀtiếngꢀRobertꢀMaxwell,ꢀtừngꢀđăngꢀtải 
mộtꢀtruyệnꢀtranhꢀtrongꢀđóꢀngườiꢀhọaꢀsĩꢀlénꢀviếtꢀchữꢀ‘G**kꢀMaxwell’ 
(mộtꢀcâuꢀchửiꢀMaxwell)ꢀnhỏꢀxíuꢀcạnhꢀnhữngꢀnétꢀvẽꢀnguệchꢀngoạc. 

Khiꢀchữꢀ‘tìnhꢀdục’ꢀđượcꢀphátꢀhiệnꢀẩnꢀtrongꢀbóngꢀnhữngꢀviênꢀđá 
trongꢀquảngꢀcáoꢀrượuꢀginꢀGillbey,ꢀrấtꢀcóꢀthểꢀ(màꢀcũngꢀcóꢀthểꢀkhông)ꢀlà 
ngườiꢀchuyênꢀviênꢀmỹꢀthuậtꢀmuốnꢀtrêuꢀsếpꢀhayꢀkháchꢀhàngꢀcủaꢀmình, 
hayꢀchỉꢀđơnꢀgiảnꢀlàꢀmuốnꢀthửꢀcoiꢀcóꢀaiꢀphátꢀhiệnꢀraꢀkhông.ꢀTuyꢀnhiên, 
nhữngꢀtrườngꢀhợpꢀnhưꢀthếꢀđãꢀtiếpꢀtayꢀchoꢀnhữngꢀkẻꢀtheoꢀthuyếtꢀâm 
mưuꢀdiễnꢀgiảiꢀnhữngꢀhìnhꢀảnhꢀhayꢀcâuꢀchữꢀđóꢀlàꢀminhꢀchứngꢀchoꢀviệc 
quảngꢀcáoꢀtiềmꢀthứcꢀđangꢀsờꢀsờꢀdiễnꢀraꢀvàꢀch:cꢀch:nꢀđangꢀrùꢀquến 
chúngꢀtaꢀmàꢀchúngꢀtaꢀhoànꢀtoànꢀkhôngꢀhayꢀbiết. 

Vìꢀsaoꢀđiềuꢀhuyễnꢀhoặcꢀvềꢀtiềmꢀthứcꢀnàyꢀlạiꢀbénꢀrễ? 

Nếuꢀnhưꢀquảngꢀcáoꢀtiềmꢀthứcꢀthựcꢀsựꢀlàꢀchuyệnꢀhoangꢀđường, 
làmꢀsaoꢀnóꢀcóꢀthểꢀtồnꢀtạiꢀlâuꢀđếnꢀthế? 

Mộtꢀtrongꢀnhữngꢀlýꢀdoꢀlàꢀcácꢀnhàꢀlậpꢀphápꢀcácꢀnướcꢀđãꢀquáꢀnóng 
vộiꢀtrongꢀviệcꢀcấmꢀđoánꢀnó.ꢀChínhꢀvìꢀcấmꢀđoánꢀmàꢀhọꢀđãꢀvôꢀtìnhꢀcông 
nhậnꢀniềmꢀtinꢀkhôngꢀcănꢀcứꢀvềꢀsứcꢀmạnhꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀtiềmꢀthức. 
Việcꢀđòiꢀhỏiꢀphápꢀluậtꢀđểꢀcấmꢀđoánꢀhìnhꢀthứcꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀđãꢀđặt 
trướcꢀmặtꢀlịchꢀsửꢀmộtꢀbằngꢀchứngꢀhiểnꢀnhiênꢀđâyꢀlàꢀmộtꢀmốiꢀđeꢀdọa 
thựcꢀsự.ꢀChínhꢀđiềuꢀđóꢀđãꢀlộngꢀkhungꢀvàꢀduyꢀtrìꢀchuyệnꢀhoangꢀđường 
nàyꢀtheoꢀnămꢀtháng. 

Mộtꢀnguyênꢀnhânꢀnữaꢀlàꢀđiềuꢀhuyễnꢀhoặcꢀnàyꢀkhớpꢀvớiꢀhìnhꢀảnh 
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vềꢀquảngꢀcáoꢀmàꢀcảꢀgiớiꢀquảngꢀcáoꢀvẽꢀnên.ꢀNhưꢀđãꢀthấyꢀởꢀChươngꢀ1, 
ngườiꢀtaꢀtinꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀsứcꢀảnhꢀhưởngꢀtoꢀlớnꢀhơnꢀthựcꢀtế.ꢀMột 
khiꢀchúngꢀtaꢀquyꢀđổꢀnhữngꢀquyềnꢀnăngꢀnhưꢀphápꢀsưꢀvàoꢀtayꢀcácꢀcông 
tyꢀquảngꢀcáo,ꢀchúngꢀtaꢀtiếnꢀmộtꢀbướcꢀtớiꢀviệcꢀcôngꢀnhậnꢀhọꢀcóꢀmột 
quyềnꢀnăngꢀtươngꢀtựꢀthờiꢀhiệnꢀđại:ꢀquyềnꢀnăngꢀthuyếtꢀphụcꢀchúngꢀta 
quaꢀtiềmꢀthức. 

Giớiꢀtruyềnꢀthôngꢀcũngꢀgópꢀphầnꢀvàoꢀviệcꢀcổꢀxúyꢀniềmꢀtinꢀnày.ꢀSự 
huyềnꢀbíꢀlàmꢀnênꢀbàiꢀbáoꢀhay,ꢀlôiꢀcuốnꢀnhiềuꢀđộcꢀgiả.ꢀQuảngꢀcáoꢀtiềm 
thứcꢀcũngꢀđánhꢀvàoꢀthểꢀloạiꢀhuyềnꢀbíꢀnhưꢀnhữngꢀchươngꢀtrìnhꢀtruyền 
hìnhꢀHeroesꢀ,ꢀTheꢀX-FilesꢀhayꢀRipley’sꢀBelieveꢀItꢀorꢀNotꢀ. 

Nhưngꢀch;ngꢀlẽꢀchuyệnꢀđơnꢀgiảnꢀlàꢀthế?ꢀTấtꢀcảꢀchỉꢀlàꢀhuyễnꢀhoặc, 
hoangꢀđường,ꢀlầmꢀlẫn?ꢀKhông.ꢀCònꢀmộtꢀlýꢀdoꢀquanꢀtrọngꢀnữaꢀkhiến 
niềmꢀtinꢀvềꢀquảngꢀcáoꢀtiềmꢀthứcꢀlạiꢀtồnꢀtạiꢀlâuꢀđếnꢀthế.ꢀKhôngꢀhẳnꢀlà 
nóꢀhoànꢀtoànꢀkhôngꢀcóꢀtácꢀdụng.ꢀMộtꢀvậnꢀđộngꢀviênꢀnhảyꢀcaoꢀcóꢀthể 
nhảyꢀcaoꢀđếnꢀ9m,ꢀnhưngꢀkhôngꢀcóꢀnghĩaꢀlàꢀconꢀngườiꢀbiếtꢀbay.ꢀCó 
nhữngꢀgiớiꢀhạnꢀvềꢀmứcꢀnhảyꢀcaoꢀcủaꢀconꢀngườiꢀmàꢀkhôngꢀdụngꢀcụꢀhỗ 
trợ.ꢀTươngꢀtựꢀnhưꢀthế,ꢀnhưꢀchươngꢀtrướcꢀcủaꢀsáchꢀnàyꢀđãꢀđềꢀcập, 
chúngꢀtaꢀvẫnꢀcóꢀthểꢀhọcꢀđượcꢀmàꢀbảnꢀthânꢀhoànꢀtoànꢀkhôngꢀnhận 
thứcꢀ–ꢀnhưngꢀchỉꢀtớiꢀmộtꢀmứcꢀđộꢀnàoꢀđóꢀmàꢀthôi. 

Rõꢀràngꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀbịꢀảnhꢀhưởngꢀngoàiꢀnhậnꢀthức,ꢀnhưng 

nhưꢀnhữngꢀchươngꢀtrướcꢀđãꢀnói,ꢀkhôngꢀcóꢀgìꢀđặcꢀbiệtꢀhayꢀxấuꢀxaꢀhoặc 
gạtꢀgẫmꢀvềꢀđiềuꢀđóꢀcả.ꢀTừꢀthựcꢀtếꢀnàyꢀđếnꢀviệcꢀtinꢀvàoꢀsứcꢀmạnhꢀđiều 
khiểnꢀtâmꢀtríꢀconꢀngườiꢀquaꢀquảngꢀcáoꢀtiềmꢀthứcꢀlàꢀcảꢀmộtꢀbướcꢀnhảy 
xaꢀvờiꢀvợi.ꢀĐúngꢀlàꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀhọcꢀngoàiꢀnhậnꢀthức,ꢀnhưng 
khôngꢀcóꢀnghĩaꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀđangꢀthaoꢀtúngꢀtoànꢀthểꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀta. 
Conꢀngườiꢀcóꢀthểꢀnhảyꢀcaoꢀđếnꢀ9mꢀ–ꢀnhưngꢀbiếtꢀbayꢀlạiꢀlàꢀchuyện 
khác. 

Nhữngꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀviệcꢀhọcꢀngoàiꢀnhậnꢀthứcꢀcóꢀchứaꢀtíꢀtiꢀsựꢀthật. 
Nhữngꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀquảngꢀcáoꢀtiềmꢀthứcꢀbịꢀthổiꢀphồngꢀquáꢀđángꢀđến 
mứcꢀchúngꢀbópꢀméoꢀsựꢀthậtꢀvềꢀhọcꢀngoàiꢀnhậnꢀthức.ꢀQuảngꢀcáo 
thườngꢀgâyꢀảnhꢀhưởngꢀmàꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀthểꢀnàoꢀtheoꢀdõiꢀquáꢀtrình 
ảnhꢀhưởng.ꢀCh;ngꢀnhấtꢀthiếtꢀphảiꢀcóꢀnhữngꢀthôngꢀđiệpꢀtiềmꢀthứcꢀtrên 
TVꢀhayꢀmànꢀảnhꢀrộng.ꢀQuáꢀtrìnhꢀnàyꢀdiễnꢀraꢀtựꢀnhiên.ꢀĐóꢀchínhꢀlà 
bảnꢀchấtꢀcủaꢀtruyềnꢀthôngꢀđòiꢀhỏiꢀítꢀsuyꢀnghĩ. 

Baꢀmươiꢀnămꢀsauꢀ–ꢀsauꢀhàngꢀloạtꢀnghiênꢀcứu 
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Hãyꢀthửꢀnhìnꢀlạiꢀnhữngꢀlờiꢀtuyênꢀbốꢀtrênꢀsauꢀnửaꢀthếꢀkỷꢀ-ꢀsauꢀvô 
vànꢀnghiênꢀcứuꢀkhoaꢀhọcꢀvềꢀnãoꢀngườiꢀđượcꢀtíchꢀlũyꢀtừꢀđóꢀđếnꢀnay. 

Kháiꢀniệmꢀquảngꢀcáoꢀtiềmꢀthứcꢀđượcꢀdựaꢀtrênꢀquanꢀđiểmꢀcho 
rằngꢀnhậnꢀthứcꢀlàꢀkháiꢀniệmꢀchỉꢀcóꢀ9ꢀcấpꢀđộꢀ-ꢀcóꢀhoặcꢀkhông.ꢀNghĩaꢀlà 
hoặcꢀlàꢀchúngꢀtaꢀnhậnꢀthứcꢀđượcꢀđiềuꢀgìꢀđó,ꢀhoặcꢀlàꢀchúngꢀtaꢀkhông 
nhậnꢀthứcꢀvềꢀnó.ꢀĐiềuꢀnàyꢀđãꢀđượcꢀchứngꢀminhꢀlàꢀkhôngꢀđúng. 
Nhữngꢀnghiênꢀcứuꢀvềꢀđềꢀtàiꢀtâmꢀlýꢀnhậnꢀthứcꢀtrongꢀ@5ꢀnămꢀquaꢀđã 
chứngꢀminhꢀrằngꢀnhậnꢀthứcꢀlàꢀmộtꢀkháiꢀniệmꢀcóꢀchiaꢀhạngꢀbậc,ꢀchứ 
khôngꢀphảiꢀlàꢀkháiꢀniệmꢀlưỡngꢀphân.ꢀĐóꢀlàꢀkháiꢀniệmꢀchiaꢀtheoꢀcấp 
độ. 

Đểꢀminhꢀhọa,ꢀtôiꢀxinꢀmạnꢀphépꢀhướngꢀsựꢀchúꢀýꢀcủaꢀbạnꢀvào 

nhữngꢀâmꢀthanhꢀxungꢀquanhꢀbạnꢀngayꢀbâyꢀgiờ.ꢀBạnꢀngheꢀthấyꢀgì?ꢀBạn 
cóꢀnhậnꢀthứcꢀđượcꢀnhữngꢀâmꢀthanhꢀđóꢀtrướcꢀkhiꢀtôiꢀđềꢀnghịꢀbạnꢀchú 
ý?ꢀCóꢀlẽꢀlàꢀkhông.ꢀNguyênꢀdoꢀlàꢀvấnꢀđềꢀcấpꢀđộꢀcủaꢀnhậnꢀthức.ꢀBạn 
khôngꢀđểꢀýꢀđếnꢀnhữngꢀâmꢀthanhꢀđó,ꢀnhưngꢀkhôngꢀcóꢀnghĩaꢀlàꢀnhững 
âmꢀthanhꢀnàyꢀ‘thuộcꢀvềꢀtiềmꢀthức’ꢀtheoꢀnghĩaꢀbạnꢀkhôngꢀthểꢀnghe 
đượcꢀchúng. 

Mộtꢀcáchꢀhữuꢀdụngꢀhơnꢀđểꢀtiếpꢀcậnꢀvấnꢀđềꢀnàyꢀlàꢀđộꢀsâuꢀvềꢀquá 
trìnhꢀtưꢀduyꢀcủaꢀtâmꢀtrí.ꢀThayꢀvìꢀ‘tiềmꢀthức’,ꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀdùng 
nhữngꢀthuậtꢀngữꢀnhưꢀ‘ngoạiꢀbiên’,ꢀ‘nông’,ꢀhayꢀ‘quáꢀtrìnhꢀtưꢀduy 
ngầm’. 

Logicꢀvàꢀphiꢀlogicꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀtiềmꢀthức 

Kháiꢀniệmꢀquảngꢀcáoꢀtiềmꢀthứcꢀđượcꢀdựaꢀtrênꢀkháiꢀniệmꢀvềꢀmột 
ngưỡngꢀgiớiꢀhạn.ꢀTiềmꢀthứcꢀnghĩaꢀlàꢀ‘dướiꢀmứcꢀhayꢀdướiꢀngưỡng’. 
Đâyꢀđượcꢀchoꢀlàꢀmộtꢀđiểmꢀcốꢀđịnhꢀmàꢀdướiꢀđiểmꢀnàyꢀlàꢀkhôngꢀcó 
nhậnꢀthức.ꢀ‘Mức’ꢀchỉꢀlàꢀmộtꢀtênꢀgọiꢀkhácꢀcủaꢀ‘ngưỡng’ꢀmàꢀthôi. 

Chúngꢀtaꢀđãꢀbiết,ꢀđốiꢀvớiꢀâmꢀthanh,ꢀchóꢀcóꢀ‘ngưỡng’ꢀthấpꢀhơnꢀcon 
người.ꢀChúngꢀcóꢀthểꢀngheꢀnhữngꢀâmꢀthanhꢀmàꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀthể. 
Đâyꢀchínhꢀlàꢀnguyênꢀlýꢀcủaꢀcòiꢀgọiꢀchó. 

Khiꢀchúngꢀtaꢀkiểmꢀtraꢀthínhꢀgiác,ꢀđộꢀlớnꢀcủaꢀâmꢀthanhꢀđượcꢀtăng 
dần,ꢀchoꢀđếnꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀraꢀhiệuꢀvớiꢀbácꢀsĩꢀlàꢀchúngꢀtaꢀngheꢀđượcꢀâm 
thanhꢀđó.ꢀĐâyꢀlàꢀngưỡngꢀdưới,ꢀkhiꢀâmꢀthanhꢀbướcꢀvàoꢀtầmꢀnhậnꢀthức 
củaꢀchúngꢀta.ꢀNguyênꢀlýꢀnàyꢀcũngꢀđúngꢀvớiꢀhìnhꢀảnh.ꢀNếuꢀmộtꢀchữ 
đượcꢀlóeꢀlênꢀmànꢀhìnhꢀtrongꢀ50ꢀmiligiây,ꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀkhôngꢀnhận 
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thứcꢀđượcꢀnó.ꢀNếuꢀthờiꢀgianꢀlưuꢀlạiꢀtrênꢀmànꢀhìnhꢀcàngꢀtăngꢀthìꢀđến 
mộtꢀlúc,ꢀchữꢀđóꢀsẽꢀbướcꢀvàoꢀtầmꢀnhậnꢀthứcꢀcủaꢀchúngꢀta. 

Quảngꢀcáoꢀtiềmꢀthứcꢀthườngꢀdiễnꢀraꢀvớiꢀcườngꢀđộꢀngayꢀsátꢀdưới 
ngưỡngꢀnhậnꢀthức.ꢀNếuꢀthấpꢀquáꢀsoꢀvớiꢀngưỡngꢀnhậnꢀthứcꢀthìꢀch:c 
ch:nꢀkhôngꢀhiệuꢀquả.ꢀVềꢀlýꢀthuyết,ꢀcườngꢀđộꢀxuấtꢀhiệnꢀphảiꢀđủꢀlâuꢀđể 
ngườiꢀtaꢀtiếpꢀnhậnꢀđượcꢀthôngꢀđiệpꢀmộtꢀcáchꢀvôꢀthức,ꢀnhưngꢀphảiꢀđủ 
nhanhꢀđểꢀngườiꢀtaꢀkhôngꢀnhậnꢀthứcꢀđượcꢀđiềuꢀđó.ꢀNghiênꢀcứuꢀcho 
thấy,ꢀthựcꢀtếꢀkhôngꢀcóꢀmộtꢀngưỡngꢀtuyệtꢀđốiꢀmàꢀdướiꢀnóꢀchúngꢀta 
khôngꢀnhậnꢀthứcꢀđượcꢀgì,ꢀvàꢀtrênꢀnóꢀchúngꢀtaꢀluônꢀcóꢀnhậnꢀthức.ꢀ(Ví 
dụ,ꢀkhiꢀđói,ꢀchúngꢀtaꢀnhậnꢀthứcꢀnhữngꢀtừꢀngữꢀliênꢀquanꢀđếnꢀmónꢀăn 
nhanhꢀhơnꢀh;nꢀsoꢀvớiꢀnhữngꢀtừꢀkhôngꢀliênꢀquanꢀmónꢀăn.ꢀNgưỡng 
củaꢀnhữngꢀtừꢀnàyꢀsẽꢀthấpꢀhơnꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀđóiꢀvàꢀcaoꢀhơnꢀkhiꢀchúng 
taꢀđãꢀănꢀno). 

Doꢀvậy,ꢀngưỡngꢀcủaꢀcùngꢀmộtꢀngườiꢀcóꢀthểꢀkhácꢀnhauꢀtừngꢀngày, 
thậmꢀchíꢀtừngꢀgiờ.ꢀĐiềuꢀđóꢀlàꢀdoꢀcóꢀnhữngꢀlúcꢀchúngꢀtaꢀtỉnhꢀtáoꢀhơn 
nhữngꢀlúcꢀkhác.ꢀNgưỡngꢀcũngꢀkhácꢀnhauꢀtùyꢀvàoꢀđộꢀmệtꢀmỏi,ꢀthiếu 
ngủꢀhayꢀcácꢀchấtꢀkíchꢀthíchꢀnhưꢀrượuꢀvàꢀcaCein.ꢀVàꢀngưỡngꢀcủaꢀngười 
nàyꢀhoànꢀtoànꢀkhácꢀngưỡngꢀcủaꢀngườiꢀkhác. 

Vìꢀthếꢀđốiꢀvớiꢀnhàꢀquảngꢀcáo,ꢀviệcꢀluônꢀluônꢀđặtꢀmộtꢀthôngꢀđiệp 
quảngꢀcáoꢀchínhꢀxácꢀởꢀngưỡngꢀhayꢀngayꢀdướiꢀngưỡngꢀlàꢀđiềuꢀhầu 
nhưꢀkhôngꢀthể.ꢀCácꢀnhàꢀtâmꢀlýꢀhọcꢀnayꢀđãꢀtáiꢀđịnhꢀnghĩaꢀngưỡng 
nhậnꢀthứcꢀtheoꢀhướngꢀxácꢀsuất,ꢀhơnꢀlàꢀtuyệtꢀđốiꢀ–ꢀđịnhꢀnghĩaꢀlàꢀthời 
gianꢀtiếpꢀxúcꢀvớiꢀmộtꢀtừꢀvừaꢀđủꢀđểꢀmộtꢀđốiꢀtượngꢀnghiênꢀcứuꢀcóꢀthể 
nhậnꢀraꢀtừꢀđóꢀtrongꢀ½ꢀsốꢀlầnꢀthửꢀnghiệm.ꢀĐểꢀđượcꢀmọiꢀngườiꢀbiết 
đến,ꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀcầnꢀphảiꢀđượcꢀtrưngꢀraꢀtrongꢀmộtꢀthờiꢀgian 
tươngꢀđốiꢀdài.ꢀNhưngꢀđiềuꢀnàyꢀlạiꢀđặtꢀthôngꢀđiệpꢀđóꢀtrênꢀngưỡngꢀcủa 
nhiềuꢀngười,ꢀnghĩaꢀlàꢀthôngꢀđiệpꢀnàyꢀkhôngꢀthểꢀgọiꢀlàꢀthôngꢀđiệpꢀtiềm 
thứcꢀnữa.ꢀQuảngꢀcáoꢀtiềmꢀthứcꢀnhưꢀđịnhꢀnghĩaꢀbanꢀđầu,ꢀdoꢀvậy,ꢀmãi 
làꢀđiềuꢀhoangꢀđườngꢀmàꢀthôi. 

Nhậnꢀthứcꢀvàꢀsựꢀchúꢀý:ꢀnhữngꢀgiớiꢀhạnꢀvềꢀkhảꢀnăngꢀcon 

người 

Sựꢀchúꢀýꢀkhôngꢀphảiꢀlàꢀmộtꢀkháiꢀniệmꢀđượcꢀcảꢀhayꢀmấtꢀcả.ꢀDù 
nhiềuꢀngườiꢀcóꢀthểꢀđồngꢀthờiꢀchúꢀýꢀđếnꢀnhiềuꢀthứ,ꢀkhôngꢀcóꢀnghĩaꢀlà 
khôngꢀcóꢀgiớiꢀhạn.ꢀNhữngꢀnghiênꢀcứuꢀtâmꢀlýꢀchoꢀthấyꢀchúngꢀtaꢀphân 
bổꢀsựꢀchúꢀýꢀvàoꢀcàngꢀnhiềuꢀthứꢀthìꢀsựꢀtưꢀduyꢀđầuꢀócꢀvềꢀtừngꢀthứꢀcàng 
ítꢀđi. 
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Nhữngꢀthíꢀnghiệmꢀtâmꢀlýꢀvềꢀsựꢀphânꢀtánꢀchúꢀýꢀchoꢀthấyꢀcóꢀnhững 
giớiꢀhạnꢀthựcꢀsựꢀvềꢀkhảꢀnăngꢀtậpꢀtrungꢀcủaꢀconꢀngười,ꢀkhiꢀcóꢀrất 
nhiềuꢀsựꢀvậtꢀhoặcꢀsựꢀviệcꢀtrongꢀmôiꢀtrườngꢀxungꢀquanhꢀđangꢀtranh 
nhauꢀsựꢀchúꢀýꢀcủaꢀchúngꢀta.ꢀDꢀmộtꢀthờiꢀđiểm,ꢀchúngꢀtaꢀchỉꢀcóꢀmộtꢀkhả 
năngꢀtưꢀduyꢀđầuꢀócꢀnhấtꢀđịnh.ꢀVìꢀthế,ꢀcóꢀsựꢀvật/sựꢀviệcꢀđượcꢀtưꢀduy 
hờiꢀhợt,ꢀhayꢀtưꢀduyꢀngầm.ꢀVàꢀcóꢀsựꢀvật/sựꢀviệcꢀkhácꢀthìꢀđượcꢀtưꢀduy 
sâu,ꢀhayꢀtưꢀduyꢀrõꢀràng.ꢀ<ungꢀquanhꢀtaꢀcóꢀquáꢀnhiềuꢀthứꢀnênꢀkhông 
thểꢀtưꢀduyꢀtấtꢀcảꢀvớiꢀmộtꢀmứcꢀđộꢀkỹꢀcàngꢀnhưꢀnhau. 

Điềuꢀthúꢀvịꢀlàꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀcàngꢀchúꢀýꢀđếnꢀviệcꢀgì,ꢀvềꢀsauꢀchúngꢀta 
càngꢀdễꢀnhớꢀlạiꢀviệcꢀđó.ꢀVíꢀdụ,ꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀvừaꢀláiꢀxeꢀvừaꢀtròꢀchuyện 
quaꢀđiệnꢀthoạiꢀ(đàmꢀthoạiꢀrảnhꢀtay),ꢀnghiênꢀcứuꢀvềꢀkhảꢀnăngꢀquanꢀsát 
choꢀthấyꢀdùꢀchúngꢀtaꢀcóꢀnhìnꢀth;ngꢀvàoꢀsựꢀvậtꢀgì,ꢀchúngꢀtaꢀcũngꢀhiếm 
khiꢀnhớꢀlàꢀđãꢀthấyꢀchúng. 

VậyꢀđiềuꢀgìꢀsẽꢀxảyꢀraꢀtrênꢀđàiꢀphátꢀthanhꢀhayꢀTV,ꢀkhiꢀmộtꢀphầnꢀsự 
chúꢀýꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀbịꢀhướngꢀraꢀkhỏiꢀmẩuꢀquảngꢀcáo?ꢀĐiềuꢀgìꢀsẽꢀxảyꢀra 
khiꢀchúngꢀtaꢀhầuꢀnhưꢀkhôngꢀđểꢀýꢀsựꢀcóꢀmặtꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđó? 
Đểꢀtrảꢀlờiꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀnày,ꢀchoꢀphépꢀtôiꢀđưaꢀbạnꢀvàoꢀthếꢀgiớiꢀlyꢀkỳ 
củaꢀcácꢀnhàꢀtâmꢀlýꢀthựcꢀnghiệmꢀvàꢀgiớiꢀthiệuꢀthíꢀnghiệmꢀ‘sựꢀchúꢀýꢀbị 
phânꢀtán’. 

Sựꢀchúꢀrꢀphânꢀoán 

Nhữngꢀthíꢀnghiệmꢀvềꢀsựꢀphânꢀtánꢀthínhꢀgiácꢀthoạtꢀngheꢀthìꢀgiống 
mộtꢀhìnhꢀthứcꢀtraꢀtấnꢀchậm.ꢀCácꢀnhàꢀtâmꢀlýꢀchoꢀđốiꢀtượngꢀthíꢀnghiệm 
ngheꢀbằngꢀtaiꢀngheꢀđồngꢀthờiꢀhaiꢀcâuꢀchuyệnꢀ(hayꢀhaiꢀmẩuꢀquảngꢀcáo) 
– ꢀmộtꢀbằngꢀtaiꢀtráiꢀvàꢀmộtꢀbằngꢀtaiꢀphải.ꢀ(Cácꢀnhàꢀtâmꢀlýꢀthựcꢀnghiệm 
dùngꢀhaiꢀcâuꢀchuyện,ꢀtrongꢀkhiꢀcácꢀnhàꢀtâmꢀlýꢀmarketingꢀdùngꢀhai 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀradio.) 

Ngayꢀsauꢀđó,ꢀcácꢀđốiꢀtượngꢀđượcꢀkiểmꢀtraꢀnhữngꢀgìꢀhọꢀnhớꢀđược. 
Nhưꢀdựꢀđoán,ꢀhọꢀchỉꢀnhớꢀmộtꢀphầnꢀnhữngꢀgìꢀđãꢀngheꢀvàꢀthườngꢀcó 
sựꢀnhầmꢀlẫnꢀxáoꢀtrộnꢀgiữaꢀnhữngꢀgìꢀngheꢀquaꢀtaiꢀphảiꢀvàꢀnhữngꢀgì 
ngheꢀquaꢀtaiꢀtrái.ꢀSoꢀvớiꢀnhữngꢀđốiꢀtượngꢀngheꢀtuầnꢀtựꢀhaiꢀcâu 
chuyện,ꢀhọꢀnhớꢀítꢀhơnꢀh;n,ꢀvàꢀnhữngꢀgìꢀhọꢀnhớꢀcũngꢀnhầmꢀlẫnꢀnhiều 
hơnꢀh;n.ꢀRõꢀràng,ꢀsựꢀcạnhꢀtranhꢀgiữaꢀnhữngꢀtácꢀnhânꢀkíchꢀthíchꢀđồng 
thờiꢀsẽꢀlàmꢀgiảmꢀmứcꢀđộꢀghiꢀnhớ. 

Đâyꢀkhôngꢀphảiꢀlàꢀkếtꢀluậnꢀbấtꢀngờ.ꢀĐóꢀlàꢀlýꢀdoꢀphầnꢀlớnꢀchúngꢀta 
ítꢀhọcꢀgiỏiꢀởꢀtrường;ꢀlýꢀdoꢀquảngꢀcáoꢀTVꢀphảiꢀthúꢀvịꢀvàꢀvồꢀvậpꢀ–ꢀđể 
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vượtꢀlênꢀvàꢀlôiꢀkéoꢀsựꢀchúꢀýꢀcủaꢀchúngꢀta,ꢀđặcꢀbiệtꢀlàꢀtrongꢀnhững 
ngànhꢀhàngꢀđòiꢀhỏiꢀítꢀsuyꢀnghĩ. 

Lựaꢀchọnꢀsựꢀvậoꢀđểꢀchúꢀr:ꢀoưꢀdtqꢀcóꢀchọnꢀlọc 

Chúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀlựaꢀchọnꢀsựꢀvậtꢀmìnhꢀchúꢀýꢀvàꢀtưꢀduyꢀsâuꢀsựꢀvật 
đó.ꢀTácꢀnhânꢀkíchꢀthíchꢀcàngꢀthúꢀvịꢀthìꢀchúngꢀtaꢀcàngꢀchúꢀýꢀvàꢀcàngꢀghi 
nhớꢀnhiềuꢀhơnꢀ–ꢀnóiꢀcáchꢀkhác,ꢀsựꢀvậtꢀđóꢀcóꢀtácꢀđộngꢀmạnhꢀhơn. 

Điềuꢀgìꢀsẽꢀxảyꢀraꢀnếuꢀnhàꢀtâmꢀlýꢀyêuꢀcầuꢀđốiꢀtượngꢀthíꢀnghiệmꢀvừa 
ngheꢀhaiꢀcâuꢀchuyệnꢀbằngꢀhaiꢀtai,ꢀvừaꢀlặpꢀlạiꢀthànhꢀlờiꢀnhữngꢀgìꢀhọ 
ngheꢀbằngꢀmộtꢀtai?ꢀBằngꢀcáchꢀnày,ꢀnhàꢀtâmꢀlýꢀđãꢀkhiếnꢀđốiꢀtượngꢀtập 
trungꢀnhiềuꢀsựꢀchúꢀýꢀhơnꢀ(vàꢀtưꢀduyꢀsâuꢀhơn)ꢀvềꢀthôngꢀđiệpꢀđược 
truyềnꢀtảiꢀquaꢀmộtꢀbênꢀtai.ꢀNếuꢀnhàꢀtâmꢀlýꢀhỏiꢀvềꢀnhữngꢀgìꢀghiꢀnhớ 
đượcꢀthìꢀsao?ꢀTấtꢀnhiênꢀvớiꢀbênꢀtaiꢀcóꢀsựꢀlặpꢀlại,ꢀmứcꢀđộꢀghiꢀnhớꢀrất 
cao.ꢀĐiềuꢀnàyꢀchứngꢀminhꢀnếuꢀsựꢀchúꢀýꢀcàngꢀcao,ꢀtưꢀduyꢀcàngꢀsâuꢀthì 
độꢀghiꢀnhớꢀsẽꢀcàngꢀcao. 

Nhưngꢀkhiꢀnhàꢀtâmꢀlýꢀkiểmꢀtraꢀđộꢀghiꢀnhớꢀvềꢀthôngꢀđiệpꢀtruyền 
tảiꢀquaꢀtaiꢀkhôngꢀcóꢀsựꢀlặpꢀlạiꢀthànhꢀlời,ꢀkếtꢀquảꢀlàꢀbằngꢀkhông.ꢀĐối 
tượngꢀthíꢀnghiệmꢀkhôngꢀnhớꢀđượcꢀgìꢀ–ꢀnhưꢀthểꢀhọꢀchưaꢀtừngꢀnghe 
thôngꢀđiệpꢀtruyềnꢀtảiꢀquaꢀtaiꢀđó.ꢀ(Mứcꢀđộꢀghiꢀnhớꢀkémꢀcủaꢀcácꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀradioꢀphảnꢀánhꢀhiệnꢀtượngꢀnày).ꢀNhưngꢀnếuꢀđốiꢀtượng 
khôngꢀthểꢀghiꢀnhớꢀthôngꢀđiệpꢀnày,ꢀliệuꢀcóꢀphảiꢀnóꢀch;ngꢀcóꢀtácꢀđộng 
gìꢀlênꢀhọ?ꢀKhôngꢀh;nꢀthế. 

Nhữngꢀnghiênꢀcứuꢀchuyênꢀsâuꢀcủaꢀthíꢀnghiệmꢀ‘sựꢀchúꢀýꢀphânꢀtán’ 
đãꢀhéꢀlộꢀrằngꢀvẫnꢀcóꢀmộtꢀmứcꢀđộꢀtưꢀduy,ꢀdùꢀrấtꢀnhỏ,ꢀdiễnꢀraꢀtrongꢀđầu 
chúngꢀta,ꢀởꢀmứcꢀđộꢀnhậnꢀthứcꢀrấtꢀthấp.ꢀTrongꢀthíꢀnghiệmꢀnày,ꢀnhà 
tâmꢀlýꢀđãꢀng:tꢀlờiꢀđốiꢀtượngꢀthíꢀnghiệmꢀkhiꢀhọꢀđangꢀlặpꢀlạiꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀngheꢀquaꢀmộtꢀtaiꢀvàꢀhỏiꢀhọꢀđãꢀngheꢀđượcꢀgìꢀquaꢀtaiꢀkia, 
trongꢀ1-9ꢀgiâyꢀvừaꢀqua?ꢀNgạcꢀnhiênꢀthay,ꢀđốiꢀtượngꢀnghiênꢀcứuꢀcóꢀthể 
nhớꢀnhữngꢀgìꢀđãꢀngheꢀtrongꢀ1-9ꢀgiâyꢀtrướcꢀquaꢀtaiꢀkhôngꢀlặpꢀlại. 
Tuyệtꢀvời!ꢀKỳꢀdiệu,ꢀđúngꢀkhông?ꢀĐặcꢀbiệtꢀlàꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀđãꢀkếtꢀluận 
từꢀthíꢀnghiệmꢀtrướcꢀlàꢀ@0ꢀgiâyꢀsauꢀkhiꢀthíꢀnghiệmꢀkếtꢀthúc,ꢀđốiꢀtượng 
sẽꢀkhôngꢀnhớꢀđượcꢀgìꢀvềꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđó. 

Vìꢀthế,ꢀtuyꢀkhôngꢀđượcꢀghiꢀnhớꢀsauꢀđó,ꢀnhưngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvẫn 
đượcꢀnãoꢀbộꢀtưꢀduy,ꢀdùꢀvớiꢀmứcꢀchúꢀýꢀrấtꢀthấp. 

Lựaꢀchọnꢀsựꢀvậoꢀđểꢀkhôngꢀchúꢀr:ꢀoưꢀdtqꢀhờpꢀhợt 
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Vấnꢀđềꢀlàꢀnhữngꢀthôngꢀđiệpꢀkhôngꢀđượcꢀchúꢀýꢀkhôngꢀđượcꢀchúng 
taꢀtưꢀduyꢀđủꢀsâu.ꢀChúngꢀtaꢀkhóꢀmàꢀnhớꢀlạiꢀnộiꢀdungꢀthôngꢀđiệpꢀđóꢀsau 
vàiꢀgiây,ꢀtrừꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀbuộcꢀphảiꢀtưꢀduyꢀsâuꢀhơnꢀvìꢀbịꢀhướngꢀsựꢀchú 
ýꢀvàoꢀthôngꢀđiệpꢀđóꢀhayꢀvìꢀsựꢀlặpꢀlại. 

Cóꢀvẻꢀnhưꢀcầnꢀmộtꢀmứcꢀchúꢀýꢀtốiꢀthiểuꢀnàoꢀđóꢀthìꢀchúngꢀtaꢀmới 
nhậnꢀthứcꢀđượcꢀvàꢀtừꢀđóꢀgợiꢀnhớꢀđượcꢀvềꢀmộtꢀsựꢀvật.ꢀKhiꢀđọcꢀbáoꢀhay 
tạpꢀchíꢀmàꢀlướtꢀquaꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀhiếmꢀkhiꢀnàoꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthể 
nhậnꢀraꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀvềꢀsau,ꢀtrừꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀdừngꢀm:tꢀởꢀnóꢀtối 
thiểuꢀlàꢀ0,75ꢀgiây.ꢀTiếpꢀxúcꢀvớiꢀcàngꢀnhiềuꢀtácꢀnhânꢀkíchꢀthíchꢀthì 
chúngꢀtaꢀcàngꢀítꢀchúꢀýꢀvàꢀtưꢀduyꢀtừngꢀtácꢀnhân.ꢀNhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
nàoꢀchỉꢀđượcꢀtâmꢀtríꢀtưꢀduyꢀởꢀmứcꢀtốiꢀthiểuꢀthìꢀtrongꢀthựcꢀtếꢀch;ng 
nhữngꢀkhôngꢀcóꢀtácꢀđộngꢀkinhꢀhoàngꢀmàꢀtráiꢀlại,ꢀrấtꢀkémꢀhiệuꢀquả,ꢀvà 
gầnꢀnhưꢀch:cꢀch:nꢀlàꢀsẽꢀtácꢀđộngꢀkémꢀhơnꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
đượcꢀtưꢀduyꢀởꢀmứcꢀnhậnꢀthứcꢀcaoꢀhơn. 

Dẫnꢀchứngꢀtrênꢀđâyꢀkhôngꢀcóꢀýꢀnóiꢀhìnhꢀthứcꢀquảngꢀcáoꢀkiểuꢀnày 
làꢀhoànꢀtoànꢀkhôngꢀcóꢀảnhꢀhưởngꢀ–ꢀchỉꢀlàꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀnóꢀkhá 
nhỏ,ꢀvàꢀsẽꢀcàngꢀnhỏ,ꢀnếuꢀquáꢀtrìnhꢀtưꢀduyꢀtâmꢀtríꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
đóꢀcàngꢀbịꢀrútꢀng:nꢀđi. 

Thếꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀnàyꢀlàꢀgì? 

Bằngꢀchứngꢀchoꢀthấyꢀcáiꢀgọiꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀtiềmꢀthứcꢀcóꢀthểꢀtác 
độngꢀđếnꢀtâmꢀtrạngꢀhayꢀcảmꢀxúcꢀbằngꢀcáchꢀgợiꢀýꢀmộtꢀbảnꢀnăngꢀgốc 
(víꢀdụ,ꢀnh:cꢀchúngꢀtaꢀđóiꢀhayꢀkhátꢀhayꢀkhiếnꢀchúngꢀtaꢀcảmꢀthấyꢀgợi 
tìnhꢀquyếnꢀrũ)ꢀhayꢀkíchꢀhoạtꢀnhữngꢀmụcꢀtiêuꢀs=nꢀcó.ꢀCũngꢀnhưꢀthuật 
thôiꢀmiên,ꢀquảngꢀcáoꢀtiềmꢀthứcꢀkhôngꢀthểꢀđưaꢀvàoꢀđầuꢀchúngꢀta 
nhữngꢀmụcꢀtiêuꢀmới,ꢀmàꢀchỉꢀkíchꢀhoạtꢀnhữngꢀmụcꢀtiêuꢀs=nꢀcó. 

Vềꢀđiểmꢀnày,ꢀcũngꢀkhôngꢀkhácꢀgìꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀthôngꢀthường. 
Ngayꢀcảꢀkhiꢀtưꢀduyꢀvớiꢀmộtꢀmứcꢀđộꢀnhậnꢀthứcꢀthấp,ꢀchúngꢀtaꢀcũngꢀcó 
thểꢀđượcꢀnh:cꢀnhởꢀvềꢀchuyệnꢀđóiꢀhayꢀkhát.ꢀHệꢀquảꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀtiềm 
thứcꢀtrongꢀrạpꢀchiếuꢀphimꢀcóꢀthểꢀdẫnꢀđếnꢀsựꢀgiaꢀtăngꢀtrongꢀdoanhꢀsố 
thứcꢀănꢀvàꢀnướcꢀuống,ꢀnhưngꢀkhôngꢀthểꢀhướngꢀnhữngꢀnhuꢀcầuꢀmới 
phátꢀsinhꢀnàyꢀvàoꢀnhữngꢀmónꢀcụꢀthểꢀnhưꢀCocaꢀColaꢀhayꢀb:pꢀrang 
đượcꢀ–ꢀtrừꢀkhiꢀkhôngꢀcóꢀmónꢀgìꢀkhácꢀởꢀthờiꢀđiểmꢀđó. 

Điềuꢀđóꢀkhôngꢀcóꢀnghĩaꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀkiểuꢀnàyꢀkhôngꢀphátꢀhuyꢀtác 
dụngꢀnhưꢀlàꢀ‘chiếcꢀlôngꢀvũ’ꢀgiúpꢀpháꢀvỡꢀthếꢀcânꢀbằngꢀgiữaꢀcácꢀthương 
hiệu;ꢀnhưngꢀđâyꢀcũngꢀchỉꢀlàꢀ‘nhảyꢀcaoꢀ9m’ꢀchứꢀkhôngꢀphảiꢀ‘biếtꢀbay’. 
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Ngayꢀcảꢀkhiꢀtácꢀnhânꢀkíchꢀthíchꢀchỉꢀởꢀmứcꢀ‘tiềmꢀthức’ꢀvàꢀkhôngꢀbước 
vàoꢀngưỡngꢀnhậnꢀthứcꢀthìꢀtheoꢀnhữngꢀnghiênꢀcứuꢀkhoaꢀhọc,ꢀchúng 
cũngꢀcóꢀthểꢀlàmꢀtăngꢀnh>ꢀmứcꢀđộꢀthânꢀthuộcꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀcó 
thểꢀlàꢀ‘chiếcꢀlôngꢀvũ’ꢀgiúpꢀpháꢀthếꢀcânꢀbằngꢀgiữaꢀcácꢀlựaꢀchọn.ꢀNhưng 
tạiꢀsaoꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀlạiꢀphảiꢀlàmꢀcáchꢀnày,ꢀtrongꢀkhi,ꢀtheoꢀnhư 
Chươngꢀ1,ꢀcóꢀnhiềuꢀcáchꢀítꢀtranhꢀcãiꢀnhưngꢀlạiꢀhiệuꢀquảꢀhơn? 

NgườiꢀtaꢀkháoꢀnhauꢀrằngꢀnữꢀdoanhꢀnhânꢀquáꢀcốꢀAnitaꢀRoddickꢀđã 
từngꢀtẩmꢀhươngꢀdâuꢀtrênꢀlềꢀđườngꢀngayꢀtrướcꢀcửaꢀhàngꢀBodyꢀShop 
đầuꢀtiênꢀcủaꢀmình.ꢀMộtꢀthợꢀnướngꢀbánhꢀquyꢀnổiꢀdanhꢀcũngꢀđượcꢀcho 
làꢀđãꢀthổiꢀmùiꢀbánhꢀquyꢀmớiꢀnướngꢀtừꢀtrongꢀtiệmꢀraꢀngoàiꢀtrungꢀtâm 
muaꢀs:m.ꢀAiꢀđãꢀtừngꢀđiꢀngangꢀcửaꢀhàngꢀBodyꢀShopꢀhayꢀtiệmꢀbánh 
cũngꢀsẽꢀbiếtꢀmùiꢀhươngꢀdễꢀlàmꢀlayꢀđộngꢀgiácꢀquanꢀthếꢀnào.ꢀĐiềuꢀđó 
ch;ngꢀcóꢀgìꢀlàꢀtiềmꢀthức.ꢀTươngꢀtựꢀnhưꢀthế,ꢀsẽꢀhợpꢀlýꢀhơnꢀnhiềuꢀnếu 
cácꢀrạpꢀchiếuꢀphimꢀdùngꢀchínhꢀmùiꢀhươngꢀb:pꢀrangꢀhayꢀcácꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀthôngꢀthườngꢀcủaꢀCocaꢀColaꢀđểꢀgợiꢀmọiꢀngườiꢀnhớꢀđến 
chuyệnꢀđóiꢀhayꢀkhát;ꢀthayꢀvìꢀdựaꢀtrênꢀmộtꢀtácꢀnhânꢀkíchꢀthíchꢀkém 
hiệuꢀquảꢀhơnꢀ–ꢀcáiꢀgọiꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀtiềmꢀthức,ꢀđượcꢀphátꢀrấtꢀnhanh 
trênꢀmànꢀhình. 

Bấtꢀkểꢀtácꢀnhânꢀkíchꢀthíchꢀlàꢀ‘tiềmꢀthức’ꢀhayꢀtinhꢀtế,ꢀhayꢀởꢀh;n 
trongꢀngưỡngꢀnhậnꢀthứcꢀrõꢀràng,ꢀthìꢀtácꢀđộngꢀchínhꢀcủaꢀnóꢀlàꢀảnh 
hưởngꢀđếnꢀchuyệnꢀcáiꢀgìꢀsẽꢀhiệnꢀlênꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀta.ꢀNóꢀcóꢀthể 
gợiꢀnhớꢀvàꢀđưaꢀcơnꢀkhátꢀlênꢀphíaꢀđầuꢀdanhꢀsáchꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀhoặc 
gợiꢀnhớꢀchuyệnꢀchúngꢀtaꢀs:pꢀhếtꢀnăngꢀlượng,ꢀhoặcꢀgợiꢀnhớꢀvềꢀmột 
thươngꢀhiệuꢀmàꢀchúngꢀtaꢀnênꢀcânꢀnh:c.ꢀNóiꢀcáchꢀkhác,ꢀnóꢀcóꢀthểꢀảnh 
hưởngꢀđếnꢀchuyệnꢀsảnꢀphẩmꢀhayꢀthươngꢀhiệuꢀnàoꢀđượcꢀ‘đưaꢀlênꢀbàn 
cân’,ꢀvàꢀtheoꢀnghiênꢀcứu,ꢀthìꢀbảnꢀthânꢀviệcꢀđóꢀcũngꢀđủꢀảnhꢀhưởngꢀđến 
xácꢀsuấtꢀđượcꢀchọnꢀcủaꢀmộtꢀthươngꢀhiệu,ꢀngayꢀcảꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀkhông 
thayꢀđổiꢀđánhꢀgiáꢀcủaꢀmìnhꢀvềꢀthươngꢀhiệuꢀđó. 

Tácꢀđộngꢀ‘tiềmꢀthức’ꢀlênꢀviệcꢀđánhꢀgiáꢀthươngꢀhiệu:ꢀhình 
ảnh‚ꢀtháiꢀđộꢀvàꢀsựꢀlựaꢀchọn 

Nhữngꢀnghiênꢀcứuꢀthựcꢀnghiệmꢀđãꢀdẫnꢀđếnꢀnhữngꢀkếtꢀquảꢀmâu 
thuẫnꢀvềꢀkhảꢀnăngꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀtưꢀduyꢀhờiꢀhợtꢀcóꢀthểꢀtác 
độngꢀđếnꢀquyếtꢀđịnhꢀlựaꢀchọnꢀthươngꢀhiệu,ꢀthôngꢀquaꢀtácꢀđộngꢀlên 
hìnhꢀảnh,ꢀtháiꢀđộꢀhayꢀsựꢀlựaꢀchọnꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀđó.ꢀCóꢀhaiꢀthí 
nghiệmꢀchứngꢀtỏꢀcóꢀkhảꢀnăngꢀđó,ꢀnhưngꢀmộtꢀthíꢀnghiệmꢀvềꢀsauꢀlại 
choꢀkếtꢀquảꢀphủꢀđịnhꢀkhiꢀmuốnꢀtáiꢀlậpꢀhiệuꢀquảꢀtươngꢀtự.ꢀVàꢀthí 
nghiệmꢀcònꢀlạiꢀthìꢀkếtꢀluậnꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀnhưꢀthếꢀlàꢀ‘chiếcꢀlôngꢀvũ 
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mangꢀtínhꢀquyếtꢀđịnh’ꢀkhiꢀcácꢀyếuꢀtốꢀkhácꢀtươngꢀđồng,ꢀtrongꢀcả 
nhữngꢀtìnhꢀhuốngꢀmuaꢀhàngꢀđòiꢀhỏiꢀítꢀhayꢀnhiềuꢀsuyꢀnghĩ. 

Vấnꢀđềꢀcủaꢀcácꢀnghiênꢀcứuꢀthựcꢀnghiệmꢀnàyꢀlàꢀđốiꢀtượngꢀnghiên 
cứuꢀchỉꢀđượcꢀtiếpꢀxúcꢀ1-9ꢀlầnꢀvớiꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀTrongꢀthựcꢀtế,ꢀtác 
độngꢀcủaꢀ1-9ꢀlầnꢀtiếpꢀxúcꢀlàꢀrấtꢀnhỏ,ꢀđếnꢀmứcꢀkhôngꢀthểꢀquanꢀsátꢀhay 
đoꢀlườngꢀđược.ꢀHiếmꢀcóꢀnghiênꢀcứuꢀthựcꢀnghiệmꢀnàoꢀđượcꢀthựcꢀhiện 
vớiꢀsốꢀlầnꢀtiếpꢀxúcꢀquảngꢀcáoꢀcao,ꢀnhưngꢀnếuꢀcó,ꢀthìꢀcácꢀnghiênꢀcứu 
nàyꢀchoꢀthấyꢀmộtꢀtácꢀnhânꢀkíchꢀthíchꢀcóꢀthểꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀtháiꢀđộꢀ(cả 
khiꢀởꢀmứcꢀnhậnꢀthứcꢀthấp)ꢀbằngꢀcáchꢀlặpꢀlạiꢀnhiềuꢀlầnꢀtácꢀnhânꢀđó 
(ch;ngꢀhạnꢀthươngꢀhiệu)ꢀk?mꢀvớiꢀnhữngꢀhìnhꢀảnhꢀtíchꢀcực,ꢀtiêuꢀcực 
hayꢀtừꢀngữꢀnhấtꢀđịnh.ꢀVàꢀnhữngꢀthíꢀnghiệmꢀgầnꢀđâyꢀvềꢀđềꢀtàiꢀ‘tác 
độngꢀgìꢀsẽꢀxảyꢀraꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀtiếpꢀxúcꢀnhưngꢀphớtꢀlờꢀcácꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀtrựcꢀtuyến’ꢀđãꢀkếtꢀluậnꢀcóꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀnh>ꢀvềꢀđộꢀưaꢀthíchꢀcủa 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀđộꢀnổiꢀtrộiꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀ(xem 
chươngꢀ95:ꢀMạngꢀinternet:ꢀQuảngꢀcáoꢀtrongꢀkỷꢀnguyênꢀmới). 

ViệcꢀkhảoꢀsátꢀđịnhꢀkỳꢀcácꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀTVꢀquaꢀnhiều 
tuần,ꢀnhiềuꢀtháng,ꢀthậmꢀchíꢀnhiềuꢀnămꢀđãꢀchứngꢀminhꢀđiềuꢀđó.ꢀTác 
độngꢀcủaꢀnhữngꢀthôngꢀđiệpꢀđượcꢀtưꢀduyꢀhờiꢀhợtꢀlênꢀhìnhꢀảnhꢀvàꢀđộ 
nổiꢀtrộiꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀcóꢀvẻꢀngangꢀmức,ꢀnhưngꢀlạiꢀkémꢀhiệuꢀquả 
hơn,ꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀchúꢀýꢀkỹꢀhơnꢀvàꢀtưꢀduyꢀsâuꢀhơn. 
Quaꢀthờiꢀgian,ꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀvẻꢀcóꢀkhảꢀnăngꢀtạoꢀraꢀnhữngꢀthayꢀđổi 
nhỏ,ꢀtíchꢀlũyꢀdần,ꢀvềꢀmặtꢀhìnhꢀảnh;ꢀvàꢀlàmꢀgiaꢀtăngꢀmứcꢀđộꢀnổiꢀtrội 
củaꢀthươngꢀhiệu.ꢀQuảngꢀcáoꢀcầnꢀđượcꢀtiếpꢀtụcꢀthườngꢀxuyênꢀđểꢀduy 
trìꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀnày.ꢀKhiꢀkhôngꢀquảngꢀcáoꢀnữa,ꢀsẽꢀkhôngꢀcònꢀsự 
củngꢀcố,ꢀvàꢀcácꢀtácꢀđộngꢀnàyꢀsẽꢀmấtꢀdần. 

Nhữngꢀthayꢀđổiꢀnhỏꢀnàyꢀchínhꢀlàꢀnhữngꢀ‘chiếcꢀlôngꢀvũ’ꢀmàꢀchúng 
taꢀđãꢀnh:cꢀđếnꢀtrongꢀChươngꢀ1.ꢀQuaꢀsựꢀlặpꢀlại,ꢀchúngꢀcóꢀthểꢀđẩyꢀcán 
cânꢀvềꢀmộtꢀphíaꢀ–ꢀtrườngꢀhợpꢀmọiꢀyếuꢀtốꢀkhácꢀđềuꢀnhưꢀnhau. 

NikeꢀvàꢀMercedesꢀcóꢀthểꢀtựꢀhàoꢀvềꢀthươngꢀhiệuꢀmìnhꢀđượcꢀgợiꢀlên 
chỉꢀbằngꢀmộtꢀdấuꢀphếtꢀhayꢀngôiꢀsaoꢀbaꢀcánhꢀtrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀĐó 
cóꢀthểꢀlàꢀmộtꢀcôngꢀcụꢀbổꢀtrợꢀhiệuꢀquảꢀđểꢀghiꢀdấuꢀấnꢀthươngꢀhiệuꢀvà 
cũngꢀcóꢀnghĩaꢀlàꢀthươngꢀhiệuꢀđãꢀđạtꢀđượcꢀmộtꢀtầmꢀhiệnꢀdiệnꢀnhất 
định.ꢀViệcꢀthươngꢀhiệuꢀcóꢀthểꢀđượcꢀnhậnꢀraꢀthôngꢀquaꢀmộtꢀgợiꢀýꢀnhỏ 
nhoiꢀnhưꢀthếꢀđãꢀchứngꢀminhꢀvàꢀcủngꢀcốꢀtầmꢀhiệnꢀdiệnꢀđó.ꢀViệcꢀnhận 
raꢀthươngꢀhiệuꢀchínhꢀlàꢀdoꢀtầmꢀhiệnꢀdiệnꢀcủaꢀnó,ꢀchứꢀch;ngꢀvìꢀnhững 
tuyênꢀbốꢀnhưꢀtrênꢀvềꢀnhữngꢀhiệuꢀquảꢀtiềmꢀthứcꢀtrongꢀquảngꢀcáo. 
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‛hiꢀmọiꢀnhânꢀtốꢀtươngꢀđồngꢀlàꢀlúcꢀquảngꢀcáoꢀphátꢀhuy 
hiệuꢀquảꢀtốiꢀđa 

Ch;ngꢀcóꢀbằngꢀchứngꢀnàoꢀchoꢀthấyꢀnhữngꢀthôngꢀđiệpꢀđượcꢀtưꢀduy 
hờiꢀhợtꢀcóꢀthểꢀtrựcꢀtiếpꢀảnhꢀhưởngꢀhayꢀđiềuꢀkhiểnꢀsựꢀlựaꢀchọnꢀcóꢀý 
thứcꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀbằngꢀcáchꢀchiếnꢀth:ngꢀnhữngꢀthôngꢀtinꢀnhậnꢀthức 
đượcꢀvàꢀquáꢀtrìnhꢀcânꢀnh:c. 

Tuyꢀnhiên,ꢀdùꢀdượcꢀtưꢀduyꢀhờiꢀhợtꢀhayꢀsâuꢀs:cꢀthìꢀquảngꢀcáoꢀcủa 
mộtꢀsảnꢀphẩmꢀhayꢀthươngꢀhiệuꢀchỉꢀphátꢀhuyꢀhiệuꢀquảꢀtốiꢀđaꢀkhiꢀcác 
lựaꢀchọnꢀtươngꢀđồngꢀnhauꢀvàꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀmàngꢀđếnꢀkếtꢀquảꢀquá 
trìnhꢀlựaꢀchọn.ꢀVìꢀthế,ꢀảnhꢀhưởngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀchỉꢀlàꢀtrongꢀnhững 
tìnhꢀhuốngꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀquáꢀquanꢀtâm.ꢀHoặcꢀtrongꢀnhữngꢀtình 
huốngꢀchúngꢀtaꢀcóꢀquanꢀtâm,ꢀvàꢀquảngꢀcáoꢀgợiꢀchúngꢀtaꢀnhớꢀđếnꢀmột 
lựaꢀchọnꢀưuꢀáiꢀhayꢀmộtꢀviệcꢀnàoꢀđóꢀhayꢀhoꢀmàꢀlẽꢀraꢀchúngꢀtaꢀkhông 
nhớꢀđến,ꢀbằngꢀviệcꢀđưaꢀlựaꢀchọnꢀưuꢀáiꢀđóꢀvàoꢀdanhꢀsáchꢀtrongꢀtâmꢀtrí. 

Quaꢀcâuꢀchuyệnꢀvềꢀquảngꢀcáoꢀtiềmꢀthức,ꢀchúngꢀtaꢀphảiꢀcẩnꢀthận 
đểꢀkhôngꢀvộiꢀđiꢀđếnꢀkếtꢀluậnꢀsaiꢀlầmꢀkhiꢀđánhꢀgiáꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀquảng 
cáo. 

Tómꢀtắt 

Conꢀngườiꢀcóꢀthểꢀhọcꢀhỏiꢀmàꢀbảnꢀthânꢀhoànꢀtoànꢀkhôngꢀnhận 
thứcꢀvềꢀquáꢀtrìnhꢀnàyꢀ–ꢀnhưngꢀcóꢀnhữngꢀgiớiꢀhạnꢀthựcꢀsựꢀvềꢀkhảꢀnăng 
đó.ꢀDꢀmộtꢀthờiꢀđiểm,ꢀchúngꢀtaꢀchỉꢀcóꢀmộtꢀkhảꢀnăngꢀtưꢀduyꢀđầuꢀóc 
nhấtꢀđịnh.ꢀVìꢀthếꢀcóꢀnhữngꢀtácꢀnhânꢀkíchꢀthíchꢀđượcꢀtâmꢀtríꢀtưꢀduyꢀít 
hơn.ꢀVàꢀcóꢀnhữngꢀtácꢀnhânꢀkíchꢀthíchꢀđượcꢀtưꢀduyꢀsâuꢀhơn,ꢀkỹꢀhơn. 
Choꢀnênꢀnhậnꢀthứcꢀlàꢀmộtꢀkháiꢀniệmꢀcóꢀchiaꢀhạngꢀbậc,ꢀkhôngꢀphải 
kháiꢀniệmꢀlưỡngꢀphân.ꢀĐóꢀlàꢀkháiꢀniệmꢀchiaꢀtheoꢀcấpꢀđộ. 

Đúngꢀlàꢀcóꢀnhữngꢀtrườngꢀhợpꢀsẽꢀlợiꢀhơnꢀchoꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáo 
nếuꢀhọꢀtruyềnꢀtảiꢀthôngꢀđiệpꢀngoàiꢀtầmꢀnhậnꢀthứcꢀrõꢀràng.ꢀCáchꢀnày 
sẽꢀngănꢀngừaꢀ‘bứcꢀtườngꢀphòngꢀthủ’ꢀcủaꢀnhậnꢀthứcꢀvàꢀnhữngꢀlýꢀlẽ 
biệnꢀbácꢀnếuꢀcóꢀ(xemꢀChươngꢀ5:ꢀThôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáo:ꢀvòngꢀvoꢀvà 
giánꢀtiếp).ꢀCácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀch;ngꢀcóꢀnhuꢀcầuꢀphảiꢀgiấuꢀnhữngꢀhình 
ảnhꢀmơꢀhồꢀtrongꢀcácꢀviênꢀnướcꢀđáꢀhayꢀdựaꢀvàoꢀnhữngꢀhìnhꢀảnhꢀlóe 
lênꢀquáꢀnhanhꢀdướiꢀngưỡngꢀnhậnꢀthức,ꢀvìꢀnhữngꢀhiệuꢀquảꢀkhông 
đángꢀtin.ꢀHọꢀcóꢀnhữngꢀcáchꢀkhácꢀđểꢀđạtꢀđượcꢀcùngꢀmụcꢀtiêuꢀđó,ꢀmà 
khôngꢀphảiꢀkhơiꢀlênꢀnhữngꢀtranhꢀluậnꢀtươngꢀtựꢀhayꢀgợiꢀlênꢀmốiꢀâuꢀlo 
củaꢀxãꢀhội.ꢀNhữngꢀthôngꢀđiệpꢀquanhꢀcoꢀlàꢀmộtꢀcách,ꢀch?nꢀsảnꢀphẩmꢀlà 
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mộtꢀcáchꢀkhácꢀ(xemꢀChươngꢀ6).ꢀNỗiꢀsợꢀvềꢀcácꢀtácꢀđộngꢀtiềmꢀthứcꢀđã 
đượcꢀthổiꢀphồngꢀquáꢀmứcꢀtrongꢀkhiꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀtinhꢀtếꢀkhông 
ngoàiꢀtầmꢀýꢀthứcꢀlạiꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀtoꢀlớnꢀhơn. 

Cáiꢀgọiꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀtiềmꢀthức,ꢀvốnꢀkhởiꢀđiểmꢀlàꢀmộtꢀtròꢀchơi 
khămꢀvàoꢀthậpꢀniênꢀ1950,ꢀđãꢀđượcꢀthổiꢀphồngꢀlênꢀthànhꢀmộtꢀđiều 
hoangꢀđườngꢀhuyềnꢀbí.ꢀCácꢀnhàꢀlậpꢀphápꢀcácꢀnướcꢀđãꢀquáꢀnóngꢀvội 
trongꢀviệcꢀcấmꢀđoánꢀnó,ꢀvôꢀtìnhꢀcôngꢀnhậnꢀniềmꢀtinꢀvềꢀsứcꢀmạnhꢀcủa 
quảngꢀcáoꢀtiềmꢀthức.ꢀCh;ngꢀnhữngꢀkhôngꢀcóꢀtácꢀđộngꢀkinhꢀhoàngꢀmà 
tráiꢀlại,ꢀhìnhꢀthứcꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀrấtꢀkémꢀhiệuꢀquả,ꢀvàꢀgầnꢀnhưꢀch:c 
ch:nꢀlàꢀsẽꢀtácꢀđộngꢀkémꢀhơnꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀtưꢀduyꢀở 
mứcꢀnhậnꢀthứcꢀcaoꢀhơn. 
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4 ꢀ 
PHỤCꢀTÙNGꢀĐAꢀSỐ:ꢀSỰꢀLỰA 

CHỌNꢀDỄꢀDÀNG 

Trongꢀxãꢀhộiꢀchúngꢀta,ꢀ‘ngôiꢀsao’ꢀlàꢀngườiꢀnổiꢀtiếngꢀvìꢀđượcꢀmọi 
ngườiꢀbiếtꢀđến. 

(LeeꢀIacocca) 

Điềuꢀđóꢀcũngꢀđúngꢀđốiꢀvớiꢀcácꢀthươngꢀhiệu.ꢀVàꢀcácꢀcôngꢀty! 

Nhìnꢀnhậnꢀsựꢀvậtꢀtheoꢀgócꢀđộꢀngườiꢀkhácꢀnhìnꢀchúng 

Nhưꢀtôiꢀđãꢀđềꢀcậpꢀtrongꢀphầnꢀtrước,ꢀcóꢀnhiềuꢀcáchꢀkhácꢀnhauꢀđể 
nhìnꢀnhậnꢀcùngꢀmộtꢀsựꢀvật.ꢀCáiꢀmọiꢀngườiꢀchoꢀlàꢀ‘thựcꢀtế’ꢀchịuꢀảnh 
hưởngꢀrấtꢀnhiềuꢀbởiꢀcáchꢀđạiꢀđaꢀsốꢀnhìnꢀnhậnꢀnóꢀ–ꢀýꢀkiếnꢀsốꢀđông. 
Khiꢀraꢀquyếtꢀđịnhꢀchọnꢀlựa,ꢀngườiꢀtaꢀchịuꢀảnhꢀhưởngꢀbởiꢀ9ꢀđiều: 

nhữngꢀgìꢀhọꢀnghĩ 
vàꢀnhữngꢀgìꢀhọꢀnghĩꢀngườiꢀkhácꢀnghĩ* 

Tôiꢀxinꢀminhꢀhọaꢀbằngꢀmộtꢀthíꢀnghiệmꢀ(Hìnhꢀ4.1).ꢀHãyꢀnhìnꢀvàoꢀô 
.ꢀTưởngꢀtượngꢀđoạnꢀth;ngꢀđóꢀlàꢀmộtꢀthươngꢀhiệu,ꢀtạmꢀgọiꢀlàꢀthương 1 

hiệuꢀA.ꢀMọiꢀthươngꢀhiệuꢀđềuꢀcóꢀhìnhꢀảnh,ꢀvàꢀthươngꢀhiệuꢀAꢀcũng 
khôngꢀngoạiꢀlệ.ꢀTôiꢀmuốnꢀbạnꢀsoꢀsánhꢀAꢀvớiꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀkhác. 
‘ Thuộcꢀtínhꢀhìnhꢀảnh’ꢀmàꢀtôiꢀmuốnꢀbạnꢀđánhꢀgiáꢀlàꢀchiềuꢀdàiꢀcủaꢀnó. 

NhữngꢀthươngꢀhiệuꢀcạnhꢀtranhꢀvớiꢀAꢀlàꢀ@ꢀđoạnꢀth;ngꢀnằmꢀtrongꢀô 
bênꢀdưới.ꢀThươngꢀhiệuꢀnàoꢀ(BꢀhayꢀCꢀhayꢀD)ꢀgầnꢀnhấtꢀvớiꢀthươngꢀhiệu 
A?ꢀHãyꢀnhìnꢀvàoꢀhaiꢀôꢀtrướcꢀkhiꢀđọcꢀtiếp.ꢀThươngꢀhiệuꢀnàoꢀcóꢀchiều 
dàiꢀgầnꢀnhấtꢀvớiꢀA.ꢀTấtꢀnhiênꢀBꢀlàꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀđúng.ꢀĐiềuꢀđóꢀquáꢀrõ 
ràngꢀnênꢀch:cꢀch:nꢀch;ngꢀcóꢀaiꢀtrảꢀlờiꢀsai,ꢀđúngꢀkhông?ꢀKhôngꢀđúng. 
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Điềuꢀgìꢀsẽꢀxảyꢀraꢀnếuꢀchúngꢀtaꢀtậpꢀtrungꢀnhiềuꢀngườiꢀvàoꢀcùng 
mộtꢀphòng?ꢀĐốiꢀtượngꢀnghiênꢀcứuꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀkhôngꢀbiếtꢀrằngꢀtất 
cảꢀnhữngꢀngườiꢀkhácꢀtrongꢀphòngꢀđềuꢀlàꢀ‘diễnꢀviên’ꢀvàꢀhọꢀsẽꢀtrảꢀlời 
theoꢀnhưꢀđượcꢀdặnꢀtrướcꢀ–ꢀrằngꢀthươngꢀhiệuꢀCꢀmớiꢀcóꢀđộꢀdàiꢀbằng 
thươngꢀhiệuꢀA.ꢀHãyꢀđặtꢀmìnhꢀvàoꢀvịꢀtríꢀcủaꢀđốiꢀtượngꢀnghiênꢀcứu. 
Nhữngꢀngườiꢀtrảꢀlờiꢀtrướcꢀbạnꢀđềuꢀđưaꢀđápꢀánꢀmàꢀbạnꢀtinꢀlàꢀsai.ꢀĐến 
lượtꢀbạn.ꢀHãyꢀhìnhꢀdungꢀtìnhꢀtrạngꢀkhóꢀxửꢀlúcꢀđó.ꢀBạnꢀvãꢀcảꢀmồꢀhôi 
hột.ꢀĐầuꢀócꢀbạnꢀquảꢀquyếtꢀrằngꢀBꢀmớiꢀlàꢀđápꢀán,ꢀnhưngꢀsaoꢀmọi 
ngườiꢀlạiꢀcóꢀvẻꢀđoanꢀch:cꢀrằngꢀCꢀmớiꢀđúng. 

Bạnꢀtựꢀhỏiꢀ‘làmꢀsaoꢀlạiꢀnhưꢀthếꢀnhỉ?ꢀMìnhꢀcóꢀsaoꢀkhôngꢀta?ꢀHay 
bọnꢀhọꢀcóꢀsaoꢀkhôngꢀta?’ꢀBạnꢀtrảꢀlờiꢀgìꢀđây?ꢀBạnꢀcóꢀcưỡngꢀlạiꢀýꢀđịnh 
ngảꢀvềꢀhướngꢀsốꢀđôngꢀkhông? 

Đâyꢀlàꢀmộtꢀthíꢀnghiệmꢀtâmꢀlýꢀkinhꢀđiểnꢀthựcꢀhiệnꢀlầnꢀđầuꢀtiênꢀbởi 
SolomonꢀAschꢀnhiềuꢀnămꢀtrước.ꢀÔngꢀđãꢀchoꢀbiếtꢀ75%ꢀsốꢀngườiꢀđặt 
vàoꢀtìnhꢀhuốngꢀnàyꢀđãꢀđiꢀngượcꢀlạiꢀócꢀphánꢀxétꢀcủaꢀchínhꢀmìnhꢀvàꢀđi 
theoꢀýꢀkiếnꢀđạiꢀđaꢀsố. 

Nhữngꢀaiꢀđãꢀtừngꢀdựꢀnhữngꢀbuổiꢀhộiꢀhọpꢀcôngꢀviệcꢀthìꢀ:tꢀh;n 
khôngꢀxaꢀlạꢀgìꢀvớiꢀtiếnꢀtrìnhꢀsuyꢀnghĩꢀđằngꢀsauꢀquyếtꢀđịnhꢀnày.ꢀKhi 
chúngꢀtaꢀnhìnꢀsựꢀviệcꢀkhácꢀngườiꢀkhác,ꢀchúngꢀtaꢀcóꢀtinꢀvàoꢀphánꢀxét 
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củaꢀmìnhꢀmàꢀnóiꢀraꢀýꢀkiếnꢀđóꢀkhông?ꢀHayꢀchúngꢀtaꢀlạiꢀmuốnꢀanꢀtoàn 
vàꢀngảꢀtheoꢀýꢀkiếnꢀsốꢀđông?ꢀChúngꢀtaꢀrấtꢀthườngꢀchọnꢀcáchꢀanꢀtoàn. 
Chúngꢀtaꢀphụcꢀtùngꢀđaꢀsố.ꢀNhưngꢀtìnhꢀtrạngꢀrậpꢀkhuônꢀđóꢀ(minh 
chứngꢀrõꢀràngꢀquaꢀthíꢀnghiệmꢀAsch)ꢀdiễnꢀraꢀnhưꢀthếꢀnàoꢀbênꢀngoài 
phòngꢀthíꢀnghiệm?ꢀCácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀđâuꢀthểꢀnàoꢀcàiꢀ‘diễnꢀviên’ꢀhay 
ápꢀđặtꢀsựꢀrậpꢀkhuônꢀtrongꢀnhữngꢀtìnhꢀhuốngꢀhằngꢀngày.ꢀThếꢀthìꢀthí 
nghiệmꢀnàyꢀcóꢀýꢀnghĩaꢀthếꢀnàoꢀvớiꢀngànhꢀquảngꢀcáo? 

Đểꢀtrảꢀlờiꢀcâuꢀhỏiꢀnày,ꢀhãyꢀthayꢀđổiꢀthíꢀnghiệmꢀmộtꢀtí.ꢀChúngꢀtaꢀđã 
chứngꢀminhꢀđượcꢀrằngꢀkhiꢀngườiꢀtaꢀraꢀquyếtꢀđịnhꢀlựaꢀchọn,ꢀhọꢀdựa 
trênꢀhaiꢀnguồnꢀthôngꢀtin: 

nhữngꢀbằngꢀchứngꢀkháchꢀquan 
vàꢀnhữngꢀgìꢀhọꢀnghĩꢀngườiꢀkhácꢀnghĩ* 

Ýꢀkiếnꢀsốꢀđôngꢀcóꢀthểꢀảnhꢀhưởngꢀkhôngꢀchỉꢀđếnꢀsựꢀphụcꢀtùngꢀvà 
rậpꢀkhuônꢀmàꢀcònꢀđếnꢀchínhꢀcáchꢀchúngꢀtaꢀnhìnꢀ‘thựcꢀtế’. 

Khpꢀmọpꢀnhânꢀoốꢀkhácꢀoươngꢀđồng 

Trongꢀthíꢀnghiệmꢀtrên,ꢀcóꢀsựꢀkhácꢀnhauꢀrõꢀrệtꢀgiữaꢀcácꢀthương 
hiệuꢀ(chiềuꢀdàiꢀcủaꢀcácꢀđoạnꢀth;ng).ꢀKhiꢀsựꢀkhácꢀbiệtꢀrõꢀcỡꢀnàyꢀthìꢀcần 
rấtꢀnhiềuꢀápꢀlựcꢀsốꢀđôngꢀmớiꢀcóꢀthểꢀkhiếnꢀngườiꢀtaꢀđiꢀngượcꢀlạiꢀsự 
sángꢀsuốtꢀcủaꢀmìnhꢀmàꢀđiꢀtheoꢀđaꢀsố.ꢀĐiềuꢀgìꢀsẽꢀxảyꢀraꢀnếuꢀchúngꢀta 
giaꢀgiảmꢀsựꢀkhácꢀbiệtꢀđó?ꢀSuyꢀchoꢀcùngꢀthìꢀtrongꢀthựcꢀtếꢀcácꢀthương 
hiệuꢀcũngꢀhầuꢀnhưꢀgiốngꢀyꢀnhau. 

Chúngꢀtôiꢀlặpꢀlạiꢀthíꢀnghiệmꢀtrênꢀđây,ꢀnhưngꢀlầnꢀnày,ꢀcácꢀđối 
tượngꢀnghiênꢀcứuꢀđượcꢀyêuꢀcầuꢀsoꢀsánhꢀthươngꢀhiệuꢀAꢀvớiꢀ@ꢀthương 
hiệuꢀkhácꢀgầnꢀgiốngꢀhơnꢀvềꢀmặtꢀchiềuꢀdàiꢀlàꢀthươngꢀhiệuꢀE,ꢀG,ꢀG 
(hìnhꢀ4.9).ꢀThươngꢀhiệuꢀnàoꢀtrongꢀôꢀsốꢀ@ꢀtươngꢀđồngꢀvớiꢀthươngꢀhiệu 
Aꢀtrongꢀôꢀsốꢀ1? 
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Thựcꢀtếꢀlàꢀcảꢀ@ꢀđềuꢀhoànꢀtoànꢀgiốngꢀvớiꢀthươngꢀhiệuꢀA.ꢀNhưng 
bạnꢀvẫnꢀphảiꢀchọn,ꢀgiốngꢀnhưꢀtrongꢀđờiꢀthực,ꢀbạnꢀphảiꢀchọnꢀmột 
trongꢀbaꢀthươngꢀhiệuꢀgiốngꢀyꢀnhưꢀnhauꢀ(giảꢀsửꢀbạnꢀmuốnꢀmuaꢀsản 
phẩm). 

Thửꢀtưởngꢀtượngꢀbạnꢀsẽꢀngạcꢀnhiênꢀraꢀsaoꢀkhiꢀmọiꢀngườiꢀtrảꢀlời 
trướcꢀbạnꢀđềuꢀchọnꢀEꢀ(vìꢀhọꢀđượcꢀdặnꢀtrước).ꢀVớiꢀbạnꢀthìꢀcảꢀ@ꢀđều 
giốngꢀnhau.ꢀBạnꢀnghĩꢀ‘hayꢀlàꢀmìnhꢀbỏꢀsótꢀđiềuꢀgìꢀđó’.ꢀĐànhꢀrằngꢀEꢀcó 
vẻꢀdàiꢀnhưꢀAꢀ–ꢀnhưngꢀhaiꢀđoạnꢀth;ngꢀkiaꢀcũngꢀthế.ꢀVìꢀsaoꢀmọiꢀngười 
laiꢀch:cꢀch:nꢀđápꢀánꢀlàꢀEꢀmàꢀkhôngꢀphảiꢀlàꢀGꢀhayꢀGꢀhayꢀ‘cảꢀbaꢀđều 
đúng’? 

Trongꢀtìnhꢀhuốngꢀnày,ꢀmọiꢀngườiꢀcóꢀxuꢀhướngꢀkhôngꢀchỉꢀđồngꢀý 
vớiꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀcủaꢀđaꢀsốꢀlàꢀEꢀmàꢀcònꢀnghiꢀngờꢀcảꢀsựꢀphánꢀxétꢀcủa 
chínhꢀmình.ꢀĐâyꢀchínhꢀlàꢀkhởiꢀđầuꢀcủaꢀniềmꢀtinꢀrằngꢀcácꢀthươngꢀhiệu 
thựcꢀsựꢀcóꢀnhữngꢀđiểmꢀkhácꢀnhau. 

Cũngꢀdễꢀhiểuꢀlàꢀtrongꢀtìnhꢀhuốngꢀnày,ꢀđốiꢀtượngꢀnghiênꢀcứuꢀtất 
nhiênꢀsẽꢀkémꢀquảꢀquyếtꢀvềꢀnhữngꢀkếtꢀluậnꢀmàꢀmìnhꢀphánꢀxét.ꢀKhi 
thiếuꢀbằngꢀchứngꢀhayꢀbằngꢀchứngꢀmơꢀhồ,ꢀngườiꢀtaꢀsẽꢀkémꢀch:cꢀch:n 
vềꢀsựꢀsángꢀsuốtꢀcủaꢀchínhꢀmình.ꢀCàngꢀkémꢀch:cꢀch:nꢀthìꢀhọꢀcàngꢀdễ 
ngảꢀtheoꢀnhậnꢀđịnhꢀcủaꢀngườiꢀkhác.ꢀKhiꢀnhữngꢀkhácꢀbiệtꢀthựcꢀsựꢀgiữa 
cácꢀthươngꢀhiệuꢀmấtꢀđi,ꢀngườiꢀtaꢀngàyꢀcàngꢀdựaꢀvàoꢀnhữngꢀgợiꢀýꢀtừ 
môiꢀtrườngꢀbênꢀngoàiꢀđểꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀđánhꢀgiáꢀvàꢀquyếtꢀđịnh.ꢀĐó 
chínhꢀlàꢀđiểmꢀmàꢀquảngꢀcáoꢀphátꢀhuyꢀhiệuꢀquảꢀcaoꢀnhất.ꢀKhiꢀmọi 
nhânꢀtốꢀkhácꢀtươngꢀđồng,ꢀchỉꢀcầnꢀmộtꢀ‘chiếcꢀlôngꢀvũ’ꢀcũngꢀđủꢀlàm 
nghiêngꢀcánꢀcânꢀvàꢀảnhꢀhưởngꢀquyếtꢀđịnhꢀlựaꢀchọn. 

Hiệuꢀứngꢀđoànꢀtàuꢀ(band“agonꢀeffect):ꢀnhữngꢀbiểuꢀhiện 
củaꢀchuẩnꢀmực 
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Sựꢀphụcꢀtùngꢀđaꢀsốꢀ–ꢀchạyꢀtheoꢀnhómꢀđangꢀth:ngꢀthế,ꢀkhôngꢀbị 
lỗiꢀnhịpꢀ–ꢀlàꢀmộtꢀđộngꢀlựcꢀmạnhꢀcủaꢀnhânꢀloại.ꢀNóꢀcóꢀthểꢀtạoꢀnênꢀsự 
khácꢀbiệtꢀcốtꢀyếuꢀtrongꢀnhiềuꢀquyếtꢀđịnhꢀlựaꢀchọnꢀthươngꢀhiệu.ꢀKhi 
khôngꢀcóꢀnhữngꢀkhácꢀbiệtꢀthựcꢀsựꢀgiữaꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀhoặcꢀkhiꢀđó 
khôngꢀphảiꢀlàꢀmộtꢀquyếtꢀđịnhꢀlựaꢀchọnꢀquanꢀtrọng,ꢀthìꢀkhôngꢀcầnꢀsự 
đồngꢀthuậnꢀtuyệtꢀđối,ꢀchỉꢀcầnꢀmộtꢀtácꢀnhânꢀnhỏꢀhơnꢀthếꢀrấtꢀnhiều 
cũngꢀđủꢀđểꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀsựꢀđánhꢀgiáꢀcủaꢀngườiꢀmua.ꢀNgườiꢀtaꢀsẽ 
chọnꢀcáiꢀmàꢀhọꢀnghĩꢀlàꢀđaꢀsốꢀsẽꢀchọnꢀ–ꢀýꢀkiếnꢀsốꢀđông. 

Hiệuꢀứngꢀnàyꢀgọiꢀlàꢀhiệuꢀứngꢀđoànꢀtàuꢀ.ꢀNóꢀxảyꢀraꢀtrongꢀđủꢀloại 
tìnhꢀhuống,ꢀtừꢀbỏꢀphiếuꢀbầuꢀcử,ꢀđếnꢀviệcꢀủngꢀhộꢀconꢀngựaꢀưaꢀthích 
trongꢀcácꢀcuộcꢀđua. 

Nhữngꢀtiếngꢀcườiꢀlồngꢀs=nꢀtrongꢀchươngꢀtrìnhꢀtivi,ꢀnhữngꢀcuộc 
thămꢀdòꢀýꢀkiếnꢀvàꢀbảngꢀxếpꢀhạngꢀBillboardꢀTopꢀ100ꢀđềuꢀlàꢀnhữngꢀbiểu 
hiệnꢀcủaꢀchuẩnꢀmực.ꢀChúngꢀchoꢀtaꢀthấyꢀphảnꢀứngꢀcủaꢀđạiꢀđaꢀsố,ꢀtừꢀđó 
tácꢀđộngꢀđếnꢀphảnꢀứngꢀcủaꢀchúngꢀta.ꢀChúngꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀdấuꢀhiệu 
khiꢀnàoꢀnênꢀcười,ꢀnênꢀnghĩꢀvềꢀđiềuꢀgìꢀvàꢀnênꢀngheꢀbàiꢀhátꢀnào. 

Thếꢀbằngꢀcáchꢀnàoꢀmàꢀngườiꢀtaꢀbiếtꢀcáiꢀgìꢀđangꢀphổꢀbiếnꢀhayꢀđâu 
làꢀchuẩnꢀmựcꢀhiệnꢀtại?ꢀĐâyꢀchínhꢀlàꢀnơiꢀmarketingꢀcóꢀđấtꢀdiễn.ꢀCác 
đàiꢀtruyềnꢀhình,ꢀđàiꢀphátꢀthanh,ꢀcácꢀđầuꢀbáoꢀvàꢀtạpꢀchíꢀthườngꢀxuyên 
tựꢀnhậnꢀmìnhꢀlàꢀSốꢀMột.ꢀCh:cꢀch:nꢀđiềuꢀđóꢀcóꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀquyết 
địnhꢀ‘chọnꢀmặtꢀtruyềnꢀthôngꢀgửiꢀvàngꢀquảngꢀcáo’ꢀcủaꢀcácꢀcôngꢀtyꢀmua 
truyềnꢀthôngꢀvàꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáo.ꢀCóꢀnhữngꢀbiểuꢀhiệnꢀchuẩnꢀmực 
khácꢀýꢀnhịꢀhơnꢀnhưngꢀcũngꢀkhôngꢀkémꢀphầnꢀhiệuꢀquả. 

Trongꢀthậpꢀniênꢀ1950ꢀvàꢀ1960,ꢀcácꢀcuộcꢀvậnꢀđộngꢀcủaꢀBilly 
Grahamꢀđãꢀtạoꢀđượcꢀdanhꢀtiếngꢀtoànꢀcầuꢀlàꢀmộtꢀđoànꢀquânꢀthuyết 
giáoꢀPhúcꢀâmꢀhùngꢀmạnhꢀnhất.ꢀBằngꢀcáchꢀnàoꢀmàꢀBillyꢀGrahamꢀđã 
thuyếtꢀphụcꢀchừngꢀấyꢀngườiꢀ‘tiếnꢀlênꢀvìꢀChúa’?ꢀCácꢀnhàꢀnghiênꢀcứu 
củaꢀtrườngꢀđạiꢀhọcꢀbangꢀArizonaꢀ(Mỹ)ꢀđãꢀthâmꢀnhậpꢀtổꢀchứcꢀcủaꢀBilly 
Grahamꢀvàꢀphátꢀhiện:ꢀ‘TrướcꢀlúcꢀGrahamꢀđếnꢀthànhꢀphốꢀvàꢀphátꢀlời 
kêuꢀgọiꢀtrướcꢀbệꢀthờ,ꢀmộtꢀđạoꢀquânꢀ6.000ꢀngườiꢀđãꢀs=nꢀsàng,ꢀđợi 
lệnhꢀ‘tiếnꢀlênꢀgiaꢀnhập’ꢀtheoꢀtừngꢀthờiꢀkh:cꢀcáchꢀnhau,ꢀtạoꢀcảmꢀgiác 
nhưꢀmộtꢀlànꢀsóngꢀliênꢀhoànꢀtựꢀphátꢀgiaꢀnhậpꢀcủaꢀquầnꢀchúng’. 

DꢀMỹ,ꢀđầuꢀmỗiꢀtối,ꢀcácꢀnhânꢀviênꢀphaꢀchếꢀrượuꢀtạiꢀquầyꢀthường 
mồi’ꢀhũꢀđựngꢀtiềnꢀboaꢀbằngꢀnhữngꢀgiấyꢀbạcꢀlẻ,ꢀtạoꢀchoꢀcácꢀkhách ‘ 
hàngꢀmộtꢀấnꢀtượngꢀrằngꢀboaꢀbằngꢀtiềnꢀgiấyꢀlàꢀmộtꢀchuẩnꢀmực. 
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Trongꢀcácꢀchươngꢀtrìnhꢀtừꢀthiệnꢀtrênꢀtruyềnꢀhình,ꢀngườiꢀtaꢀbỏꢀra 
mộtꢀthờiꢀlượngꢀrấtꢀdàiꢀđểꢀxướngꢀtênꢀcácꢀnhàꢀhảoꢀtâmꢀđãꢀđóngꢀgóp. 
Thôngꢀđiệpꢀtrongꢀtrườngꢀhợpꢀnàyꢀrấtꢀrõꢀràng:ꢀmọiꢀngườiꢀđềuꢀđãꢀđóng 
gópꢀ–ꢀcònꢀbạnꢀthìꢀsao? 

Khiꢀnhữngꢀkhácꢀbiệtꢀthựcꢀsựꢀgiữaꢀcácꢀlựaꢀchọnꢀmấtꢀdầnꢀđi,ꢀngười 
taꢀngàyꢀcàngꢀdựaꢀvàoꢀnhữngꢀgợiꢀýꢀtừꢀmôiꢀtrườngꢀbênꢀngoàiꢀđểꢀđưaꢀra 
quyếtꢀđịnh.ꢀMộtꢀtrongꢀnhữngꢀgợiꢀýꢀlàꢀnhữngꢀlựaꢀchọnꢀmàꢀmìnhꢀnghĩ 
ngườiꢀkhácꢀsẽꢀchọn.ꢀVìꢀsaoꢀchúngꢀtaꢀtiếpꢀt*cꢀuốngꢀnướcꢀuốngꢀđóng 
chai?ꢀVìꢀtrênꢀđườngꢀphố,ꢀtrongꢀphòngꢀgym,ꢀthậmꢀchíꢀtrongꢀrạpꢀchiếu 
bóng,ꢀđâuꢀđâuꢀcũngꢀthấyꢀcóꢀngườiꢀuốngꢀthứꢀnướcꢀnày.ꢀKhiꢀnhững 
nhânꢀtốꢀkhácꢀtươngꢀđồng,ꢀhiệuꢀứngꢀđoànꢀtàuꢀchínhꢀlàꢀ‘chiếcꢀlôngꢀvũ’ 
giúpꢀnghiêngꢀcánꢀcânꢀvềꢀmộtꢀbên. 

Thiếuꢀtựꢀtin:ꢀmộtꢀnhânꢀtốꢀthúcꢀđẩyꢀsựꢀphụcꢀtùngꢀđaꢀsố 

Ngườiꢀtaꢀthườngꢀcóꢀmộtꢀbảnꢀnăngꢀtựꢀnhiênꢀlàꢀkhôngꢀthíchꢀbịꢀlỗi 
nhịpꢀvớiꢀngườiꢀxungꢀquanhꢀhayꢀkhácꢀvớiꢀchuẩnꢀmực.ꢀBảnꢀnăngꢀđó 
thườngꢀdẫnꢀchúngꢀtaꢀđiꢀtheoꢀhướngꢀanꢀtoàn.ꢀChúngꢀtaꢀthườngꢀdự 
đoánꢀngườiꢀkhácꢀsẽꢀlàmꢀgìꢀvàꢀsẽꢀlàmꢀyꢀnhưꢀvậy.ꢀĐiềuꢀnàyꢀgiúpꢀchúng 
taꢀtránhꢀbịꢀbẽꢀmặt,ꢀvàꢀthỉnhꢀthoảngꢀkhôngꢀphảiꢀsuyꢀnghĩꢀquáꢀnhiều. 

Côngꢀtácꢀquảnꢀlýꢀtrongꢀnhữngꢀtổꢀchứcꢀquanꢀliêuꢀthườngꢀkhétꢀtiếng 

vớiꢀđộngꢀlựcꢀkiểuꢀnày.ꢀKhiꢀmộtꢀngườiꢀn:mꢀquyềnꢀquyếtꢀđịnhꢀđúng 
nhưꢀnhữngꢀgìꢀngườiꢀxungꢀquanhꢀsẽꢀquyếtꢀđịnh,ꢀnếuꢀquyếtꢀđịnhꢀđóꢀlà 
saiꢀthìꢀhọꢀsẽꢀkhôngꢀbịꢀđổꢀlỗi.ꢀRủiꢀroꢀcáꢀnhânꢀđượcꢀrútꢀđếnꢀmứcꢀtối 
thiểu.ꢀNhưꢀmộtꢀcâuꢀcửaꢀmiệngꢀrằng:ꢀ‘Chưaꢀtừngꢀcóꢀaiꢀbịꢀđuổiꢀviệcꢀvì 
muaꢀmộtꢀcáiꢀmáyꢀtínhꢀIBMꢀcả’. 

Ngườiꢀtaꢀphụcꢀtùngꢀsốꢀđôngꢀnhấtꢀkhiꢀngườiꢀtaꢀcảmꢀthấyꢀbấtꢀan. 
Thờiꢀniênꢀthiếuꢀlàꢀkhoảngꢀthờiꢀgianꢀbấtꢀanꢀvàꢀbấtꢀổnꢀnhất.ꢀNênꢀchả 
trách,ꢀthanhꢀthiếuꢀniênꢀlàꢀnhữngꢀngườiꢀđiꢀtheoꢀsốꢀđôngꢀnhiềuꢀnhất. 
Trongꢀkhiꢀnổiꢀloạnꢀchốngꢀlạiꢀnhữngꢀgiáꢀtrịꢀlỗiꢀthờiꢀcủaꢀchaꢀm>ꢀthì 
đồngꢀthờiꢀcácꢀemꢀtuổiꢀthiếuꢀniênꢀcũngꢀlàꢀtínꢀđồꢀcủaꢀsựꢀphụcꢀtùngꢀsố 
đôngꢀ–ꢀvớiꢀnhómꢀbạnꢀđồngꢀtrangꢀlứa.ꢀNgàyꢀnay,ꢀvìꢀđủꢀlýꢀdo,ꢀtừꢀsựꢀđổ 
vỡꢀcủaꢀgiaꢀđình,ꢀđếnꢀviệcꢀbốꢀm>ꢀnghiệnꢀcôngꢀviệc,ꢀnhómꢀbạnꢀđồngꢀlứa 
lạiꢀcàngꢀcóꢀsứcꢀảnhꢀhưởngꢀnhiềuꢀhơn.ꢀCàngꢀngàyꢀthanhꢀthiếuꢀniênꢀlại 
càngꢀđịnhꢀnghĩaꢀbảnꢀthânꢀthôngꢀquaꢀnhómꢀbạnꢀchơiꢀchungꢀvàꢀtàiꢀsản 
chúngꢀcó.ꢀSựꢀnổiꢀtiếngꢀgánꢀghépꢀtrongꢀnhómꢀđồngꢀlứaꢀquyếtꢀđịnhꢀvà 
duyꢀtrìꢀsựꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀviệcꢀquảngꢀbáꢀmộtꢀloạtꢀsảnꢀphẩmꢀđaꢀdạng, 
từꢀâmꢀnhạc,ꢀmỹꢀphẩm,ꢀđồꢀBean,ꢀthờiꢀtrang,ꢀquầnꢀáoꢀthểꢀthao,ꢀnước 
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ngọtꢀhayꢀđàiꢀphátꢀthanh. 

Sựꢀnổiꢀtiếngꢀgánꢀghépꢀ(perceivedꢀpopularity) 

Bạnꢀnghĩꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀnổiꢀtiếngꢀđếnꢀmứcꢀnàoꢀhayꢀmộtꢀcôngꢀty 
quenꢀthuộcꢀđếnꢀmứcꢀnào,ꢀđóꢀlàꢀmộtꢀkhíaꢀcạnhꢀquanꢀtrọngꢀcủaꢀhình 
ảnh. 

Sựꢀnổiꢀtiếngꢀlàꢀmộtꢀthỏiꢀnamꢀchâm.ꢀNóꢀthuꢀhútꢀngườiꢀta.ꢀVà 
quảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀgiaꢀtăngꢀnăngꢀlựcꢀthuꢀhútꢀđó.ꢀBạnꢀhãyꢀthửꢀgọiꢀtênꢀchỉ 
mộtꢀsảnꢀphẩmꢀmàꢀthươngꢀhiệuꢀnổiꢀtiếngꢀnhấtꢀkhôngꢀcóꢀquảngꢀcáo. 
Khôngꢀdễ,ꢀđúngꢀkhông?ꢀCóꢀphảiꢀđiềuꢀđóꢀcóꢀnghĩaꢀquảngꢀcáoꢀtạoꢀnên 
sựꢀnổiꢀtiếng?ꢀKhôngꢀh;nꢀthế.ꢀQuảngꢀcáoꢀkhiếnꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀcóꢀv+ 
nổiꢀtiếng.ꢀQuảngꢀcáoꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀsựꢀnổiꢀtiếngꢀgánꢀghépꢀcủaꢀthương 
hiệu.ꢀThươngꢀhiệuꢀđượcꢀquảngꢀcáoꢀcàngꢀnhiềuꢀthìꢀngườiꢀtaꢀcàngꢀnghĩ 
nóꢀquenꢀthuộcꢀvàꢀnổiꢀtiếng. 

Quảngꢀcáoꢀthườngꢀtruyềnꢀtảiꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀcụꢀthể,ꢀg:nꢀcôngꢀty 
hayꢀthươngꢀhiệuꢀvớiꢀmộtꢀkhíaꢀcạnhꢀthuộcꢀtínhꢀhìnhꢀảnhꢀmụcꢀtiêu, 
nhưꢀ‘đángꢀtinꢀcậy’,ꢀ‘cóꢀlưuꢀýꢀđếnꢀmôiꢀtrường’,ꢀ‘đángꢀđồngꢀtiền’,ꢀ‘vị 
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ngon’,ꢀ‘dễꢀsửꢀdụng’.ꢀĐôiꢀkhi,ꢀthuộcꢀtínhꢀhìnhꢀảnhꢀlàꢀ‘sựꢀnổiꢀtiếng’.ꢀNhà 
quảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀnóiꢀmộtꢀcáchꢀrõꢀràngꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀhọꢀnổiꢀtiếng 
(nhưꢀBritishꢀAirwaysꢀ–ꢀHãngꢀhàngꢀkhôngꢀcảꢀthếꢀgiớiꢀưaꢀthích’, 
‘ Budweiserꢀ–ꢀBiaꢀnổiꢀtiếngꢀnhấtꢀthếꢀgiới’,ꢀ‘Nickelodeanꢀ–ꢀKênhꢀtruyền 
hìnhꢀsốꢀ1ꢀchoꢀtrẻ’,ꢀ‘Quickenꢀ–ꢀphầnꢀmềmꢀtàiꢀchínhꢀbánꢀchạyꢀnhấtꢀthế 
giới’).ꢀHoặcꢀsựꢀnổiꢀtiếngꢀđượcꢀngụꢀýꢀ(‘NgườiꢀMỹꢀđánhꢀvầnꢀchữꢀphô 
maiꢀlàꢀK-R-A-F-T’). 

Tuyꢀnhiên,ꢀđiềuꢀthúꢀvịꢀvềꢀviệcꢀtruyềnꢀđạtꢀsựꢀnổiꢀtiếngꢀlàꢀkhông 
nhấtꢀthiếtꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀphảiꢀdùngꢀnhiềuꢀlời.ꢀLàꢀngườiꢀtiêuꢀdùng, 
bằngꢀcáchꢀnàoꢀđóꢀchúngꢀtaꢀtựꢀsuyꢀraꢀmộtꢀsảnꢀphẩmꢀlàꢀnổiꢀtiếngꢀđơn 
giảnꢀvìꢀnóꢀđượcꢀquảngꢀcáo.ꢀCơꢀchếꢀtâmꢀlýꢀđằngꢀsauꢀhiệnꢀtượngꢀnàyꢀgọi 
làꢀhiệuꢀứngꢀdanhꢀtiếngꢀgiảꢀtạoꢀ(ꢀfalseꢀfameꢀeffect). 

Mộtꢀnghiênꢀcứuꢀminhꢀchứng 

Vàiꢀnămꢀvềꢀtrướcꢀtôiꢀcóꢀthựcꢀhiệnꢀmộtꢀnghiênꢀcứu,ꢀtrongꢀđóꢀcác 
đốiꢀtượngꢀnghiênꢀcứuꢀđượcꢀhỏiꢀthươngꢀhiệuꢀnàoꢀlàꢀthươngꢀhiệuꢀnổi 
tiếngꢀnhất,ꢀtrongꢀnhiềuꢀngànhꢀhàngꢀkhácꢀnhau.ꢀBấtꢀkểꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀlàꢀgì, 
họꢀđềuꢀđượcꢀhỏiꢀtiếpꢀnguyênꢀnhânꢀvìꢀsaoꢀhọꢀnghĩꢀthế.ꢀ@6%ꢀcâuꢀtrảꢀlời 
xoayꢀquanhꢀýꢀ‘Thươngꢀhiệuꢀđóꢀch:cꢀch:nꢀnổiꢀtiếng…ꢀvìꢀnóꢀđượcꢀquảng 
cáoꢀnhiềuꢀđếnꢀthế’.ꢀ(Cũngꢀcóꢀngườiꢀtrảꢀlờiꢀ‘vìꢀnóꢀchiếmꢀrấtꢀnhiềuꢀchỗ 
trênꢀkệꢀsiêuꢀthị’).ꢀĐâyꢀlàꢀbằngꢀchứngꢀhùngꢀhồnꢀrằngꢀsựꢀhiệnꢀhữu 
thươngꢀhiệu,ꢀđặcꢀbiệtꢀlàꢀsựꢀhiệnꢀhữuꢀkéoꢀdàiꢀvềꢀmặtꢀquảngꢀcáo,ꢀsẽꢀdẫn 
đếnꢀthuộcꢀtínhꢀhìnhꢀảnhꢀ‘nổiꢀtiếng’.ꢀNóꢀtạoꢀraꢀấnꢀtượngꢀvềꢀsựꢀnổiꢀtiếng 
trongꢀđầuꢀchúngꢀta.ꢀCóꢀaiꢀnghĩꢀđâyꢀlàꢀchuyệnꢀlạꢀkhôngꢀkhiꢀnhàꢀquảng 
cáoꢀs=nꢀsàngꢀtrảꢀtiềnꢀđểꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀhọꢀxuấtꢀhiệnꢀ‘tựꢀnhiên’ꢀtrong 
kịchꢀbảnꢀphim,ꢀtròꢀchơiꢀhayꢀchươngꢀtrìnhꢀTV?ꢀ(xemꢀChươngꢀ6,ꢀ‘Hoạt 
độngꢀngầm’).ꢀTừꢀnhữngꢀsựꢀxuấtꢀhiệnꢀđó,ꢀđầuꢀócꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀtự 
suyꢀdiễnꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀ:tꢀh;nꢀlàꢀnổiꢀtiếng,ꢀhayꢀchíꢀítꢀcũngꢀđangꢀtrên 
đàꢀnổiꢀtiếng. 

‘ Tácꢀdụngꢀphụ’ꢀcủaꢀquảngꢀcáo 

Khôngꢀnhưꢀnhữngꢀthuộcꢀtínhꢀhìnhꢀảnhꢀkhácꢀ(nhưꢀkhảꢀnăngꢀtin 
cậy,ꢀmùiꢀvị,ꢀgiáꢀcả,ꢀv.v..),ꢀnhậnꢀthứcꢀvềꢀsựꢀnổiꢀtiếngꢀhầuꢀnhưꢀkhôngꢀlệ 
thuộcꢀvàoꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáoꢀcụꢀthể.ꢀNóiꢀcáchꢀkhác,ꢀđâyꢀlàꢀmộtꢀ‘tác 
dụngꢀphụ’. 

BiểuꢀđồꢀtrongꢀHìnhꢀ4.4ꢀlàꢀvềꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀđịnhꢀvịꢀquanhꢀhai 
thuộcꢀtínhꢀlàꢀmùiꢀvịꢀvàꢀsựꢀthíchꢀhợp.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀhãyꢀchúꢀýꢀtácꢀđộng 
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củaꢀquảngꢀcáoꢀlênꢀnhậnꢀthứcꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀvềꢀmứcꢀđộꢀnổiꢀtiếngꢀcủa 
thươngꢀhiệuꢀđó.ꢀChỉꢀriêngꢀchuyệnꢀnóꢀđượcꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀlàmꢀtăng 
đángꢀkểꢀsốꢀngườiꢀg:nꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀvớiꢀthuộcꢀtínhꢀ‘hìnhꢀnhưꢀai 
cũngꢀuốngꢀthứcꢀuốngꢀnày’. 

Vìꢀthế,ꢀdùꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀđượcꢀlậpꢀtrìnhꢀđểꢀtruyềnꢀtảiꢀhìnhꢀảnhꢀvề 
mùiꢀvị,ꢀphongꢀcách,ꢀsựꢀtinꢀcậyꢀhayꢀbấtꢀkểꢀthuộcꢀtínhꢀnàoꢀthìꢀnóꢀcũng 
giúpꢀgiaꢀtăngꢀsựꢀnổiꢀtiếngꢀgánꢀghépꢀvàꢀmứcꢀđộꢀnổiꢀtrộiꢀcủaꢀthương 
hiệuꢀtrongꢀtâmꢀtrí.ꢀĐâyꢀlàꢀmộtꢀ‘tácꢀdụngꢀphụ’ꢀcủaꢀquảngꢀcáo,ꢀảnh 
hưởngꢀđếnꢀviệcꢀthươngꢀhiệuꢀnàoꢀhiệnꢀlênꢀtrongꢀtâmꢀtrí,ꢀthươngꢀhiệu 
nàoꢀmìnhꢀnghĩꢀlàꢀnổiꢀtiếng,ꢀvàꢀthươngꢀhiệuꢀnàoꢀlọtꢀvàoꢀdanhꢀsáchꢀcân 
nh:c. 

Chúꢀý,ꢀChỉꢀriêngꢀchuyệnꢀthươngꢀhiệuꢀđượcꢀquảngꢀcáoꢀcũngꢀlàm 
tăngꢀđộꢀnổiꢀtiếngꢀgánꢀghépꢀcủaꢀnó. 

Hìnhꢀ4.4:ꢀThuộcꢀtínhꢀhìnhꢀảnhꢀ‘sựꢀnổiꢀtiếngꢀtăngꢀtheoꢀthờiꢀgian’ 
ꢀhìnhꢀnhưꢀaiꢀc.ngꢀuốngꢀthứcꢀuốngꢀnày.ꢀ(Nguồn:ꢀMarkeoMpnd) - 

sácꢀđnngꢀohpếoꢀlậpꢀdanhꢀsách 
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Mộtꢀtrongꢀnhữngꢀcơꢀchếꢀđằngꢀsauꢀtácꢀdụngꢀphụꢀnàyꢀđãꢀđượcꢀđề 
cậpꢀphíaꢀtrước.ꢀĐóꢀlàꢀ‘tácꢀđộngꢀthiếtꢀlậpꢀdanhꢀsách’.ꢀLượngꢀchiꢀphí 
truyềnꢀthôngꢀcủaꢀmộtꢀvấnꢀđềꢀtrênꢀbáoꢀchí,ꢀTV,ꢀwebsite,ꢀv.v..ꢀchoꢀngười 
taꢀthấyꢀnênꢀnghĩꢀvấnꢀđềꢀđóꢀquanꢀtrọngꢀđếnꢀmứcꢀnào.ꢀNóꢀthiếtꢀlậpꢀdanh 
sáchꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀcủaꢀmọiꢀngười.ꢀTrongꢀmarketing,ꢀdanhꢀsáchꢀthiết 
lậpꢀkhôngꢀbaoꢀgồmꢀnhữngꢀvấnꢀđềꢀchínhꢀtrịꢀmàꢀbaoꢀgồmꢀnhững 
thươngꢀhiệuꢀđượcꢀchoꢀlàꢀnổiꢀtiếng.ꢀDꢀđây,ꢀ‘nổiꢀtiếng’ꢀcóꢀnghĩaꢀlàꢀ‘quan 
trọng’.ꢀCơꢀchếꢀthiếtꢀlậpꢀdanhꢀsáchꢀkhôngꢀnhấtꢀthiếtꢀphảiꢀlogicꢀhayꢀcóꢀlý 
lẽ.ꢀSuyꢀchoꢀcùng,ꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀđượcꢀquảngꢀcáoꢀvìꢀnóꢀquanꢀtrọng? 
Hayꢀlàꢀnóꢀquanꢀtrọngꢀvìꢀnóꢀđượcꢀquảngꢀcáo?ꢀĐâyꢀlàꢀsựꢀlýꢀluậnꢀHconꢀgà 
- ꢀquảꢀtrứng”ꢀkhiếnꢀkhóꢀcóꢀlýꢀlẽꢀhayꢀlogicꢀnàoꢀgiảiꢀthíchꢀthỏaꢀđáng. 
Nhưngꢀlogicꢀhayꢀlýꢀlẽꢀcũngꢀkhôngꢀápꢀdụngꢀtrongꢀtrườngꢀhợpꢀnày. 

Sựꢀqtenꢀohtnc 

Mộtꢀcơꢀchếꢀcựcꢀtinhꢀtếꢀcủaꢀtácꢀdụngꢀphụꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀsựꢀquen 
thuộc.ꢀĐiꢀk?mꢀvớiꢀtầnꢀsuấtꢀxuấtꢀhiệnꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀlàꢀmộtꢀcảmꢀgiác 
quenꢀthuộcꢀtăngꢀdần.ꢀSựꢀquenꢀthuộcꢀkhiếnꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀ‘nổiꢀbật’ 
(víꢀdụ,ꢀtrênꢀkệꢀtrưngꢀbày;ꢀđâyꢀlàꢀmộtꢀyếuꢀtốꢀquanꢀtrọngꢀquyếtꢀđịnhꢀcơ 
hộiꢀđượcꢀcânꢀnh:cꢀnhiềuꢀhơnꢀtrongꢀtiếnꢀtrìnhꢀraꢀquyếtꢀđịnh).ꢀTuy 
nhiên,ꢀsựꢀquenꢀthuộcꢀkhôngꢀchỉꢀgiúpꢀtăngꢀcơꢀhộiꢀđượcꢀchúꢀýꢀvàꢀcân 
nh:cꢀmàꢀquanꢀtrọngꢀhơn,ꢀnóꢀcóꢀthểꢀảnhꢀhưởngꢀsựꢀđánhꢀgiáꢀcác 
thươngꢀhiệuꢀvàꢀdoꢀđóꢀcóꢀthểꢀlàꢀ‘chiếcꢀlôngꢀvũ’ꢀgiúpꢀlàmꢀnghiêngꢀcán 
cânꢀgiữaꢀcácꢀlựaꢀchọnꢀthươngꢀhiệu.ꢀĐượcꢀnhưꢀvậy,ꢀvìꢀtrongꢀtrường 
hợpꢀcácꢀyếuꢀtốꢀkhácꢀtươngꢀđồng,ꢀbảnꢀthânꢀsựꢀquenꢀthuộcꢀđượcꢀcoiꢀlà 
mộtꢀđiểmꢀcộng. 

Chúngꢀtaꢀcảmꢀthấyꢀthoảiꢀmáiꢀhơnꢀvớiꢀnhữngꢀgìꢀquenꢀthuộc.ꢀNgoài 
ra,ꢀthươngꢀhiệuꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀthấyꢀsẽꢀtrởꢀnênꢀ‘dễꢀdàngꢀhơnꢀcho 
tâmꢀtrí’.ꢀChúngꢀtaꢀdễꢀnhớꢀraꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀhơn,ꢀvàꢀnóꢀcũngꢀdễꢀhiện 
lênꢀtrongꢀđầuꢀchúngꢀtaꢀhơnꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀkémꢀquảngꢀcáo.ꢀQuan 
trọngꢀlà,ꢀkhiꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀdễꢀhiệnꢀlênꢀtrongꢀđầuꢀthìꢀtâmꢀtríꢀchúng 
taꢀthườngꢀmặcꢀnhiênꢀchoꢀrằngꢀkhôngꢀnhữngꢀchúngꢀtaꢀrấtꢀthườngꢀgặp 
thươngꢀhiệuꢀđóꢀmàꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀcònꢀnổiꢀtiếngꢀvàꢀtừꢀđó,ꢀchúngꢀta 
thíchꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀhơnꢀmộtꢀtí.ꢀMộtꢀlầnꢀnữa,ꢀchúngꢀtaꢀgặpꢀkiểuꢀlý 
luậnꢀxoayꢀvòng,ꢀkhôngꢀlogic,ꢀcũngꢀkhôngꢀcóꢀlý,ꢀnhưngꢀkhôngꢀkém 
phầnꢀthật. 

Liệuꢀsựꢀnổiꢀtiếngꢀgánꢀghépꢀcóꢀphảiꢀlàꢀmộtꢀđiểmꢀcộng? 

Nếuꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀcóꢀvẻꢀnổiꢀtiếng,ꢀliệuꢀngườiꢀtaꢀcóꢀnhiềuꢀkhả 
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năngꢀmuaꢀnóꢀhơnꢀkhông?ꢀCó. 

Quảngꢀcáoꢀvàꢀlượngꢀchiꢀphíꢀtruyềnꢀthôngꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀsựꢀnổi 
tiếngꢀgánꢀghépꢀcủaꢀmộtꢀthươngꢀhiệu.ꢀNóꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀcảmꢀgiácꢀquen 
thuộcꢀvớiꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀmọiꢀngười,ꢀcũngꢀnhưꢀnhậnꢀthứcꢀcủaꢀmọi 
ngườiꢀvềꢀđộꢀnổiꢀtiếngꢀcủaꢀthươngꢀhiệu.ꢀNhữngꢀđiềuꢀnày,ꢀsauꢀđó,ꢀlại 
ảnhꢀhưởngꢀđếnꢀquyếtꢀđịnhꢀcủaꢀmọiꢀngườiꢀvềꢀviệcꢀcóꢀmuaꢀthươngꢀhiệu 
đóꢀkhông. 

Đãꢀcóꢀbằngꢀchứngꢀch:cꢀch:nꢀrằngꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀảnhꢀhưởng 
đếnꢀsựꢀnổiꢀtiếngꢀgánꢀghépꢀcủaꢀmộtꢀthươngꢀhiệu,ꢀvàꢀcũngꢀcóꢀnhững 
dấuꢀhiệuꢀrõꢀràngꢀlàꢀsựꢀnổiꢀtiếngꢀgánꢀghépꢀ‘hợpꢀthứcꢀhóa’ꢀviệcꢀtiếpꢀtục 
muaꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀ–ꢀtrongꢀhầuꢀhếtꢀnhữngꢀtrườngꢀhợp.ꢀĐểꢀhiểu 
đượcꢀnguyênꢀdoꢀđằngꢀsau,ꢀchúngꢀtaꢀphảiꢀtìmꢀhiểuꢀ‘sựꢀnổiꢀtiếng’ꢀmang 
thôngꢀđiệpꢀgìꢀvềꢀthươngꢀhiệu. 

Sựꢀnổiꢀtiếngꢀgánꢀghépꢀmangꢀnhữngꢀhàmꢀýꢀnhưꢀ‘cảꢀtriệuꢀngườiꢀthì 
khôngꢀthểꢀsaiꢀlầmꢀđược’;ꢀhayꢀ‘thươngꢀhiệuꢀnàyꢀđãꢀđượcꢀdùngꢀthửꢀvà 
tinꢀtưởng’;ꢀhayꢀ‘chúngꢀtaꢀđãꢀchọnꢀthươngꢀhiệuꢀtốtꢀnhất’.ꢀChúngꢀta 
ch;ngꢀcóꢀlýꢀdoꢀgìꢀđểꢀngờꢀvựcꢀhayꢀnghiꢀvấnꢀviệcꢀlựaꢀchọnꢀmộtꢀthương 
hiệuꢀnổiꢀtiếng.ꢀChúngꢀtaꢀđượcꢀcamꢀđoanꢀkhiꢀbiếtꢀngườiꢀkhácꢀđangꢀsử 
dụngꢀcùngꢀthươngꢀhiệu,ꢀvàꢀchúngꢀtaꢀđangꢀ‘điꢀtheoꢀbầyꢀđàn’. 

Vìꢀthế,ꢀsựꢀnổiꢀtiếngꢀlàꢀmộtꢀtácꢀnhânꢀcủngꢀcốꢀtíchꢀcực.ꢀNóꢀgiúpꢀcủng 
cốꢀviệcꢀmuaꢀthươngꢀhiệuꢀtiếpꢀdiễn,ꢀmuaꢀkhôngꢀnghiꢀvấn.ꢀNóꢀkhiến 
chúngꢀtaꢀítꢀđặtꢀcâuꢀhỏiꢀchoꢀbảnꢀthânꢀmìnhꢀvìꢀsaoꢀtiếpꢀtụcꢀmuaꢀthương 
hiệuꢀđó.ꢀNóꢀlàꢀchiếcꢀlôngꢀvũꢀtrênꢀcánꢀcânꢀmuaꢀhàngꢀtiếpꢀdiễn.ꢀDoꢀđó, 
đốiꢀvớiꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáo,ꢀnóꢀtạoꢀraꢀnềnꢀtảngꢀchoꢀviệcꢀdựngꢀnênꢀmột 
láꢀch:n,ꢀgiúpꢀbảoꢀvệꢀthịꢀphầnꢀđãꢀcó.ꢀViệcꢀxâyꢀdựngꢀhìnhꢀảnhꢀnổiꢀtiếng 
choꢀthươngꢀhiệuꢀkhôngꢀdựaꢀtrênꢀsựꢀthuyếtꢀphục;ꢀthayꢀvàoꢀđó,ꢀnóꢀnhư 
mộtꢀnướcꢀcờꢀđiꢀtrướcꢀnhằmꢀđánhꢀđuổiꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀcạnh 
tranhꢀtấtꢀyếuꢀkhiꢀchúngꢀmuốnꢀgiànhꢀlãnhꢀthổꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀtiêu 
dùng.ꢀTrongꢀvaiꢀtròꢀ‘phòngꢀthủ’ꢀnày,ꢀhìnhꢀtượngꢀnổiꢀtiếngꢀcủaꢀthương 
hiệuꢀthiênꢀvềꢀsựꢀngănꢀngừaꢀhơnꢀlàꢀsựꢀthuyếtꢀphục. 

Sựꢀnổiꢀtiếngꢀvàꢀhiệuꢀứngꢀđoànꢀtàu 

Nhưꢀchúngꢀtaꢀđãꢀthấy,ꢀngườiꢀtaꢀthườngꢀchạyꢀtheoꢀnhữngꢀthứꢀcó 
vẻꢀnhưꢀđangꢀtrênꢀđàꢀnổiꢀtiếng.ꢀNếuꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀmớiꢀtungꢀraꢀb:t 
đầuꢀđạtꢀđượcꢀ‘mứcꢀđộꢀnhìnꢀthấyꢀcaoꢀtrênꢀthịꢀtrường’ꢀ(highꢀvisibility) 
vàꢀđượcꢀnhìnꢀnhậnꢀlàꢀ‘mọiꢀngườiꢀđangꢀbànꢀtánꢀvềꢀnó’ꢀhayꢀ‘ngàyꢀcàng 
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cóꢀnhiềuꢀngườiꢀsửꢀdụngꢀnó’;ꢀđâyꢀcóꢀthểꢀlàꢀmộtꢀđiểmꢀhấpꢀdẫn,ꢀmộtꢀlời 
mờiꢀgọi,ꢀmộtꢀsựꢀcámꢀdỗꢀchúngꢀtaꢀthửꢀsửꢀdụngꢀthươngꢀhiệuꢀđó. 
Gacebook,ꢀMySpaceꢀvàꢀYouTubeꢀđãꢀcấtꢀcánhꢀvượtꢀbậcꢀkhiꢀnhữngꢀtrang 
webꢀnàyꢀđạtꢀmộtꢀsốꢀlượngꢀngườiꢀdùngꢀnhấtꢀđịnh.ꢀViệcꢀtạoꢀ‘mứcꢀđộ 
nhìnꢀthấyꢀcao’ꢀcóꢀthểꢀđẩyꢀnhanhꢀđiểmꢀ‘cấtꢀcánh’ꢀnày;ꢀđâyꢀchínhꢀlàꢀnền 
tảngꢀcủaꢀnhiềuꢀhuyềnꢀthoạiꢀmarketingꢀnhữngꢀnămꢀquaꢀnhưꢀlàꢀNinBa 
Rùa,ꢀBatman,ꢀ101ꢀconꢀchóꢀđốm,ꢀPowerꢀRangers,ꢀTeenieꢀBeanie 
Babies,ꢀthúꢀảoꢀTamagotchi,ꢀv.v..,ꢀchưaꢀkểꢀcácꢀngôiꢀsaoꢀnhạcꢀpopꢀvàꢀcác 
chínhꢀtrịꢀgia.ꢀNgườiꢀtaꢀthườngꢀbịꢀlôiꢀcuốnꢀthửꢀnhữngꢀgìꢀmớiꢀnhấtꢀ– 
nhữngꢀgìꢀmọiꢀngườiꢀxungꢀquanhꢀđangꢀbànꢀtán. 

Sựꢀnổiꢀtiếngꢀquáꢀmức 

Trongꢀbốiꢀcảnhꢀtạoꢀdựngꢀsựꢀnổiꢀtiếngꢀthìꢀthànhꢀngữꢀ‘bạoꢀphát,ꢀbạo 
tàn’ꢀđặcꢀbiệtꢀphùꢀhợp.ꢀNếuꢀđượcꢀđẩyꢀlênꢀquáꢀnhanh,ꢀđếnꢀcùngꢀcực,ꢀthì 
sựꢀnổiꢀtiếngꢀgánꢀghépꢀcóꢀthểꢀtrởꢀnênꢀ‘quáꢀmức’.ꢀNamꢀchâmꢀcóꢀthểꢀđảo 
cựcꢀvàꢀsẽꢀđẩyꢀxa,ꢀthayꢀvìꢀthuꢀhútꢀngườiꢀta.ꢀCácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀcầnꢀcẩn 
trọngꢀtránhꢀtạoꢀraꢀsựꢀnổiꢀtiếngꢀquáꢀmức,ꢀcóꢀthểꢀbấtꢀthìnhꢀlìnhꢀtrở 
thànhꢀgánhꢀnặngꢀchoꢀthươngꢀhiệu. 

Thôngꢀthường,ꢀhiểmꢀhọaꢀlàꢀkhiꢀdùngꢀsựꢀnổiꢀtiếngꢀgánꢀghépꢀđểꢀ‘tấn 
công’,ꢀnghĩaꢀlàꢀkhuyếnꢀkhíchꢀngườiꢀtaꢀsửꢀdụngꢀthửꢀthươngꢀhiệuꢀlần 
đầuꢀtiên,ꢀhơnꢀlàꢀkhiꢀdùngꢀtrongꢀtrườngꢀhợpꢀ‘phòngꢀthủ’,ꢀnghĩaꢀlàꢀđơn 
thuầnꢀcủngꢀcốꢀvàꢀnh:cꢀnhởꢀchúngꢀtaꢀtiếpꢀtụcꢀmuaꢀthươngꢀhiệu.ꢀKhông 
phảiꢀngẫuꢀnhiênꢀmàꢀchiếnꢀthuậtꢀmarketingꢀnàyꢀthườngꢀđượcꢀg:n 
cùngꢀnhữngꢀsảnꢀphẩmꢀcóꢀvòngꢀđờiꢀng:n,ꢀnhưꢀphimꢀảnh,ꢀđồꢀchơiꢀtrẻ 
em,ꢀhayꢀcảꢀchínhꢀtrịꢀgia.ꢀNhưꢀôngꢀbàꢀtaꢀđãꢀnói:ꢀvậtꢀđổiꢀsaoꢀdời. 

Việcꢀsửꢀdụngꢀmứcꢀđộꢀnhìnꢀthấyꢀcaoꢀđểꢀthuyếtꢀphụcꢀchúngꢀtaꢀdùng 
thửꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀhoànꢀtoànꢀkhácꢀviệcꢀdùngꢀnóꢀđểꢀduyꢀtrìꢀvịꢀthế 
củaꢀthươngꢀhiệuꢀđó.ꢀMứcꢀđộꢀnhìnꢀthấyꢀcaoꢀcóꢀthểꢀgiúpꢀthuyếtꢀphục 
chúngꢀtaꢀdùngꢀthửꢀthươngꢀhiệu,ꢀnhưngꢀkhảꢀnăngꢀthànhꢀcôngꢀcủa 
chiếnꢀlượcꢀđóꢀrấtꢀng:nꢀngủi.ꢀĐốiꢀvớiꢀthươngꢀhiệuꢀđó,ꢀđâyꢀcóꢀthểꢀlà 
mộtꢀtrườngꢀhợpꢀ‘bạoꢀphát,ꢀbạoꢀtàn’,ꢀtheoꢀvếtꢀxeꢀcủaꢀcơnꢀsốtꢀđiệuꢀnhảy 
Macarena,ꢀPogs,ꢀhayꢀcácꢀkiểuꢀtócꢀcủaꢀAenniCerꢀAniston. 

Vìꢀsaoꢀsựꢀnổpꢀopếngꢀcóꢀohểꢀkhiếnꢀngườpꢀoaꢀmấoꢀhứng? 

Khôngꢀphảiꢀlúcꢀnàoꢀsựꢀnổiꢀtiếngꢀgánꢀghépꢀcũngꢀmangꢀtínhꢀtích 
cực.ꢀKhiꢀcóꢀquáꢀnhiềuꢀngườiꢀsửꢀdụngꢀmộtꢀthươngꢀhiệu,ꢀthươngꢀhiệu 
sẽꢀchịuꢀrủiꢀroꢀbịꢀcoiꢀlàꢀtầmꢀthường,ꢀtrừꢀphiꢀhìnhꢀảnhꢀthươngꢀhiệuꢀđó 
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đượcꢀquảnꢀlýꢀcẩnꢀthận.ꢀĐâyꢀkhôngꢀđơnꢀthuầnꢀlàꢀtrườngꢀhợpꢀsựꢀquen 
thuộcꢀdẫnꢀđếnꢀsựꢀcoiꢀthường.ꢀSựꢀnổiꢀtiếngꢀquáꢀmứcꢀcóꢀthểꢀ‘pháꢀgiá 
mộtꢀđồngꢀtiền’. 

MộtꢀtiểuꢀthuyếtꢀgiaꢀngườiꢀMỹ,ꢀPeterꢀDeꢀVries,ꢀđãꢀtừngꢀphátꢀbiểu 
trongꢀmộtꢀbốiꢀcảnhꢀkhácꢀ‘Mọiꢀngườiꢀcămꢀghétꢀtôiꢀvìꢀtôiꢀđượcꢀcảꢀthế 
giớiꢀyêuꢀmến’.ꢀCácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀkhônꢀngoanꢀđãꢀhọcꢀcáchꢀtránhꢀtình 
trạngꢀđảoꢀngượcꢀnày.ꢀHọꢀbiếtꢀrằngꢀtạoꢀraꢀ‘sựꢀrùmꢀbeng’ꢀtốiꢀđaꢀvề 
thươngꢀhiệu,ꢀtrongꢀmộtꢀkhoảngꢀthờiꢀgianꢀtốiꢀthiểuꢀchưaꢀch:cꢀlàꢀmộtꢀý 
kiếnꢀhay.ꢀThayꢀvàoꢀđó,ꢀhọꢀcốꢀg:ngꢀtiếtꢀchếꢀsựꢀnổiꢀtiếngꢀgánꢀghépꢀcủa 
thươngꢀhiệuꢀnhưꢀmộtꢀphầnꢀcủaꢀchiếnꢀlượcꢀphátꢀtriểnꢀhìnhꢀảnhꢀlâuꢀdài 
vàꢀđảmꢀbảoꢀlàꢀcủngꢀcốꢀmộtꢀthịꢀphầnꢀvữngꢀch:c. 

Điềuꢀnàyꢀđặcꢀbiệtꢀđúngꢀvớiꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀnh:mꢀvàoꢀgiớiꢀtrẻ. 
Thanhꢀthiếuꢀniênꢀthườngꢀcóꢀkhuynhꢀhướngꢀnổiꢀloạnꢀ–ꢀđặcꢀbiệtꢀlàꢀvới 
chaꢀm>ꢀvàꢀphầnꢀcònꢀlạiꢀcủaꢀxãꢀhội.ꢀ<uꢀhướngꢀ‘bụiꢀbặm’ꢀlàmꢀbọnꢀtrẻ 
thấyꢀ‘ꢀcoolꢀ’ꢀkhiꢀchốngꢀlạiꢀchínhꢀđịnhꢀnghĩaꢀ‘ꢀcoolꢀ’,ꢀvàꢀcườiꢀnhạoꢀvào 
cácꢀchiếnꢀdịchꢀmarketing.ꢀKểꢀtừꢀđó,ꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀtuổiꢀteenꢀngày 
càngꢀđượcꢀxâyꢀdựngꢀthậnꢀtrọngꢀhơn,ꢀbằngꢀcáchꢀlanꢀtruyềnꢀquaꢀmạng 
nhiềuꢀhơn. 

Tươngꢀtựꢀthế,ꢀtrongꢀcácꢀngànhꢀhàngꢀmangꢀtínhꢀ‘xãꢀgiao’ꢀchoꢀngười 
lớnꢀnhưꢀbiaꢀrượu,ꢀnếuꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀđạtꢀvịꢀtríꢀnổiꢀtiếngꢀnhất,ꢀnó 
chịuꢀrủiꢀroꢀtrởꢀnênꢀkémꢀphùꢀhợpꢀđểꢀmangꢀbiếuꢀtặngꢀhayꢀđểꢀtiếpꢀkhách. 
Vìꢀsao?ꢀVìꢀmọiꢀngườiꢀđềuꢀuốngꢀloạiꢀđó,ꢀnóꢀb:tꢀđầuꢀdínhꢀk?mꢀvớiꢀhình 
tượngꢀtầmꢀthường.ꢀNóꢀtrởꢀnênꢀquáꢀthànhꢀcông.ꢀKhôngꢀaiꢀnghĩꢀtớiꢀviệc 
mangꢀchaiꢀrượuꢀnhưꢀthếꢀđếnꢀmộtꢀbữaꢀdạꢀtiệcꢀvìꢀđiềuꢀđóꢀthểꢀhiệnꢀquá 
rõꢀnhữngꢀgìꢀbạnꢀnghĩꢀvềꢀbữaꢀtiệc,ꢀhayꢀvềꢀchínhꢀgiaꢀchủ. 

Qtàꢀoặngꢀvàꢀnhữngꢀdịpꢀđặcꢀbpệt 

Chúngꢀtaꢀghiꢀdấuꢀnhữngꢀdịpꢀđặcꢀbiệtꢀbằngꢀcáchꢀdùngꢀnhữngꢀthứ 
ngoàiꢀnhữngꢀthứꢀbìnhꢀthường:ꢀmộtꢀchaiꢀrượuꢀvangꢀđỏꢀrấtꢀlâuꢀđời, 
thuêꢀmộtꢀchiếcꢀxeꢀlimousineꢀthânꢀdài,ꢀănꢀtốiꢀởꢀmộtꢀnhàꢀhàngꢀsang 
trọng.ꢀNhữngꢀbiểuꢀtượngꢀnhưꢀthếꢀđánhꢀdấuꢀmứcꢀđộꢀđặcꢀbiệtꢀcủaꢀsự 
kiệnꢀđó.ꢀTươngꢀtựꢀnhưꢀthế,ꢀkhiꢀtaꢀmuốnꢀthểꢀhiệnꢀlòngꢀquanꢀtâmꢀvà 
trânꢀtrọngꢀvớiꢀngườiꢀkhác,ꢀchúngꢀtaꢀtặngꢀhayꢀlàmꢀnhữngꢀgìꢀđặcꢀbiệt. 

Víꢀdụ,ꢀthiệpꢀHallmarkꢀcủngꢀcốꢀýꢀnàyꢀbằngꢀcâuꢀkhẩuꢀhiệuꢀ‘Khiꢀbạn 
đủꢀthànhꢀýꢀđểꢀgửiꢀnhữngꢀgìꢀtốtꢀđ>pꢀnhất’ꢀ(Fhenꢀyouꢀcareꢀenoughꢀto 
sendꢀtheꢀveryꢀbest)ꢀvàꢀthôiꢀthúcꢀchúngꢀtaꢀ‘lậtꢀraꢀsauꢀtấmꢀthiệpꢀđểꢀđảm 
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bảoꢀmìnhꢀđãꢀgửiꢀmộtꢀtấmꢀthiệpꢀHallmark’.ꢀSựꢀđặcꢀbiệtꢀcủaꢀmột 
thươngꢀhiệu,ꢀmộtꢀkhiꢀđãꢀđạtꢀđược,ꢀcầnꢀnuôiꢀdưỡngꢀvàꢀcoiꢀsócꢀcẩn 
thậnꢀđểꢀcóꢀthểꢀduyꢀtrìꢀtheoꢀnămꢀtháng,ꢀtrongꢀbốiꢀcảnhꢀsựꢀnổiꢀtiếngꢀđại 
chúng. 

Doꢀvậy,ꢀđịnhꢀvịꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀhayꢀsảnꢀphẩmꢀlàꢀthíchꢀhợpꢀđể 
traoꢀtặngꢀtrongꢀnhữngꢀdịpꢀđặcꢀbiệtꢀcóꢀthểꢀlàꢀmộtꢀchiếnꢀlượcꢀthành 
công,ꢀnhưngꢀnếuꢀquáꢀthànhꢀcôngꢀthìꢀtrongꢀchínhꢀbảnꢀthânꢀnóꢀđãꢀcó 
mầmꢀmốngꢀcủaꢀsựꢀthấtꢀbại.ꢀSựꢀnổiꢀtiếngꢀquáꢀmứcꢀcóꢀthểꢀ‘pháꢀgiáꢀmột 
đồngꢀtiền’. 

Gpáꢀcả,ꢀoínhꢀrpêngꢀbpệoꢀvàꢀsựꢀnổpꢀopếng 

Trừꢀphiꢀhìnhꢀảnhꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀuyꢀtínꢀđượcꢀduyꢀtrìꢀbằngꢀmức 
giáꢀcaoꢀhayꢀnhữngꢀcôngꢀcụꢀnângꢀcaoꢀhìnhꢀảnhꢀkhác,ꢀnóꢀcóꢀthểꢀbịꢀmất 
danhꢀgiáꢀvìꢀquáꢀnổiꢀtiếngꢀ(nhưꢀtrườngꢀhợpꢀxảyꢀđếnꢀvớiꢀPierreꢀCardin 
vàꢀReebok). 

NhữngꢀngườiꢀsànhꢀrượuꢀvangꢀquốcꢀtếꢀbiếtꢀrõꢀchampagneꢀVeuve 
ClicquotꢀvàꢀrượuꢀvangꢀGrangeꢀHermitageꢀ(nhãnꢀhiệuꢀrượuꢀvangꢀđỏ 
caoꢀcấpꢀcủaꢀÚc)ꢀ‘nổiꢀtiếng’ꢀtheoꢀcáchꢀhoànꢀtoànꢀkhácꢀsoꢀvớiꢀnhững 
thươngꢀhiệuꢀnhưꢀGallowꢀhayꢀSmirnoCC.ꢀVớiꢀgiáꢀbánꢀcao,ꢀGrangeꢀvà 
VeuveꢀClicquotꢀtuyꢀđượcꢀưaꢀthíchꢀnhưngꢀkhôngꢀphảiꢀaiꢀcũngꢀđủꢀtiền 
muaꢀ–ꢀđâyꢀchínhꢀlàꢀđiểmꢀkhácꢀbiệt.ꢀNhưꢀLexus,ꢀtừꢀxưaꢀđếnꢀnayꢀđã 
dùngꢀgiáꢀcảꢀđểꢀbảoꢀvệꢀthươngꢀhiệuꢀmìnhꢀkhỏiꢀbịꢀtầmꢀthườngꢀhóaꢀvì 
quáꢀnổiꢀtiếng.ꢀGiáꢀcảꢀcaoꢀcùngꢀvớiꢀtínhꢀ‘khóꢀmua’ꢀtươngꢀđốiꢀdẫnꢀđến 
mộtꢀmứcꢀđộꢀ‘dànhꢀriêng’ꢀnhấtꢀđịnh,ꢀkhiếnꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀnhiều 
ngườiꢀbiếtꢀtrởꢀthànhꢀmộtꢀbiểuꢀtượngꢀđángꢀkhátꢀvọng. 

Truyềnꢀđạtꢀsựꢀnổiꢀtiếng 

Cóꢀnhiềuꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀxoayꢀquanhꢀướcꢀmuốnꢀphục 
tùngꢀđaꢀsốꢀcủaꢀconꢀngười.ꢀBaoꢀgồm: 

BiaꢀFoster:ꢀNổiꢀtiếngꢀởꢀÚc.ꢀNổiꢀtiếngꢀtoànꢀthếꢀgiới. 
Tạiꢀsaoꢀchọnꢀthươngꢀhiệuꢀhạngꢀ2ꢀtrongꢀkhiꢀbạnꢀcóꢀthểꢀchọnꢀthươngꢀhiệu 
dẫnꢀdầuꢀtrongꢀngànhꢀchoꢀthuêꢀxe? 
Sony:ꢀDẫnꢀđầuꢀvềꢀâmꢀthanhꢀkỹꢀthuậtꢀsố. 
Nashua:ꢀSốꢀmộtꢀvềꢀmáyꢀphotocopy. 
BristishꢀAirways:ꢀHãngꢀhàngꢀkhôngꢀcảꢀthếꢀgiớiꢀưaꢀthích. 
CharlesꢀSchwab:ꢀNhàꢀmôiꢀgiớiꢀchiếtꢀkhấuꢀlớnꢀnhấtꢀHoaꢀKỳ. 
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Hard-As-Nails:ꢀNướcꢀbảoꢀvệꢀmóngꢀsốꢀmộtꢀHoaꢀKỳ. 
Oracle:ꢀCơꢀsởꢀdữꢀliệuꢀsốꢀmộtꢀcủaꢀthếꢀgiớiꢀvềꢀcácꢀphầnꢀmềmꢀSAP. 

Trênꢀđâyꢀlàꢀnhữngꢀtrườngꢀhợpꢀrõꢀràng.ꢀCóꢀnhiềuꢀtrườngꢀhợpꢀkhác 
tếꢀnhịꢀhơnꢀnhưngꢀcũngꢀxoayꢀquanhꢀýꢀđó,ꢀbaoꢀgồm: 

Biti’s:ꢀNângꢀniuꢀbànꢀchânꢀViệt. 
Vòngꢀquanhꢀthếꢀgiới…ꢀAjinomoto. 
LaꢀVie:ꢀMộtꢀphầnꢀtấtꢀyếuꢀcủaꢀcuộcꢀsống. 
PanadolꢀExtra:ꢀSựꢀlựaꢀchọnꢀcủaꢀtôi. 
Vinamilk:ꢀVươnꢀcaoꢀViệtꢀNam.ꢀ[10]ꢀ 

Tómꢀtắt 

Mộtꢀnhàꢀthôngꢀtháiꢀtừngꢀnóiꢀ‘Phụcꢀtùngꢀsốꢀđôngꢀlàꢀviệcꢀdễꢀđến 
mứcꢀkhôngꢀlàmꢀaiꢀmấtꢀmặtꢀbaoꢀgiờ’.ꢀTrongꢀquáꢀtrìnhꢀchọnꢀlựa,ꢀchúng 
taꢀchịuꢀảnhꢀhưởngꢀbởiꢀhaiꢀnguồnꢀthôngꢀtin: 

nhữngꢀgìꢀchúngꢀtaꢀnghĩꢀvà 
nhữngꢀgìꢀchúngꢀtaꢀnghĩꢀngườiꢀkhácꢀnghĩ* 

Phụcꢀtùngꢀđaꢀsốꢀlàꢀmộtꢀđộngꢀlựcꢀmạnhꢀcủaꢀnhânꢀloại.ꢀĐặcꢀbiệtꢀkhi 
nhữngꢀyếuꢀtốꢀkhácꢀtươngꢀđồng,ꢀnóꢀcóꢀthểꢀlàmꢀnghiêngꢀcánꢀcânꢀgiữa 
nhữngꢀlựaꢀchọnꢀthươngꢀhiệu.ꢀKhiꢀhầuꢀnhưꢀkhôngꢀcóꢀnhữngꢀkhácꢀbiệt 
thựcꢀsựꢀgiữaꢀcácꢀthươngꢀhiệu,ꢀchúngꢀtaꢀcóꢀxuꢀhướngꢀđiꢀngượcꢀlạiꢀsự 
phánꢀxétꢀcủaꢀbảnꢀthânꢀvàꢀchạyꢀtheoꢀsốꢀđông.ꢀKhiꢀcácꢀkhácꢀbiệtꢀthựcꢀsự 
ngàyꢀmộtꢀmấtꢀdầnꢀđi,ꢀchúngꢀtaꢀngàyꢀcàngꢀlệꢀthuộcꢀvàoꢀnhữngꢀgợiꢀýꢀtừ 
môiꢀtrườngꢀbênꢀngoàiꢀđểꢀraꢀquyếtꢀđịnh.ꢀChúngꢀtaꢀcàngꢀcảmꢀthấyꢀbất 
anꢀthìꢀcàngꢀdễꢀbịꢀảnhꢀhưởngꢀbởiꢀngườiꢀkhác. 

Mộtꢀthươngꢀhiệuꢀđượcꢀquảngꢀcáoꢀcàngꢀnhiều,ꢀhayꢀđượcꢀch?nꢀcàng 
nhiềuꢀvàoꢀcácꢀchươngꢀtrìnhꢀTV,ꢀtròꢀchơiꢀhayꢀphimꢀảnhꢀthìꢀthương 
hiệuꢀđóꢀcàngꢀđượcꢀchoꢀlàꢀnổiꢀtiếngꢀvàꢀquenꢀthuộc.ꢀSựꢀnổiꢀtiếngꢀcũng 
giốngꢀnhưꢀmộtꢀmiếngꢀnamꢀchâm.ꢀQuảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀlàmꢀtăngꢀsứcꢀhút 
củaꢀnó.ꢀLàꢀngườiꢀtiêuꢀdùng,ꢀchúngꢀtaꢀbằngꢀcáchꢀnàoꢀđóꢀsuyꢀdiễnꢀmột 
thươngꢀhiệuꢀlàꢀnổiꢀtiếngꢀchỉꢀvìꢀnóꢀđượcꢀquảngꢀcáo.ꢀNếuꢀđượcꢀđẩyꢀlên 
quáꢀnhanh,ꢀđếnꢀcùngꢀcực,ꢀthìꢀsựꢀnổiꢀtiếngꢀgánꢀghépꢀcóꢀthểꢀtrởꢀnên 
‘ quáꢀmức’.ꢀNamꢀchâmꢀcóꢀthểꢀđảoꢀcựcꢀvàꢀsẽꢀđẩyꢀxa,ꢀthayꢀvìꢀthuꢀhút 
ngườiꢀta.ꢀSựꢀnổiꢀtiếngꢀquáꢀmứcꢀcóꢀthểꢀ‘pháꢀgiáꢀmộtꢀđồngꢀtiền’. 
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[10]ꢀ. ꢀLưuꢀýꢀcủaꢀngườiꢀdịch,ꢀtrongꢀnhữngꢀvíꢀd*ꢀr/ꢀràng,ꢀngườiꢀdịchꢀđểꢀnguyên 

nguyênꢀtácꢀvìꢀhaiꢀlýꢀdo,ꢀ0)ꢀkiểmꢀduyệtꢀtạiꢀViệtꢀNamꢀkhôngꢀchoꢀph1pꢀquảngꢀcáoꢀ‘sốꢀ0’, 
hayꢀnhữngꢀtuyênꢀbốꢀtuyệtꢀđốiꢀtươngꢀtự2ꢀ3)ꢀnguyênꢀtácꢀc.ngꢀd4ꢀhiểuꢀvìꢀtấtꢀcảꢀvíꢀd* 

đềuꢀcóꢀ‘sốꢀ0’,ꢀ‘d5nꢀđ6u’,ꢀv.v..ꢀTrongꢀnhữngꢀvíꢀd*ꢀk1mꢀr/ꢀràngꢀhơnꢀbênꢀdưới,ꢀngười 
dịchꢀđãꢀlấyꢀnhữngꢀvíꢀd*ꢀtươngꢀđươngꢀ7ꢀthịꢀtrườngꢀViệtꢀNamꢀđểꢀngườiꢀđọcꢀd4ꢀhình 

dung. 
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5 ꢀ 
THÔNGꢀĐIỆPꢀQUẢNGꢀCÁO: 
VÒNGꢀVOꢀVÀꢀGIÁNꢀTIẾP 

83,9:ꢀmọiꢀsốꢀliệuꢀthốngꢀkêꢀđềuꢀđượcꢀbịaꢀraꢀtạiꢀch;. 

(GraCCitiꢀvôꢀdanh)ꢀ[11]ꢀ 

CũngꢀnhưꢀnghệꢀthuậtꢀgraCCiti,ꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀphátꢀtriểnꢀvượtꢀquaꢀgiaiꢀđoạnꢀđơn 

thuầnꢀtruyềnꢀđạtꢀthôngꢀđiệpꢀmangꢀtínhꢀthôngꢀtinꢀtrựcꢀtiếp.ꢀCảꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀgraCCiti 
thườngꢀmangꢀnhữngꢀthôngꢀđiệpꢀcôꢀđọng,ꢀthôngꢀminhꢀvàꢀkhôngꢀphảiꢀlàꢀnhữngꢀphát 
biểuꢀtrựcꢀtiếpꢀmangꢀtínhꢀthôngꢀtin.ꢀThửꢀtưởngꢀtượngꢀcâuꢀtuyênꢀbốꢀtrênꢀđâyꢀcóꢀtác 
độngꢀmạnhꢀhơnꢀbiếtꢀbaoꢀsoꢀvớiꢀlờiꢀkêuꢀgọiꢀchúngꢀtaꢀnênꢀ‘Cẩnꢀthậnꢀhơnꢀtrước 

nhữngꢀsốꢀliệuꢀtríchꢀdẫnꢀvìꢀngườiꢀtaꢀdễꢀdàngꢀthêuꢀdệtꢀnhữngꢀsốꢀliệuꢀnhưꢀthế’.ꢀThông 

điệpꢀchúngꢀtaꢀrútꢀraꢀlàꢀnhưꢀnhau,ꢀdùꢀbảnꢀthânꢀcâuꢀchữꢀthìꢀkhôngꢀnóiꢀchínhꢀxácꢀđiều 

đó.ꢀNhữngꢀhìnhꢀthứcꢀtruyềnꢀđạtꢀgiánꢀtiếpꢀđôiꢀkhiꢀđạtꢀhiệuꢀquảꢀtoꢀlớnꢀhơn. 
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Víꢀdụ,ꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvớiꢀhìnhꢀảnhꢀxeꢀVolkswagenꢀTourag 
kéoꢀmáyꢀbayꢀBoeingꢀ747ꢀtrênꢀđườngꢀbăngꢀthìꢀch;ngꢀcầnꢀcâuꢀchữꢀgìꢀmà 
vẫnꢀtruyềnꢀtảiꢀrấtꢀhiệuꢀquảꢀthôngꢀđiệpꢀ‘Volkswagenꢀnhỏꢀnhưngꢀcóꢀvõ’. 
HayꢀlàꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀBewelery.comꢀchạyꢀtrongꢀdịpꢀlễꢀValentine 
(Hìnhꢀ5.1).ꢀNhữngꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀvòngꢀvoꢀvàꢀgiánꢀtiếp. 
Truyềnꢀthôngꢀkiểuꢀvòngꢀvoꢀđôiꢀkhiꢀmangꢀlạiꢀhiệuꢀquảꢀtoꢀlớnꢀhơn. 

Trongꢀphòngꢀhọp,ꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀvẫnꢀthườngꢀhỏiꢀcôngꢀty 
quảngꢀcáoꢀnhữngꢀcâuꢀnhưꢀ‘Chúngꢀtaꢀcóꢀtruyềnꢀtảiꢀđượcꢀthôngꢀđiệp 
đếnꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀkhông?’ꢀhayꢀ‘Ngườiꢀtiêuꢀdùngꢀrútꢀđượcꢀthông 
điệpꢀgìꢀtừꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀchúngꢀta?’ꢀCóꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀnhưꢀthếꢀlà 
doꢀngườiꢀtaꢀmặcꢀđịnhꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀphảiꢀmangꢀtínhꢀtruyềnꢀtin. 

Thôngꢀthường,ꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀthườngꢀđượcꢀhỏiꢀnhữngꢀcâuꢀnhư 
Mẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀmuốnꢀnóiꢀđiềuꢀgìꢀvớiꢀbạn?’ꢀhayꢀ‘Thôngꢀđiệpꢀtừ ‘ 
nhàꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀgì?’ꢀNgayꢀcảꢀvớiꢀnhữngꢀthôngꢀđiệpꢀgiánꢀtiếpꢀnhưꢀtrên 
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đây,ꢀthìꢀquyꢀtrìnhꢀnàyꢀcũngꢀmangꢀlạiꢀchoꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀnhữngꢀphản 
hồiꢀvôꢀgiá,ꢀchoꢀhọꢀbiếtꢀngayꢀliệuꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀhọꢀcóꢀtruyềnꢀtảiꢀnhững 
gìꢀhọꢀmuốnꢀtruyềnꢀtảiꢀkhông;ꢀđóꢀlàꢀtrongꢀtrườngꢀhợpꢀquảngꢀcáoꢀcủa 
họꢀmangꢀtínhꢀthôngꢀtin.ꢀTuyꢀnhiênꢀkhiꢀquảngꢀcáoꢀcàngꢀđiꢀxaꢀkhỏi 
truyềnꢀthôngꢀtrựcꢀtiếp,ꢀvềꢀphíaꢀnhữngꢀthôngꢀđiệpꢀgiánꢀtiếp,ꢀthìꢀquy 
trìnhꢀnàyꢀcàngꢀítꢀcóꢀýꢀnghĩa.ꢀNhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtheoꢀhướngꢀgiải 
trí,ꢀbaoꢀgồmꢀquảngꢀcáoꢀhìnhꢀảnh,ꢀquảngꢀcáoꢀnhạcꢀhayꢀkịch,ꢀthông 
thườngꢀlàꢀnhữngꢀhìnhꢀthứcꢀtruyềnꢀthôngꢀđườngꢀvòng,ꢀrấtꢀkhácꢀbiệtꢀso 
vớiꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ‘giáoꢀđiều’. 

Chúngꢀtaꢀtưꢀduyꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀhìnhꢀảnhꢀnhưꢀquảngꢀcáo 
củaꢀHonda,ꢀNike,ꢀbiaꢀhayꢀnướcꢀhoa,ꢀkhácꢀvớiꢀcáchꢀchúngꢀtaꢀtưꢀduy 
nhữngꢀquảngꢀcáoꢀmangꢀtínhꢀthôngꢀtinꢀnhưꢀquảngꢀcáoꢀcácꢀmónꢀhàng 
đặcꢀbiệtꢀtrongꢀtuầnꢀởꢀMacy’sꢀhayꢀquảngꢀcáoꢀgiảmꢀgiáꢀởꢀAoeꢀBlowꢀnhân 
ngàyꢀValentine.ꢀQuảꢀthật,ꢀđốiꢀvớiꢀnhiềuꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ(đặcꢀbiệtꢀlà 
quảngꢀcáoꢀhìnhꢀảnh),ꢀkhóꢀmàꢀchỉꢀraꢀthôngꢀđiệpꢀnóꢀphảiꢀtruyềnꢀtải.ꢀBản 
thânꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀcũngꢀthấyꢀkhóꢀđánhꢀgiáꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
kiểuꢀnày,ꢀphầnꢀlớnꢀvìꢀch;ngꢀaiꢀlạiꢀđiꢀhỏiꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀrútꢀđược 
thôngꢀđiệpꢀgìꢀtừꢀquảngꢀcáoꢀkiểuꢀấy. 

Cóꢀsựꢀkhácꢀbiệtꢀrạchꢀròiꢀgiữaꢀquảngꢀcáoꢀvớiꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀrõ 
ràng,ꢀmạchꢀlạc,ꢀkhôngꢀmậpꢀmờꢀvàꢀquảngꢀcáoꢀtheoꢀkiểuꢀvòngꢀvoꢀgián 
tiếp,ꢀđặcꢀbiệtꢀtheoꢀhơiꢀhướngꢀcâuꢀchuyệnꢀhayꢀgiảiꢀtrí.ꢀChúngꢀtaꢀtưꢀduy 
nhữngꢀhìnhꢀthứcꢀquảngꢀcáoꢀkhácꢀnhauꢀtheoꢀcáchꢀrấtꢀkhácꢀnhau. 

Thửꢀnghĩꢀđếnꢀcácꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀhiệnꢀthờiꢀcủaꢀnhững 
thươngꢀhiệuꢀthườngꢀquảngꢀcáoꢀhìnhꢀảnh,ꢀbạnꢀsẽꢀthấyꢀnhữngꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀhoặcꢀthôngꢀđiệp,ꢀhoặcꢀcảꢀhaiꢀrấtꢀkhóꢀkểꢀlại.ꢀCáiꢀthiếuꢀsótꢀở 
nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀlàꢀcảmꢀgiácꢀcóꢀngườiꢀnóiꢀđiềuꢀgìꢀđóꢀtrực 
tiếpꢀvớiꢀbạn.ꢀĐâyꢀkhôngꢀcóꢀnghĩaꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀhiệuꢀquảꢀ–ꢀchỉꢀlà 
nóꢀkhôngꢀtácꢀđộngꢀtheoꢀcáchꢀthôngꢀđiệpꢀđượcꢀdiễnꢀgiảiꢀrõꢀràng. 

DꢀÚc,ꢀcóꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀnướcꢀgiảiꢀkhátꢀkhôngꢀcồnꢀmangꢀtên 
Clayton’s,ꢀvốnꢀđượcꢀđịnhꢀvịꢀrấtꢀthànhꢀcôngꢀvớiꢀcâuꢀkhẩuꢀhiệu 
‘ Clayton’sꢀ–ꢀlàmꢀmộtꢀlyꢀmỗiꢀkhiꢀbạnꢀkhôngꢀbiếtꢀuốngꢀgì’ꢀ(Theꢀdrink 
youꢀhaveꢀwhenꢀyou’reꢀnotꢀhavingꢀaꢀdrink).ꢀClayton’sꢀđãꢀđiꢀvàoꢀtừꢀđiển 
vớiꢀýꢀnghĩaꢀlàꢀloạiꢀthứcꢀuốngꢀxãꢀgiaoꢀthayꢀthếꢀchoꢀbiaꢀrượu,ꢀđượcꢀchấp 
nhậnꢀtrongꢀnhữngꢀtìnhꢀhuốngꢀmọiꢀngườiꢀkhácꢀuốngꢀbiaꢀrượu.ꢀNóꢀcó 
trướcꢀcảꢀthờiꢀnướcꢀuốngꢀđóngꢀchaiꢀPerrier,ꢀvốnꢀđượcꢀđịnhꢀvịꢀtương 
tự,ꢀvàꢀcácꢀloạiꢀthứcꢀuốngꢀthayꢀthếꢀđượcꢀchấpꢀnhậnꢀkhác,ꢀđãꢀchiếmꢀchỗ 
củaꢀnóꢀtrongꢀthựcꢀđơnꢀngàyꢀnayꢀ(nhưꢀnướcꢀchanhꢀvàꢀbiaꢀđ:ng,ꢀv.v..). 
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TuyꢀnhiênꢀđốiꢀvớiꢀngườiꢀÚc,ꢀvềꢀmặtꢀngônꢀngữ,ꢀtừꢀClayton’sꢀvẫnꢀmang 
ýꢀnghĩaꢀ‘cáiꢀbạnꢀlàmꢀkhiꢀbạnꢀkhôngꢀlàmꢀcáiꢀđó’.ꢀVìꢀthế,ꢀnhiềuꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀhìnhꢀảnhꢀcóꢀthểꢀđượcꢀcoiꢀlàꢀchứaꢀđựngꢀthôngꢀđiệp 
Clayton’s,ꢀnghĩaꢀlàꢀ‘thôngꢀđiệpꢀbạnꢀtruyềnꢀtải,ꢀkhiꢀbạnꢀkhôngꢀtruyền 
tảiꢀmộtꢀthôngꢀđiệp’. 

Thôngꢀđiệpꢀlàꢀgì? 

Thôngꢀthường,ꢀtrongꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀhìnhꢀảnh,ꢀchúngꢀta 
thườngꢀkhôngꢀbịEđượcꢀchỉꢀdạy,ꢀbảoꢀban.ꢀThayꢀvàoꢀđó,ꢀchúngꢀtaꢀtrải 
nghiệmꢀcuộcꢀsống,ꢀhayꢀđượcꢀgiảiꢀtríꢀ–ꢀnhưngꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀnày, 
thôngꢀtinꢀđượcꢀch?nꢀvào.ꢀNếuꢀcóꢀngườiꢀbảoꢀchúngꢀtaꢀ‘MuhammadꢀAli 
rấtꢀmạnhꢀmẽ’,ꢀđóꢀlàꢀmộtꢀthôngꢀđiệp.ꢀĐiềuꢀgìꢀxảyꢀraꢀnếuꢀngườiꢀta 
khôngꢀbảoꢀchúngꢀtaꢀlàꢀMuhammadꢀAliꢀrấtꢀmạnhꢀmẽꢀmàꢀchoꢀchúngꢀta 
thấyꢀmộtꢀđoạnꢀphimꢀcũꢀcủaꢀanhꢀnàyꢀđánhꢀmộtꢀngườiꢀkhácꢀtơiꢀbời? 
Câuꢀtrảꢀlời:ꢀchúngꢀtaꢀvẫnꢀrútꢀraꢀđượcꢀcùngꢀmộtꢀthôngꢀđiệp.ꢀNhưng 
nếuꢀđượcꢀhỏiꢀ‘Đoạnꢀphimꢀđóꢀmuốnꢀnóiꢀđiềuꢀgì?’ꢀthìꢀcóꢀlẽꢀchúngꢀtaꢀsẽ 
thấyꢀcâuꢀhỏiꢀkháꢀkỳꢀcục.ꢀRõꢀràngꢀlàꢀđoạnꢀphimꢀkhôngꢀcốꢀg:ngꢀtruyền 
đạtꢀđiềuꢀgìꢀđếnꢀchúngꢀtaꢀcả.ꢀNhưngꢀsauꢀkhiꢀxemꢀđoạnꢀphim,ꢀch:cꢀch:n 
chúngꢀtaꢀsẽꢀthiênꢀvềꢀđồngꢀýꢀvớiꢀnhậnꢀđịnhꢀ‘MuhammadꢀAliꢀrấtꢀmạnh 
mẽ’. 

Nóiꢀcáchꢀkhác,ꢀchúngꢀtaꢀrútꢀraꢀcùngꢀmộtꢀthôngꢀđiệp.ꢀNhưngꢀnó 

khôngꢀcóꢀvẻꢀgìꢀlàꢀmộtꢀthôngꢀđiệp.ꢀNóꢀlàꢀthôngꢀđiệpꢀClayton’s…ꢀthông 
điệpꢀbạnꢀtruyềnꢀtải,ꢀkhiꢀbạnꢀkhôngꢀtruyềnꢀtảiꢀthôngꢀđiệpꢀnào.ꢀẤn 
tượngꢀrằngꢀMuhammadꢀAliꢀrấtꢀmạnhꢀmẽ,ꢀthìꢀvẫnꢀđượcꢀtruyềnꢀđạt 
nhưꢀnhau. 

Vìꢀvậy,ꢀtrongꢀkhiꢀnhữngꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀvẫnꢀthườngꢀdùngꢀkhái 
niệmꢀthôngꢀđiệpꢀrútꢀraꢀ(cònꢀgọiꢀlàꢀthôngꢀđiệpꢀmangꢀvềꢀ)ꢀđểꢀđoꢀlường 
hiệuꢀquảꢀcủaꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀkhôngꢀnhấtꢀthiếtꢀngườiꢀtiêuꢀdùng 
phảiꢀđọcꢀlạiꢀyꢀnguyênꢀthôngꢀđiệpꢀthìꢀquảngꢀcáoꢀmớiꢀhiệuꢀquả.ꢀTruyền 
thôngꢀtạoꢀấnꢀtượngꢀvẫnꢀcóꢀthểꢀđạtꢀhiệuꢀquảꢀtươngꢀđươngꢀtruyền 
thôngꢀthôngꢀtin. 

Cửaꢀsổꢀtâmꢀtrí 

Hãyꢀtrảꢀlờiꢀtôiꢀcâuꢀhỏiꢀsau:ꢀNhàꢀbạnꢀcóꢀbaoꢀnhiêuꢀcửaꢀsổ?ꢀHãyꢀtrả 
lờiꢀtrướcꢀkhiꢀđọcꢀtiếp. 

Bâyꢀgiờ,ꢀhãyꢀnghĩꢀvềꢀquáꢀtrìnhꢀtưꢀduyꢀbạnꢀtrảiꢀquaꢀđểꢀlụcꢀlọiꢀthông 
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tinꢀnày.ꢀCóꢀphảiꢀbạnꢀđãꢀhìnhꢀdungꢀtừngꢀphòngꢀmộtꢀvàꢀcộngꢀdồnꢀsố 
cửaꢀsổ?ꢀNếuꢀđúngꢀnhưꢀvậyꢀthìꢀbạnꢀđãꢀhiểuꢀhơnꢀcáchꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀta 
truyꢀxuấtꢀthôngꢀtin,ꢀkhôngꢀphảiꢀđơnꢀgiảnꢀlàꢀlụcꢀtríꢀnhớ,ꢀmàꢀlàꢀtưꢀduy 
lạiꢀnhữngꢀthôngꢀtinꢀmàꢀnãoꢀbộꢀđãꢀs:pꢀxếp. 

Thôngꢀtinꢀlưuꢀtrữꢀcóꢀthểꢀlàꢀlờiꢀnóiꢀhayꢀhìnhꢀảnh.ꢀChúngꢀtaꢀkếtꢀhợp 
trongꢀđầuꢀnhữngꢀmẩuꢀthôngꢀtinꢀkhôngꢀliênꢀquanꢀlạiꢀvớiꢀnhauꢀvàꢀsuyꢀra 
suyꢀnghĩꢀmới.ꢀĐôiꢀkhi,ꢀ‘suyꢀnghĩꢀmới’ꢀđóꢀlàꢀmộtꢀmẩuꢀthôngꢀtinꢀkhác 
(nhưꢀsốꢀcửaꢀsổꢀtrongꢀnhàꢀbạn).ꢀTuyꢀnhiênꢀcũngꢀcóꢀlúc,ꢀnóꢀlàꢀmộtꢀthái 
độꢀhayꢀmộtꢀcảmꢀxúcꢀmớiꢀvềꢀmộtꢀsựꢀvật. 

Làꢀngườiꢀtiêuꢀdùng,ꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀtheoꢀcáchꢀtrênꢀđâyꢀđểꢀxây 
dựngꢀtháiꢀđộꢀcủaꢀmìnhꢀđốiꢀvớiꢀthươngꢀhiệuꢀtừꢀnhữngꢀthôngꢀtinꢀlưu 
trữ.ꢀNhữngꢀthuộcꢀtínhꢀhayꢀhìnhꢀảnhꢀg:nꢀliềnꢀvớiꢀthươngꢀhiệuꢀcóꢀthể 
đãꢀđượcꢀlưuꢀlạiꢀtrongꢀtríꢀnhớꢀchúngꢀtaꢀmàꢀkhôngꢀcầnꢀphảiꢀquaꢀmột 
thôngꢀđiệpꢀbằngꢀlờiꢀnóiꢀnào.ꢀChúngꢀcóꢀthểꢀb:tꢀnguồnꢀtừꢀnhữngꢀngôn 
ngữꢀhìnhꢀảnhꢀtrongꢀquảngꢀcáoꢀhayꢀnhữngꢀtrảiꢀnghiệmꢀthựcꢀtếꢀhoặc 
quaꢀlờiꢀđóngꢀgópꢀtừꢀngườiꢀkhác.ꢀDoꢀvậy,ꢀsẽꢀrấtꢀsaiꢀlầmꢀnếuꢀnhưꢀchúng 
taꢀchỉꢀnghĩꢀvềꢀtruyềnꢀthôngꢀquảngꢀcáoꢀởꢀgócꢀđộꢀthôngꢀđiệpꢀrútꢀraꢀcóꢀý 
thứcꢀmàꢀthôi. 

Hãyꢀtựꢀhỏiꢀbảnꢀthân,ꢀaiꢀlàꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀđiểnꢀhìnhꢀcủaꢀApple 
Mac,ꢀHarleyꢀDavidsonꢀhayꢀVolvo?ꢀTuyꢀbạnꢀcóꢀthểꢀkhôngꢀcóꢀcâuꢀtrảꢀlời 
hoànꢀchỉnh,ꢀnhưngꢀbạnꢀcũngꢀkhôngꢀhoànꢀtoànꢀkhôngꢀcóꢀkháiꢀniệmꢀgì. 
Víꢀdụ,ꢀbạnꢀcóꢀnghĩꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀđiểnꢀhìnhꢀcủaꢀxeꢀVolvoꢀsẽꢀbảoꢀthủ 
hơnꢀhayꢀítꢀhơnꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀđiểnꢀhìnhꢀcủaꢀxeꢀGord?ꢀHọꢀsẽꢀkháꢀgiả 
hơnꢀhayꢀítꢀkháꢀgiảꢀhơn?ꢀPhầnꢀđôngꢀsẽꢀđồngꢀýꢀrằngꢀngườiꢀchủꢀđiển 
hìnhꢀcủaꢀxeꢀVolvoꢀsẽꢀbảoꢀthủꢀhơn,ꢀvàꢀkháꢀgiảꢀhơnꢀngườiꢀchủꢀxeꢀGord. 
Tuyꢀnhiên,ꢀngườiꢀtaꢀkhôngꢀlĩnhꢀhộiꢀthôngꢀtinꢀnàyꢀquaꢀbấtꢀkỳꢀthông 
điệpꢀtrựcꢀtiếpꢀnào. 

Quảngꢀcáoꢀchoꢀnhiềuꢀngànhꢀhàngꢀnhưꢀnướcꢀngọt,ꢀbia,ꢀbánhꢀk>o 
hayꢀnướcꢀhoa,ꢀđaꢀphầnꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀvớiꢀrấtꢀítꢀthôngꢀđiệp.ꢀQuảngꢀcáo 
hìnhꢀảnhꢀtruyềnꢀđạtꢀnhữngꢀsựꢀliênꢀtưởng,ꢀkhácꢀhoànꢀtoànꢀvớiꢀquảng 
cáoꢀmangꢀtínhꢀthôngꢀtinꢀchuyênꢀtruyềnꢀđạtꢀ‘tinꢀtức’ꢀ(ch;ngꢀhạnꢀquảng 
cáoꢀtruyềnꢀtảiꢀsựꢀxuấtꢀhiệnꢀcủaꢀmộtꢀsảnꢀphẩmꢀmớiꢀhayꢀquảngꢀcáo 
thôngꢀbáoꢀhàngꢀđặcꢀbiệtꢀtrongꢀtuầnꢀởꢀsiêuꢀthịꢀSaCeway).ꢀSựꢀliênꢀtưởng 
cũngꢀgiốngꢀnhưꢀnhữngꢀcửaꢀsổꢀriêngꢀbiệt.ꢀHìnhꢀảnhꢀcũngꢀgiốngꢀnhưꢀsố 
cửaꢀsổ.ꢀSốꢀcửaꢀsổꢀtrongꢀnhàꢀbạnꢀkhôngꢀphảiꢀlàꢀmộtꢀmẩuꢀthôngꢀtinꢀmà 
aiꢀđóꢀđãꢀnóiꢀvớiꢀbạnꢀtrongꢀmộtꢀthôngꢀđiệp.ꢀNóꢀkhôngꢀđượcꢀtrựcꢀtiếp 
lưuꢀtrữꢀtrongꢀtríꢀnhớ.ꢀNhưngꢀbạnꢀcóꢀđủꢀtừngꢀmảnhꢀghépꢀđểꢀtạoꢀthành 
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thôngꢀtinꢀđó.ꢀTheoꢀcáchꢀnày,ꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀhọcꢀhỏi,ꢀtìmꢀhiểuꢀthông 
tinꢀhayꢀxâyꢀdựngꢀmộtꢀtháiꢀđộꢀtheoꢀcáchꢀmàꢀchínhꢀchúngꢀtaꢀcũngꢀkhông 
đểꢀý.ꢀKhôngꢀcóꢀgìꢀmánhꢀkhóeꢀhayꢀgianꢀtráꢀtrongꢀchuyệnꢀnàyꢀcả.ꢀNóꢀvẫn 
luônꢀxảyꢀra.ꢀNóꢀlàꢀmộtꢀphầnꢀcủaꢀcuộcꢀsống. 

Họcꢀhỏiꢀngoàiꢀnhậnꢀthứcꢀ(learningꢀ“ithoutꢀawareness) 

Cáiꢀthiếuꢀsótꢀởꢀnhiềuꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀcảmꢀgiácꢀcóꢀngườiꢀmuốn 
nóiꢀđiềuꢀgìꢀvớiꢀbạnꢀhayꢀmuốnꢀtruyềnꢀđạtꢀthôngꢀđiệpꢀgìꢀđó.ꢀNhưꢀchúng 
taꢀđãꢀthấyꢀởꢀphầnꢀtrước,ꢀđâyꢀkhôngꢀcóꢀnghĩaꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀhiệu 
quảꢀ–ꢀchỉꢀlàꢀsựꢀhọcꢀhỏiꢀthôngꢀtinꢀkhôngꢀdiễnꢀraꢀtheoꢀcáchꢀthôngꢀđiệp 
đượcꢀdiễnꢀgiảiꢀrõꢀràng. 

Nhiềuꢀnhàꢀtâmꢀlýꢀhọcꢀđãꢀđặtꢀtênꢀchoꢀhìnhꢀthứcꢀhọcꢀhỏiꢀgiánꢀtiếp 
nàyꢀlàꢀ‘họcꢀhỏiꢀkhôngꢀđểꢀtâm’ꢀ(learningꢀwithoutꢀinvolvement).ꢀNhững 
ngườiꢀkhácꢀthìꢀgọiꢀlàꢀ‘tríꢀnhớꢀngầm’ꢀ(implicitꢀmemory),ꢀvàꢀcóꢀngười 
cònꢀgọiꢀlàꢀ‘họcꢀhỏiꢀngẫuꢀnhiên’ꢀ(incidentalꢀlearning)ꢀhayꢀ‘họcꢀhỏi 
ngoàiꢀnhậnꢀthức’ꢀ(learningꢀwithoutꢀawareness).ꢀNếuꢀxemꢀxétꢀkỹꢀthì 
tênꢀgọiꢀsauꢀcùngꢀlàꢀthiếuꢀchínhꢀxác.ꢀKhôngꢀphảiꢀngườiꢀtaꢀkhôngꢀnhận 
thức,ꢀchỉꢀlàꢀ‘trọngꢀtâmꢀtưꢀduy’ꢀđượcꢀđặtꢀvàoꢀsựꢀvậtꢀkhácꢀtrongꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀmàꢀthôi.ꢀThựcꢀchất,ꢀsựꢀchúꢀýꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀđượcꢀđặtꢀvàoꢀsự 
vậtꢀkhác,ꢀchứꢀkhôngꢀphảiꢀthôngꢀđiệp. 

TrongꢀchươngꢀtrìnhꢀTVꢀhuyềnꢀthoạiꢀSesameꢀStreetꢀ,ꢀthôngꢀđiệp 
đượcꢀlồngꢀghépꢀvàoꢀsựꢀgiảiꢀtrí.ꢀNhữngꢀthôngꢀđiệpꢀnhưꢀ‘sựꢀhợpꢀtác’, 
‘ chiaꢀsẻ’ꢀđượcꢀtruyềnꢀđạtꢀquaꢀnhữngꢀcâuꢀchuyệnꢀvàꢀbàiꢀhát.ꢀĐốiꢀvới 
cácꢀkhánꢀgiảꢀcủaꢀSesameꢀStreetꢀ,ꢀhọcꢀbảngꢀchữꢀcáiꢀhayꢀhọcꢀđếmꢀkhông 
phảiꢀlàꢀmộtꢀcôngꢀviệcꢀnhàmꢀchán,ꢀmàꢀlàꢀmộtꢀtrảiꢀnghiệmꢀthúꢀvị. 
Nhữngꢀkỹꢀnăngꢀnàyꢀđượcꢀtruyềnꢀđạtꢀmộtꢀcáchꢀhiệuꢀquảꢀquaꢀlăngꢀkính 
giảiꢀtríꢀđầyꢀmàuꢀs:cꢀvàꢀhìnhꢀảnh. 

Chúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀdễꢀdàngꢀtưꢀduyꢀnhữngꢀgìꢀchúngꢀtaꢀnhìnꢀthấyꢀvà 
ngheꢀthấyꢀxungꢀquanhꢀvớiꢀtâmꢀtríꢀởꢀ‘chếꢀđộꢀtựꢀđộng’,ꢀhoànꢀtoànꢀkhông 
cóꢀchủꢀýꢀhọcꢀhỏi.ꢀQuaꢀquáꢀtrìnhꢀlặpꢀlại,ꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀhọcꢀkỹꢀnăng, 
thôngꢀtin,ꢀnhữngꢀliênꢀtưởngꢀhìnhꢀảnhꢀhayꢀbấtꢀkỳꢀđiềuꢀgìꢀbằngꢀcách 
họcꢀhỏiꢀhờiꢀhợtꢀ–ꢀmiễnꢀlàꢀnóꢀkhôngꢀđiꢀngượcꢀlạiꢀtriꢀthứcꢀvàꢀniềmꢀtin 
chúngꢀtaꢀcóꢀtừꢀtrước. 

Mộtꢀlầnꢀnữa,ꢀchúngꢀtaꢀlạiꢀtìmꢀraꢀthêmꢀmộtꢀnguyênꢀnhânꢀvìꢀsao 
ngườiꢀtaꢀcảmꢀthấyꢀkhóꢀđánhꢀgiáꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀquảngꢀcáo.ꢀĐôiꢀkhi,ꢀcác 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀch;ngꢀtruyềnꢀđạtꢀthôngꢀtinꢀmộtꢀcáchꢀrõꢀràng.ꢀĐặcꢀbiệt 
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đốiꢀvớiꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀdựaꢀtrênꢀhìnhꢀảnh,ꢀcảmꢀxúcꢀhayꢀcâu 
chuyệnꢀthìꢀcàngꢀítꢀcóꢀhơiꢀhướngꢀaiꢀđóꢀtruyềnꢀđạtꢀthôngꢀtinꢀ–ꢀthậmꢀchí 
cóꢀkhiꢀch;ngꢀcóꢀchútꢀhơiꢀhướngꢀđó.ꢀNhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnhưꢀthế 
thườngꢀtruyềnꢀđạtꢀtâmꢀtrạngꢀthayꢀvìꢀthôngꢀđiệp,ꢀcảmꢀxúcꢀthayꢀvìꢀcâu 
chữ. 

Sựꢀbấtꢀnhấtꢀ–ꢀláꢀchắnꢀbảoꢀvệ 

Tâmꢀtríꢀởꢀ‘chếꢀđộꢀtựꢀđộng’ꢀcóꢀthểꢀghiꢀnhậnꢀsựꢀđồngꢀnhấtꢀcủaꢀvật 
thể,ꢀconꢀngườiꢀvàꢀsựꢀkiệnꢀbằngꢀmộtꢀquyꢀtrìnhꢀđơnꢀgiảnꢀlàꢀsoꢀsánhꢀvới 
mẫu;ꢀngoàiꢀraꢀcònꢀghiꢀnhậnꢀvàꢀhọcꢀhỏiꢀmốiꢀliênꢀhệꢀgiữaꢀchúng.ꢀCũng 
hợpꢀlýꢀthôiꢀkhiꢀtâmꢀnhãnꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀcầnꢀcóꢀbộꢀphậnꢀbảoꢀhộ,ꢀlúcꢀtâm 
tríꢀtưꢀduyꢀởꢀchếꢀđộꢀtựꢀđộngꢀ–ꢀmộtꢀcơꢀchếꢀcảnhꢀbáoꢀnếuꢀnhưꢀcóꢀsựꢀbất 
thườngꢀvềꢀtínhꢀđồngꢀnhất,ꢀhayꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀhiểuꢀch:cꢀch:n 
nhữngꢀsựꢀkiệnꢀxảyꢀra.ꢀVàꢀquảꢀthậtꢀlàꢀcóꢀbộꢀphậnꢀbảoꢀhộꢀđó.ꢀChúngꢀta 
cóꢀcáiꢀgọiꢀlàꢀc<iꢀbáoꢀđộngꢀtinhꢀth6nꢀ,ꢀmộtꢀkhiꢀkíchꢀhoạtꢀsẽꢀchuyểnꢀtâm 
tríꢀsangꢀhìnhꢀthứcꢀtưꢀduyꢀởꢀmứcꢀnhậnꢀthứcꢀcaoꢀhơn,ꢀvàꢀ‘kẻꢀlạꢀđột 
nhập’ꢀsẽꢀđượcꢀsoiꢀrọiꢀbằngꢀtoànꢀbộꢀsựꢀchúꢀý.ꢀNhưꢀmộtꢀnhàꢀnghiênꢀcứu 
hàngꢀđầuꢀđãꢀphátꢀbiểuꢀ‘Khiꢀmọiꢀthứꢀtrùngꢀkhớp…ꢀdòngꢀnhậnꢀthức 
chảyꢀêmꢀđềm…ꢀTrongꢀdòngꢀchảyꢀđóꢀcóꢀthểꢀcóꢀvàiꢀchúꢀcá,ꢀnhưngꢀkhi 
xuấtꢀhiệnꢀmộtꢀchúꢀvoiꢀgiữaꢀdòng,ꢀchúngꢀtaꢀbậtꢀdậyꢀvàꢀchúꢀýꢀngay.’ 

Khiꢀchuyểnꢀsangꢀchếꢀđộꢀtậpꢀtrungꢀtốiꢀđa,ꢀsựꢀhọcꢀhỏiꢀcũngꢀchuyển 

từꢀhờiꢀhợtꢀsangꢀchuyênꢀsâuꢀvàꢀbấtꢀkỳꢀsựꢀbấtꢀnhấtꢀnàoꢀcũngꢀsẽꢀdẫnꢀđến 
việcꢀtừꢀchốiꢀhayꢀtáiꢀtìmꢀhiểuꢀvàꢀgiảiꢀthích.ꢀTầmꢀquanꢀtrọngꢀcủaꢀvấnꢀđề 
là,ꢀcũngꢀnhưꢀviệcꢀmộtꢀngườiꢀđangꢀbịꢀthôiꢀmiênꢀkhôngꢀchấpꢀnhậnꢀmột 
mệnhꢀlệnhꢀtráiꢀngượcꢀvớiꢀgiáꢀtrịꢀbảnꢀthân,ꢀthìꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀcũngꢀsẽ 
khôngꢀthụꢀđộngꢀchấpꢀnhậnꢀnhữngꢀđiềuꢀđiꢀngượcꢀlạiꢀvớiꢀđứcꢀtinꢀhayꢀtri 
thứcꢀcáꢀnhân.ꢀNhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀviꢀphạmꢀnguyênꢀt:cꢀnàyꢀthường 
chịuꢀrủiꢀroꢀkémꢀhiệuꢀquảꢀvìꢀkíchꢀhoạtꢀ‘còiꢀbáoꢀđộngꢀtinhꢀthần’. 

Tríꢀnhớꢀvàꢀsựꢀliênꢀtưởng 

Nhưꢀđãꢀthấyꢀởꢀphầnꢀtrước,ꢀsốꢀlượngꢀcửaꢀsổꢀtrongꢀnhàꢀbạnꢀkhông 

phảiꢀlàꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀhayꢀmẩuꢀthôngꢀtinꢀmàꢀaiꢀđóꢀđãꢀtruyềnꢀđạtꢀđến 
bạn.ꢀNóꢀkhôngꢀđượcꢀlưuꢀtrữꢀtrựcꢀtiếpꢀtrongꢀtríꢀnhớꢀnhưꢀmộtꢀmẩu 
thôngꢀtin.ꢀNhưngꢀbạnꢀcóꢀđủꢀnhữngꢀmảnhꢀghépꢀđểꢀtạoꢀthànhꢀthôngꢀtin 
đó.ꢀLạiꢀhỏiꢀmộtꢀlầnꢀnữa:ꢀNhàꢀbạnꢀcóꢀbaoꢀnhiêuꢀcửaꢀsổ?ꢀBạnꢀtrảꢀlời 
nhanhꢀthật.ꢀLầnꢀnàyꢀbạnꢀkhôngꢀcầnꢀphảiꢀsuyꢀnghĩꢀlâuꢀvìꢀđãꢀcóꢀs=nꢀđáp 
án;ꢀvìꢀđápꢀánꢀđãꢀđượcꢀlưuꢀtrữꢀởꢀmộtꢀvịꢀtríꢀriêngꢀtrongꢀtríꢀnhớ,ꢀởꢀdạng 
thôngꢀtinꢀdễꢀtruyꢀcậpꢀhơn.ꢀVìꢀđãꢀghépꢀnhữngꢀmảnhꢀthôngꢀtinꢀtừꢀtrước 
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nênꢀgiờꢀđâyꢀbạnꢀcóꢀthểꢀtruyꢀxuấtꢀmẩuꢀthôngꢀtinꢀmớiꢀnàyꢀmộtꢀcách 
nhanhꢀchóngꢀvàꢀhiệuꢀquảꢀbấtꢀcứꢀlúcꢀnàoꢀbạnꢀmuốnꢀbằngꢀcáchꢀtruy 
xuấtꢀtrựcꢀtiếp.ꢀBạnꢀkhôngꢀcầnꢀtrảiꢀquaꢀquáꢀtrìnhꢀtưꢀduyꢀlầnꢀnữa.ꢀBạn 
đãꢀcảiꢀthiệnꢀ‘tínhꢀs=nꢀcó’ꢀcủaꢀthôngꢀtinꢀđó. 

CũngꢀnhưꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀTV,ꢀđầuꢀtiênꢀchươngꢀnàyꢀgiúpꢀgợi 
lênꢀtrongꢀbạnꢀnhữngꢀhìnhꢀảnhꢀhayꢀmẩuꢀthôngꢀtinꢀcầnꢀthiếtꢀđểꢀbạnꢀtư 
duyꢀvàꢀsuyꢀdiễnꢀraꢀmộtꢀmẩuꢀthôngꢀtinꢀtómꢀt:t.ꢀSauꢀkhiꢀđãꢀsuyꢀraꢀthông 
tinꢀđó,ꢀbạnꢀlưuꢀtrữꢀnóꢀdướiꢀdạngꢀmộtꢀmẩuꢀthôngꢀtinꢀmới,ꢀởꢀmộtꢀvịꢀtrí 
riêngꢀtrongꢀtríꢀnhớ. 

Trongꢀthếꢀgiớiꢀngườiꢀtiêuꢀdùng,ꢀcáiꢀđượcꢀlưuꢀtrữꢀtrongꢀtríꢀnhớ 
khôngꢀchỉꢀcóꢀthôngꢀtin.ꢀNóꢀcònꢀcóꢀthểꢀlàꢀmộtꢀtháiꢀđộ,ꢀmộtꢀsựꢀđánhꢀgiá, 
mộtꢀđịnhꢀvịꢀhayꢀmộtꢀkếtꢀluận.ꢀNhưngꢀmộtꢀkhiꢀđãꢀđượcꢀhìnhꢀthànhꢀvà 
lưuꢀtrữ,ꢀchúngꢀsẽꢀdễꢀdàngꢀđượcꢀtruyꢀxuấtꢀvàꢀtừꢀđó,ꢀtrởꢀnênꢀ‘s=nꢀcó’ 
hơnꢀđểꢀảnhꢀhưởngꢀnhữngꢀquyếtꢀđịnhꢀmuaꢀhàngꢀtrongꢀtươngꢀlaiꢀ–ꢀđặc 
biệtꢀlàꢀnhữngꢀquyếtꢀđịnhꢀmuaꢀhàngꢀchóngꢀvánh. 

Tácꢀđộngꢀquanꢀtrọngꢀnhấtꢀcủaꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtươngꢀđốiꢀtinh 
tếꢀlàꢀkhảꢀnăngꢀtạoꢀdựngꢀnhữngꢀliênꢀtưởngꢀphùꢀhợpꢀvềꢀhìnhꢀảnhꢀhay 
tâmꢀtrạngꢀchoꢀmộtꢀthươngꢀhiệu,ꢀvàꢀkhóaꢀchặtꢀnhữngꢀliênꢀtưởngꢀđó 
vàoꢀtríꢀnhớꢀngườiꢀtiêuꢀdùng;ꢀđưaꢀnhữngꢀliênꢀtưởngꢀđóꢀvàoꢀdanhꢀsách 
thuộcꢀtínhꢀcủaꢀthươngꢀhiệu.ꢀThayꢀvìꢀtruyềnꢀđạtꢀtrựcꢀtiếpꢀbằngꢀthông 
điệpꢀlờiꢀnóiꢀcụꢀthể,ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀtruyềnꢀđạtꢀgiánꢀtiếp,ꢀquaꢀnhững 
hìnhꢀảnhꢀliênꢀtưởng. 

Điềuꢀđángꢀlưuꢀýꢀlầnꢀnữaꢀlàꢀnếuꢀxétꢀmộtꢀcáchꢀkỹꢀcàngꢀthìꢀđây 
khôngꢀphảiꢀlàꢀhọcꢀhỏiꢀngoàiꢀnhậnꢀthức.ꢀKhôngꢀphảiꢀngườiꢀtaꢀkhông 
nhậnꢀthức,ꢀchỉꢀlàꢀ‘trọngꢀtâmꢀtưꢀduy’ꢀđượcꢀđặtꢀvàoꢀsựꢀvậtꢀkhácꢀtrong 
mẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀthayꢀvìꢀ‘thôngꢀđiệp’ꢀmàꢀthôi. 

Họcꢀhỏiꢀb”ngꢀcáchꢀliênꢀtưởng 

Lầnꢀđầuꢀtiênꢀbạnꢀđặtꢀchânꢀđếnꢀthămꢀmộtꢀthànhꢀphố,ꢀParisꢀch;ng 

hạn.ꢀBạnꢀleoꢀlênꢀđỉnhꢀthápꢀEiCCel.ꢀĐúngꢀlàꢀmộtꢀtrảiꢀnghiệmꢀtuyệtꢀvời! 
Mộtꢀquangꢀcảnhꢀtuyệtꢀvời!ꢀQuangꢀcảnhꢀđóꢀmuốnꢀnóiꢀvớiꢀbạnꢀđiềuꢀgì? 
Ơ,ꢀcâuꢀhỏiꢀgìꢀngâyꢀngôꢀthế?ꢀNóꢀcóꢀmuốnꢀnóiꢀđiềuꢀgìꢀđâu.ꢀNhiềuꢀquang 
cảnh,ꢀcũngꢀnhưꢀnhiềuꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀchỉꢀlàꢀmộtꢀtrảiꢀnghiệmꢀchứ 
khôngꢀphảiꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀrõꢀràng.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀchỉꢀcầnꢀsauꢀmộtꢀhay 
haiꢀlầnꢀtiếpꢀxúc,ꢀbạnꢀcóꢀthểꢀsẽꢀmãiꢀmãiꢀg:nꢀliềnꢀthànhꢀphốꢀđóꢀvới 
nhữngꢀtrảiꢀnghiệmꢀhìnhꢀảnhꢀtuyệtꢀvời.ꢀQuangꢀcảnhꢀtuyệtꢀdiệuꢀnày 
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nằmꢀphíaꢀđầuꢀdanhꢀsáchꢀthuộcꢀtínhꢀmàꢀbạnꢀnghĩꢀvềꢀthànhꢀphốꢀđó. 
Mộtꢀhìnhꢀảnhꢀkhôngꢀnhấtꢀthiếtꢀphảiꢀđượcꢀxâyꢀdựngꢀbằngꢀnhững 
thôngꢀđiệpꢀcụꢀthể.ꢀQuáꢀtrìnhꢀnàyꢀtuyꢀkhôngꢀlogic,ꢀnhưngꢀvẫnꢀkhông 
kémꢀphầnꢀchânꢀthựcꢀvàꢀtựꢀnhiên. 

Dꢀmộtꢀgócꢀđộꢀnàoꢀđó,ꢀcóꢀthểꢀnóiꢀrằngꢀbạnꢀđãꢀthuꢀnhặtꢀđượcꢀcùng 
mộtꢀkhốiꢀlượngꢀthôngꢀtinꢀnhưꢀthểꢀcóꢀngườiꢀbảoꢀbạnꢀ‘Parisꢀlàꢀmột 
thànhꢀphốꢀtuyệtꢀđ>p’.ꢀTrongꢀtrườngꢀhợpꢀđó,ꢀbạnꢀđãꢀnhậnꢀđượcꢀmột 
thôngꢀđiệpꢀrõꢀràngꢀbằngꢀlờiꢀnói.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀcóꢀhaiꢀđiểmꢀkhácꢀbiệt: 

Bạnꢀđãꢀtiếpꢀnhậnꢀthôngꢀtinꢀquaꢀtrảiꢀnghiệmꢀthayꢀvìꢀlờiꢀnói,ꢀnghĩaꢀlàꢀbạn 
cóꢀýꢀthứcꢀsâuꢀhơn,ꢀdồiꢀdàoꢀhơnꢀvềꢀthôngꢀtinꢀđó* 
Bạnꢀđãꢀtiếpꢀnhậnꢀthôngꢀtinꢀ.ngoàiꢀnhậnꢀthức2,ꢀnghĩaꢀlàꢀbạnꢀkhôngꢀnhận 
thứcꢀđượcꢀlàꢀcóꢀngườiꢀđangꢀdạyꢀbảoꢀmình*ꢀ3hôngꢀcóꢀhơiꢀhướngꢀcủaꢀmột 
thôngꢀđiệpꢀđượcꢀđịnhꢀsẵn. 

Đâyꢀkhôngꢀphảiꢀlàꢀphátꢀhiệnꢀmới.ꢀNhiềuꢀnămꢀtrước,ꢀnhàꢀtâmꢀlý 
họcꢀCharlesꢀOsgoodꢀđãꢀchứngꢀminhꢀrằng,ꢀkhiꢀliênꢀtụcꢀghépꢀđôiꢀmột 
tínhꢀtừꢀvớiꢀmộtꢀdanhꢀtừꢀchoꢀtrước,ꢀ‘ýꢀnghĩa’ꢀcủaꢀdanhꢀtừꢀnàyꢀsẽꢀcóꢀsự 
thayꢀđổiꢀ–ꢀtheoꢀhướngꢀýꢀnghĩaꢀcủaꢀtínhꢀtừꢀđóꢀ–ꢀkhiꢀđượcꢀđoꢀlường 
theoꢀthangꢀđoꢀ‘sựꢀchênhꢀlệchꢀngữꢀnghĩa’.ꢀVíꢀdụ,ꢀnếuꢀdanhꢀtừꢀ‘conꢀr:n’ 
đượcꢀghépꢀđôiꢀnhiềuꢀlầnꢀvớiꢀtínhꢀtừꢀ‘nhầyꢀnhụa’,ꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀnghĩꢀr:n 
làꢀmộtꢀđộngꢀvậtꢀnhầyꢀnhụaꢀ(dùꢀtrongꢀthựcꢀtế,ꢀđiềuꢀnàyꢀkhôngꢀđúng). 
Ngàyꢀnayꢀkhôngꢀaiꢀkhaiꢀthácꢀthêmꢀvềꢀhiệnꢀtượngꢀnày,ꢀnhưngꢀcóꢀvẻꢀđó 
chínhꢀlàꢀcơꢀsởꢀchoꢀquáꢀtrìnhꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀhìnhꢀảnh. 

Nhữngꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀhìnhꢀảnh 

Đểꢀcóꢀthểꢀ‘lặpꢀlại’ꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáo,ꢀchúngꢀtaꢀphảiꢀdiễnꢀgiải 
đượcꢀtrảiꢀnghiệmꢀcủaꢀmìnhꢀ–ꢀphảiꢀmiêuꢀtảꢀđượcꢀcáiꢀmìnhꢀchoꢀlà 
thôngꢀđiệp.ꢀLàꢀchỉꢀsốꢀđánhꢀgiáꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀkhả 
năngꢀlặpꢀlạiꢀnàyꢀ(cònꢀgọiꢀlàꢀthôngꢀđiệpꢀrútꢀra)ꢀthíchꢀhợpꢀhơnꢀvới 
nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀthiếtꢀkếꢀđểꢀtruyềnꢀtảiꢀ‘tinꢀtức’ꢀvềꢀthương 
hiệu. 

Vớiꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtinhꢀtếꢀhơnꢀthìꢀchỉꢀriêngꢀviệcꢀchúngꢀta 
khôngꢀthểꢀkểꢀlạiꢀthôngꢀđiệpꢀkhôngꢀcóꢀnghĩaꢀlàꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđó 
khôngꢀhiệuꢀquảꢀ(dùꢀthựcꢀtế,ꢀcóꢀthểꢀnhưꢀthếꢀthật).ꢀThếꢀthìꢀcóꢀlẽꢀbạnꢀsẽ 
hỏiꢀ‘làmꢀsaoꢀngườiꢀtaꢀphátꢀhiệnꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀtinhꢀtếꢀnày?’ꢀLàmꢀsao 
nhàꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀđoanꢀch:cꢀlàꢀcóꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀtinhꢀtếꢀđó?ꢀLàm 
saoꢀtaꢀcóꢀthểꢀb:tꢀgiòꢀkẻꢀvôꢀhình? 
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Câuꢀtrảꢀlờiꢀlàꢀbằngꢀcáchꢀsuyꢀluậnꢀ–ꢀbằngꢀcáchꢀxemꢀxétꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀđãꢀảnhꢀhưởngꢀthếꢀnàoꢀđếnꢀhìnhꢀảnhꢀthươngꢀhiệu,ꢀtháiꢀđộꢀvàꢀhành 
viꢀcủaꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀtrướcꢀthươngꢀhiệu.ꢀChúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀkhôngꢀthấy 
ngườiꢀvôꢀhình,ꢀnhưngꢀnếuꢀhọꢀmặcꢀquầnꢀáoꢀhữuꢀhìnhꢀthìꢀtaꢀcóꢀthể 
nhậnꢀthấyꢀsựꢀcóꢀmặtꢀcủaꢀhọ.ꢀTươngꢀtựꢀnhưꢀthế,ꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀkhông 
quanꢀsátꢀđượcꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀvôꢀhìnhꢀcủaꢀquảngꢀcáo,ꢀnhưngꢀcóꢀthể 
suyꢀluậnꢀlàꢀcóꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀnàyꢀbằngꢀcáchꢀquanꢀsátꢀnhữngꢀthứꢀkhác 
như: 

Nhữngꢀthayꢀđổiꢀvềꢀthuộcꢀtínhꢀhìnhꢀảnhꢀthươngꢀhiệu,ꢀđoꢀlườngꢀbằng 
nhữngꢀcâuꢀhỏiꢀnhưꢀ.Bạnꢀliênꢀtưởngꢀđếnꢀthươngꢀhiệuꢀnàoꢀnhiềuꢀnhấtꢀkhi 
ngheꢀđến…?ꢀ(sựꢀanꢀtoàn,ꢀvịꢀngonꢀnhất,ꢀnổiꢀtiếngꢀnhất,ꢀv*v**)* 
Nhữngꢀthayꢀđổiꢀvềꢀtháiꢀđộꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀvớiꢀthươngꢀhiệu,ꢀđoꢀlường 
bằngꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀnhưꢀ.Bạnꢀcảmꢀthấyꢀnhưꢀthếꢀnàoꢀvềꢀthươngꢀhiệu?2, 
.Bạnꢀthíchꢀthươngꢀhiệuꢀđếnꢀmứcꢀnào?2* 
Nhữngꢀthayꢀđổiꢀvềꢀhànhꢀvi,ꢀđoꢀlườngꢀbằngꢀsựꢀbiếnꢀđộngꢀdoanhꢀsố,ꢀthị 
phần. 

Vớiꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀhìnhꢀảnh,ꢀ‘tácꢀđộngꢀvôꢀhìnhꢀcóꢀthể 
đượcꢀxácꢀđịnhꢀbằngꢀcáchꢀđoꢀlườngꢀmứcꢀđộꢀliênꢀtưởngꢀđếnꢀnhững 
thuộcꢀtínhꢀhìnhꢀảnh,ꢀmứcꢀđộꢀxuấtꢀhiệnꢀcủaꢀthuộcꢀtínhꢀđóꢀtrongꢀdanh 
sáchꢀthuộcꢀtínhꢀcủaꢀthươngꢀhiệu,ꢀvàꢀvịꢀtríꢀcủaꢀthuộcꢀtínhꢀđóꢀtrong 
danhꢀsách.ꢀNhữngꢀviệcꢀđoꢀlườngꢀtrênꢀđâyꢀthườngꢀđượcꢀthựcꢀhiệnꢀgián 
tiếpꢀvàꢀhiệuꢀchuẩnꢀbằngꢀnhữngꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀthươngꢀhiệuꢀ(víꢀdụ:ꢀ‘được 
mọiꢀngườiꢀyêuꢀthích’,ꢀ‘chấtꢀlượngꢀtốtꢀnhất’,ꢀv.v..). 

Mộtꢀchiếnꢀlượcꢀxâyꢀdựngꢀhìnhꢀảnhꢀtươngꢀđốiꢀđiểnꢀhìnhꢀlàꢀthực 
hiệnꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ(nhưꢀquảngꢀcáoꢀthườngꢀthấyꢀcủaꢀCocaꢀCola, 
Gosters,ꢀv.v..)ꢀtrongꢀđóꢀthươngꢀhiệuꢀcóꢀmặtꢀtrongꢀmộtꢀloạtꢀtìnhꢀhuống 
tậnꢀhưởngꢀkhácꢀnhau.ꢀThêmꢀvàoꢀđó,ꢀmộtꢀbảnꢀnhạcꢀhợpꢀhoànꢀcảnhꢀvới 
lờiꢀhátꢀphùꢀhợpꢀvàꢀđưaꢀđếnꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀvớiꢀtầnꢀsuấtꢀtruyềnꢀthông 
phủꢀphê.ꢀMộtꢀlầnꢀnữa,ꢀđiềuꢀquanꢀtrọngꢀcầnꢀlưuꢀýꢀlàꢀvớiꢀloạiꢀhình 
quảngꢀcáoꢀnày,ꢀthườngꢀhiếmꢀcóꢀhơiꢀhướngꢀcóꢀngườiꢀđangꢀtruyềnꢀđạt 
thôngꢀtinꢀ–ꢀthậmꢀchíꢀcóꢀkhiꢀch;ngꢀcóꢀchútꢀhơiꢀhướngꢀnào. 

Sựꢀtruyềnꢀđạtꢀb”ngꢀcáchꢀliênꢀtưởng 

Vàiꢀnămꢀtrước,ꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀmớiꢀđượcꢀtungꢀraꢀtrongꢀngành 
hàngꢀthứcꢀănꢀnh>,ꢀvốnꢀcóꢀtầnꢀsuấtꢀmuaꢀhàngꢀcao.ꢀMẩuꢀquảngꢀcáoꢀTV 
củaꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀdựaꢀtrênꢀâmꢀnhạc,ꢀvớiꢀmộtꢀđoạnꢀnhạcꢀquảngꢀcáo 
rấtꢀdễꢀnhớꢀdễꢀthuộc.ꢀPhầnꢀlờiꢀđoạnꢀnhạcꢀđóꢀhátꢀvềꢀnhữngꢀthuộcꢀtính 
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rấtꢀhấpꢀdẫnꢀcủaꢀthươngꢀhiệu.ꢀThôngꢀđiệpꢀrútꢀraꢀđượcꢀđoꢀlườngꢀbằng 
cáchꢀhỏiꢀmộtꢀlượngꢀmẫuꢀthămꢀdòꢀngẫuꢀnhiênꢀ‘thôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáoꢀlà 
gì?’.ꢀHọꢀtrảꢀlờiꢀbằngꢀnhữngꢀthuộcꢀtínhꢀđượcꢀnh:cꢀđếnꢀtrongꢀlờiꢀhát. 
Baoꢀgồm:ꢀ‘thươngꢀhiệuꢀtốtꢀhơnEtốtꢀnhất’,ꢀ‘thươngꢀhiệuꢀnàyꢀtốtꢀcho 
bạn’. 

Chúꢀý,ꢀTuyꢀ‘hiệnꢀđạiꢀvàꢀcậpꢀnhật’ꢀkhôngꢀphảiꢀlàꢀmộtꢀphầnꢀcủa 
thôngꢀđiệpꢀbằngꢀlờiꢀhátꢀmàꢀngườiꢀtaꢀ‘rútꢀra’,ꢀsựꢀliênꢀtưởngꢀđếnꢀthuộc 
tínhꢀnàyꢀrõꢀràngꢀvẫnꢀchịuꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáo. 

Hìnhꢀ5.2:ꢀNhữngꢀkhámꢀpháꢀvềꢀtácꢀđộngꢀhìnhꢀảnhꢀ-ꢀngànhꢀhàng 
thứcꢀănꢀnh=.ꢀ(Nguồn:ꢀMarkeoMpnd) 

Mụcꢀtiêuꢀthứꢀyếuꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀxâyꢀdựngꢀchoꢀthươngꢀhiệu 
hìnhꢀảnhꢀ‘hiệnꢀđạiꢀvàꢀcậpꢀnhật’,ꢀ‘thươngꢀhiệuꢀngàyꢀnay’.ꢀĐiềuꢀnày 
khôngꢀđượcꢀthểꢀhiệnꢀtrongꢀlờiꢀhátꢀnhưngꢀđượcꢀsuyꢀraꢀtừꢀnhữngꢀthông 
tinꢀkhác,ꢀcũngꢀnhưꢀtinhꢀthầnꢀvàꢀnhịpꢀđiệuꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcùngꢀnhững 
hìnhꢀảnhꢀdồnꢀdập.ꢀCóꢀrấtꢀítꢀngườiꢀcóꢀthểꢀlặpꢀlạiꢀchínhꢀxácꢀthuộcꢀtính 
này.ꢀVàiꢀngườiꢀcóꢀđềꢀcậpꢀchuyệnꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmuốnꢀtruyềnꢀđạtꢀcái 
mới,ꢀnhưngꢀkhôngꢀaiꢀnh:cꢀđếnꢀnhữngꢀtừꢀ‘hiệnꢀđại’,ꢀ‘cậpꢀnhật’ꢀhay 
‘thươngꢀhiệuꢀngàyꢀnay’. 

Tuyꢀnhiên,ꢀtheoꢀnhưꢀbiểuꢀđồꢀtrongꢀHìnhꢀ5.9,ꢀtaꢀthấyꢀconꢀsốꢀngày 
càngꢀtăngꢀcủaꢀlượngꢀngườiꢀliênꢀtưởngꢀthươngꢀhiệuꢀvớiꢀthuộcꢀtínhꢀđó. 
Khiꢀhọꢀđượcꢀhỏiꢀ‘Theoꢀbạn,ꢀthươngꢀhiệuꢀnàoꢀthíchꢀhợpꢀnhấtꢀvớiꢀmiêu 
tảꢀHthươngꢀhiệuꢀhiệnꢀđại,ꢀcậpꢀnhật?”ꢀthìꢀmốiꢀdâyꢀliênꢀtưởngꢀmàꢀmẩu 
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quảngꢀcáoꢀtạoꢀraꢀtrởꢀnênꢀthậtꢀrõꢀràng.ꢀMẩuꢀquảngꢀcáoꢀlênꢀsóngꢀcàng 
lâuꢀthìꢀtácꢀđộngꢀcàngꢀrõ. 

Ngoàiꢀra,ꢀsựꢀliênꢀtưởngꢀtrộiꢀthêmꢀgiữaꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀthuộcꢀtính 
nàyꢀcũngꢀđiꢀk?mꢀvớiꢀsựꢀcảiꢀthiệnꢀđángꢀkểꢀtrongꢀtháiꢀđộꢀngườiꢀtiêu 
dùngꢀtrướcꢀthươngꢀhiệu,ꢀvàꢀtớiꢀmộtꢀmứcꢀnàoꢀđó,ꢀcảꢀsựꢀgiaꢀtăngꢀthị 
phần.ꢀBấtꢀcứꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀnàoꢀnếuꢀchỉꢀdựaꢀtrênꢀthôngꢀđiệpꢀrútꢀraꢀcó 
ýꢀthứcꢀnhưꢀlàꢀchỉꢀsốꢀđánhꢀgiáꢀhiệuꢀquảꢀduyꢀnhấtꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáo, 
cũngꢀsẽꢀnhầmꢀlẫnꢀnghiêmꢀtrọng.ꢀNgườiꢀtiêuꢀdùngꢀcóꢀthểꢀhiểuꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀmuốnꢀnóiꢀ‘thươngꢀhiệuꢀtốtꢀhơnEtốtꢀnhất’ꢀvàꢀ‘tốtꢀchoꢀbạn’ꢀ– 
thôngꢀđiệpꢀtrongꢀđoạnꢀnhạcꢀquảngꢀcáoꢀ–ꢀnhưngꢀthôngꢀđiệpꢀvềꢀ‘hiện 
đạiꢀvàꢀcậpꢀnhật’ꢀthìꢀchỉꢀđơnꢀgiảnꢀđượcꢀsuyꢀra.ꢀĐóꢀlàꢀthôngꢀđiệp 
Clayton’s.ꢀNhưngꢀthôngꢀđiệpꢀđóꢀhoànꢀtoànꢀkhôngꢀbịꢀcheꢀgiấu;ꢀnóꢀchỉ 
đượcꢀtruyềnꢀtảiꢀbằngꢀhìnhꢀảnhꢀthayꢀvìꢀcâuꢀchữꢀmàꢀthôi. 

Bạnꢀsuyꢀnghĩꢀb”ngꢀcâuꢀchữꢀhayꢀhìnhꢀảnh? 

Khiꢀchúngꢀtaꢀđượcꢀhỏiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmuốnꢀtruyềnꢀđạtꢀthông 
điệpꢀgì,ꢀthìꢀkếtꢀquảꢀsẽꢀbiểuꢀthịꢀchủꢀyếuꢀlàꢀsựꢀthànhꢀcôngꢀvềꢀmặtꢀtruyền 
đạtꢀbằngꢀlờiꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀcâuꢀchữꢀkhôngꢀphảiꢀlà 
khíaꢀcạnhꢀduyꢀnhấtꢀchúngꢀtaꢀxemꢀhoặcꢀngheꢀởꢀquảngꢀcáo. 

MộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀTVꢀmuốnꢀnóiꢀvớiꢀbạnꢀđiềuꢀgì?ꢀHìnhꢀảnh,ꢀcâu 

chữꢀhayꢀcảmꢀxúc?ꢀKhiꢀbạnꢀngheꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀradio,ꢀbạnꢀnghĩꢀgì 
trongꢀđầu?ꢀBạnꢀcảmꢀnhậnꢀcâuꢀchữꢀhayꢀhìnhꢀảnh?ꢀHayꢀđơnꢀthuầnꢀlà 
bạnꢀcảmꢀnhậnꢀcáiꢀcảmꢀxúcꢀchungꢀcủaꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáo? 

Rõꢀràng,ꢀởꢀmộtꢀmứcꢀđộꢀnàoꢀđó,ꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀtùyꢀthuộcꢀvàoꢀloạiꢀhình 
quảngꢀcáo.ꢀMẩuꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀHawaiiꢀsẽꢀrấtꢀkhácꢀsoꢀvớiꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀhàngꢀđặcꢀbiệtꢀtrongꢀtuầnꢀởꢀSaCeway.ꢀNhưngꢀngàyꢀnay,ꢀquaꢀcác 
nghiênꢀcứuꢀvềꢀtâmꢀlý,ꢀchúngꢀtaꢀbiếtꢀnhữngꢀcáꢀnhânꢀkhácꢀnhauꢀcóꢀcách 
suyꢀnghĩꢀkhácꢀnhau.ꢀNóiꢀcáchꢀkhác,ꢀchúngꢀtaꢀhoànꢀtoànꢀkhácꢀnhau 
trongꢀviệcꢀtưꢀduyꢀthôngꢀtin. 

Bạnꢀsẽꢀdễꢀhìnhꢀdungꢀvấnꢀđềꢀhơnꢀbằngꢀviệcꢀtrảꢀlờiꢀnhữngꢀcâuꢀhỏi 
sauꢀđây: 

Bạnꢀsuyꢀnghĩꢀbằngꢀcâuꢀchữꢀhayꢀhìnhꢀảnh? 
Bạnꢀcóꢀthấyꢀdễꢀnhớꢀtênꢀhơnꢀnhớꢀmặt? 
3hiꢀbạnꢀkhôngꢀchắcꢀchắnꢀvềꢀcáchꢀđánhꢀvầnꢀcủaꢀmộtꢀt4,ꢀbạnꢀcóꢀthấyꢀdễ 
quyếtꢀđịnhꢀhơnꢀbằngꢀcáchꢀviếtꢀraꢀgiấyꢀcảꢀ2ꢀcáchꢀvàꢀsauꢀđóꢀchọnꢀ1ꢀcách? 
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3hiꢀngheꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀradio,ꢀbạnꢀnghĩꢀgì?ꢀ5ìnhꢀảnhꢀhayꢀcâuꢀchữ? 
3hiꢀnhớꢀđếnꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀTV,ꢀbạnꢀnhớꢀđếnꢀcáiꢀgìꢀtrước?ꢀ5ình 
ảnhꢀhayꢀlờiꢀthoại? 

Hãyꢀsoꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀcủaꢀbạnꢀvớiꢀđồngꢀnghiệpꢀhayꢀbạnꢀb?.ꢀHầuꢀhết 
mọiꢀngườiꢀsẽꢀngạcꢀnhiênꢀkhiꢀbiếtꢀrằngꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀcủaꢀmìnhꢀkhácꢀcâu 
trảꢀlờiꢀngườiꢀkhác.ꢀChúngꢀtaꢀthườngꢀkhôngꢀdựaꢀtrênꢀcơꢀsởꢀnàoꢀcảꢀmà 
choꢀrằngꢀngườiꢀkhácꢀcũngꢀnghĩꢀtheoꢀcáchꢀmìnhꢀnghĩ.ꢀCảꢀnhữngꢀnhà 
quảngꢀcáoꢀcũngꢀthườngꢀdùngꢀnhậnꢀđịnhꢀđóꢀlàmꢀnềnꢀtảngꢀchoꢀnhững 
chiếnꢀlượcꢀcủaꢀmình. 

Nhữngꢀkhácꢀbpệoꢀgpữaꢀcácꢀcáꢀnhân 

Quaꢀnhiềuꢀnăm,ꢀtôiꢀđãꢀhỏiꢀnhiềuꢀnhómꢀngườiꢀcùngꢀmộtꢀcâuꢀhỏi 
‘ Bạnꢀsuyꢀnghĩꢀbằngꢀhìnhꢀảnhꢀhayꢀcâuꢀchữ?’ꢀKhoảngꢀ1E@ꢀtrảꢀlờiꢀdứt 
khoátꢀlàꢀhọꢀsuyꢀnghĩꢀbằngꢀhìnhꢀảnh.ꢀThôngꢀthườngꢀthìꢀkhoảngꢀdưới 
E@ꢀtrảꢀlờiꢀkhôngꢀdoꢀdựꢀlàꢀhọꢀsuyꢀnghĩꢀbằngꢀcâuꢀchữ.ꢀPhầnꢀcònꢀlạiꢀcó 1 
ngườiꢀnóiꢀhọꢀsuyꢀnghĩꢀcảꢀhaiꢀcách,ꢀcóꢀngườiꢀnóiꢀhọꢀkhôngꢀthểꢀtrảꢀlời 
câuꢀhỏi. 

Tỉꢀlệꢀnàyꢀdaoꢀđộngꢀtùyꢀtheoꢀnhóm,ꢀnhưngꢀđiềuꢀthúꢀvịꢀthựcꢀsựꢀlà 
phảnꢀứngꢀcủaꢀ‘ngườiꢀsuyꢀnghĩꢀbằngꢀcâuꢀchữ’ꢀđốiꢀvớiꢀ‘ngườiꢀsuyꢀnghĩ 
bằngꢀhìnhꢀảnh’ꢀvàꢀngượcꢀlại.ꢀNhữngꢀngườiꢀsuyꢀnghĩꢀthuầnꢀhìnhꢀảnh 
ngạcꢀnhiênꢀthúꢀvịꢀtrướcꢀnhữngꢀngườiꢀtuyênꢀbốꢀhọꢀsuyꢀnghĩꢀbằngꢀcâu 
chữꢀchứꢀkhôngꢀphảiꢀhìnhꢀảnh.ꢀ‘Làmꢀthếꢀnàoꢀanhꢀlạiꢀnghĩꢀbằngꢀcâu 
chữ?’ꢀHọꢀhỏiꢀmàꢀkhôngꢀtinꢀvàoꢀtaiꢀmình.ꢀ‘Thếꢀlàmꢀsaoꢀanhꢀlạiꢀnghĩ 
bằngꢀhìnhꢀảnh?’ꢀNhữngꢀngườiꢀsuyꢀnghĩꢀbằngꢀcâuꢀchữꢀđápꢀtrả,ꢀvớiꢀmức 
độꢀngạcꢀnhiênꢀtươngꢀđương. 

Thếꢀlà,ꢀdùꢀtrongꢀmộtꢀbàiꢀtậpꢀnghiênꢀcứuꢀkhôngꢀchínhꢀthứcꢀnhư 
thếꢀnày,ꢀtaꢀthấyꢀrõꢀràngꢀmọiꢀngườiꢀkhôngꢀđồngꢀnhấtꢀvềꢀcáchꢀhọꢀtư 
duy.ꢀCh:cꢀch:nꢀcóꢀloạiꢀngườiꢀchoꢀmìnhꢀlàꢀngườiꢀtưởngꢀtượng 
visuali>erꢀ(ngườiꢀsuyꢀnghĩꢀbằngꢀhìnhꢀảnh)ꢀvàꢀloạiꢀngườiꢀchoꢀmìnhꢀlà 
ngườiꢀphátꢀbiểuꢀverbali>erꢀ(ngườiꢀsuyꢀnghĩꢀbằngꢀcâuꢀchữ). 

Tầmꢀquanꢀtrọngꢀcủaꢀviệcꢀsuyꢀnghĩꢀbằngꢀhìnhꢀảnhꢀhayꢀcâuꢀchữꢀthể 
hiệnꢀởꢀlúcꢀchúngꢀtaꢀtruyꢀxuấtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀhayꢀthôngꢀđiệpꢀtừꢀtrí 
nhớꢀ–ꢀgiảꢀdụꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀởꢀđiểmꢀbánꢀhàngꢀvàꢀnhớꢀraꢀmìnhꢀđãꢀxem 
quảngꢀcáoꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀđó.ꢀLúcꢀđóꢀliệuꢀchúngꢀtaꢀcóꢀngheꢀlạiꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀtrongꢀđầuꢀmình?ꢀHayꢀthấyꢀtrongꢀđầuꢀdòngꢀchữꢀnhữngꢀgì 
quảngꢀcáoꢀđóꢀnói?ꢀHayꢀlàꢀchúngꢀtaꢀtruyꢀxuấtꢀnhữngꢀhìnhꢀảnhꢀhay 
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nhữngꢀấnꢀtượngꢀliênꢀquanꢀđếnꢀquảngꢀcáoꢀđó? 

Nhữngꢀgợiꢀýꢀmàꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀđặtꢀởꢀđiểmꢀbán,ꢀnhưꢀbaoꢀbìꢀsản 
phẩm,ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀkệ,ꢀcâuꢀkhẩuꢀhiệu,ꢀv.v..ꢀđượcꢀthiếtꢀkếꢀnhằm 
gợiꢀchúngꢀtaꢀnhớꢀđếnꢀthôngꢀđiệpꢀbằngꢀlờiꢀhayꢀgợiꢀlênꢀnhữngꢀliên 
tưởngꢀhìnhꢀảnhꢀmàꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtruyềnꢀđạt. 

Tómꢀtắt 

Cáiꢀthiếuꢀsótꢀởꢀnhiềuꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀcảmꢀgiácꢀcóꢀngườiꢀmuốn 
nóiꢀđiềuꢀgìꢀvớiꢀbạnꢀhayꢀmuốnꢀtruyềnꢀđạtꢀthôngꢀđiệpꢀgìꢀđó.ꢀĐâyꢀkhông 
cóꢀnghĩaꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀhiệuꢀquảꢀ–ꢀchỉꢀlàꢀnóꢀkhôngꢀtácꢀđộngꢀtheo 
cáchꢀthôngꢀđiệpꢀđượcꢀdiễnꢀgiảiꢀrõꢀràng. 

Chúngꢀtaꢀtưꢀduyꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀxâyꢀdựngꢀhìnhꢀảnhꢀhay 
nhữngꢀtrảiꢀnghiệmꢀbằngꢀhìnhꢀảnhꢀkhácꢀvớiꢀcáchꢀchúngꢀtaꢀtưꢀduy 
nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀhayꢀthôngꢀđiệpꢀmangꢀtínhꢀthôngꢀtin.ꢀChúngꢀta 
cóꢀthểꢀtìmꢀhiểuꢀvàꢀtiếpꢀnhậnꢀsựꢀvậtꢀmàꢀkhôngꢀnhấtꢀthiếtꢀphảiꢀcóꢀnhận 
thứcꢀvềꢀquáꢀtrìnhꢀhayꢀkếtꢀquảꢀđó.ꢀKhôngꢀcóꢀgìꢀmánhꢀkhóeꢀhayꢀgianꢀtrá 
trongꢀchuyệnꢀnàyꢀcả.ꢀNóꢀvẫnꢀluônꢀxảyꢀra.ꢀKhôngꢀphảiꢀlàꢀchúngꢀta 
khôngꢀnhậnꢀthứcꢀchuyệnꢀnày,ꢀtheoꢀhàmꢀýꢀtiềmꢀthức,ꢀmàꢀchỉꢀlàꢀ‘trọng 
tâmꢀtưꢀduy’ꢀđượcꢀđặtꢀvàoꢀyếuꢀtốꢀkhác,ꢀnhưꢀtrườngꢀhợpꢀchúngꢀtaꢀđểꢀý 
đếnꢀthứꢀkhácꢀngoàiꢀthôngꢀđiệpꢀlờiꢀnóiꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀChúngꢀta 
cóꢀthểꢀhọcꢀkỹꢀnăng,ꢀthôngꢀtin,ꢀnhữngꢀliênꢀtưởngꢀhìnhꢀảnhꢀhayꢀbấtꢀkỳ 
điềuꢀgìꢀbằngꢀcáchꢀhọcꢀhỏiꢀngẫuꢀnhiênꢀ–ꢀmiễnꢀlàꢀnóꢀkhôngꢀđiꢀngượcꢀlại 
triꢀthứcꢀvàꢀniềmꢀtinꢀchúngꢀtaꢀcóꢀtừꢀtrước. 

Mộtꢀlầnꢀnữa,ꢀchúngꢀtaꢀlạiꢀtìmꢀraꢀthêmꢀmộtꢀnguyênꢀnhânꢀvìꢀsao 
ngườiꢀtaꢀcảmꢀthấyꢀkhóꢀđánhꢀgiáꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀquảngꢀcáo.ꢀLàꢀngườiꢀtiêu 
dùng,ꢀchúngꢀtaꢀsửꢀdụngꢀnhữngꢀmảnhꢀghépꢀchúngꢀtaꢀcópꢀnhặtꢀtừ 
quảngꢀcáo,ꢀtừꢀtrảiꢀnghiệmꢀthựcꢀtếꢀvàꢀtừꢀngườiꢀkhác.ꢀNhữngꢀmảnh 
ghépꢀnàyꢀđượcꢀnốiꢀlạiꢀtạoꢀthànhꢀthôngꢀtin,ꢀtháiꢀđộ,ꢀsựꢀđánhꢀgiá,ꢀđịnh 
vịꢀhayꢀkếtꢀluận.ꢀMộtꢀkhiꢀđãꢀđượcꢀlưuꢀtrữꢀởꢀvịꢀtríꢀriêngꢀtrongꢀtríꢀnhớ, 
chúngꢀsẽꢀdễꢀdàngꢀđượcꢀtruyꢀxuấtꢀvàꢀtừꢀđó,ꢀtrởꢀnênꢀ‘s=nꢀcó’ꢀhơnꢀđểꢀảnh 
hưởngꢀnhữngꢀquyếtꢀđịnhꢀmuaꢀhàngꢀtrongꢀtươngꢀlaiꢀ–ꢀđặcꢀbiệtꢀlà 
nhữngꢀquyếtꢀđịnhꢀmuaꢀhàngꢀchóngꢀvánh. 
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[11]ꢀ. 
ꢀGraCCitiꢀlàꢀnghệꢀthuậtꢀvẽꢀtrênꢀđườngꢀphố,ꢀthườngꢀđiꢀcùngꢀtrào 

lưuꢀâmꢀnhạcꢀhiphop. 
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6 ꢀꢀ 
‘ HOẠTꢀĐỘNGꢀNGẦM’:ꢀTRẢ 

TIỀNꢀĐƯAꢀSẢNꢀPHẨMꢀVÀO 

GIẢIꢀTRÍꢀ(PAIDꢀPRODUCT 

PLACEMENT) 

NhưꢀtôiꢀđãꢀchỉꢀraꢀởꢀChươngꢀ@,ꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀch;ngꢀcóꢀnhu 
cầuꢀdùngꢀđếnꢀnhữngꢀkỹꢀthuậtꢀtiềmꢀthứcꢀvìꢀcóꢀnhiềuꢀphươngꢀcách 
quảngꢀcáoꢀkhácꢀmàꢀkhôngꢀgâyꢀtranhꢀcãiꢀhayꢀgợiꢀlênꢀsựꢀquanꢀtâmꢀcủa 
xãꢀhộiꢀnhưꢀthế.ꢀNỗiꢀsợꢀvềꢀtácꢀđộngꢀtiềmꢀthứcꢀđãꢀđượcꢀthổiꢀphồngꢀquá 
đáng,ꢀtrongꢀkhiꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀtinhꢀtếꢀhơn,ꢀkhôngꢀnằmꢀngoàiꢀnhận 
thức,ꢀlạiꢀmangꢀlạiꢀhiệuꢀquảꢀtoꢀlớnꢀhơn. 

Cóꢀrấtꢀnhiềuꢀlợiꢀíchꢀkhiꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀtruyềnꢀđạtꢀthôngꢀđiệpꢀcủa 
mìnhꢀmộtꢀcáchꢀvòngꢀvo,ꢀgiánꢀtiếp,ꢀngoàiꢀtâmꢀđiểmꢀchúꢀý,ꢀnhưꢀchúng 
taꢀvừaꢀtìmꢀhiểuꢀởꢀchươngꢀtrước.ꢀDùꢀkhôngꢀmangꢀdángꢀvẻꢀcủaꢀmột 
thôngꢀđiệpꢀđúngꢀnghĩa,ꢀnhưngꢀchúngꢀtaꢀvẫnꢀtiếpꢀnhậnꢀcùngꢀthông 
điệpꢀmàꢀlạiꢀítꢀ‘đánhꢀđộng’ꢀcơꢀchếꢀtranhꢀluậnꢀđốiꢀchứng.ꢀNóiꢀtheoꢀmột 
cáchꢀnàoꢀđó,ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀ‘hoạtꢀđộngꢀngầm’. 

Trongꢀchươngꢀnàyꢀtôiꢀxinꢀbànꢀđếnꢀmộtꢀhìnhꢀthứcꢀquảngꢀcáoꢀkhác 
cũngꢀhoạtꢀđộngꢀngầmꢀnhưꢀthế:ꢀkhiꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀtrảꢀtiềnꢀmặt 
(hayꢀtrảꢀbằngꢀhìnhꢀthứcꢀkhác)ꢀđểꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀmìnhꢀđượcꢀch?n 
vàoꢀkịchꢀbảnꢀcủaꢀphimꢀtruyện,ꢀtròꢀchơi,ꢀchươngꢀtrìnhꢀTV,ꢀlờiꢀbàiꢀhát, 
clipꢀcaꢀnhạcꢀhayꢀsách. 

Vớiꢀnhiềuꢀtênꢀgọiꢀnhưꢀ‘đưaꢀthươngꢀhiệuꢀvàoꢀgiảiꢀtrí’,ꢀ‘đưaꢀsản 
phẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtrí’ꢀhayꢀ‘sựꢀtíchꢀhợpꢀchươngꢀtrình’,ꢀhìnhꢀthứcꢀnàyꢀđã 
phátꢀtriểnꢀbùngꢀnổꢀtrongꢀthờiꢀgianꢀqua,ꢀkhôngꢀphảiꢀvìꢀnhuꢀcầuꢀcần 
ngụyꢀtrangꢀcủaꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáo,ꢀmàꢀđâyꢀlàꢀphảnꢀứngꢀcủaꢀcácꢀnhà 
quảngꢀcáoꢀtrướcꢀviệcꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀngộꢀraꢀmìnhꢀcóꢀthểꢀtuaꢀnhanh 
đoạnꢀgiảiꢀlaoꢀquảngꢀcáo. 
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Sựꢀoranhꢀgpành 

Khiꢀcácꢀđầuꢀthuꢀkỹꢀthuậtꢀsốꢀchoꢀchúngꢀtaꢀkhảꢀnăngꢀtuaꢀnhanh 
đoạnꢀquảngꢀcáoꢀcũngꢀlàꢀlúcꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀbịꢀgiớiꢀhạnꢀhơnꢀtrong 
việcꢀthuꢀhútꢀsựꢀchúꢀýꢀcóꢀnhậnꢀthứcꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀbằngꢀcácꢀhìnhꢀthức 
quảngꢀcáoꢀtruyềnꢀthống.ꢀChínhꢀđiềuꢀnày,ꢀcùngꢀvớiꢀsựꢀraꢀđờiꢀcủaꢀhàng 
loạtꢀkênhꢀtruyềnꢀhình,ꢀđãꢀgạchꢀbỏꢀphầnꢀ‘đạiꢀchúng’ꢀtrongꢀkháiꢀniệm 
‘ khánꢀgiảꢀtruyềnꢀthôngꢀđạiꢀchúng’.ꢀCácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀnhậnꢀraꢀrằngꢀhọ 
cầnꢀphảiꢀđốtꢀđuốcꢀtìmꢀnhữngꢀphươngꢀcáchꢀkhácꢀđểꢀđưaꢀthôngꢀđiệp 
thươngꢀhiệuꢀđếnꢀvớiꢀngườiꢀtiêuꢀdùng. 

Nếuꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀcàngꢀngàyꢀcàngꢀhayꢀtuaꢀnhanhꢀvàꢀloạiꢀdần 
nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀTVꢀtruyềnꢀthốngꢀthìꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀcònꢀcóꢀthể 
làmꢀgìꢀđểꢀhỗꢀtrợꢀthươngꢀhiệuꢀhọ?ꢀCácꢀcôngꢀtyꢀtranhꢀgiànhꢀnhauꢀtìm 
nhữngꢀphươngꢀthứcꢀkhácꢀđểꢀcủngꢀcốꢀvàꢀbảoꢀvệꢀthịꢀphầnꢀcủaꢀhọ. 

Nhữngꢀphươngꢀcáchꢀkhác 

Mộtꢀtrongꢀnhữngꢀcáchꢀkhácꢀlàꢀthayꢀđổiꢀphươngꢀthứcꢀtruyềnꢀtải 
quảngꢀcáo.ꢀNghĩaꢀlàꢀvẫnꢀtruyềnꢀtảiꢀcùngꢀmộtꢀđoạnꢀphimꢀnhưngꢀqua 
nhữngꢀkênhꢀkhác,ꢀnhưꢀlàꢀrạpꢀchiếuꢀbóng,ꢀmạngꢀinternetꢀ(YouTube 
ch;ngꢀhạn)ꢀvàꢀcácꢀthiếtꢀbịꢀdiꢀđộngꢀ(xemꢀChươngꢀ95:ꢀ‘Mạngꢀinternet: 
Quảngꢀcáoꢀtrongꢀkỷꢀnguyênꢀmới’).ꢀMộtꢀcáchꢀnữaꢀlàꢀtruyềnꢀtảiꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀbằngꢀcáchꢀlanꢀtruyền,ꢀvíꢀdụꢀquaꢀthưꢀđiệnꢀtử,ꢀvớiꢀhyꢀvọngꢀlà 
quảngꢀcáoꢀđủꢀhấpꢀdẫnꢀđểꢀngườiꢀnhậnꢀgửiꢀtiếpꢀđiꢀchoꢀbạnꢀb?,ꢀnhờꢀđó 
nhânꢀrộngꢀđộꢀphủꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáo. 

Thêmꢀmộtꢀcáchꢀnữaꢀlàꢀdùngꢀtàiꢀchínhꢀhayꢀlợiꢀíchꢀđểꢀđổiꢀviệc 
thươngꢀhiệuꢀmìnhꢀđượcꢀxuấtꢀhiệnꢀtrongꢀcácꢀchươngꢀtrìnhꢀgiảiꢀtríꢀ– 
đưaꢀthươngꢀhiệuꢀvàoꢀgiảiꢀtrí.ꢀTrongꢀnhiềuꢀnămꢀliền,ꢀcácꢀnhàꢀquảng 
cáoꢀđãꢀtừngꢀđánhꢀgiáꢀcáchꢀthứcꢀnàyꢀlàꢀrấtꢀhạnꢀchế.ꢀĐưaꢀthươngꢀhiệu 
vàoꢀcácꢀchươngꢀtrìnhꢀgiảiꢀtríꢀcóꢀthểꢀgiữꢀthươngꢀhiệuꢀluônꢀtrướcꢀm:t 
ngườiꢀtiêuꢀdùngꢀvàꢀnhờꢀđóꢀduyꢀtrìꢀkhảꢀnăngꢀthươngꢀhiệuꢀđượcꢀnhận 
biếtꢀđầuꢀtiên.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀcáchꢀnàyꢀđượcꢀcoiꢀlàꢀmộtꢀcáchꢀthayꢀthế 
khôngꢀtươngꢀxứngꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀTVꢀtruyềnꢀthốngꢀvìꢀnóꢀkhôngꢀchuyển 
tảiꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáoꢀnào.ꢀVìꢀvậy,ꢀnếuꢀcóꢀsựꢀlựaꢀchọnꢀthìꢀnhà 
quảngꢀcáoꢀvẫnꢀthíchꢀđổꢀngânꢀsáchꢀquảngꢀcáoꢀvàoꢀquảngꢀcáoꢀtruyền 
thốngꢀtrênꢀTVꢀhơn. 

Tìmꢀkiếmꢀnhữngꢀphươngꢀthứcꢀthayꢀthếꢀnhưngꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀtương 
đươngꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀtruyềnꢀthốngꢀkhôngꢀphảiꢀchuyệnꢀdễꢀdàng,ꢀvìꢀthế 
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cácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀbuộcꢀphảiꢀ‘khôngꢀcóꢀcáꢀthìꢀlấyꢀrauꢀmáꢀlàmꢀngon’. 
Nghĩaꢀlàꢀhọꢀphảiꢀtiếpꢀnhậnꢀvàꢀkhaiꢀthácꢀcáchꢀthựcꢀhiệnꢀphươngꢀthức 
trảꢀtiềnꢀđưaꢀthươngꢀhiệuꢀvàoꢀgiảiꢀtríꢀsaoꢀchoꢀhiệuꢀquảꢀnhất,ꢀcũngꢀnhư 
phảiꢀkhaiꢀthácꢀtốiꢀđaꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀtruyềnꢀthôngꢀtrongꢀbốiꢀcảnhꢀquảng 
cáoꢀbịꢀtuaꢀnhanh. 

Truyềnꢀthôngꢀtrongꢀbốiꢀcảnhꢀtuaꢀnhanh 

Mộtꢀđiểmꢀrấtꢀquanꢀtrọngꢀlàꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀmuốnꢀtránhꢀquảngꢀcáo, 
chúngꢀtaꢀkhôngꢀbỏꢀquaꢀhoànꢀtoàn,ꢀmàꢀchỉꢀ‘nén’ꢀquảngꢀcáoꢀlạiꢀ–ꢀbằng 
cáchꢀtuaꢀnhanh.ꢀĐiểmꢀkhácꢀbiệtꢀnàyꢀrấtꢀquanꢀtrọng.ꢀThậtꢀmỉaꢀmaiꢀlà 
khiꢀchúngꢀtaꢀmuốnꢀtránhꢀquảngꢀcáo,ꢀchúngꢀtaꢀlạiꢀphảiꢀtậpꢀtrungꢀchúꢀý 
hơnꢀđểꢀtuaꢀnhanhꢀnhữngꢀkhungꢀhìnhꢀquảngꢀcáo.ꢀChúngꢀtaꢀtiếpꢀxúc 
vớiꢀmộtꢀchuỗiꢀhìnhꢀảnhꢀnộiꢀdungꢀquảngꢀcáoꢀlóeꢀnhanhꢀtrênꢀmànꢀhình, 
tươngꢀtựꢀnhưꢀtiếpꢀxúcꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀởꢀtốcꢀđộꢀtiềmꢀthức.ꢀNhưꢀđãꢀthấy 
ởꢀChươngꢀ@,ꢀđiềuꢀnàyꢀkhôngꢀđángꢀloꢀngạiꢀvìꢀnhữngꢀtuyênꢀbốꢀcường 
điệuꢀvềꢀquảngꢀcáoꢀtiềmꢀthứcꢀngayꢀtừꢀđầuꢀđãꢀlàꢀbịaꢀđặt. 

Tuyꢀnhiên,ꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀbịꢀnénꢀkhôngꢀh;nꢀlàꢀkhôngꢀcó 
tácꢀdụng.ꢀChíꢀítꢀthìꢀnóꢀcũngꢀgiốngꢀnhưꢀlúcꢀchúngꢀtaꢀchạyꢀvụtꢀquaꢀmột 
biểnꢀquảngꢀcáoꢀngoàiꢀtrờiꢀhayꢀlậtꢀquaꢀtrangꢀquảngꢀcáoꢀkhiꢀđọcꢀtạpꢀchí. 
Từꢀnhữngꢀthíꢀnghiệmꢀvềꢀsựꢀchúꢀýꢀphânꢀtánꢀtrongꢀphầnꢀtrước,ꢀchúngꢀta 
đãꢀbiếtꢀtácꢀđộngꢀ‘họcꢀhỏiꢀngoàiꢀnhậnꢀthức’ꢀlàꢀkháꢀnhỏ.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀmột 
lợiꢀíchꢀcủaꢀviệcꢀnàyꢀlàꢀnóꢀhoạtꢀđộngꢀdướiꢀtầmꢀradarꢀphòngꢀthủꢀ– 
chúngꢀtaꢀthườngꢀkhôngꢀnghĩꢀquảngꢀcáoꢀbịꢀtuaꢀnhanhꢀsẽꢀtácꢀđộngꢀđến 
mình. 

Dùꢀvậy,ꢀngườiꢀtaꢀđãꢀchứngꢀminhꢀđượcꢀrằngꢀnếuꢀchúngꢀtaꢀđãꢀquen 
vớiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀchiếuꢀởꢀtốcꢀđộꢀbìnhꢀthường,ꢀthìꢀkhiꢀxemꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀđóꢀởꢀtốcꢀđộꢀtuaꢀnhanh,ꢀnóꢀsẽ: 

gợiꢀchúngꢀtaꢀnhớꢀđếnꢀthươngꢀhiệu; 
gợiꢀchúngꢀtaꢀnhớꢀđếnꢀnhữngꢀlầnꢀxemꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀtrongꢀquáꢀkhứ, 
ởꢀtốcꢀđộꢀbìnhꢀthường;ꢀvà 
nhanhꢀchóngꢀkhơiꢀlạiꢀtríꢀnhớꢀvềꢀphảnꢀứngꢀcảmꢀxúcꢀchúngꢀtaꢀcóꢀkhiꢀxem 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀđó* 

Tuyꢀnhiên,ꢀnhữngꢀgợiꢀnhớꢀđóꢀrấtꢀnhanhꢀvàꢀcóꢀgiớiꢀhạn.ꢀChúng 
mangꢀtácꢀđộngꢀcủngꢀcốꢀvàꢀvẫnꢀcóꢀthểꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀsựꢀlựaꢀchọn 
thươngꢀhiệu,ꢀvìꢀnhưꢀđãꢀthấyꢀởꢀChươngꢀ1: 
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ngayꢀcảꢀmộtꢀtácꢀđộngꢀnhỏꢀcũngꢀcóꢀthểꢀlàꢀchiếcꢀlôngꢀvũꢀlàmꢀnghiêngꢀcán 
cânꢀgiữaꢀcácꢀlựaꢀchọn,ꢀtrongꢀtrườngꢀhợpꢀmọiꢀyếuꢀtốꢀkhácꢀtươngꢀđồng; 
hơnꢀnữa,ꢀnhữngꢀchiếcꢀlôngꢀvũꢀnhỏꢀvẫnꢀcóꢀthểꢀtíchꢀlũyꢀtheoꢀthờiꢀgianꢀqua 
sựꢀlặpꢀlại,ꢀthànhꢀmộtꢀtácꢀđộngꢀcộngꢀdồnꢀtoꢀhơnꢀ(cũngꢀnhưꢀtrẻꢀconꢀmỗi 
ngàyꢀđềuꢀlớnꢀlênꢀvớiꢀmộtꢀmứcꢀđộꢀmắtꢀthườngꢀkhôngꢀquanꢀsátꢀđược). 

Tómꢀlại,ꢀdùꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtuaꢀnhanhꢀrấtꢀnhỏꢀsoꢀvới 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀchiếuꢀởꢀtốcꢀđộꢀbìnhꢀthường,ꢀthuꢀhútꢀsựꢀchúꢀýꢀcủa 
chúngꢀtaꢀởꢀmứcꢀtoànꢀnhậnꢀthức,ꢀthìꢀnóꢀvẫnꢀcóꢀmộtꢀgiáꢀtrịꢀnhấtꢀđịnh 
vớiꢀnhàꢀquảngꢀcáo.ꢀCácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀtrướcꢀgiờꢀrấtꢀchậmꢀchạpꢀtrong 
việcꢀkhaiꢀthácꢀtácꢀđộngꢀnày,ꢀnhưngꢀcũngꢀnhưꢀvớiꢀphươngꢀthứcꢀtrảꢀtiền 
đưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtrí,ꢀhọꢀdầnꢀnhậnꢀraꢀcóꢀnhiềuꢀgiáꢀtrịꢀhơnꢀnhững 
tácꢀđộngꢀtrướcꢀm:t.ꢀCảꢀhaiꢀhìnhꢀthứcꢀđềuꢀlàmꢀđượcꢀnhiềuꢀviệcꢀhơnꢀlà 
đơnꢀthuầnꢀcủngꢀcốꢀmứcꢀđộꢀnhậnꢀthứcꢀthươngꢀhiệu.ꢀĐiềuꢀnàyꢀđặcꢀbiệt 
đúngꢀvớiꢀhìnhꢀthứcꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtrí. 

Lịchꢀsửꢀcủaꢀphươngꢀthứcꢀtrảꢀtiềnꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiải 
trí 

Nhữngꢀsảnꢀphẩmꢀvàꢀthươngꢀhiệuꢀthươngꢀmạiꢀvẫnꢀluônꢀxuấtꢀhiện 
trongꢀcácꢀbộꢀphimꢀhayꢀchươngꢀtrìnhꢀTV,ꢀnhưngꢀmãiꢀđếnꢀtậnꢀthậpꢀniên 
vừaꢀquaꢀthìꢀviệcꢀxuấtꢀhiệnꢀnhưꢀthếꢀcònꢀrấtꢀhiếmꢀvàꢀthườngꢀlàꢀkhông 
đượcꢀtínhꢀphí.ꢀNgàyꢀnay,ꢀđiꢀcùngꢀvớiꢀmỗiꢀbộꢀphimꢀbomꢀtấnꢀhayꢀmỗi 
tậpꢀphimꢀtruyềnꢀhìnhꢀmớiꢀlàꢀmộtꢀcơꢀhộiꢀchơiꢀtròꢀ‘truyꢀtìmꢀsảnꢀphẩm 
đãꢀđượcꢀtrảꢀtiềnꢀđểꢀxuấtꢀhiệnꢀtrongꢀphim’.ꢀNétꢀmớiꢀởꢀđâyꢀlàꢀsựꢀvồꢀvập 
củaꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀnayꢀs=nꢀsàngꢀtrảꢀtiềnꢀđểꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀhọꢀgóp 
mặtꢀtrongꢀphim;ꢀvàꢀsựꢀcởiꢀmởꢀcủaꢀcácꢀnhàꢀsảnꢀxuấtꢀchươngꢀtrình 
trongꢀviệcꢀchấpꢀnhận,ꢀthậmꢀchíꢀcầuꢀkhẩnꢀnhữngꢀthươngꢀvụꢀnhưꢀthế. 

Điềuꢀđángꢀngạcꢀnhiênꢀlàꢀphảiꢀmấtꢀmộtꢀthờiꢀgianꢀdàiꢀthìꢀtoànꢀthể 
cácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀmớiꢀchấpꢀnhậnꢀhìnhꢀthứcꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiải 
trí,ꢀtrongꢀkhiꢀsứcꢀảnhꢀhưởngꢀcủaꢀphimꢀảnhꢀvàꢀcácꢀkênhꢀtruyềnꢀthông 
khácꢀlênꢀcáchꢀchúngꢀtaꢀhànhꢀxử,ꢀănꢀmặcꢀvàꢀsuyꢀnghĩꢀlạiꢀquáꢀrõꢀràng. 
KhiꢀClarkꢀGableꢀkhôngꢀmặcꢀáoꢀlótꢀtrongꢀphimꢀItꢀhappenedꢀoneꢀnight 
nămꢀ19@4,ꢀdoanhꢀsốꢀáoꢀlótꢀgiảmꢀ40%.ꢀNămꢀ1989,ꢀtrongꢀphimꢀ?.T.ꢀ, 
khiꢀk>oꢀReese’sꢀPiecesꢀđượcꢀdùngꢀđểꢀdụꢀnhânꢀvậtꢀngoàiꢀhànhꢀtinh 
đángꢀyêu,ꢀdoanhꢀsốꢀthươngꢀhiệuꢀk>oꢀnàyꢀtăngꢀ65%.ꢀThươngꢀhiệuꢀm:t 
kínhꢀRay-Banꢀcôngꢀbốꢀtăngꢀdoanhꢀsốꢀ55%ꢀsauꢀkhiꢀthươngꢀhiệuꢀnày 
đượcꢀTomꢀCruiseꢀsửꢀdụngꢀtrongꢀphimꢀRiskyꢀBusinessꢀnămꢀ198@,ꢀvà 
doanhꢀthuꢀnămꢀ1997ꢀcủaꢀdòngꢀm:tꢀkínhꢀRay-BanꢀPredatorꢀ9ꢀtăngꢀgấp 
3 ,ꢀsauꢀkhiꢀđượcꢀTommyꢀLeeꢀAonesꢀvàꢀFillꢀSmithꢀđeoꢀtrongꢀbộꢀphim 
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MenꢀinꢀBlackꢀ.ꢀVàꢀvíꢀdụꢀsauꢀcùng,ꢀvàoꢀnămꢀ9005,ꢀkhiꢀphimꢀSideways 
tánꢀdươngꢀloạiꢀrượuꢀvangꢀpinotꢀnoirꢀ,ꢀdoanhꢀsốꢀloạiꢀrượuꢀnàyꢀởꢀthị 
trườngꢀMỹꢀtăngꢀ99%. 

Điềuꢀkỳꢀlạꢀlàꢀnhiềuꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀcôngꢀtyꢀkhôngꢀchủꢀđộngꢀtìmꢀcơ 
hộiꢀsớmꢀhơnꢀđểꢀmuaꢀnhữngꢀcơꢀhộiꢀxuấtꢀhiệnꢀtrongꢀphimꢀnhưꢀthế,ꢀđặc 
biệtꢀkhiꢀchiꢀphíꢀcủaꢀviệcꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtríꢀlạiꢀthấpꢀhơnꢀnhiều 
soꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀtruyềnꢀthống. 

Việcꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtríꢀvẫnꢀhiếmꢀhoiꢀnhưꢀthếꢀtrongꢀsuốt 
nhiềuꢀnămꢀliền,ꢀdùꢀkháiꢀniệmꢀnàyꢀđãꢀcóꢀmặtꢀtừꢀnhữngꢀngàyꢀđầuꢀcủa 
ngànhꢀcôngꢀnghiệpꢀlàmꢀphim.ꢀNhữngꢀnămꢀ1950,ꢀtrongꢀbộꢀphimꢀThe 
AfricanꢀQueenꢀvớiꢀHumphreyꢀBogartꢀvaiꢀthuyềnꢀtrưởngꢀconꢀtàuꢀchở 
rượuꢀgin,ꢀcôngꢀtyꢀsảnꢀxuấtꢀrượuꢀginꢀGordonꢀđãꢀchiꢀtiềnꢀđểꢀđảmꢀbảo 
rượuꢀginꢀxuấtꢀhiệnꢀtrongꢀphimꢀlàꢀrượuꢀGordon.ꢀTrongꢀphim 
SupermanꢀIIꢀ,ꢀPhilipꢀMorrisꢀcũngꢀđãꢀchiꢀtiềnꢀđểꢀđảmꢀbảoꢀchiếcꢀxeꢀtải 
màꢀSiêuꢀNhânꢀpháꢀhủyꢀlàꢀxeꢀtảiꢀMarlboro.ꢀDùꢀvậy,ꢀngayꢀđếnꢀnhững 
nămꢀ1990ꢀthìꢀviệcꢀchiꢀtiềnꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtríꢀvẫnꢀtươngꢀđối 
hiếm. 

Cóꢀmộtꢀmốiꢀngờꢀvựcꢀlanꢀkh:pꢀcộngꢀđộngꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀrằng 
nhữngꢀđiểnꢀhìnhꢀthànhꢀcôngꢀthuởꢀđầuꢀchỉꢀlàꢀthổiꢀphồng,ꢀvàꢀquảꢀthực, 
ngườiꢀtaꢀđãꢀcôngꢀnhậnꢀkhôngꢀphảiꢀmọiꢀtrườngꢀhợpꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvào 
giảiꢀtríꢀđềuꢀmangꢀlạiꢀhiệuꢀquả.ꢀNhưꢀthươngꢀhiệuꢀCoorsꢀch;ngꢀhạn,ꢀdù 
cũngꢀxuấtꢀhiệnꢀtrongꢀbộꢀphimꢀ?.T.ꢀnhưngꢀđãꢀbáoꢀcáoꢀlàꢀsựꢀxuấtꢀhiện 
đóꢀkhôngꢀcóꢀtácꢀđộngꢀgìꢀrõꢀrệt.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀvềꢀsau,ꢀmọiꢀviệcꢀdầnꢀsángꢀtỏ 
làꢀnhữngꢀđiểnꢀhìnhꢀthànhꢀcôngꢀđóꢀkhôngꢀphảiꢀlàꢀbơmꢀphồng;ꢀvàꢀcả 
khiꢀkhôngꢀcóꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀngayꢀvềꢀdoanhꢀsốꢀthìꢀviệcꢀđưaꢀsảnꢀphẩm 
vàoꢀgiảiꢀtríꢀcũngꢀđíchꢀthựcꢀmangꢀlạiꢀcơꢀhộiꢀchoꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀđể 
khôngꢀchỉꢀcủngꢀcốꢀmàꢀcònꢀxâyꢀdựngꢀdanhꢀtiếngꢀchoꢀthươngꢀhiệu. 

Dùꢀvậy,ꢀhìnhꢀthứcꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtríꢀvẫnꢀbịꢀcácꢀnhàꢀquảng 
cáoꢀngóꢀlơꢀđếnꢀtậnꢀđầuꢀthậpꢀniênꢀ9000.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀcàngꢀngàyꢀcàngꢀdễ 
phátꢀhiệnꢀnhữngꢀsảnꢀphẩmꢀđượcꢀch?nꢀvàoꢀphimꢀảnhꢀhayꢀcácꢀchương 
trìnhꢀtruyềnꢀhình.ꢀKhôngꢀđâuꢀlộꢀliễuꢀnhưꢀcácꢀchươngꢀtrìnhꢀtruyền 
hìnhꢀthựcꢀtếꢀ(nhưꢀlàꢀTheꢀApprenticeꢀ,ꢀSurvivorꢀ,ꢀBigꢀBrotherꢀvà 
AmericanꢀIdolꢀ),ꢀcácꢀbộꢀphimꢀvềꢀAamesꢀBondꢀ(luônꢀluônꢀcóꢀsựꢀxuất 
hiệnꢀcủaꢀhàngꢀloạtꢀthươngꢀhiệuꢀnhưꢀAstonꢀMartin,ꢀBMF,ꢀMotorola, 
MicrosoCt,ꢀOmegaꢀvàꢀBollinger). 

Khiꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀmởꢀcánhꢀcửaꢀvàoꢀthếꢀgiớiꢀcủaꢀhìnhꢀthức 
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đưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtrí,ꢀhọꢀkhámꢀpháꢀđượcꢀnhiềuꢀquyềnꢀnăngꢀmà 
họꢀchưaꢀtừngꢀnghĩ.ꢀHọꢀhiểuꢀrằngꢀhìnhꢀthứcꢀnàyꢀthựcꢀsựꢀcóꢀhiệuꢀquả. 

Đưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtríꢀcóꢀtácꢀđộngꢀnhưꢀthếꢀnào 

Lýꢀdoꢀchínhꢀkhiếnꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀchậmꢀchânꢀtrongꢀviệcꢀtiếp 
nhậnꢀhìnhꢀthứcꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtríꢀlàꢀvìꢀnóꢀkhôngꢀcóꢀkhảꢀnăng 
truyềnꢀđạtꢀthôngꢀđiệpꢀr/ꢀràngꢀ.ꢀTácꢀđộngꢀcủaꢀviệcꢀthươngꢀhiệuꢀxuất 
hiệnꢀtrongꢀkhungꢀhìnhꢀ(víꢀdụꢀlogoꢀAppleꢀtrênꢀmáyꢀtínhꢀxáchꢀtay,ꢀđặt 
trênꢀbàn)ꢀđượcꢀchoꢀlàꢀđơnꢀthuầnꢀgợiꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀnhớꢀđếnꢀthương 
hiệuꢀmàꢀhọꢀđãꢀbiết.ꢀNhiềuꢀngườiꢀchoꢀrằngꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀcải 
thiệnꢀ‘sựꢀhiệnꢀdiện’ꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀ(đọcꢀthêmꢀ‘Tầmꢀquanꢀtrọng 
thươngꢀhiệu’)ꢀ–ꢀnhưngꢀnếuꢀkhôngꢀdùngꢀthôngꢀđiệpꢀrõꢀràngꢀthìꢀhọꢀcòn 
làmꢀgìꢀđược? 

Thựcꢀtế,ꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtríꢀcóꢀtácꢀđộngꢀrộngꢀhơnꢀnhiều,ꢀvà 
nóꢀtácꢀđộngꢀquaꢀhàngꢀloạtꢀcơꢀchế,ꢀtừꢀsựꢀliênꢀtưởngꢀngầmꢀvềꢀhìnhꢀảnh, 
củngꢀcốꢀsựꢀquenꢀthuộc,ꢀtácꢀđộngꢀthiếtꢀlậpꢀdanhꢀsáchꢀvàꢀcảꢀsựꢀnổiꢀtiếng 
gánꢀghép. 

Lpênꢀoưởngꢀngầmꢀvềꢀhìnhꢀảnh 

TâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀtưꢀduyꢀphimꢀảnhꢀvàꢀcácꢀchươngꢀtrìnhꢀTVꢀnhư 

nhữngꢀtrảiꢀnghiệm.ꢀCáchꢀchúngꢀtaꢀtưꢀduyꢀnhữngꢀtrảiꢀnghiệmꢀnàyꢀrất 
khácꢀsoꢀvớiꢀcáchꢀchúngꢀtaꢀtưꢀduyꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀhayꢀthông 
điệpꢀmangꢀtínhꢀthôngꢀtin.ꢀNgayꢀcảꢀkhiꢀkhôngꢀcóꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀrõ 
ràng,ꢀthìꢀniềmꢀtinꢀParisꢀlàꢀmộtꢀthànhꢀphốꢀtuyệtꢀđ>pꢀvẫnꢀcóꢀthểꢀđược 
xâyꢀdựngꢀtừꢀnhữngꢀliênꢀtưởngꢀhìnhꢀảnhꢀnhưꢀlàꢀtrảiꢀnghiệmꢀquang 
cảnhꢀtừꢀthápꢀEiCCelꢀhayꢀđạiꢀlộꢀChampsꢀElysées.ꢀTươngꢀtựꢀnhưꢀthế, 
hìnhꢀảnhꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀcũngꢀcóꢀthểꢀchịuꢀảnhꢀhưởngꢀngầmꢀcủa 
nhữngꢀliênꢀtưởngꢀhìnhꢀảnhꢀđếnꢀthươngꢀhiệuꢀđó.ꢀCh;ngꢀhạn,ꢀnếuꢀmột 
thươngꢀhiệuꢀxuấtꢀhiệnꢀcạnhꢀnhữngꢀngôiꢀsaoꢀthìꢀliênꢀtưởngꢀhìnhꢀảnh 
ngườiꢀnổiꢀtiếngꢀsẽꢀdầnꢀbaoꢀphủꢀthươngꢀhiệuꢀđó. 

Bởiꢀvìꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀcóꢀthểꢀhấpꢀthuꢀnhữngꢀliênꢀtưởngꢀbốiꢀcảnh 
màꢀkhôngꢀcầnꢀthôngꢀđiệpꢀrõꢀràng,ꢀnênꢀhiệnꢀnay,ꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáo 
thườngꢀdùngꢀhìnhꢀthứcꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtríꢀđểꢀchuyểnꢀtải 
nhữngꢀliênꢀtưởngꢀtinhꢀtếꢀvàꢀnhữngꢀthôngꢀđiệpꢀngầm.ꢀCũngꢀnhưꢀcon 
người,ꢀthươngꢀhiệuꢀcũngꢀđượcꢀđánhꢀgiáꢀtheoꢀkiểuꢀ‘gầnꢀmựcꢀthìꢀđen, 
gầnꢀđ?nꢀthìꢀrạng’. 
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Nghiênꢀcứuꢀchoꢀthấyꢀthươngꢀhiệuꢀkhôngꢀchỉꢀhấpꢀthuꢀhìnhꢀảnh 
ngườiꢀnổiꢀtiếngꢀmàꢀcònꢀhấpꢀthuꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀchươngꢀtrìnhꢀmà 
thươngꢀhiệuꢀđóꢀgópꢀmặt.ꢀChỉꢀriêngꢀviệcꢀđưaꢀthươngꢀhiệuꢀvàoꢀnộiꢀdung 
biênꢀtậpꢀcủaꢀmộtꢀchươngꢀtrìnhꢀ(víꢀdụꢀAmericanꢀIdolꢀ)ꢀcũngꢀmangꢀlại 
tácꢀđộngꢀđángꢀkểꢀđếnꢀhìnhꢀảnhꢀthươngꢀhiệuꢀđó.ꢀVàꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀxem 
càngꢀnhiềuꢀchươngꢀtrìnhꢀđóꢀthìꢀhìnhꢀảnhꢀthươngꢀhiệuꢀgópꢀmặtꢀcàng 
gầnꢀvớiꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀchươngꢀtrình. 

Thêmꢀvàoꢀđó,ꢀvớiꢀhìnhꢀthứcꢀnày,ꢀviệcꢀthươngꢀhiệuꢀxuấtꢀhiệnꢀcạnh 
ngườiꢀnổiꢀtiếngꢀcũngꢀkhôngꢀkhácꢀgìꢀviệcꢀngườiꢀnổiꢀtiếngꢀngầmꢀủngꢀhộ 
choꢀthươngꢀhiệuꢀđó.ꢀVìꢀvậy,ꢀnhữngꢀliênꢀtưởngꢀngầmꢀvềꢀhìnhꢀảnhꢀcũng 
phátꢀhuyꢀtácꢀdụngꢀtrongꢀhìnhꢀthứcꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtrí,ꢀtương 
tựꢀnhưꢀnhữngꢀthôngꢀđiệpꢀgiánꢀtiếpꢀphátꢀhuyꢀtácꢀdụngꢀtrongꢀhìnhꢀthức 
quảngꢀcáoꢀthôngꢀthường.ꢀKhôngꢀnhấtꢀthiếtꢀphảiꢀcóꢀthôngꢀđiệpꢀtrực 
tiếpꢀrõꢀràngꢀthìꢀmớiꢀchuyểnꢀtảiꢀđượcꢀnhữngꢀliênꢀtưởng. 

Củngꢀcốꢀsựꢀquenꢀohtnc 

Từꢀrấtꢀlâuꢀngườiꢀtaꢀđãꢀcôngꢀnhậnꢀviệcꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtríꢀcó 
thểꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀcảmꢀgiácꢀquenꢀthuộcꢀcủaꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀđốiꢀvới 
mộtꢀthươngꢀhiệu.ꢀChúngꢀtaꢀcảmꢀthấyꢀthoảiꢀmáiꢀhơnꢀvớiꢀnhữngꢀgì 
quenꢀthuộcꢀvìꢀnhưꢀđãꢀthấyꢀởꢀChươngꢀ@,ꢀbảnꢀthânꢀsựꢀquenꢀthuộcꢀđược 

7ꢀ choꢀlàꢀmộtꢀưuꢀđiểmꢀ .ꢀNgoàiꢀra,ꢀsựꢀquenꢀthuộcꢀcũngꢀmangꢀlạiꢀhàng 
loạtꢀtácꢀđộngꢀgiánꢀtiếp.ꢀNóꢀlàmꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀ‘nổiꢀbật’ꢀhơnꢀtrênꢀkệ 
siêuꢀthị.ꢀNóꢀthậmꢀchíꢀcònꢀcảiꢀthiệnꢀsứcꢀchịuꢀđựngꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀtrước 
sựꢀlặpꢀđiꢀlặpꢀlạiꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthươngꢀhiệu,ꢀbởiꢀvìꢀchúngꢀta 
thườngꢀkhoanꢀdungꢀhơnꢀvàꢀchịuꢀđựngꢀtốtꢀhơnꢀsựꢀlặpꢀlạiꢀquảngꢀcáo 
củaꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀmàꢀtaꢀquenꢀthuộc.ꢀNhữngꢀthươngꢀhiệuꢀkhông 
quenꢀthuộcꢀchịuꢀnhiềuꢀrủiꢀroꢀbịꢀchúngꢀtaꢀxaꢀlánhꢀhơnꢀkhiꢀlặpꢀđiꢀlặpꢀlại 
mẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀĐâyꢀlàꢀmộtꢀcơꢀchếꢀquanꢀtrọngꢀtrongꢀnhữngꢀtácꢀđộng 
diệnꢀrộngꢀcủaꢀhìnhꢀthứcꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtrí. 

sácꢀđnngꢀohpếoꢀlậpꢀdanhꢀsách 

Tácꢀđộngꢀthiếtꢀlậpꢀdanhꢀsáchꢀlàꢀmộtꢀnguyênꢀnhânꢀnữaꢀchứng 
minhꢀcủaꢀviệcꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtríꢀcóꢀhiệuꢀquả.ꢀNhưꢀđãꢀthấyꢀở 
nhữngꢀchươngꢀtrước,ꢀtruyềnꢀthôngꢀkhôngꢀápꢀđặtꢀbạnꢀphảiꢀnghĩꢀđiều 
gì.ꢀMàꢀnóꢀápꢀđặtꢀbạnꢀnghĩꢀđếnꢀđiềuꢀgì.ꢀNóꢀthiếtꢀlậpꢀdanhꢀsáchꢀtrong 
tâmꢀtríꢀbạn.ꢀNhữngꢀlầnꢀxuấtꢀhiệnꢀgiữaꢀchươngꢀtrìnhꢀtruyềnꢀthôngꢀsẽ 
đẩyꢀthươngꢀhiệuꢀvềꢀphíaꢀđầuꢀdanhꢀsáchꢀtâmꢀtríꢀvàꢀtăngꢀkhảꢀnăng 
thươngꢀhiệuꢀđóꢀcóꢀmặtꢀtrongꢀnhómꢀthươngꢀhiệuꢀđượcꢀcânꢀnh:c,ꢀtừꢀđó 
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ảnhꢀhưởngꢀđếnꢀquyếtꢀđịnhꢀlựaꢀchọnꢀcủaꢀchúngꢀta.ꢀĐặcꢀbiệtꢀlàꢀtrong 
nhữngꢀtìnhꢀhuốngꢀlựaꢀchọnꢀngangꢀnhauꢀ(nghĩaꢀlàꢀtrườngꢀhợpꢀmọiꢀyếu 
tốꢀkhácꢀtươngꢀđồng),ꢀngườiꢀtaꢀđãꢀchứngꢀminhꢀđượcꢀđiềuꢀnàyꢀcóꢀthểꢀlà 
‘ chiếcꢀlôngꢀvũ’ꢀmangꢀtínhꢀquyếtꢀđịnhꢀ(trongꢀcảꢀnhữngꢀtìnhꢀhuốngꢀmua 
hàngꢀđòiꢀhỏiꢀítꢀhayꢀnhiềuꢀsuyꢀnghĩ). 

Sựꢀnổpꢀopếngꢀgánꢀghép 

Lýꢀdoꢀcuốiꢀcùngꢀchứngꢀtỏꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀviệcꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiải 
tríꢀlàꢀtácꢀđộngꢀnamꢀchâmꢀmàꢀchúngꢀtaꢀđãꢀbànꢀđếnꢀởꢀchươngꢀ4.ꢀSựꢀnổi 
tiếngꢀthuꢀhútꢀngườiꢀta.ꢀKhôngꢀnhưꢀnhữngꢀthuộcꢀtínhꢀhìnhꢀảnhꢀkhác 
(khảꢀnăngꢀtinꢀcậy,ꢀmùiꢀvị,ꢀgiáꢀcả,ꢀv.v..),ꢀnhậnꢀthứcꢀvềꢀsựꢀnổiꢀtiếngꢀlà 
mộtꢀtácꢀdụngꢀphụꢀcủaꢀquảngꢀcáo,ꢀbấtꢀkểꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáoꢀcụꢀthể 
làꢀgì.ꢀPhimꢀảnh,ꢀchươngꢀtrìnhꢀTV,ꢀsách,ꢀtruyệnꢀtranhꢀvàꢀcácꢀbàiꢀnhạc 
popꢀkhôngꢀápꢀđặtꢀsuyꢀnghĩꢀlênꢀchúngꢀtaꢀmàꢀtựꢀchúngꢀtaꢀsuyꢀraꢀtừꢀđó 
cáiꢀgìꢀđangꢀnổiꢀtiếngꢀvàꢀsuyꢀraꢀngườiꢀkhácꢀđangꢀnghĩꢀgì.ꢀVìꢀthế,ꢀhiệu 
quảꢀcủaꢀviệcꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtríꢀrấtꢀtinhꢀtế;ꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀnóꢀmột 
phầnꢀlàꢀchỉꢀraꢀchoꢀđạiꢀchúngꢀthấyꢀcáiꢀgìꢀđangꢀnổiꢀtiếng,ꢀcáiꢀgìꢀđangꢀcool 
. 

Mỗiꢀmộtꢀlầnꢀxuấtꢀhiệnꢀgiữaꢀchươngꢀtrìnhꢀcủaꢀmộtꢀthươngꢀhiệu 
hàngꢀđầuꢀ(nhưꢀCocaꢀCola,ꢀNikeꢀhayꢀBMF)ꢀđềuꢀkh;ngꢀđịnhꢀvịꢀthếꢀ‘ngôi 
sao’ꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀvàꢀgiúpꢀnóꢀduyꢀtrìꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀthươngꢀhiệu 
dẫnꢀđầu.ꢀNếuꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀnhỏꢀhơnꢀđủꢀngânꢀsáchꢀđểꢀxuấtꢀhiện 
liênꢀtụcꢀtrongꢀnhữngꢀchươngꢀtrìnhꢀnổiꢀbật,ꢀchúngꢀcũngꢀcóꢀthểꢀvụtꢀlên 
đạtꢀvịꢀthếꢀ‘ngôiꢀsao’. 

Sựꢀtinhꢀtế:ꢀ‘hoạtꢀđộngꢀngầm’ 

Việcꢀtrảꢀtiềnꢀđểꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtríꢀcũngꢀcóꢀnhiềuꢀloại,ꢀtừꢀlộ 
liễuꢀđếnꢀtinhꢀtế.ꢀVíꢀdụ,ꢀngườiꢀtaꢀthườngꢀdễꢀnhớꢀđếnꢀchiếcꢀmáyꢀbán 
hàngꢀtựꢀđộngꢀcủaꢀPepsiꢀgiữaꢀphòngꢀkháchꢀcủaꢀTomꢀHanksꢀtrongꢀbộ 
phimꢀBigꢀ,ꢀhơnꢀlàꢀcáchꢀch?nꢀsảnꢀphẩmꢀtinhꢀtếꢀhơnꢀcủaꢀlogoꢀPepsiꢀxuất 
hiệnꢀtrongꢀhậuꢀcảnhꢀcủaꢀmộtꢀcảnhꢀphim.ꢀCóꢀthểꢀhiểuꢀđượcꢀlàꢀcácꢀnhà 
quảngꢀcáoꢀthườngꢀđánhꢀđồngꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀhìnhꢀthứcꢀđưaꢀsảnꢀphẩm 
vàoꢀgiảiꢀtríꢀvớiꢀkhảꢀnăngꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀnhớꢀđãꢀthấyꢀthươngꢀhiệuꢀđó 
trongꢀphimꢀhayꢀchươngꢀtrìnhꢀTV.ꢀVìꢀthế,ꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀthường 
theoꢀđuổiꢀphươngꢀphápꢀlộꢀliễu,ꢀđặcꢀbiệtꢀlàꢀtrongꢀgiaiꢀđoạnꢀđầuꢀphát 
triểnꢀcủaꢀhìnhꢀthứcꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtrí.ꢀNgàyꢀnay,ꢀlốiꢀsuyꢀnghĩ 
nàyꢀđangꢀvấpꢀphảiꢀnhiềuꢀtháchꢀthức. 
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Khiꢀmộtꢀsảnꢀphẩmꢀđượcꢀch?nꢀlộꢀliễuꢀvàoꢀchươngꢀtrình,ꢀngười 
xemꢀsẽꢀdễꢀdàngꢀthấyꢀđóꢀlàꢀ‘sựꢀxuấtꢀhiệnꢀcóꢀtrảꢀtiền’.ꢀTrongꢀtrườngꢀhợp 
này,ꢀngườiꢀxemꢀcóꢀxuꢀhướngꢀtưꢀduyꢀsựꢀxuấtꢀhiệnꢀđóꢀnhưꢀmộtꢀmẩu 
quảngꢀcáo.ꢀKhiꢀsảnꢀphẩmꢀđượcꢀch?nꢀmộtꢀcáchꢀtinhꢀtế,ꢀchúngꢀtaꢀsẽ 
khôngꢀlàmꢀthế;ꢀmàꢀsẽꢀtưꢀduyꢀnóꢀnhưꢀmộtꢀtrảiꢀnghiệmꢀbìnhꢀthường.ꢀĐể 
hoạtꢀđộngꢀngầmꢀdướiꢀmứcꢀradarꢀphòngꢀthủ,ꢀviệcꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvào 
giảiꢀtríꢀcầnꢀphảiꢀhếtꢀsứcꢀtinhꢀtếꢀchứꢀkhôngꢀnênꢀquáꢀrõꢀràng. 

Nhưꢀđãꢀthấyꢀởꢀphầnꢀtrước,ꢀchỉꢀcầnꢀhệꢀthốngꢀphòngꢀvệꢀcủaꢀchúng 
taꢀkhôngꢀđượcꢀbáoꢀđộng,ꢀthìꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀvềꢀhìnhꢀảnhꢀthương 
hiệu,ꢀsựꢀquenꢀthuộcꢀvàꢀsựꢀnổiꢀtiếngꢀgánꢀghépꢀsẽꢀcóꢀthểꢀxảyꢀraꢀbằngꢀquá 
trìnhꢀhọcꢀhỏiꢀngầm,ꢀquaꢀtríꢀnhớꢀliênꢀtưởng,ꢀmàꢀkhôngꢀcầnꢀbấtꢀkỳꢀmột 
thôngꢀđiệpꢀrõꢀràng.ꢀViệcꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthựcꢀsựꢀnhớꢀđãꢀthấyꢀthươngꢀhiệu 
trongꢀchươngꢀtrìnhꢀkhôngꢀcũngꢀkhôngꢀquanꢀtrọng.ꢀTríꢀnhớꢀvềꢀsựꢀxuất 
hiệnꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀtrongꢀchươngꢀtrìnhꢀkhôngꢀnhấtꢀthiếtꢀsẽꢀảnh 
hưởngꢀđếnꢀsựꢀlựaꢀchọnꢀthươngꢀhiệuꢀvềꢀsau. 

Quảꢀthật,ꢀviệcꢀchúngꢀtaꢀcóꢀnhớꢀđãꢀthấyꢀthươngꢀhiệuꢀtrongꢀchương 
trìnhꢀhayꢀkhôngꢀlàꢀtươngꢀđốiꢀkhôngꢀquanꢀtrọng,ꢀvàꢀđãꢀcóꢀcảꢀbằng 
chứngꢀchoꢀrằngꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀchươngꢀtrìnhꢀsẽꢀcònꢀhiệuꢀquảꢀhơn 
khiꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀquáꢀnhậnꢀthứcꢀvềꢀnó.ꢀĐiềuꢀnàyꢀhoànꢀtoànꢀcóꢀlý. 
Nhưꢀđãꢀthấyꢀởꢀchươngꢀ5,ꢀnhữngꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáoꢀgiánꢀtiếpꢀsẽꢀít 
kíchꢀhoạtꢀcơꢀchếꢀphòngꢀvệꢀvàꢀphảnꢀbiện.ꢀMộtꢀkhiꢀítꢀcóꢀhơiꢀhướngꢀtiếp 
nhậnꢀthôngꢀđiệp,ꢀthìꢀsẽꢀítꢀcóꢀhơiꢀhướngꢀcủaꢀmụcꢀđíchꢀthuyếtꢀphục, 
nhờꢀđóꢀsẽꢀítꢀkíchꢀhoạtꢀcơꢀchếꢀphòngꢀvệꢀcủaꢀchúngꢀta.ꢀKhiꢀkhôngꢀcóꢀgì 
hiệnꢀlênꢀtrênꢀradarꢀphòngꢀthủꢀthìꢀkhôngꢀcóꢀgìꢀcầnꢀphòngꢀchốngꢀ–ꢀhay 
bảoꢀvệ. 

Khiꢀthươngꢀhiệuꢀxuấtꢀhiệnꢀ‘ngoàiꢀradarꢀphòngꢀthủ’ꢀthìꢀcơꢀchế 
phòngꢀthủꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀcũngꢀimꢀlìmꢀkhôngꢀhoạtꢀđộng.ꢀNhư 
vậy,ꢀviệcꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtríꢀsẽꢀphátꢀhuyꢀhiệuꢀquảꢀcaoꢀnhấtꢀkhi 
thươngꢀhiệuꢀđượcꢀch?nꢀmộtꢀcáchꢀtinhꢀtếꢀvàꢀtrởꢀthànhꢀmộtꢀphầnꢀtự 
nhiênꢀcủaꢀchươngꢀtrình,ꢀthayꢀvìꢀlàꢀsựꢀxuấtꢀhiệnꢀlộꢀliễu. 

Sựꢀmởꢀrộngꢀcủaꢀhìnhꢀthứcꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtrí 

Khiꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀtùyꢀtiệnꢀxuấtꢀhiệnꢀtrongꢀchươngꢀtrìnhꢀmà 
khôngꢀliênꢀquanꢀgìꢀđếnꢀkịchꢀbản,ꢀnóꢀcóꢀthểꢀdẫnꢀđếnꢀphảnꢀứngꢀ‘Àꢀhaꢀ… 
đúngꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀrànhꢀrành!’ꢀPhảnꢀứngꢀnhưꢀthếꢀcóꢀthểꢀc:tꢀngangꢀsự 
mảiꢀmêꢀtheoꢀdõiꢀchươngꢀtrìnhꢀcủaꢀngườiꢀxemꢀvàꢀlàmꢀgiảmꢀsựꢀtập 
trungꢀvàoꢀchươngꢀtrìnhꢀđó.ꢀTâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀthíchꢀsựꢀgiánꢀđoạn 
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vềꢀtưꢀduy,ꢀvìꢀthếꢀsựꢀxuấtꢀhiệnꢀcủaꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀcầnꢀtránhꢀbịꢀcoiꢀlà 
‘ đoạnꢀgiảiꢀlaoꢀquảngꢀcáo’ꢀtráꢀhình. 

Tấtꢀnhiên,ꢀtácꢀđộngꢀgâyꢀbựcꢀmìnhꢀvìꢀgiánꢀđoạnꢀnàyꢀcũngꢀápꢀdụng 
choꢀchínhꢀcácꢀđoạnꢀgiảiꢀlaoꢀquảngꢀcáoꢀđúngꢀnghĩa.ꢀKhiꢀxemꢀchương 
trìnhꢀTVꢀvềꢀkimꢀtựꢀtháp,ꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀítꢀcóꢀxuꢀhướngꢀnhấnꢀnútꢀtua 
nhanhꢀnếuꢀđoạnꢀgiảiꢀlaoꢀquảngꢀcáoꢀchuyểnꢀth;ngꢀtớiꢀquảngꢀcáoꢀvềꢀ‘Du 
lịchꢀAiꢀCập’ꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀlữꢀhànhꢀHarveyꢀForldꢀTravel,ꢀthayꢀvìꢀquảng 
cáoꢀmộtꢀsảnꢀphẩmꢀch;ngꢀliênꢀquanꢀgìꢀnhưꢀMcDonald’s.ꢀĐóꢀlàꢀlýꢀdoꢀcác 
nhàꢀquảngꢀcáoꢀthườngꢀđặtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtruyềnꢀthốngꢀcủaꢀhọꢀvào 
nhữngꢀchươngꢀtrìnhꢀcóꢀnộiꢀdungꢀítꢀnhiềuꢀliênꢀquanꢀđếnꢀthươngꢀhiệu 
củaꢀhọ.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀhãyꢀthửꢀtưởngꢀtượngꢀcóꢀkhiꢀnàoꢀtìnhꢀhuốngꢀđược 
đảoꢀngượcꢀhoànꢀtoàn,ꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀthươngꢀlượngꢀđểꢀđiềuꢀchỉnh 
kịchꢀbảnꢀchươngꢀtrìnhꢀsaoꢀchoꢀphùꢀhợpꢀhơnꢀvớiꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀhọ? 
Nóꢀcóꢀthểꢀgiaꢀtăngꢀngayꢀmứcꢀđộꢀliênꢀquanꢀvớiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀcóꢀlẽ 
sẽꢀtốiꢀthiểuꢀhóaꢀkhảꢀnăngꢀbịꢀngườiꢀxemꢀtuaꢀnhanh.ꢀNhưngꢀlàmꢀsaoꢀlại 
cóꢀchuyệnꢀnàyꢀđược?ꢀHãyꢀchờꢀxem,ꢀvìꢀnóꢀđãꢀvàꢀđangꢀxảyꢀra. 

Víꢀdụ,ꢀvàoꢀnămꢀ9006,ꢀcóꢀmộtꢀcuộcꢀthươngꢀlượngꢀnhưꢀthếꢀđãꢀđược 
dànꢀxếpꢀgiữaꢀthươngꢀhiệuꢀkhửꢀmùiꢀtoànꢀthânꢀTeaseꢀvàꢀloạtꢀphim 
truyềnꢀhìnhꢀdàiꢀtậpꢀnổiꢀtiếngꢀcủaꢀÚcꢀHomeꢀ&ꢀAwayꢀ.ꢀChươngꢀtrình 
nàyꢀđãꢀkýꢀhợpꢀđồngꢀvớiꢀthươngꢀhiệuꢀTeaseꢀđểꢀtạoꢀraꢀmộtꢀnhânꢀvật 
mớiꢀchoꢀbộꢀphim,ꢀvớiꢀtínhꢀcáchꢀhayꢀtrêuꢀongꢀgh>oꢀbướm.ꢀÝꢀtưởng 
đằngꢀsauꢀlàꢀnhữngꢀhànhꢀviꢀcủaꢀnhânꢀvậtꢀmớiꢀnàyꢀsẽꢀngầmꢀbiểuꢀtrưng 
choꢀđịnhꢀvịꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀTease.ꢀMộtꢀphầnꢀcủaꢀhợpꢀđồngꢀlà 
chươngꢀtrìnhꢀsẽꢀchọnꢀc:tꢀtừꢀnhữngꢀđoạnꢀcóꢀnhânꢀvậtꢀnàyꢀ(đạiꢀdiện 
choꢀthươngꢀhiệuꢀTease,ꢀdoꢀBelleꢀđóng)ꢀđểꢀchuyểnꢀsangꢀđoạnꢀgiảiꢀlao 
quảngꢀcáoꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀBrand. 

Nhưꢀvậy,ꢀmặcꢀdùꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀghétꢀsựꢀgiánꢀđoạn,ꢀnhưng 
nhữngꢀsựꢀdànꢀxếpꢀnhưꢀtrênꢀđâyꢀcóꢀthểꢀtạoꢀraꢀmộtꢀmốiꢀdâyꢀliênꢀhệꢀtự 
nhiênꢀhơnꢀgiữaꢀnộiꢀdungꢀchươngꢀtrìnhꢀvàꢀđoạnꢀgiảiꢀlaoꢀquảngꢀcáo. 
Quaꢀviệcꢀgiảmꢀthiểuꢀcảmꢀgiácꢀđứtꢀquãngꢀthìꢀsựꢀđiềuꢀchỉnhꢀchương 
trìnhꢀnhưꢀthếꢀsẽꢀkhaiꢀthácꢀtriệtꢀđểꢀviệcꢀtâmꢀtríꢀthíchꢀsựꢀchuyểnꢀbiến 
nh>ꢀnhàngꢀvàꢀghétꢀsựꢀgiánꢀđoạn.ꢀĐâyꢀlàꢀmộtꢀphươngꢀcáchꢀrấtꢀhiệu 
quả,ꢀkhôngꢀchỉꢀgiảmꢀkhảꢀnăngꢀbịꢀngườiꢀxemꢀtuaꢀnhanhꢀmàꢀcònꢀtăng 
tínhꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀởꢀđoạnꢀgiảiꢀlaoꢀquảngꢀcáo. 

Tómꢀtắt 

Sựꢀtinhꢀtếꢀcóꢀtácꢀđộngꢀmạnhꢀhơnꢀcảꢀphươngꢀcáchꢀtiềmꢀthức; 
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chínhꢀsựꢀtinhꢀtếꢀcủaꢀhìnhꢀthứcꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtríꢀđãꢀxóaꢀnhòa 
ranhꢀgiớiꢀgiữaꢀviệcꢀviếtꢀkịchꢀbảnꢀchươngꢀtrìnhꢀvàꢀquảngꢀcáo.ꢀKhiꢀcác 
thươngꢀhiệuꢀtrảꢀtiềnꢀđểꢀxuấtꢀhiệnꢀtrongꢀchươngꢀtrìnhꢀtruyềnꢀthông,ꢀsự 
xuấtꢀhiệnꢀđóꢀthườngꢀkhôngꢀkhácꢀgìꢀsựꢀxuấtꢀhiệnꢀtựꢀnhiên. 

Ngàyꢀnay,ꢀviệcꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtríꢀdiễnꢀraꢀkh:pꢀnơi,ꢀtrong 
sách,ꢀtruyệnꢀtranhꢀvàꢀtròꢀchơi.ꢀKhôngꢀaiꢀngạcꢀnhiênꢀkhiꢀgiớiꢀlàm 
chươngꢀtrìnhꢀđòiꢀhỏiꢀ‘lợiꢀích’ꢀkhiꢀchoꢀphépꢀthươngꢀhiệuꢀxuấtꢀhiệnꢀgiữa 
chươngꢀtrìnhꢀvàꢀtrongꢀnộiꢀdungꢀbiênꢀtập.ꢀCũngꢀnhưꢀviệcꢀđưaꢀtinꢀchiến 
tranhꢀđượcꢀ‘lồng’ꢀvàoꢀquânꢀđội,ꢀquảngꢀcáoꢀthươngꢀhiệuꢀcũngꢀđược 
‘ lồng’ꢀvàoꢀcácꢀphươngꢀtiệnꢀtruyềnꢀthôngꢀđạiꢀchúngꢀquaꢀhìnhꢀthứcꢀđưa 
sảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtrí. 

KhiꢀcácꢀcôngꢀtyꢀchiꢀnhữngꢀkhoảnꢀtiềnꢀHkhôngꢀaiꢀbiết”ꢀđểꢀtruyềnꢀđạt 
nhữngꢀthôngꢀđiệpꢀngầmꢀvàꢀđưaꢀthươngꢀhiệuꢀhọꢀvàoꢀnhậnꢀthứcꢀcủa 
côngꢀchúng,ꢀđóꢀgọiꢀlàꢀ‘đưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtrí’.ꢀNhưngꢀkhiꢀcácꢀcông 
tyꢀthuꢀâmꢀlàmꢀviệcꢀtươngꢀtự,ꢀchiꢀtiềnꢀchoꢀcácꢀđàiꢀphátꢀthanhꢀphátꢀnhạc 
củaꢀhọ,ꢀviệcꢀđóꢀbịꢀkiệnꢀlàꢀhốiꢀlộ!ꢀTrongꢀkhiꢀcácꢀnhàꢀcầmꢀquyềnꢀ‘m:t 
nh:mꢀm:tꢀmở’ꢀvềꢀchuyệnꢀ‘aiꢀsẽꢀđứngꢀmũiꢀchịuꢀsào’ꢀthìꢀtấtꢀcảꢀchúngꢀta 
đềuꢀđangꢀtrênꢀđàꢀtrượtꢀdốc.ꢀMộtꢀphươngꢀthứcꢀảnhꢀhưởngꢀkhácꢀđang 
trỗiꢀdậyꢀcùngꢀvớiꢀhìnhꢀthứcꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtrí,ꢀvốnꢀcóꢀtiềm 
năngꢀhiệuꢀquảꢀvượtꢀxaꢀnhữngꢀgìꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀthựcꢀhiệnꢀtrướcꢀđây. 
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7 ꢀ 
NHỮNGꢀBIỂUꢀTƯỢNGꢀKHÔNG 

LỜIꢀVÀꢀDẤUꢀẤNꢀCÁꢀNHÂN 

‘ Mọiꢀngườiꢀhãyꢀlặpꢀlạiꢀtheoꢀtôiꢀnào…ꢀ‘M;iꢀchúngꢀtaꢀlàꢀmộtꢀcá 
nhân.’ 

(Khuyếtꢀdanh) 

DꢀMỹ,ꢀmặcꢀmộtꢀchiếcꢀáoꢀlenꢀMiamiꢀDolphinsꢀhayꢀáoꢀthunꢀGreen 
BayꢀPackersꢀđềuꢀmangꢀmộtꢀtuyênꢀbốꢀvềꢀbạn.ꢀCácꢀcâuꢀlạcꢀbộꢀthểꢀthaoꢀở 
AnhꢀcóꢀkiểuꢀđặtꢀtênꢀrấtꢀkhácꢀnhưꢀlàꢀArsenal,ꢀNewcastleꢀhay 
ManchesterꢀUnited,ꢀtrongꢀkhiꢀởꢀÚc,ꢀngườiꢀhâmꢀmộꢀnhớꢀđếnꢀcácꢀcâu 
lạcꢀbộꢀvớiꢀtênꢀgọiꢀCollingwood,ꢀSydneyꢀSwansꢀhayꢀBrisbaneꢀLions. 
Nhữngꢀcáiꢀtênꢀđóꢀđềuꢀlàꢀbiểuꢀtượngꢀthươngꢀhiệu.ꢀKhoácꢀlênꢀmình 
nhữngꢀbiểuꢀtượngꢀnàyꢀkhiếnꢀchúngꢀta,ꢀvớiꢀtưꢀcáchꢀcáꢀnhân,ꢀtuyênꢀbố 
quanꢀđiểmꢀcủaꢀmìnhꢀvềꢀmốiꢀliênꢀhệꢀvàꢀsựꢀg:nꢀbóꢀgiữaꢀchúngꢀtaꢀvàꢀcâu 
lạcꢀbộꢀđó. 
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Tươngꢀtựꢀnhưꢀthế,ꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀchọnꢀuốngꢀPerrierꢀhayꢀPepsi,ꢀmặc 
quầnꢀBeansꢀCalvinsꢀhayꢀLevi’s,ꢀchúngꢀtaꢀđãꢀphátꢀraꢀmộtꢀtuyênꢀbốꢀvề 
bảnꢀthânꢀmìnhꢀtheoꢀcáchꢀýꢀnhịꢀhơnꢀnhiều,ꢀdùꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀkhông 
nhậnꢀthứcꢀđiềuꢀđó.ꢀQuaꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀmìnhꢀchọn,ꢀhànhꢀviꢀtiêu 
dùngꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀdừngꢀlạiꢀởꢀviệcꢀđơnꢀgiảnꢀlàꢀ‘giảiꢀtỏaꢀcơn 
khát’ꢀhayꢀ‘chọnꢀđồꢀđểꢀmặc’.ꢀNhữngꢀngườiꢀủngꢀhộꢀbóngꢀđáꢀđâuꢀcóꢀđội 
nónꢀhayꢀmặcꢀáoꢀlenꢀcâuꢀlạcꢀbộꢀchỉꢀđểꢀgiữꢀấm,ꢀcũngꢀnhưꢀđâuꢀcóꢀaiꢀmặc 
thờiꢀtrangꢀthiếtꢀkếꢀcaoꢀcấpꢀvìꢀcùngꢀlýꢀdoꢀđó.ꢀCònꢀrấtꢀnhiềuꢀýꢀnghĩa 
đằngꢀsau.ꢀSựꢀlựaꢀchọnꢀthươngꢀhiệuꢀcònꢀlàꢀcáchꢀchúngꢀtaꢀthểꢀhiệnꢀtính 
cáꢀnhân. 

ChúngꢀtaꢀđãꢀquáꢀquenꢀvớiꢀchuyệnꢀnhữngꢀngôiꢀsaoꢀnhưꢀParis 
Hilton,ꢀTigerꢀFoods,ꢀCharlizeꢀTheron,ꢀBradꢀPitt,ꢀDavidꢀBeckhamꢀvà 
nhữngꢀngôiꢀsaoꢀkhácꢀbảoꢀchứngꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀnhưꢀNike,ꢀPepsi, 
TagꢀHeuer,ꢀMotorola,ꢀL’OréalꢀvàꢀRaymondꢀFeil.ꢀKhiꢀngườiꢀtaꢀthấy 
thươngꢀhiệuꢀđượcꢀnhữngꢀngôiꢀsaoꢀnàyꢀsửꢀdụng,ꢀnóꢀtrởꢀthànhꢀmộtꢀthứ 
caoꢀhơnꢀthươngꢀhiệuꢀ–ꢀmộtꢀbiểuꢀtượngꢀg:nꢀkếtꢀvớiꢀngôiꢀsaoꢀđóꢀvà 
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mộtꢀnhómꢀnhữngꢀngườiꢀ‘sànhꢀđiệu’. 

Bằngꢀcáchꢀsửꢀdụngꢀsảnꢀphẩmꢀvàꢀphôꢀbàyꢀnhữngꢀbiểuꢀtượng 
thươngꢀhiệuꢀg:nꢀvớiꢀngôiꢀsaoꢀnày,ꢀchúngꢀtaꢀđã: 

củngꢀcốꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀmìnhꢀsựꢀgắnꢀkếtꢀvàꢀgầnꢀgũiꢀcủaꢀmìnhꢀvớiꢀngôiꢀsao 
đóꢀvàꢀnhómꢀngườiꢀmàꢀhọꢀbiểuꢀtrưng;ꢀvà 
thểꢀhiệnꢀtínhꢀcáꢀnhânꢀcủaꢀriêngꢀmìnhꢀ+ꢀmộtꢀtuyênꢀbốꢀhayꢀbiểuꢀtượngꢀý 
nhịꢀvềꢀbảnꢀthânꢀmìnhꢀtrướcꢀthếꢀgiớiꢀbênꢀngoài* 

Theoꢀcáchꢀnày,ꢀviệcꢀchọnꢀdùngꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀchínhꢀlàꢀcách 
chúngꢀtaꢀthểꢀhiệnꢀmìnhꢀ–ꢀmìnhꢀlàꢀai,ꢀmìnhꢀlàꢀngườiꢀnhưꢀthếꢀnào,ꢀmối 
quanꢀtâmꢀcủaꢀmìnhꢀlàꢀgì,ꢀmìnhꢀthíchꢀlàmꢀgì,ꢀmìnhꢀđềꢀcaoꢀgiáꢀtrịꢀgì,ꢀbạn 
b?ꢀmìnhꢀlàꢀai,ꢀv.v.. 

Hãyꢀxemꢀkỹꢀnhữngꢀcâuꢀkhẩuꢀhiệuꢀquảngꢀcáoꢀdướiꢀđây.ꢀĐểꢀýꢀcách 
ámꢀchỉꢀýꢀnhịꢀnhưngꢀkhôngꢀlẫnꢀđâuꢀđượcꢀvềꢀcáchꢀthươngꢀhiệuꢀphản 
ánhꢀtínhꢀcáchꢀcáꢀnhânꢀbạn…ꢀvớiꢀtưꢀcáchꢀmộtꢀthànhꢀviênꢀcủaꢀmột 
nhómꢀngười;ꢀvàꢀviệcꢀchọnꢀdùngꢀsảnꢀphẩmꢀđóꢀnóiꢀlênꢀđiềuꢀgìꢀvềꢀbạn: 

Sảnꢀphẩmꢀđắcꢀýꢀcủaꢀđấngꢀmàyꢀrâuꢀ(Gillette) 
Thếꢀhệꢀtiếpꢀnốiꢀ(Pepsi) 
Khơiꢀnguồnꢀsángꢀtạoꢀ(7àꢀphêꢀTrungꢀNguyên) 
Bảnꢀlĩnhꢀđànꢀôngꢀthờiꢀnayꢀ(BiaꢀTiger) 
Mãnhꢀlựcꢀtiênꢀphongꢀ(TOYOTAꢀ7amry) 
Sứcꢀmạnhꢀcủaꢀướcꢀmơꢀ(5ondaꢀ8ream) 
Biếnꢀcáiꢀkhôngꢀthểꢀthànhꢀcóꢀthểꢀ(Motorola) 
Ănꢀbóngꢀđá,ꢀngủꢀbóngꢀđá,ꢀuốngꢀCocaꢀColaꢀ(7ocaꢀ7ola) 
Khôngꢀthửꢀsaoꢀbiếtꢀ(7ocaꢀ7ola) 
Justꢀdoꢀitꢀ(Nike) 

Tómꢀtại,ꢀviệcꢀlựaꢀchọnꢀthươngꢀhiệuꢀchínhꢀlàꢀcáchꢀbạnꢀchiaꢀsẻ, 
thamꢀgia,ꢀbiểuꢀtrưngꢀhayꢀg:nꢀkếtꢀvớiꢀđiềuꢀgìꢀđó.ꢀRõꢀràngꢀcóꢀđiềuꢀgìꢀđó 
hayꢀhoꢀvềꢀviệcꢀlàꢀmộtꢀthànhꢀviênꢀcủaꢀmộtꢀnhómꢀngười.ꢀĐôiꢀkhiꢀchỉꢀcần 
làꢀthànhꢀviênꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀcũngꢀcóꢀlợiꢀíchꢀcủaꢀriêngꢀnó! 

Sựꢀthểꢀhiệnꢀmìnhꢀvàꢀsựꢀgiớiꢀthiệuꢀmình 

Ngườiꢀtaꢀcóꢀthểꢀkínꢀđáoꢀg:nꢀkếtꢀmìnhꢀvớiꢀmộtꢀsựꢀvậtꢀhayꢀmộtꢀai 
đóꢀmàꢀkhôngꢀcầnꢀthôngꢀbáoꢀvớiꢀmọiꢀngười.ꢀDꢀgócꢀđộꢀnày,ꢀsựꢀg:nꢀkết 
đóꢀlàꢀmộtꢀviệcꢀrấtꢀriêngꢀtư. 
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Tuyꢀnhiên,ꢀmặtꢀtráiꢀcủaꢀvấnꢀđềꢀlàꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀmuốnꢀraꢀhiệu 
choꢀthếꢀgiớiꢀbênꢀngoàiꢀbiếtꢀvềꢀsựꢀg:nꢀkếtꢀđóꢀrằngꢀchúngꢀtaꢀlàꢀaiꢀvà, 
biểuꢀtrưngꢀchoꢀcáiꢀgì.ꢀChúngꢀtaꢀlàmꢀchuyệnꢀnàyꢀmàꢀkhôngꢀcầnꢀdùng 
lờiꢀnói,ꢀthôngꢀquaꢀviệcꢀgiớiꢀthiệuꢀbảnꢀthânꢀvàꢀviệcꢀthểꢀhiệnꢀbảnꢀthân. 
Chúngꢀtaꢀdùngꢀnhữngꢀbiểuꢀtượng,ꢀphongꢀthái,ꢀcửꢀchỉ,ꢀthànhꢀngữ,ꢀdấu 
hiệu,ꢀv.v..ꢀđểꢀtruyềnꢀđạtꢀnhữngꢀthôngꢀđiệpꢀkhôngꢀlờiꢀvớiꢀthếꢀgiớiꢀbên 
ngoài.ꢀChúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀphôꢀbàyꢀnhữngꢀbiểuꢀtượngꢀ(nhưꢀviệcꢀmặcꢀquần 
Levi’s,ꢀCalvins,ꢀhayꢀchạyꢀxeꢀLexus,ꢀLandcruiserꢀhayꢀVolkwagen)ꢀhay 
sửꢀdụngꢀnhữngꢀsảnꢀphẩmꢀbiểuꢀtrưngꢀchoꢀnhữngꢀđốiꢀtượngꢀmàꢀtaꢀyêu 
thíchꢀ(Nike,ꢀOmega,ꢀL’Oréal). 

DꢀcácꢀtrườngꢀđạiꢀhọcꢀcủaꢀMỹ,ꢀvàoꢀsángꢀthứꢀhai,ꢀtaꢀthườngꢀthấyꢀcó 
nhiềuꢀsinhꢀviênꢀmặcꢀđồngꢀphụcꢀcủaꢀtrườngꢀhơnꢀnếuꢀnhưꢀđộiꢀtuyển 
bóngꢀđáꢀcủaꢀtrườngꢀth:ngꢀtrậnꢀđêmꢀhômꢀtrướcꢀ(đặcꢀbiệtꢀlàꢀkhiꢀth:ng 
oanhꢀliệt).ꢀĐộngꢀlựcꢀkhôngꢀchỉꢀđơnꢀgiảnꢀlàꢀphôꢀtrươngꢀvinhꢀquang 
chiếnꢀth:ng.ꢀNóꢀcũngꢀtươngꢀtựꢀnguyênꢀnhânꢀngườiꢀtaꢀmặcꢀquầnꢀBeans 
hàngꢀhiệuꢀhayꢀthờiꢀtrangꢀthiếtꢀkếꢀhayꢀtrangꢀphụcꢀthểꢀthaoꢀcaoꢀcấp. 
Độngꢀlựcꢀkháiꢀquátꢀbaoꢀtrùmꢀlàꢀướcꢀmuốnꢀđượcꢀg:nꢀkếtꢀmìnhꢀvớiꢀmột 
nhómꢀngườiꢀmangꢀtínhꢀbiểuꢀtrưng. 

Sựꢀgắnꢀkếoꢀvàꢀsựꢀphụcꢀoùngꢀđaꢀsố 

<étꢀvềꢀmặtꢀđộngꢀlực,ꢀcầnꢀphânꢀbiệtꢀsựꢀg:nꢀkếtꢀvàꢀsựꢀphụcꢀtùngꢀđa 

số.ꢀPhụcꢀtùngꢀđaꢀsốꢀlàꢀnhuꢀcầuꢀtránhꢀnổiꢀbậtꢀgiữaꢀđámꢀđông.ꢀMột 
phầnꢀlàꢀdoꢀnỗiꢀsợꢀmìnhꢀquáꢀkhácꢀbiệt:ꢀnhuꢀcầuꢀngảꢀtheoꢀýꢀtưởngꢀhay 
sựꢀlựaꢀchọnꢀcủaꢀsốꢀđôngꢀvìꢀsợꢀnhữngꢀhậuꢀquảꢀxảyꢀđếnꢀnếuꢀnhưꢀkhông 
làmꢀthế. 

Sựꢀg:nꢀkếtꢀlàꢀmộtꢀkhíaꢀcạnhꢀtráiꢀngượcꢀvớiꢀđiềuꢀđó.ꢀNóꢀvừaꢀrất 
giống,ꢀvừaꢀrấtꢀkhácꢀbiệtꢀsoꢀvớiꢀsựꢀphụcꢀtùngꢀđaꢀsố.ꢀHầuꢀhếtꢀmọiꢀngười 
đềuꢀthíchꢀlàꢀmộtꢀphầnꢀcủaꢀmộtꢀtậpꢀhợpꢀlớnꢀhơn:ꢀgiaꢀđình,ꢀtrườngꢀlớp, 
quốcꢀgia,ꢀnhàꢀthờ,ꢀcâuꢀlạcꢀbộꢀbóngꢀđá,ꢀv.v..ꢀĐiềuꢀnàyꢀcònꢀcaoꢀhơnꢀcả 
việcꢀtránhꢀkhácꢀbiệt.ꢀĐâyꢀlàꢀmộtꢀướcꢀmuốnꢀmangꢀtínhꢀtíchꢀcực,ꢀmuốn 
mìnhꢀgiốngꢀmộtꢀcáiꢀgìꢀđó,ꢀlàꢀmộtꢀphầnꢀcủaꢀcáiꢀgìꢀđó,ꢀhayꢀg:nꢀkếtꢀmình 
vớiꢀmộtꢀcáiꢀgìꢀđó.ꢀĐâyꢀlàꢀướcꢀmuốnꢀmộtꢀcảmꢀgiácꢀanꢀtoànꢀkhiꢀbiết 
mìnhꢀkhôngꢀbịꢀcôꢀlậpꢀ–ꢀcảmꢀgiácꢀmìnhꢀkhôngꢀđơnꢀđộc.ꢀChúngꢀta 
thườngꢀthấyꢀmộtꢀcảmꢀgiácꢀấmꢀápꢀkhiꢀchiaꢀsẻꢀcùngꢀnhữngꢀgiáꢀtrị, 
nhữngꢀbiểuꢀtượngꢀhayꢀnhữngꢀýꢀtưởngꢀvớiꢀngườiꢀkhác. 

Khiꢀđềꢀcaoꢀnhữngꢀgìꢀngườiꢀkhácꢀlàm,ꢀchúngꢀtaꢀtựꢀcủngꢀcốꢀlòng 
mìnhꢀvàꢀtuyênꢀbốꢀtrướcꢀngườiꢀkhácꢀmứcꢀđộꢀtựꢀhàoꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀvới 
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tưꢀcáchꢀlàꢀmộtꢀcáꢀthểꢀtrongꢀmộtꢀtậpꢀthể.ꢀVíꢀdụ,ꢀthanhꢀthiếuꢀniên 
thườngꢀtìmꢀđượcꢀtìnhꢀbạnꢀthânꢀthiếtꢀkhiꢀcùngꢀyêuꢀmếnꢀmộtꢀthần 
tượngꢀâmꢀnhạcꢀhayꢀmộtꢀngôiꢀsaoꢀđiệnꢀảnh. 

Nhữngꢀsựꢀg:nꢀkếtꢀhayꢀg:nꢀbóꢀđóꢀsẽꢀcàngꢀmạnhꢀmẽꢀkhiꢀchúngꢀta 
cùngꢀchiaꢀsẻꢀmộtꢀcảmꢀgiácꢀhayꢀtrảiꢀnghiệmꢀvớiꢀngườiꢀkhác.ꢀCảmꢀgiác 
hayꢀtrảiꢀnghiệmꢀchungꢀcàngꢀmạnhꢀthìꢀđôiꢀbênꢀcàngꢀgầnꢀgũiꢀg:nꢀbó 
hơn.ꢀKhiꢀchúngꢀtaꢀởꢀtuổiꢀthiếuꢀniên,ꢀchúngꢀtaꢀcùngꢀcóꢀcảmꢀgiácꢀbấtꢀan, 
khôngꢀbiếtꢀhướngꢀđiꢀchoꢀtươngꢀlai,ꢀchínhꢀđiềuꢀnàyꢀđãꢀmangꢀchúngꢀta 
đếnꢀgầnꢀnhữngꢀngườiꢀđồngꢀtrangꢀlứa. 

PratkanisꢀvàꢀAronsonꢀđãꢀmượnꢀthuậtꢀngữꢀ‘mốiꢀdâyꢀliênꢀhệ’ 
(granCalloon),ꢀsángꢀtạoꢀbởiꢀtiểuꢀthuyếtꢀgiaꢀnổiꢀtiếngꢀKurtꢀVonnegurt, 
đểꢀchỉꢀnhữngꢀđốiꢀtượngꢀmàꢀchúngꢀtaꢀg:nꢀkếtꢀmìnhꢀvớiꢀnó. 

Mốpꢀdâqꢀlpênꢀhệꢀ(granfalloons) 

Cóꢀnhữngꢀmốiꢀdâyꢀliênꢀhệꢀcóꢀtừꢀkhiꢀtaꢀmớiꢀlọtꢀlòng.ꢀMốiꢀdâyꢀquan 
trọngꢀnhấtꢀlàꢀgiaꢀđình.ꢀHầuꢀhếtꢀmọiꢀngườiꢀđềuꢀg:nꢀkếtꢀmìnhꢀvớiꢀgia 
đìnhꢀvàꢀthểꢀhiệnꢀmốiꢀg:nꢀkếtꢀnàyꢀquaꢀnhữngꢀhànhꢀviꢀmuaꢀhàngꢀdịp 
GiángꢀsinhꢀhayꢀNgàyꢀcủaꢀM>,ꢀv.v.. 

Cònꢀnhữngꢀmốiꢀdâyꢀliênꢀhệꢀkhácꢀlàꢀdoꢀchúngꢀtaꢀchủꢀđộngꢀg:nꢀkết. 
Tuyꢀnhiên,ꢀsựꢀlựaꢀchọnꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀchịuꢀảnhꢀhưởngꢀcủa, 
thậmꢀchíꢀquyếtꢀđịnhꢀbởi,ꢀnhómꢀngườiꢀmàꢀchúngꢀtaꢀđãꢀg:nꢀkết.ꢀNhiều 
ngườiꢀtrongꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀnhiệtꢀthànhꢀủngꢀhộꢀ‘độiꢀbóngꢀcủaꢀmình’, 
nhưngꢀthườngꢀthìꢀđâyꢀchínhꢀlàꢀđộiꢀbóngꢀmàꢀcảꢀgiaꢀđìnhꢀchúngꢀtaꢀủng 
hộ.ꢀVìꢀvậy,ꢀviệcꢀg:nꢀkếtꢀmìnhꢀvớiꢀmộtꢀnhómꢀngười,ꢀnhưꢀgiaꢀđình 
ch;ngꢀhạn,ꢀcóꢀthểꢀdẫnꢀtớiꢀviệcꢀg:nꢀkếtꢀvớiꢀnhữngꢀnhómꢀliênꢀquan,ꢀnhư 
làꢀmộtꢀđộiꢀbóngꢀnàoꢀđó.ꢀCóꢀthểꢀtruyꢀđượcꢀnguyênꢀnhânꢀchúngꢀtaꢀsử 
dụngꢀmộtꢀsảnꢀphẩmꢀhayꢀphôꢀbàyꢀmộtꢀbiểuꢀtượngꢀthươngꢀhiệuꢀnhất 
địnhꢀ(nhưꢀlàꢀáoꢀlenꢀmangꢀmàuꢀbiểuꢀtượngꢀcủaꢀcâuꢀlạcꢀbộ)ꢀquaꢀmột 
chuỗiꢀnhữngꢀmốiꢀliênꢀkếtꢀgiữaꢀchúngꢀtaꢀvàꢀnhữngꢀđốiꢀtượngꢀcon 
ngườiꢀhayꢀsựꢀvậtꢀxungꢀquanh. 

Cảmꢀgiácꢀg:nꢀkếtꢀcàngꢀmạnhꢀmẽꢀthìꢀchúngꢀtaꢀcàngꢀraꢀsứcꢀbảoꢀvệꢀcả 
nhómꢀvàꢀphôꢀbàyꢀbiểuꢀtượngꢀnhóm.ꢀNhómꢀnàyꢀcàngꢀbịꢀngườiꢀngoài 
‘ tấnꢀcông’ꢀbaoꢀnhiêuꢀthìꢀtìnhꢀđồngꢀchíꢀnộiꢀbộꢀcàngꢀvữngꢀmạnhꢀbấy 
nhiêu.ꢀ(Đâyꢀlàꢀnguyênꢀnhânꢀcácꢀchínhꢀtrịꢀgiaꢀthườngꢀdùngꢀchiêuꢀbài 
chủꢀnghĩaꢀdânꢀtộcꢀhayꢀthậmꢀchíꢀchiếnꢀtranh.ꢀĐóꢀlàꢀmộtꢀcơꢀchếꢀtạoꢀg:n 
kếtꢀrấtꢀmạnh). 
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Việcꢀg:nꢀkếtꢀvẫnꢀxảyꢀraꢀngayꢀcảꢀtrongꢀnhữngꢀtrườngꢀhợpꢀviệcꢀchia 
nhómꢀlàꢀngẫuꢀnhiên,ꢀvíꢀdụꢀnhưꢀcácꢀcuộcꢀtranhꢀtàiꢀthểꢀthaoꢀgiữaꢀcác 
khốiꢀtrongꢀtrường.ꢀHayꢀkhiꢀngườiꢀtaꢀghépꢀnhómꢀnhữngꢀngườiꢀkhông 
quenꢀbiếtꢀbằngꢀđộngꢀtácꢀtungꢀđồngꢀxuꢀđơnꢀgiản.ꢀDùꢀnguyênꢀnhânꢀg:n 
kếtꢀthườngꢀkhôngꢀrõꢀràng,ꢀthậmꢀchíꢀvôꢀnghĩa,ꢀchúngꢀtaꢀvẫnꢀg:nꢀkết 
mìnhꢀvớiꢀmộtꢀnhóm.ꢀBấtꢀcứꢀsảnꢀphẩmꢀhayꢀthươngꢀhiệuꢀnàoꢀg:nꢀkết 
đượcꢀvềꢀmặtꢀbiểuꢀtượngꢀvớiꢀnhóm,ꢀgiaꢀđình,ꢀcâuꢀlạcꢀbộꢀhayꢀgiáꢀtrịꢀcủa 
chúngꢀtaꢀđềuꢀcóꢀthểꢀkhaiꢀthácꢀđộngꢀlựcꢀnày. 

ĐiềuꢀnàyꢀxảyꢀraꢀđếnꢀcảꢀởꢀgócꢀđộꢀtổꢀchứcꢀnhưꢀAmnesty 
International,ꢀtổꢀchứcꢀmàꢀcácꢀthànhꢀviênꢀhầuꢀnhưꢀkhôngꢀgặpꢀmặt,ꢀvà 
cảꢀgócꢀđộꢀcáꢀnhân.ꢀChúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀbịꢀảnhꢀhưởngꢀvềꢀmặtꢀhànhꢀviꢀqua 
việcꢀquanꢀsátꢀngườiꢀkhácꢀlàmꢀgì,ꢀhayꢀtưởngꢀtượngꢀngườiꢀkhácꢀsẽꢀlàm 
gìꢀtrongꢀtìnhꢀhuốngꢀtươngꢀtự.ꢀChúngꢀtaꢀg:nꢀkếtꢀmìnhꢀvớiꢀhọꢀvàꢀtheo 
gươngꢀhọ.ꢀMốiꢀg:nꢀkếtꢀcàngꢀmạnhꢀthìꢀhànhꢀviꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀbịꢀảnh 
hưởngꢀcàngꢀnhiều.ꢀNóiꢀcáchꢀkhác,ꢀnếuꢀchúngꢀtaꢀthấyꢀngườiꢀkhácꢀcàng 
giốngꢀmìnhꢀthìꢀhiệuꢀứngꢀnoiꢀgươngꢀhayꢀsaoꢀchépꢀcàngꢀdễꢀxảyꢀra. 

Đứaꢀtrẻꢀnàoꢀsợꢀchóꢀcóꢀthểꢀchịuꢀảnhꢀhưởngꢀtheoꢀhướngꢀtíchꢀcực 
nếuꢀđượcꢀchoꢀquanꢀsátꢀmộtꢀđứaꢀtrẻꢀkhácꢀvuiꢀđùaꢀcùngꢀchóꢀtrongꢀ90 
phútꢀmỗiꢀngày.ꢀMộtꢀthíꢀnghiệmꢀchoꢀthấy,ꢀchỉꢀsauꢀ4ꢀngàyꢀquanꢀsát,ꢀ67% 
đứaꢀtrẻꢀtừngꢀsợꢀchóꢀnayꢀs=nꢀsàngꢀmộtꢀmìnhꢀleoꢀvàoꢀcũiꢀcóꢀchóꢀđểꢀvuốt 
veꢀnó. 

Ủngꢀhộꢀvàꢀchốngꢀđối 

Cácꢀcổꢀđộngꢀviênꢀbóngꢀđáꢀthườngꢀđeoꢀhuyꢀhiệuꢀvớiꢀdòngꢀchữꢀ‘Tôi 
ủngꢀhộꢀđộiꢀNewꢀYorkꢀAets’ꢀhayꢀbấtꢀcứꢀđộiꢀbóngꢀnàoꢀhọꢀg:nꢀkết.ꢀHọ 
cũngꢀcóꢀthểꢀđeoꢀhuyꢀhiệuꢀvớiꢀdòngꢀchữꢀ‘TôiꢀghétꢀđộiꢀDallasꢀCowboys’ 
hayꢀbấtꢀkỳꢀđộiꢀbóngꢀnàoꢀhọꢀcămꢀghét.ꢀDùꢀđộiꢀbóngꢀbịꢀghétꢀmangꢀtên 
gì,ꢀCowboys,ꢀArsenalꢀhayꢀCollingwood,ꢀnóꢀcũngꢀminhꢀhọaꢀmộtꢀđiều 
ngườiꢀtaꢀcóꢀthểꢀtìmꢀđượcꢀbảnꢀs:cꢀcáꢀnhânꢀbằngꢀcảꢀviệcꢀủngꢀhộꢀhay 
chốngꢀđốiꢀđiềuꢀgì.ꢀSựꢀg:nꢀkếtꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀvớiꢀmộtꢀsựꢀvậtꢀcóꢀthểꢀđược 
thểꢀhiệnꢀbằngꢀcảꢀhaiꢀcách. 

Thanhꢀthiếuꢀniênꢀthểꢀhiệnꢀsựꢀg:nꢀkếtꢀvớiꢀnhómꢀbạnꢀđồngꢀlứa 
khôngꢀchỉꢀbằngꢀcáchꢀănꢀmặcꢀvàꢀhànhꢀxửꢀgiốngꢀcảꢀnhóm,ꢀmàꢀcònꢀqua 
việcꢀchêꢀbaiꢀguꢀthẩmꢀmỹꢀvàꢀsởꢀthíchꢀcủaꢀ‘nhữngꢀngườiꢀngoàiꢀnhóm’ꢀ– 
chủꢀyếuꢀlàꢀcácꢀbậcꢀphụꢀhuynh. 

Dꢀmứcꢀcựcꢀđoanꢀnhất,ꢀđộngꢀlựcꢀ‘chốngꢀđối’ꢀnàyꢀcóꢀthểꢀphátꢀtriển 
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thànhꢀchủꢀnghĩaꢀhiếuꢀchiếnꢀhayꢀcuồngꢀtínꢀkiểuꢀtônꢀgiáo.ꢀDꢀtrạngꢀthái 
cựcꢀđoanꢀsiêuꢀphàm,ꢀnóꢀlàꢀmộtꢀđộngꢀlựcꢀđủꢀmạnhꢀkhiếnꢀngườiꢀta 
chiếnꢀđấuꢀvàꢀcảꢀhyꢀsinhꢀđểꢀbảoꢀvệꢀsựꢀtoànꢀv>nꢀcủaꢀtổꢀchứcꢀcùngꢀnhững 
giáꢀtrịꢀvàꢀbiểuꢀtượngꢀcủaꢀnó.ꢀNhiềuꢀngườiꢀcóꢀthểꢀhyꢀsinhꢀđểꢀbảoꢀvệꢀchỉ 
riêngꢀbiểuꢀtượngꢀđóꢀmàꢀthôiꢀ(víꢀdụꢀnhưꢀquốcꢀkỳ). 

Dꢀtrạngꢀtháiꢀtốiꢀthiểuꢀthìꢀảnhꢀhưởngꢀcủaꢀđộngꢀlựcꢀnàyꢀtinhꢀtếꢀhơn 
nhiềuꢀvàꢀcũngꢀkhóꢀđoꢀlườngꢀhơnꢀnhiều,ꢀdùꢀkhôngꢀphảiꢀlàꢀkhôngꢀthể 
đoꢀđược. 

Phảnꢀứngꢀtrướcꢀnhữngꢀbiểuꢀtượng 

Quảngꢀcáoꢀđãꢀtạoꢀnênꢀnhiềuꢀtrongꢀsốꢀnhữngꢀbiểuꢀtượngꢀnổiꢀtiếng 
nhấtꢀtrênꢀtoànꢀthếꢀgiới,ꢀch;ngꢀhạnꢀhaiꢀvòngꢀcungꢀmàuꢀvàng 
(McDonald’s),ꢀvếtꢀphẩyꢀ(Nike),ꢀquảꢀtáoꢀc:nꢀdởꢀ(Apple),ꢀchàngꢀcaoꢀbồi 
(Marlboro)ꢀvàꢀhìnhꢀxoáyꢀNutrasweet.ꢀCácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀdùng 
nhữngꢀbiểuꢀtượngꢀđóꢀnhưꢀmộtꢀhìnhꢀthứcꢀtruyềnꢀthôngꢀng:nꢀgọnꢀđể 
khaiꢀthácꢀnhữngꢀlợiꢀíchꢀtừꢀnhiềuꢀnămꢀđầuꢀtưꢀtạoꢀdựngꢀýꢀnghĩaꢀchoꢀcác 
biểuꢀtượngꢀđó. 

Chúngꢀtaꢀcóꢀphảnꢀứngꢀtrướcꢀcácꢀbiểuꢀtượng.ꢀTrướcꢀđ?nꢀđỏ,ꢀchúng 
taꢀphảnꢀứngꢀbằngꢀcáchꢀdừngꢀlại.ꢀTrướcꢀđ?nꢀxanh,ꢀchúngꢀtaꢀphảnꢀứng 
bằngꢀcáchꢀđiꢀtiếp.ꢀKhiꢀthấyꢀbiểuꢀtượngꢀphátꢀxít,ꢀchúngꢀtaꢀkhiếpꢀsợ. 
Biểuꢀtượngꢀđànꢀôngꢀtrênꢀcửaꢀnhàꢀvệꢀsinhꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀphânꢀnửaꢀthế 
giớiꢀtheoꢀmộtꢀcách,ꢀvàꢀphânꢀnửaꢀcònꢀlạiꢀtheoꢀcáchꢀkhác. 

Dùꢀphảnꢀứngꢀtrướcꢀbiểuꢀtượngꢀlàꢀngoạiꢀviꢀ(dừngꢀlại,ꢀđiꢀtiếp)ꢀhay 
nộiꢀviꢀ(cảmꢀgiácꢀkhiếpꢀsợ)ꢀthìꢀnóꢀđềuꢀlàꢀphảnꢀứngꢀđượcꢀ‘học’ꢀtrước. 
Chúngꢀtaꢀ‘học’ꢀphảnꢀứngꢀđóꢀbằngꢀcáchꢀg:nꢀbiểuꢀtượngꢀvớiꢀnhữngꢀsự 
vật/việcꢀkhác.ꢀTheoꢀcáchꢀnày,ꢀnhữngꢀbiểuꢀtượngꢀdầnꢀdầnꢀcóꢀđượcꢀkhả 
năngꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀchúngꢀtaꢀvàꢀgợiꢀlênꢀcùngꢀnhữngꢀphảnꢀứngꢀnhất 
định. 

Ýꢀnghĩaꢀlàꢀmnoꢀphầnꢀđínhꢀkèm 

Mộtꢀbiểuꢀtượngꢀhayꢀthươngꢀhiệuꢀđạtꢀđượcꢀýꢀnghĩaꢀcủaꢀmìnhꢀqua 
mộtꢀquáꢀtrìnhꢀmàꢀcácꢀnhàꢀtâmꢀlýꢀgọiꢀlàꢀ‘sựꢀhọcꢀhỏiꢀnhờꢀphânꢀbiệt’ 
(discriminationꢀlearning).ꢀMộtꢀđiểmꢀlạꢀlàꢀmộtꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀhọcꢀđược 
mộtꢀđiềuꢀgìꢀđóꢀquaꢀcáchꢀnày,ꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀtrởꢀnênꢀkémꢀđểꢀýꢀđến 
quáꢀtrìnhꢀnàyꢀnữa.ꢀĐiềuꢀnàyꢀcũngꢀgiốngꢀnhưꢀviệcꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀchạy 
xeꢀđiꢀlàmꢀmỗiꢀsángꢀmàꢀkhôngꢀđểꢀýꢀđếnꢀlúcꢀđạpꢀth:ngꢀhayꢀchuyểnꢀsố. 
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Nhữngꢀviệcꢀnàyꢀđượcꢀchúngꢀtaꢀlàmꢀmàꢀkhôngꢀnhậnꢀthức. 

Víꢀdụ,ꢀkhiꢀbạnꢀthấyꢀkýꢀtự 

q 

bạnꢀsẽꢀhiếmꢀkhiꢀnàoꢀtựꢀnhủꢀ‘Ồ,ꢀthậtꢀlãngꢀmạn’ꢀhayꢀ‘Đâyꢀlàꢀmột 
biểuꢀtượngꢀmàꢀmìnhꢀphảiꢀgiảiꢀmãꢀtừꢀkýꢀtựꢀq’.ꢀThayꢀvàoꢀđó,ꢀbạnꢀchỉ 
đơnꢀthuầnꢀlàꢀtrảiꢀnghiệmꢀkýꢀtựꢀq.ꢀBạnꢀđãꢀtrởꢀnênꢀkhôngꢀnhậnꢀthứcꢀvề 
tiếnꢀtrìnhꢀtưꢀduyꢀđểꢀg:nꢀýꢀnghĩaꢀvàoꢀmộtꢀbiểuꢀtượng.ꢀChúngꢀtaꢀkhông 
coiꢀýꢀnghĩaꢀnàyꢀlàꢀmộtꢀphầnꢀđượcꢀmìnhꢀg:nꢀvàoꢀbiểuꢀtượng.ꢀÝꢀnghĩa 
nàyꢀcóꢀởꢀngayꢀđóꢀ–ꢀtrongꢀbảnꢀthânꢀbiểuꢀtượng. 

Ýꢀnghĩaꢀlàꢀmộtꢀphầnꢀđínhꢀk?m.ꢀThếꢀnhưngꢀbềꢀngoài,ꢀcóꢀvẻꢀnhưꢀý 
nghĩaꢀnằmꢀngayꢀtrongꢀbảnꢀthânꢀbiểuꢀtượng.ꢀMộtꢀvíꢀdụꢀđángꢀchúꢀýꢀnữa 
làꢀtừꢀ‘cửaꢀsổ’.ꢀThựcꢀtế,ꢀýꢀnghĩaꢀcủaꢀtừꢀnàyꢀđãꢀthayꢀđổiꢀnhiềuꢀhàngꢀtrăm 
nămꢀqua,ꢀtừꢀ‘cáiꢀlỗꢀnơiꢀgióꢀlùaꢀvào’ꢀđếnꢀ‘cáiꢀlỗꢀnơiꢀgióꢀkhôngꢀlùaꢀvào’. 

Bàpꢀhọcꢀvềꢀnguồnꢀgốcꢀnụꢀhôn 

Hãyꢀnhìnꢀvàoꢀbiểuꢀtượngꢀsauꢀđây: 

> < 

Chúngꢀcóꢀýꢀnghĩaꢀgì?ꢀRõꢀràngꢀch;ngꢀcóꢀgìꢀlãngꢀmạnꢀcả.ꢀVớiꢀchúng 
ta,ꢀnóꢀchỉꢀlàꢀmangꢀnghĩaꢀ‘lớnꢀhơn’ꢀvàꢀ‘nhỏꢀhơn’.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀtrongꢀxã 
hộiꢀnguyênꢀthủy,ꢀcảꢀhaiꢀbiểuꢀtượngꢀtrênꢀđềuꢀcóꢀthểꢀđượcꢀchoꢀlàꢀbiểu 
tượngꢀcủaꢀmỏꢀchim,ꢀhiểuꢀrộngꢀraꢀlàꢀmiệngꢀngười. 

Nếuꢀmangꢀhaiꢀbiểuꢀtượngꢀđếnꢀgầnꢀnhau,ꢀbạnꢀsẽꢀcóꢀgì?ꢀChữꢀ‘<’. 
Nếuꢀbiểuꢀtượngꢀđượcꢀhiểuꢀlàꢀmiệngꢀngười,ꢀbạnꢀsẽꢀcóꢀhaiꢀmiệngꢀngười 
gầnꢀnhauꢀ–ꢀmộtꢀnụꢀhôn.ꢀVìꢀthế,ꢀbiểuꢀtượngꢀviếtꢀt:tꢀcủaꢀnụꢀhônꢀmàꢀta 
vẫnꢀthườngꢀdùngꢀtrongꢀtinꢀnh:n,ꢀthưꢀđiệnꢀtửꢀhayꢀthiệpꢀmừngꢀlàꢀmột 
chữꢀX. 

Tấtꢀcảꢀchúngꢀtaꢀđềuꢀsửꢀdụngꢀbiểuꢀtượngꢀnàyꢀvàꢀhiểuꢀýꢀnghĩaꢀcủa 
nóꢀlàꢀnụꢀhôn,ꢀtuyꢀnhiênꢀhầuꢀhếtꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀbiếtꢀvìꢀsaoꢀlạiꢀthế. 
(Đâyꢀlàꢀmộtꢀminhꢀhọaꢀsốngꢀđộngꢀviệcꢀýꢀnghĩaꢀcủaꢀmộtꢀtừꢀhayꢀbiểu 
tượng,ꢀmộtꢀkhiꢀđượcꢀthiếtꢀlập,ꢀcóꢀthểꢀtáchꢀrờiꢀkhỏiꢀchínhꢀnguồnꢀgốc 
củaꢀnóꢀvàꢀvẫnꢀcóꢀýꢀnghĩaꢀmàꢀkhôngꢀphụꢀthuộcꢀvàoꢀchuyệnꢀngườiꢀtaꢀcó 
biếtꢀnguồnꢀgốcꢀraꢀđờiꢀhayꢀkhông.) 
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Chaꢀôngꢀchúngꢀtaꢀkhiꢀnhìnꢀvàoꢀbiểuꢀtượngꢀnàyꢀđãꢀgiảiꢀmãꢀlàꢀhai 
chiếcꢀmỏꢀchạmꢀnhau,ꢀtừꢀđóꢀsuyꢀraꢀđâyꢀlàꢀcáchꢀdiễnꢀđạtꢀmộtꢀnụꢀhôn. 
Thờiꢀgianꢀtrôiꢀqua,ꢀnhữngꢀliênꢀtưởngꢀtrungꢀgianꢀdầnꢀmấtꢀđiꢀvàꢀbiểu 
tượngꢀnàyꢀđãꢀtrựcꢀtiếpꢀnóiꢀlênꢀýꢀnghĩaꢀcủaꢀnó. 

Nguồnꢀgốcꢀcủaꢀnhữngꢀbiểuꢀtượngꢀvàꢀýꢀnghĩaꢀcủaꢀchúngꢀthườngꢀbị 
chônꢀvùiꢀdướiꢀnhiềuꢀlớpꢀthờiꢀgian.ꢀNhưngꢀmộtꢀkhiꢀđãꢀhọcꢀđượcꢀý 
nghĩaꢀmộtꢀbiểuꢀtượng,ꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀcònꢀnhấtꢀthiếtꢀphảiꢀtìmꢀhiểu 
cộiꢀnguồnꢀcủaꢀbiểuꢀtượngꢀđóꢀvàꢀphảnꢀứngꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀtrướcꢀnó.ꢀDù 
chúngꢀtaꢀkhôngꢀcònꢀnhậnꢀthứcꢀđượcꢀtừꢀđâuꢀchúngꢀtaꢀhọcꢀbiểuꢀtượng 
đó,ꢀchúngꢀtaꢀvẫnꢀdùngꢀnóꢀvàꢀvẫnꢀphảnꢀứngꢀcùngꢀmộtꢀkiểuꢀtrướcꢀnó. 
Đâyꢀlàꢀnguyênꢀnhânꢀvìꢀsaoꢀkhóꢀmàꢀgiảiꢀthíchꢀviệcꢀchúngꢀtaꢀdùngꢀnước 
uốngꢀđóngꢀchai.ꢀTuyênꢀbốꢀmangꢀtínhꢀbiểuꢀtượngꢀcủaꢀnướcꢀuốngꢀđóng 
chaiꢀvềꢀviệcꢀ‘g:nꢀkếtꢀmìnhꢀvớiꢀmộtꢀlốiꢀsốngꢀkhỏeꢀmạnhꢀnăngꢀđộng’ꢀđã 
đượcꢀthiếtꢀlậpꢀcuốiꢀthậpꢀniênꢀ1970ꢀvàꢀvẫnꢀduyꢀtrìꢀtrongꢀhànhꢀviꢀtiêu 
dùngꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀđếnꢀtậnꢀhômꢀnayꢀ(xemꢀChươngꢀ1). 

Nhưꢀvậy,ꢀbiểuꢀtượngꢀcũngꢀgiốngꢀnhưꢀmộtꢀngườiꢀtrưởngꢀthành. 
Chúngꢀtaꢀthườngꢀcóꢀphảnꢀứngꢀvớiꢀhọꢀchỉꢀvìꢀhọꢀlàꢀhọ.ꢀNhưngꢀđểꢀhiểu 
đượcꢀtoànꢀbộꢀvềꢀconꢀngườiꢀđó,ꢀchúngꢀtaꢀphảiꢀtìmꢀhiểuꢀítꢀnhiềuꢀthời 
thơꢀấuꢀcủaꢀhọꢀvàꢀnguyênꢀnhânꢀhọꢀphátꢀtriểnꢀthànhꢀmộtꢀcáꢀnhânꢀnhư 
hômꢀnay.ꢀĐiềuꢀnàyꢀrấtꢀquanꢀtrọng,ꢀvìꢀkhiꢀmộtꢀkhiꢀđãꢀhọcꢀđượcꢀý 
nghĩa,ꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀcoiꢀýꢀnghĩaꢀđóꢀlàꢀmộtꢀphầnꢀcủaꢀchínhꢀbiểu 
tượng,ꢀthayꢀvìꢀlàꢀmộtꢀquáꢀtrìnhꢀg:nꢀkếtꢀýꢀnghĩaꢀdiễnꢀraꢀbênꢀdướiꢀtầm 
nhậnꢀthức.ꢀMọiꢀcảmꢀgiácꢀvềꢀmộtꢀquáꢀtrìnhꢀtưꢀduyꢀg:nꢀkếtꢀýꢀnghĩaꢀđều 
biếnꢀmất. 

Đểꢀtìmꢀhiểuꢀcáchꢀthươngꢀhiệuꢀđượcꢀxâyꢀdựngꢀthànhꢀnhữngꢀbiểu 
tượng,ꢀchúngꢀtaꢀcầnꢀthấuꢀhiểuꢀcáchꢀbiểuꢀtượngꢀđạtꢀđượcꢀýꢀnghĩaꢀcủa 
nóꢀvàꢀcáchꢀchúngꢀtaꢀdiễnꢀgiảiꢀýꢀnghĩaꢀđó.ꢀKhácꢀbiệtꢀthựcꢀsựꢀgiữaꢀcác 
thươngꢀhiệuꢀnhưꢀCokeꢀvàꢀPepsi,ꢀPerrierꢀvàꢀDasaniꢀhayꢀColgateꢀvà 
Close-Upꢀcóꢀthểꢀkháꢀnhỏ,ꢀnhưngꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀxoáyꢀsâuꢀtìmꢀhiểuꢀkhía 
cạnhꢀbiểuꢀtượngꢀcácꢀthươngꢀhiệu,ꢀthìꢀnhữngꢀkhácꢀbiệtꢀnàyꢀcóꢀthểꢀđáng 
kểꢀhơn. 

Họcꢀhỏiꢀnhờꢀphânꢀbiệtꢀ(discriminationꢀlearning) 

Hãyꢀcùngꢀminhꢀhọaꢀtầmꢀquanꢀtrọngꢀcủaꢀnhữngꢀkhácꢀbiệtꢀnhỏ. 
Nhữngꢀbiểuꢀtượngꢀsauꢀđâyꢀcóꢀýꢀnghĩaꢀthếꢀnào? 

qꢀpꢀ6ꢀbꢀd 
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Vớiꢀchúngꢀta,ꢀnóꢀcóꢀnghĩaꢀlàꢀ‘kýꢀtựꢀq’,ꢀ‘kýꢀtựꢀp’,ꢀ‘sốꢀ6’,ꢀv.v.. 

Béꢀgáiꢀnhàꢀtôiꢀhọcꢀvềꢀnhữngꢀconꢀsốꢀkhiꢀlênꢀsáu.ꢀConꢀbéꢀđãꢀđếm 
đếnꢀ8ꢀmónꢀđồꢀchơi.ꢀTôiꢀđưaꢀthêmꢀmộtꢀmónꢀnữaꢀvàꢀhỏiꢀbâyꢀgiờꢀtrong 
tayꢀcháuꢀcóꢀmấyꢀmón.ꢀTôiꢀbảoꢀcháuꢀviếtꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀxuốngꢀgiấy.ꢀMiệng 
cháuꢀtrảꢀlờiꢀ‘chín’,ꢀnhưngꢀtayꢀcháuꢀthìꢀviết: 

p 

Đâyꢀkhôngꢀphảiꢀlàꢀtrườngꢀhợpꢀbấtꢀthườngꢀkhiꢀtrẻꢀhọcꢀviết.ꢀChúng 
thườngꢀnhớꢀđúngꢀbiểuꢀtượngꢀnhưngꢀlạiꢀviếtꢀngượcꢀtừꢀtráiꢀsangꢀphải. 

Điềuꢀxảyꢀraꢀsauꢀđâyꢀsẽꢀchoꢀchúngꢀtaꢀmộtꢀbàiꢀhọcꢀtaiꢀngheꢀm:tꢀthấy 

vềꢀsựꢀhọcꢀhỏiꢀnhờꢀphânꢀbiệt.ꢀTôiꢀbảoꢀconꢀbéꢀcháuꢀtrảꢀlờiꢀđúng,ꢀnhưng 
sốꢀchínꢀđượcꢀviếtꢀnhưꢀthếꢀnày: 

q 

Conꢀbéꢀnhìnꢀmộtꢀlúc,ꢀkhôngꢀhiểuꢀgìꢀcả,ꢀvàꢀlậpꢀluậnꢀtheoꢀlogicꢀtrẻ 
conꢀrằngꢀ‘Nhưngꢀbốꢀbảoꢀđấyꢀlàꢀkýꢀtựꢀq’. 

Bốꢀcháu,ꢀsauꢀkhiꢀlấyꢀbìnhꢀtĩnh,ꢀgiảiꢀthíchꢀrằngꢀ‘Khôngꢀphảiꢀconꢀơi, 
đâyꢀmớiꢀlàꢀkýꢀtựꢀq’,ꢀsauꢀđóꢀvẽꢀthêmꢀmộtꢀcáiꢀđuôiꢀnhỏꢀvàoꢀbiểuꢀtượng 
củaꢀconꢀbé,ꢀnhấnꢀmạnhꢀrõꢀràngꢀkhácꢀbiệtꢀlàꢀrấtꢀnhỏ. 

q 

Rõꢀràngꢀviệcꢀhọcꢀbiểuꢀtượngꢀvàꢀnhãnꢀmácꢀrấtꢀtinhꢀtế!ꢀChúngꢀta 
vẫnꢀtựꢀhiểuꢀrằngꢀcùngꢀlàꢀkýꢀtựꢀcơꢀbảnꢀấy,ꢀsẽꢀlàꢀsốꢀchínꢀnếuꢀđuôiꢀvệt 
sangꢀtrái,ꢀnhưngꢀnếuꢀđuôiꢀvệtꢀsangꢀphải,ꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀphảiꢀhiểuꢀtheo 
cáchꢀhoànꢀtoànꢀkhácꢀ–ꢀkhácꢀbiệtꢀđóꢀđãꢀbiếnꢀnóꢀthànhꢀmộtꢀbiểuꢀtượng 
hoànꢀtoànꢀkhác. 

Thúꢀvịꢀthay,ꢀđâyꢀchínhꢀlàꢀsựꢀnhầmꢀlẫnꢀdẫnꢀđếnꢀthànhꢀngữꢀ‘chúꢀý 

giữaꢀpꢀvàꢀq’.ꢀNhữngꢀthợꢀxếpꢀchữꢀhọcꢀviệcꢀđượcꢀnh:cꢀnhởꢀphảiꢀchúꢀý 
phânꢀbiệtꢀpꢀvàꢀqꢀvìꢀchúngꢀquáꢀtươngꢀđồngꢀvềꢀhìnhꢀdạng.ꢀNgườiꢀlớn 
chúngꢀtaꢀđãꢀquáꢀrànhꢀchuyệnꢀphânꢀbiệtꢀgiữaꢀnhữngꢀkýꢀtựꢀđóꢀnênꢀítꢀđể 
ýꢀđếnꢀnó.ꢀChúngꢀtaꢀđãꢀkhôngꢀcònꢀnhậnꢀthứcꢀđượcꢀvìꢀsaoꢀmìnhꢀcóꢀthể 
phânꢀbiệtꢀngay: 

qꢀpꢀbꢀdꢀg 
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làꢀ5ꢀbiểuꢀtượngꢀhoànꢀtoànꢀkhácꢀnhau. 

Xâuꢀdựngꢀthươngꢀhiệuꢀthànhꢀnhữngꢀbiểuꢀtượng 

Thươngꢀhiệuꢀcũngꢀgiốngꢀnhưꢀnhữngꢀkýꢀtự.ꢀChúngꢀcóꢀthểꢀđược 
biếnꢀthànhꢀnhữngꢀbiểuꢀtượng.ꢀChúngꢀcóꢀthểꢀtrởꢀthànhꢀcáchꢀtruyền 
thôngꢀv:nꢀt:t.ꢀChúngꢀcóꢀthểꢀđượcꢀxâyꢀdựngꢀđểꢀgợiꢀlênꢀhayꢀthayꢀthế 
choꢀnhữngꢀliênꢀtưởng.ꢀTheoꢀđó,ꢀnhữngꢀkhácꢀbiệtꢀnhỏꢀnhặtꢀcóꢀthể 
mangꢀnhiềuꢀngụꢀýꢀquanꢀtrọng.ꢀChúngꢀcóꢀthểꢀlàꢀnhữngꢀgợiꢀýꢀđếnꢀnhiều 
liênꢀtưởngꢀtrongꢀtâmꢀtrí. 

Câuꢀnóiꢀ‘Austꢀdoꢀit’ꢀgợiꢀchúngꢀtaꢀnghĩꢀngayꢀđếnꢀNike;ꢀcâuꢀ‘Bảo 
trọng’ꢀ(Takeꢀcare)ꢀgợiꢀchúngꢀtaꢀđếnꢀmỹꢀphẩmꢀGarnier.ꢀTheoꢀcùngꢀcách 
đó,ꢀbảnꢀthânꢀtênꢀthươngꢀhiệuꢀcóꢀthểꢀgợiꢀchúngꢀtaꢀđếnꢀnhữngꢀcon 
ngườiꢀhayꢀhìnhꢀảnhꢀgầnꢀgũiꢀvớiꢀthươngꢀhiệuꢀđó.ꢀNikeꢀcóꢀthểꢀgợi 
chúngꢀtaꢀđếnꢀTigerꢀFoods,ꢀShiseidoꢀlàmꢀchúngꢀtaꢀnghĩꢀđếnꢀAngelina 
Aolie.ꢀEstéeꢀLauderꢀsẽꢀgợiꢀlênꢀGwynethꢀPaltrow. 

Nếuꢀchúngꢀtaꢀmuốnꢀg:nꢀkếtꢀmìnhꢀhayꢀmuốnꢀgầnꢀgũiꢀhơnꢀvớiꢀmột 
hìnhꢀảnhꢀcụꢀthể,ꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀtựꢀchứngꢀtỏꢀđiềuꢀđóꢀvớiꢀchínhꢀmình 
vàꢀngườiꢀxungꢀquanhꢀbằngꢀviệcꢀuốngEănꢀmặc/chạyꢀxeꢀmangꢀcùng 
nhãnꢀhiệuꢀđó.ꢀCũngꢀnhưꢀviệcꢀđượcꢀphépꢀuốngꢀrượuꢀlàꢀmộtꢀdấuꢀhiệu 
rõꢀràngꢀchứngꢀtỏꢀmộtꢀthiếuꢀniênꢀđãꢀtrởꢀthànhꢀthanhꢀniên,ꢀviệcꢀtiêu 
dùngꢀnhữngꢀsảnꢀphẩmꢀkhácꢀcũngꢀcóꢀthểꢀmangꢀnhữngꢀtuyênꢀbốꢀrõ 
ràngꢀvềꢀchúngꢀta. 

Việcꢀtruyềnꢀđạtꢀthôngꢀtinꢀnhưꢀthếꢀcóꢀtầmꢀquanꢀtrọngꢀngangꢀnhau 
vớiꢀcảꢀngườiꢀuống/mặc/chạyꢀxe,ꢀcũngꢀnhưꢀvớiꢀthếꢀgiớiꢀbênꢀngoài.ꢀKhi 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀMercedesꢀcóꢀcâuꢀ‘Thiênꢀhạꢀsẽꢀchămꢀchúꢀnhìn.ꢀBạnꢀcó 
chịuꢀđượcꢀkhông?’ꢀ(Peopleꢀwillꢀstare.ꢀAreꢀyouꢀcomCortableꢀwithꢀthat?), 
thìꢀviệcꢀsởꢀhữuꢀmộtꢀchiếcꢀxeꢀMercedesꢀsẽꢀngầmꢀtuyênꢀbốꢀmộtꢀđiềuꢀgì 
đóꢀvềꢀbạnꢀchoꢀcảꢀthếꢀgiới.ꢀChạyꢀxeꢀPriusꢀsẽꢀphátꢀraꢀmộtꢀthôngꢀđiệp 
hoànꢀtoànꢀkhácꢀ–ꢀbạnꢀchămꢀloꢀđếnꢀmôiꢀtrường.ꢀChạyꢀxeꢀHummerꢀsẽ 
nóiꢀrằngꢀbạnꢀch;ngꢀloꢀgìꢀđếnꢀmôiꢀtrường,ꢀvàꢀbạnꢀkhôngꢀphảiꢀlàꢀngười 
dễꢀ‘giỡnꢀmặt’.ꢀMộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀhướngꢀđếnꢀphụꢀnữꢀđãꢀsửꢀdụngꢀcâu 
‘ Tháchꢀthứcꢀđồngꢀnghiệpꢀnamꢀtheoꢀmộtꢀcáchꢀhoànꢀtoànꢀkhác’ 
(ThreatensꢀtheꢀmenꢀinꢀyourꢀoCCiceꢀinꢀaꢀwholeꢀnewꢀway).ꢀBạnꢀhãyꢀthử 
suyꢀnghĩ…ꢀthươngꢀhiệuꢀchúngꢀtaꢀmua,ꢀhayꢀthươngꢀhiệuꢀchúngꢀtaꢀg:n 
kếtꢀđềuꢀmangꢀnhữngꢀtuyênꢀbốꢀrõꢀràngꢀvềꢀchúngꢀtaꢀđếnꢀthếꢀgiớiꢀbên 
ngoàiꢀvàꢀcảꢀchínhꢀmình. 
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Mộtꢀthươngꢀhiệuꢀcóꢀthểꢀtrởꢀthànhꢀ‘dấuꢀấnꢀcáꢀnhân’ꢀbằngꢀnhiều 
cách: 

làꢀbiểuꢀtượngꢀcủaꢀmộtꢀnhómꢀngườiꢀ(víꢀd-:ꢀlogoꢀcủaꢀđộiꢀbóng); 
đượcꢀcoiꢀtrọngꢀbởiꢀnhữngꢀthànhꢀviênꢀtrongꢀnhómꢀ(víꢀd-:ꢀnhữngꢀngườiꢀs, 
d-ngꢀmáyꢀ/acꢀthườngꢀtựꢀhàoꢀvàꢀnhiệtꢀthànhꢀvớiꢀnhữngꢀngườiꢀv4a 
chuyểnꢀt4ꢀP7ꢀsangꢀ/ac); 
đượcꢀchoꢀlàꢀủngꢀhộꢀnhómꢀ(víꢀd-:ꢀtàiꢀtrợꢀchoꢀmộtꢀđộiꢀbóng); 
đượcꢀchoꢀlàꢀđượcꢀđặcꢀtrưngꢀs,ꢀd-ngꢀhoặcꢀtrưngꢀbàyꢀbởiꢀcácꢀthànhꢀviên 
trongꢀnhóm* 

Tómꢀtắt 

Chúngꢀtaꢀphảnꢀứngꢀtrướcꢀnhữngꢀbiểuꢀtượng.ꢀDùꢀphảnꢀứngꢀlà 
ngoạiꢀviꢀhayꢀnộiꢀvi,ꢀnóꢀđềuꢀlàꢀnhữngꢀphảnꢀứngꢀđượcꢀhọcꢀtrước.ꢀNó 
đượcꢀhọcꢀbằngꢀcáchꢀliênꢀtưởngꢀbiểuꢀtượngꢀvớiꢀnhữngꢀsựꢀvật/việc 
khác.ꢀTheoꢀcáchꢀnày,ꢀnhữngꢀbiểuꢀtượngꢀdầnꢀdầnꢀcóꢀđượcꢀkhảꢀnăngꢀtác 
độngꢀđếnꢀchúngꢀtaꢀvàꢀgợiꢀlênꢀcùngꢀnhữngꢀphảnꢀứngꢀnhấtꢀđịnh.ꢀTrong 
tâmꢀtríꢀchúngꢀta,ꢀbiểuꢀtượngꢀbiểuꢀtrưngꢀchoꢀđiềuꢀgìꢀkhácꢀvàꢀhànhꢀvi 
tiêuꢀdùngꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀcóꢀthểꢀtrởꢀthànhꢀmộtꢀcáchꢀbiểuꢀtượngꢀđể 
chúngꢀtaꢀthểꢀhiệnꢀg:nꢀkếtꢀcủaꢀmìnhꢀvớiꢀnhữngꢀđốiꢀtượngꢀliênꢀquan 
đếnꢀthươngꢀhiệuꢀđó. 

Phảnꢀứngꢀnộiꢀviꢀtrướcꢀmộtꢀbiểuꢀtượngꢀcóꢀthểꢀliênꢀquanꢀhoặc 

khôngꢀliênꢀquanꢀđếnꢀcảmꢀxúc.ꢀThoạtꢀtiên,ꢀthươngꢀhiệuꢀlàꢀnhữngꢀdấu 
hiệuꢀkhôngꢀliênꢀquanꢀđếnꢀcảmꢀxúc;ꢀgiờꢀđây,ꢀquaꢀquảngꢀcáoꢀ(vàꢀcảꢀviệc 
đưaꢀthươngꢀhiệuꢀvàoꢀgiảiꢀtrí)ꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀcốꢀbiếnꢀnhữngꢀdấu 
hiệuꢀ(thươngꢀmại)ꢀnàyꢀthànhꢀnhữngꢀbiểuꢀtượngꢀcóꢀthểꢀgợiꢀlênꢀnhững 
liênꢀtưởngꢀnhấtꢀđịnhꢀtrongꢀtâmꢀtrí.ꢀKhiꢀmộtꢀbiểuꢀtượngꢀgợiꢀlênꢀphản 
ứngꢀnhậnꢀthứcꢀhayꢀtìnhꢀcảmꢀtrongꢀchúngꢀta,ꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀdùng 
chínhꢀphảnꢀứngꢀđóꢀđểꢀchuyểnꢀtảiꢀýꢀnghĩꢀhayꢀtìnhꢀcảmꢀđóꢀđếnꢀngười 
khác. 

Chúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀkínꢀđáoꢀg:nꢀkếtꢀmìnhꢀvớiꢀmộtꢀcáꢀnhânꢀhayꢀtổꢀchức 

nàoꢀđóꢀmàꢀkhôngꢀcầnꢀthôngꢀbáoꢀvớiꢀmọiꢀngười.ꢀNhưngꢀthôngꢀthường, 
chúngꢀtaꢀmuốnꢀgửiꢀtínꢀhiệuꢀg:nꢀkếtꢀnàyꢀđếnꢀtoànꢀthếꢀgiới.ꢀChúngꢀta 
gửiꢀtínꢀhiệuꢀbằngꢀcáchꢀphôꢀbàyꢀhoặcꢀsửꢀdùngꢀnhữngꢀbiểuꢀtượngꢀ(như 
huyꢀhiệuꢀđộiꢀbóng,ꢀcà-vạtꢀđồngꢀphụcꢀcũꢀcủaꢀtrườngꢀhayꢀnhữngꢀbiểu 
tượngꢀthươngꢀhiệuꢀnhưꢀPerrierꢀvàꢀPrius),ꢀhoặcꢀtiêuꢀdùngꢀnhữngꢀsản 
phẩmꢀcóꢀliênꢀquanꢀvềꢀmặtꢀbiểuꢀtượngꢀvớiꢀnhữngꢀđốiꢀtượngꢀmàꢀtaꢀyêu 
thíchꢀ(TagꢀHeuer,ꢀL’Oréal).ꢀSựꢀg:nꢀkếtꢀlàꢀmặtꢀtráiꢀcủaꢀsựꢀphụcꢀtùngꢀđa 
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số.ꢀNóꢀkhôngꢀchỉꢀlàꢀviệcꢀtránhꢀkhácꢀbiệt.ꢀNóꢀlàꢀmộtꢀướcꢀmuốnꢀmang 
tínhꢀtíchꢀcực,ꢀmuốnꢀmìnhꢀgiốngꢀmộtꢀcáiꢀgìꢀđó,ꢀlàꢀmộtꢀphầnꢀcủaꢀcáiꢀgì 
đó,ꢀhayꢀg:nꢀkếtꢀmìnhꢀvớiꢀmộtꢀcáiꢀgìꢀđó. 

Sựꢀkhácꢀbiệtꢀgiữaꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀtrongꢀcùngꢀmộtꢀngànhꢀhàng 
cóꢀthểꢀtươngꢀđốiꢀnhỏ,ꢀnhữngꢀkhiꢀtaꢀxoáyꢀsâuꢀvàoꢀkhíaꢀcạnhꢀbiểuꢀtượng 
củaꢀnhữngꢀthươngꢀhiệu,ꢀsựꢀkhácꢀbiệtꢀsẽꢀđủꢀlớnꢀđểꢀlàmꢀnghiêngꢀcán 
cânꢀlựaꢀchọn.ꢀViệcꢀtiêuꢀdùngꢀhayꢀphôꢀbàyꢀnhữngꢀsảnꢀphẩmꢀnhấtꢀđịnh 
cóꢀthểꢀmangꢀnhữngꢀtuyênꢀbốꢀrõꢀràngꢀvềꢀchúngꢀta.ꢀViệcꢀtruyềnꢀđạt 
thôngꢀtinꢀnhưꢀthếꢀcóꢀtầmꢀquanꢀtrọngꢀngangꢀnhauꢀvớiꢀcảꢀchúngꢀta, 
cũngꢀnhưꢀvớiꢀthếꢀgiớiꢀbênꢀngoài. 
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8 ꢀ 
TRẢIꢀNGHIỆMꢀGIÁNꢀTIẾPꢀVÀ 

THỰCꢀTẾꢀẢO 

Sânꢀkhấuꢀkịchꢀlàꢀmộtꢀdạngꢀthôiꢀmiên.ꢀPhimꢀảnhꢀvàꢀTVꢀc.ngꢀthế. 
Bướcꢀvàoꢀrạpꢀchiếuꢀphim,ꢀbạnꢀbiếtꢀrằngꢀtấtꢀcảꢀnhữngꢀgìꢀmìnhꢀđược 
xemꢀchỉꢀlàꢀ38ꢀhìnhꢀđượcꢀchiếuꢀnhanhꢀlênꢀmànꢀảnhꢀtrongꢀmộtꢀgiâyꢀđể 
tạoꢀảoꢀgiácꢀconꢀngườiꢀvàꢀvậtꢀthểꢀđangꢀchuyểnꢀđộng.ꢀDùꢀbiếtꢀr/ꢀthế, 
chúngꢀtaꢀv5nꢀcườiꢀkhiꢀnhữngꢀhìnhꢀảnhꢀđóꢀchọcꢀcười,ꢀv5nꢀkhócꢀkhi 
nhữngꢀhìnhꢀảnhꢀđóꢀcóꢀdi4nꢀviênꢀgiảꢀchết.ꢀBạnꢀbiếtꢀđóꢀlàꢀảoꢀgiác 
nhưngꢀbạnꢀv5nꢀthamꢀgiaꢀvàꢀtr7ꢀthànhꢀmộtꢀph6nꢀcủaꢀảoꢀgiácꢀđó,ꢀvà 
khiꢀảoꢀgiácꢀđóꢀc<nꢀđangꢀdi4nꢀraꢀthìꢀbạnꢀc<nꢀkhôngꢀnhậnꢀthứcꢀnóꢀlà 
ảoꢀgiác.ꢀĐấyꢀlàꢀsựꢀthôiꢀmiên.ꢀLàꢀtrạngꢀtháiꢀxuấtꢀth6n. 

(RobertꢀPirsig) 

Côngꢀnghệꢀthựcꢀtếꢀảoꢀđượcꢀphátꢀtriểnꢀmộtꢀphầnꢀtừꢀcácꢀtròꢀchơi 
điệnꢀtử,ꢀmộtꢀphầnꢀtừꢀkỹꢀthuậtꢀđiệnꢀảnhꢀvàꢀmộtꢀphầnꢀtừꢀcácꢀchương 
trìnhꢀgiảꢀlậpꢀmáyꢀbay.ꢀNóꢀdựaꢀtrênꢀýꢀtưởngꢀvềꢀảoꢀgiácꢀvàꢀsựꢀđ:mꢀchìm 
(immersion).ꢀNóꢀtạoꢀảoꢀgiácꢀchúngꢀtaꢀđangꢀđ:mꢀmìnhꢀvàoꢀmộtꢀthế 
giớiꢀnhânꢀtạo. 

Nhiềuꢀnămꢀtrước,ꢀsauꢀkhiꢀxemꢀcôngꢀnghệꢀCineramaꢀvàꢀ@Dꢀthì 
MortonꢀHeiligꢀ(ngườiꢀsángꢀlậpꢀSensorama)ꢀđãꢀnóiꢀ‘KhiꢀbạnꢀxemꢀTV 
hayꢀphimꢀảnhꢀtrongꢀrạpꢀchiếuꢀbóng,ꢀbạnꢀđangꢀtừꢀmộtꢀthựcꢀtạiꢀmà 
quanꢀsátꢀmộtꢀthựcꢀtạiꢀkhácꢀquaꢀmộtꢀbứcꢀtườngꢀảoꢀtrongꢀsuốt.ꢀKhiꢀcửa 
sổꢀđóꢀđượcꢀphóngꢀlênꢀđủꢀlớn,ꢀbạnꢀsẽꢀcóꢀcảmꢀgiácꢀtheoꢀbảnꢀnăngꢀlà 
mìnhꢀđangꢀthựcꢀsựꢀcuốnꢀhútꢀvàꢀthamꢀgiaꢀvàoꢀđó.ꢀBạnꢀkhôngꢀchỉꢀ‘thấy’ 
màꢀcònꢀ‘cảmꢀnhận’ꢀthựcꢀtạiꢀđó.’ꢀAiꢀđãꢀtừngꢀxemꢀphimꢀtrongꢀrạpꢀmàn 
ảnhꢀrộngꢀImaxꢀsẽꢀtánꢀđồngꢀýꢀkiếnꢀnày.ꢀNhưꢀlờiꢀHeiligꢀđãꢀnóiꢀ‘Tôiꢀcó 
cảmꢀgiácꢀmìnhꢀbướcꢀquaꢀcửaꢀsổꢀvàoꢀthếꢀgiớiꢀấyꢀvàꢀđangꢀchơiꢀtròꢀtàu 
lượnꢀtốcꢀđộꢀcaoꢀthayꢀvìꢀnhìnꢀngườiꢀkhácꢀchơiꢀtròꢀđó.ꢀTôiꢀcònꢀcảm 
nhậnꢀcảꢀsựꢀchóngꢀmặt.’ 
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Thếꢀthìꢀđiềuꢀnàyꢀcóꢀliênꢀquanꢀgìꢀđếnꢀquảngꢀcáo?ꢀĐôiꢀkhi,ꢀnghiên 
cứuꢀnhữngꢀtháiꢀcựcꢀcủaꢀmộtꢀhiệnꢀtượngꢀsẽꢀchoꢀchúngꢀtaꢀnhữngꢀhiểu 
biếtꢀthấuꢀđáoꢀvềꢀnhữngꢀhìnhꢀtháiꢀnh>ꢀnhàngꢀhơnꢀcủaꢀhiệnꢀtượngꢀđó, 
nhữngꢀhìnhꢀtháiꢀmàꢀthôngꢀthườngꢀchúngꢀtaꢀkhóꢀthấyꢀbằngꢀtrựcꢀgiác. 
Nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvớiꢀhìnhꢀthứcꢀphimꢀng:nꢀthườngꢀgâyꢀtácꢀđộng 
bằngꢀcáchꢀnh>ꢀnhàngꢀđưaꢀchúngꢀtaꢀvàoꢀcâuꢀchuyện,ꢀthayꢀvìꢀtrựcꢀtiếp 
nóiꢀchuyệnꢀvớiꢀkhánꢀgiảꢀđangꢀngồiꢀtrướcꢀTVꢀhayꢀmànꢀhìnhꢀviꢀtính. 

Nếuꢀnhưꢀcóꢀnhiềuꢀcôngꢀnghệꢀgiúpꢀgiaꢀtăngꢀcảmꢀgiácꢀđ:mꢀchìmꢀvà 
thamꢀgiaꢀcủaꢀngườiꢀxemꢀvàoꢀphimꢀảnhꢀhayꢀtròꢀchơiꢀ(ch;ngꢀhạnꢀcông 
nghệꢀ@D,ꢀCineramaꢀvàꢀthựcꢀtếꢀảo),ꢀthìꢀtươngꢀtựꢀnhưꢀthế,ꢀvềꢀmặtꢀý 
tưởngꢀsángꢀtạoꢀcũngꢀnhưꢀcấuꢀtrúcꢀquảngꢀcáo,ꢀcũngꢀcóꢀnhiềuꢀcáchꢀđể 
mộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀgiaꢀtăngꢀmứcꢀđộꢀthamꢀgiaꢀvàꢀthuꢀhútꢀcủaꢀngười 
xemꢀ–ꢀnhờꢀđóꢀgiaꢀtăngꢀmứcꢀđộꢀhiệuꢀquả. 

Quảngꢀcáoꢀdướiꢀhìnhꢀthứcꢀphimꢀngắn 

Quảngꢀcáoꢀhìnhꢀthứcꢀphimꢀng:nꢀlàꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkểꢀmột 
câuꢀchuyệnꢀhayꢀmộtꢀtìnhꢀhuốngꢀnàoꢀđó.ꢀQuảngꢀcáoꢀdướiꢀhìnhꢀthức 
nàyꢀthườngꢀdẫnꢀdụꢀngườiꢀxemꢀtạmꢀrờiꢀbỏꢀthựcꢀtạiꢀcủaꢀmìnhꢀđểꢀbước 
vàoꢀthếꢀgiớiꢀtưởngꢀtượngꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáo. 

Lấyꢀvíꢀdụꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀb:tꢀđầuꢀvớiꢀcảnhꢀmộtꢀngườiꢀđàn 

ôngꢀchạyꢀthểꢀdụcꢀbuổiꢀsángꢀbênꢀmộtꢀhồꢀnướcꢀmờꢀsương.ꢀMộtꢀchiếcꢀxe 
hơiꢀhấpꢀdẫnꢀđậuꢀbênꢀhồꢀthuꢀhútꢀsựꢀchúꢀýꢀcủaꢀngườiꢀđànꢀôngꢀkhiến 
anhꢀnàyꢀkhôngꢀthểꢀkhôngꢀđểꢀý.ꢀAnhꢀnàyꢀđưaꢀtayꢀchạmꢀvàoꢀchiếcꢀxeꢀvà 
nóꢀngãꢀngayꢀraꢀđấtꢀvìꢀthựcꢀsựꢀnóꢀchỉꢀlàꢀmộtꢀchiếcꢀbìaꢀcứngꢀinꢀhìnhꢀxe 
hơi.ꢀNgayꢀlúcꢀđó,ꢀmộtꢀquáiꢀvậtꢀtựaꢀquáiꢀvậtꢀhồꢀLochꢀNessꢀbấtꢀthình 
lìnhꢀxuấtꢀhiệnꢀtừꢀdướiꢀhồ,ꢀtómꢀgọnꢀngườiꢀđànꢀôngꢀvàꢀlôiꢀxuốngꢀđáyꢀhồ 
sauꢀmộtꢀcúꢀgiậtꢀmạnh.ꢀMộtꢀdòngꢀchữꢀxuấtꢀhiệnꢀtrênꢀmànꢀhìnhꢀ‘Toyota 
Viosꢀ–ꢀsứcꢀhútꢀkhôngꢀthểꢀcưỡngꢀlại.ꢀNiềmꢀmơꢀướcꢀcủaꢀbạn’ꢀ(The 
irresistibleꢀToyotaꢀVios…ꢀYou’llꢀwantꢀone).ꢀTrongꢀcảnhꢀcuốiꢀphim,ꢀmột 
chiếcꢀxúcꢀtuꢀxuấtꢀhiệnꢀtừꢀdướiꢀhồꢀvàꢀdựngꢀtấmꢀbìaꢀcácꢀtôngꢀxeꢀhơiꢀlên, 
cáiꢀbẫyꢀlạiꢀs=nꢀsàng.ꢀMẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀđãꢀdùngꢀmộtꢀcâuꢀchuyện 
ng:nꢀđểꢀchuyểnꢀtảiꢀrấtꢀhiệuꢀquảꢀthôngꢀđiệpꢀvềꢀvẻꢀngoàiꢀthuꢀhútꢀkhông 
thểꢀcưỡngꢀlạiꢀcủaꢀxeꢀToyotaꢀViosꢀmàꢀkhôngꢀcầnꢀtrựcꢀtiếpꢀnóiꢀraꢀthông 
điệpꢀđó. 

Thêmꢀmộtꢀvíꢀdụꢀkhác:ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀLandꢀRoverꢀmởꢀđầuꢀvới 
cảnhꢀmộtꢀcậuꢀbéꢀgõꢀcửaꢀkínhꢀxeꢀhơiꢀđểꢀhỏiꢀmộtꢀngườiꢀphụꢀnữꢀrằng 
Aasonꢀbạnꢀmìnhꢀcóꢀtrongꢀxeꢀkhôngꢀvàꢀcậuꢀấyꢀcóꢀđượcꢀphépꢀxuốngꢀxe 
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chơiꢀkhông.ꢀNgườiꢀphụꢀnữꢀtrảꢀlờiꢀ‘Đểꢀcôꢀxem’.ꢀImꢀlặngꢀkéoꢀdàiꢀtrong 
khoảngꢀ90ꢀgiâyꢀsauꢀđó.ꢀNgườiꢀphụꢀnữꢀlạiꢀhạꢀcửaꢀkínhꢀlầnꢀnữaꢀvàꢀnói 
‘ Côꢀvẫnꢀđangꢀtìmꢀnó’.ꢀBằngꢀmộtꢀcâuꢀchuyệnꢀng:n,ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnày 
đãꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀviệcꢀtruyềnꢀđạtꢀthôngꢀđiệpꢀxeꢀLandꢀRoverꢀrất 
rộngꢀrãiꢀbênꢀtrong,ꢀmàꢀkhôngꢀcầnꢀtrựcꢀtiếpꢀnóiꢀraꢀđiềuꢀđó. 

Cóꢀlẽꢀvíꢀdụꢀnổiꢀtiếngꢀnhấtꢀvềꢀquảngꢀcáoꢀdướiꢀhìnhꢀthứcꢀphimꢀng:n 
trênꢀTVꢀlàꢀloạtꢀquảngꢀcáoꢀnămꢀ199@ꢀvàꢀsauꢀđóꢀnămꢀ900@ꢀchoꢀNestlé 
(dướiꢀthươngꢀhiệuꢀTaster’sꢀChoiceꢀởꢀthịꢀtrườngꢀMỹ,ꢀNestléꢀGold 
BlendꢀởꢀthịꢀtrườngꢀAnhꢀvàꢀNescaCéꢀởꢀthịꢀtrườngꢀÚc).ꢀLoạtꢀquảngꢀcáo 
nàyꢀxoayꢀquanhꢀhaiꢀngườiꢀhàngꢀxómꢀtánꢀtỉnhꢀnhauꢀvàꢀtìnhꢀcảmꢀcủaꢀhọ 
phátꢀtriểnꢀdầnꢀquaꢀnhữngꢀtáchꢀcàꢀphêꢀhòaꢀtan.ꢀNhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
nhưꢀthếꢀdẫnꢀd:tꢀchúngꢀtaꢀs:mꢀvaiꢀcủaꢀcácꢀnhânꢀvậtꢀtrongꢀmẩuꢀquảng 
cáo,ꢀtheoꢀđúngꢀkiểuꢀmàꢀchúngꢀtaꢀtrởꢀthànhꢀnhânꢀvậtꢀtrongꢀsáchꢀhay 
phimꢀảnh.ꢀĐíchꢀthựcꢀsauꢀđóꢀloạtꢀphimꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀcủaꢀNestléꢀđã 
truyềnꢀcảmꢀhứngꢀchoꢀmộtꢀbộꢀtiểuꢀthuyếtꢀănꢀkháchꢀmangꢀtênꢀLove 
overꢀgoldꢀ. 
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Mộtꢀphầnꢀnguyênꢀnhânꢀđằngꢀsauꢀsựꢀphổꢀbiếnꢀcủaꢀnhữngꢀđoạn 
phimꢀng:nꢀlàꢀnóꢀchoꢀchúngꢀtaꢀmộtꢀtrảiꢀnghiệmꢀthoát-khỏi-thực-tế 
(out-of-bodyꢀexperience)ꢀ–ꢀmộtꢀcơꢀhộiꢀhóaꢀthânꢀthànhꢀmộtꢀaiꢀkhác 
trongꢀphútꢀchốcꢀ–ꢀmộtꢀcơꢀhộiꢀtrảiꢀnghiệmꢀcuộcꢀsốngꢀởꢀgócꢀđộꢀmộtꢀcá 
nhânꢀkhác.ꢀSoꢀvớiꢀphimꢀảnhꢀvàꢀkịchꢀnghệ,ꢀtrảiꢀnghiệmꢀmàꢀnhữngꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀTVꢀmangꢀlạiꢀkhôngꢀthựcꢀsựꢀtrọnꢀv>n,ꢀtuyꢀnhiênꢀđóꢀvẫnꢀlà 
nhữngꢀtrảiꢀnghiệmꢀthoát-khỏi-thực-tế.ꢀNóꢀchoꢀchúngꢀtaꢀcơꢀhộiꢀtrải 
nghiệmꢀcuộcꢀsốngꢀởꢀgócꢀđộꢀmộtꢀcáꢀnhânꢀkhác,ꢀhayꢀítꢀraꢀlàꢀtheoꢀcách 
màꢀcáꢀnhânꢀkhácꢀđãꢀtrảiꢀnghiệm. 

Nhữngꢀtrảiꢀnghiệmꢀnàyꢀcóꢀthểꢀlàꢀcủaꢀngườiꢀnổiꢀtiếng,ꢀnhưꢀRobert 
deꢀNiroꢀhayꢀKateꢀFinsletꢀtrongꢀloạtꢀquảngꢀcáoꢀ‘Cuộcꢀđờiꢀtôi.ꢀThẻꢀcủa 
tôi’ꢀ(MyꢀliCe.ꢀMyꢀcard)ꢀchoꢀthẻꢀAmericanꢀExpress,ꢀhayꢀcủaꢀAerry 
SeinCeldꢀtrongꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnổiꢀtiếngꢀchoꢀcùngꢀthươngꢀhiệu 
đó.ꢀHoặc,ꢀđóꢀcũngꢀcóꢀthểꢀlàꢀtrảiꢀnghiệmꢀcủaꢀnhữngꢀnhânꢀvậtꢀảoꢀnhư 
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PCꢀvàꢀMacꢀtrongꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđạtꢀgiảiꢀmàꢀAppleꢀtungꢀraꢀdịp 
MicrosoCtꢀgiớiꢀthiệuꢀhệꢀđiềuꢀhànhꢀVista. 

Nhữngꢀcâuꢀchuyệnꢀhayꢀtiểuꢀsửꢀhayꢀtìnhꢀhuốngꢀng:nꢀthườngꢀđặt 
sảnꢀphẩmꢀvàoꢀvịꢀtríꢀnhânꢀvậtꢀchínhꢀhayꢀlàꢀmộtꢀphầnꢀquanꢀtrọngꢀtrong 
cuộcꢀsốngꢀcủaꢀnhânꢀvậtꢀchính.ꢀTrongꢀloạtꢀquảngꢀcáoꢀsoꢀsánhꢀPCꢀvà 
Mac,ꢀnhânꢀvậtꢀMacꢀrụtꢀr?ꢀđãꢀnổiꢀlênꢀnhưꢀlàꢀmộtꢀnhânꢀvậtꢀchínhꢀrất 
‘ cool’,ꢀdễꢀdàngꢀlàmꢀđượcꢀmọiꢀchuyện.ꢀChiếnꢀdịchꢀ‘Cuộcꢀđờiꢀtôi.ꢀThẻ 
củaꢀtôi’ꢀxâyꢀdựngꢀthẻꢀAmericanꢀExpressꢀlàꢀmộtꢀphầnꢀtấtꢀyếuꢀcủaꢀcuộc 
sốngꢀngườiꢀnổiꢀtiếng. 

Sắmꢀvap 

Tròꢀchơiꢀcủaꢀtrẻꢀconꢀđầyꢀnhữngꢀhìnhꢀthứcꢀs:mꢀvai.ꢀTrẻꢀcon 
thườngꢀtưởngꢀtượngꢀmìnhꢀtrongꢀvaiꢀtròꢀlínhꢀcứuꢀhỏa,ꢀtàiꢀxếꢀxeꢀtải,ꢀbác 
sĩ,ꢀyꢀtá.ꢀChúngꢀcũngꢀtưởngꢀtượngꢀmìnhꢀtrongꢀvaiꢀmộtꢀnhânꢀvậtꢀtruyền 
hìnhꢀhayꢀphimꢀảnhꢀyêuꢀthích:ꢀAamesꢀBond,ꢀNgườiꢀNhện,ꢀNgườiꢀM?o. 

Cũngꢀtheoꢀcáchꢀnày,ꢀTVꢀvàꢀcácꢀtròꢀchơiꢀđiệnꢀtửꢀtrênꢀmáyꢀtínhꢀcho 
phépꢀchúngꢀtaꢀđóngꢀvaiꢀmộtꢀnhânꢀvật.ꢀNhưngꢀvớiꢀphimꢀảnh,ꢀchúngꢀta 
đượcꢀquyềnꢀ‘thửꢀđóngꢀvai’ꢀnhiềuꢀngườiꢀkhác.ꢀChúngꢀtaꢀlàmꢀđiềuꢀnày 
vớiꢀcácꢀbộꢀphimꢀtruyềnꢀhìnhꢀdàiꢀtập,ꢀnhữngꢀbộꢀphimꢀđiệnꢀảnhꢀưa 
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thích,ꢀthậmꢀchíꢀcảꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀNhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnày 
thườngꢀvẽꢀnênꢀmộtꢀtìnhꢀhuốngꢀtrongꢀđóꢀmộtꢀngườiꢀgặpꢀvấnꢀđềꢀgìꢀđó 
màꢀsảnꢀphẩmꢀchínhꢀlàꢀgiảiꢀpháp.ꢀTheoꢀđó,ꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀgiánꢀtiếpꢀtrải 
nghiệmꢀkếtꢀquảꢀcủaꢀviệcꢀsửꢀdụngꢀhayꢀtiêuꢀdùngꢀsảnꢀphẩm.ꢀChúngꢀtaꢀsẽ 
rútꢀraꢀcáchꢀthươngꢀhiệuꢀhayꢀsảnꢀphẩmꢀđượcꢀ(ngụꢀý)ꢀsửꢀdụngꢀđểꢀđạt 
đượcꢀkếtꢀquảꢀmongꢀđợi. 

Gắnꢀmìnhꢀvớpꢀmnoꢀnhânꢀvật 

Cảmꢀgiácꢀchìmꢀđ:mꢀvàoꢀmộtꢀcâuꢀchuyệnꢀhayꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀsẽꢀgia 
tăngꢀthấyꢀrõꢀnếuꢀnhưꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀnhìnꢀthấyꢀmìnhꢀtrongꢀmộtꢀhay 
nhiềuꢀnhânꢀvậtꢀtrongꢀđó.ꢀĐiềuꢀnàyꢀkhôngꢀchỉꢀgiaꢀtăngꢀcảmꢀgiácꢀtham 
giaꢀvàoꢀcâuꢀchuyệnꢀmàꢀcònꢀtăngꢀkhảꢀnăngꢀchúngꢀtaꢀphátꢀtriểnꢀmôꢀtíp 
tínhꢀcáchꢀnhưꢀnhânꢀvậtꢀđó.ꢀNhữngꢀmôꢀtípꢀnàyꢀbaoꢀgồm: 

nhữngꢀlựaꢀchọnꢀvềꢀphongꢀcáchꢀsốngꢀ(AmericanꢀExpress,ꢀEvian); 
tácꢀphongꢀhànhꢀviꢀ(thưởngꢀthứcꢀcàꢀphêꢀuốngꢀliềnꢀNestlé/Taster2s 
7hoice/Nescafé); 
nhữngꢀdấuꢀấnꢀcáꢀnhânꢀ(nhưꢀNike,ꢀ5arley-8avidson,ꢀ/ercedes)* 

Sựꢀg:nꢀkếtꢀmìnhꢀvớiꢀnhânꢀvậtꢀtrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthườngꢀkhông 
đượcꢀchúngꢀtaꢀnhậnꢀthứcꢀrõ,ꢀvìꢀnóꢀxảyꢀraꢀthoángꢀqua,ꢀkhôngꢀnhưꢀđối 
vớiꢀcácꢀnhânꢀvậtꢀtrongꢀphimꢀảnh.ꢀNóꢀdiễnꢀraꢀtrongꢀchốcꢀlátꢀrồiꢀtan 
biếnꢀngay.ꢀNhưngꢀsauꢀđó,ꢀcảmꢀgiácꢀnàyꢀlạiꢀđượcꢀtáiꢀhiệnꢀrấtꢀnhanh 
trongꢀlầnꢀxemꢀquảngꢀcáoꢀkếꢀtiếp,ꢀnhờꢀvậyꢀnhữngꢀliênꢀtưởngꢀlâuꢀdài 
hayꢀmốiꢀdâyꢀliênꢀkếtꢀđượcꢀthiếtꢀlậpꢀgiữaꢀcảmꢀgiácꢀg:nꢀkếtꢀnàyꢀvà 
thươngꢀhiệu.ꢀ‘Trongꢀkhiꢀg:nꢀmìnhꢀvớiꢀnhânꢀvậtꢀthìꢀnhữngꢀngườiꢀtiêu 
dùngꢀđaꢀcảmꢀcóꢀthểꢀcảmꢀthấyꢀnhưꢀmìnhꢀđangꢀthựcꢀsựꢀchiaꢀsẻꢀtrải 
nghiệmꢀcủaꢀnhânꢀvật.ꢀNghĩaꢀlàꢀvớiꢀtríꢀtưởngꢀtượngꢀcủaꢀmình,ꢀngười 
tiêuꢀdùngꢀđãꢀtrảiꢀquaꢀnhữngꢀtìnhꢀtiếtꢀtrongꢀcâuꢀchuyệnꢀtừꢀgócꢀđộꢀcủa 
nhânꢀvậtꢀmàꢀhọꢀg:nꢀkết:ꢀhọꢀb:tꢀđầuꢀnhậnꢀthấyꢀsựꢀtươngꢀđồngꢀgiữa 
nhữngꢀkhíaꢀcạnhꢀtínhꢀcáchꢀhọꢀvớiꢀtínhꢀcáchꢀmàꢀnhânꢀvậtꢀkh:cꢀhọa.’ 

Đắmꢀchìmꢀvàꢀđồngꢀcảm 

Sựꢀg:nꢀkếtꢀvớiꢀnhânꢀvậtꢀkhôngꢀphảiꢀlàꢀbiểuꢀhiệnꢀduyꢀnhấtꢀcủaꢀsự 
đ:mꢀchìm,ꢀdùꢀnóꢀlàꢀbiểuꢀhiệnꢀmạnhꢀnhất.ꢀThếꢀthìꢀnhữngꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀnàyꢀcònꢀgâyꢀtácꢀđộngꢀtheoꢀcáchꢀnàoꢀnữa?ꢀNếuꢀbạnꢀkhôngꢀg:nꢀkết 
mìnhꢀvớiꢀnhânꢀvậtꢀthìꢀsựꢀđồngꢀcảmꢀcóꢀlẽꢀlàꢀcấpꢀđộꢀcaoꢀnhấtꢀtiếpꢀtheo. 
Cóꢀnhiềuꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀdẫnꢀd:tꢀchúngꢀtaꢀquanꢀsátꢀmộtꢀnhânꢀvậtꢀvà 
chiaꢀsẻꢀnhữngꢀgìꢀnhânꢀvậtꢀđóꢀtrảiꢀnghiệmꢀmàꢀkhôngꢀcầnꢀchúngꢀtaꢀphải 
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nhấtꢀthiếtꢀg:nꢀkếtꢀmìnhꢀhayꢀmuốnꢀmìnhꢀ‘giống’ꢀnhânꢀvậtꢀđó. 

Ch;ngꢀhạnꢀtrườngꢀhợpꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmộtꢀcôngꢀtyꢀbảoꢀhiểmꢀcủa 
MỹꢀvớiꢀthôngꢀđiệpꢀGeico.comꢀdễꢀsửꢀdụngꢀđếnꢀmứcꢀ‘ngườiꢀtiềnꢀsửꢀcòn 
biếtꢀsửꢀdụng’.ꢀNhânꢀvậtꢀngườiꢀtiềnꢀsử,ꢀbấtꢀmãnꢀvớiꢀchuyệnꢀbịꢀxem 
thườngꢀtrongꢀloạtꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀGeico,ꢀlàꢀmộtꢀthànhꢀcôngꢀvangꢀdội 
trướcꢀcôngꢀchúngꢀvàoꢀnămꢀ9007,ꢀđếnꢀmứcꢀhãngꢀtruyềnꢀhìnhꢀABCꢀđã 
bậtꢀđ?nꢀxanhꢀsảnꢀxuấtꢀloạtꢀphimꢀ‘Ngườiꢀtiềnꢀsử’ꢀdựaꢀtrênꢀnhânꢀvậtꢀnày 
trongꢀquảngꢀcáoꢀGeico. 

Đồngꢀcảmꢀlàꢀsựꢀthấuꢀhiểuꢀsâuꢀs:cꢀcảmꢀgiácꢀvàꢀtrảiꢀnghiệmꢀcủaꢀmột 
nhânꢀvật.ꢀNghĩaꢀlàꢀchúngꢀtaꢀcóꢀcảmꢀtưởngꢀlàꢀmìnhꢀđangꢀtrảiꢀnghiệm 
nhữngꢀcảmꢀxúcꢀtươngꢀtựꢀnhưꢀnhânꢀvật,ꢀnhưngꢀkhôngꢀnhấtꢀthiếtꢀphải 
g:nꢀkếtꢀmìnhꢀvớiꢀnhânꢀvậtꢀđó.ꢀSựꢀg:nꢀkếtꢀlàꢀbướcꢀcuốiꢀcùng.ꢀĐóꢀlàꢀsự 
táiꢀhiệnꢀhìnhꢀảnhꢀhoànꢀchỉnhꢀhơn.ꢀKhiꢀmộtꢀngườiꢀg:nꢀkếtꢀmìnhꢀvới 
mộtꢀnhânꢀvật,ꢀhọꢀmuốnꢀmìnhꢀtrởꢀnênꢀgiốngꢀnhânꢀvậtꢀđóꢀhayꢀcảm 
nhậnꢀnhưꢀnhânꢀvậtꢀđó. 

Đắmꢀchìmꢀvàꢀhìnhꢀảnh 

Nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀdướiꢀhìnhꢀthứcꢀphimꢀng:nꢀthườngꢀkhông 
hướngꢀđếnꢀchúngꢀtaꢀnhưꢀnhữngꢀkhánꢀgiảꢀ‘vuꢀvơ’,ꢀmàꢀthườngꢀlôiꢀkéo 
chúngꢀtaꢀg:nꢀkếtꢀcóꢀýꢀthứcꢀbảnꢀthânꢀmìnhꢀvớiꢀnhânꢀvật.ꢀNgayꢀcảꢀkhi 
chúngꢀtaꢀkhôngꢀg:nꢀmìnhꢀvớiꢀnhânꢀvậtꢀnàoꢀthìꢀchúngꢀtaꢀcũngꢀcảm 
thấyꢀđượcꢀgiảiꢀtríꢀquaꢀsựꢀtươngꢀtácꢀgiữaꢀcácꢀnhânꢀvật.ꢀChúngꢀtaꢀkhông 
quanꢀsátꢀtừꢀgócꢀnhìnꢀcủaꢀkhánꢀgiảꢀbênꢀngoài,ꢀmàꢀtừꢀbênꢀtrongꢀnhân 
vật,ꢀhayꢀđâuꢀđóꢀgiữaꢀhaiꢀđiểmꢀđó.ꢀDùꢀởꢀđiểmꢀquanꢀsátꢀnào,ꢀtaꢀcũngꢀcó 
thểꢀhòaꢀmìnhꢀvàoꢀtrảiꢀnghiệmꢀcủaꢀnhânꢀvậtꢀvàꢀtiếpꢀthuꢀnhữngꢀliên 
tưởngꢀliênꢀquanꢀđếnꢀthươngꢀhiệu. 

Thôngꢀthườngꢀngườiꢀtaꢀkhôngꢀđưaꢀvàoꢀnhữngꢀtuyênꢀbốꢀthương 
hiệuꢀtrựcꢀtiếp.ꢀTrọngꢀtâmꢀchúꢀýꢀkhôngꢀđượcꢀđặtꢀvàoꢀnhữngꢀtuyênꢀbố 
nhưꢀthếꢀmàꢀđặtꢀvàoꢀnhữngꢀnhânꢀvậtꢀtrảiꢀnghiệmꢀthươngꢀhiệuꢀcùng 
nhữngꢀthuộcꢀtínhꢀcủaꢀnó.ꢀĐiểmꢀnàyꢀcựcꢀkỳꢀhữuꢀdụngꢀchoꢀnhữngꢀnhà 
quảngꢀcáoꢀtrongꢀnhữngꢀngànhꢀhàngꢀnhưꢀnướcꢀgiảiꢀkhátꢀch;ngꢀhạn, 
khiꢀrấtꢀkhóꢀđểꢀtuyênꢀbốꢀsựꢀkhácꢀnhauꢀgiữaꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀsựꢀkhác 
nhauꢀthườngꢀlàꢀvềꢀkhíaꢀcạnhꢀnhữngꢀliênꢀtưởngꢀ(víꢀdụ:ꢀKhíaꢀcạnhꢀCoke 
củaꢀcuộcꢀsốngꢀ–ꢀTheꢀCokeꢀsideꢀoCꢀliCe,ꢀChínhꢀhiệuꢀ–ꢀTheꢀrealꢀthing, 
Hươngꢀvịꢀcủaꢀthếꢀhệꢀmớiꢀ–ꢀTheꢀtasteꢀoCꢀtheꢀnewꢀgeneration,ꢀĐãꢀđến 
lúcꢀthayꢀđổiꢀ–ꢀTimeꢀCorꢀaꢀchange). 
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Cácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀnayꢀcóꢀthêmꢀlựaꢀchọnꢀmớiꢀđểꢀthayꢀthếꢀviệcꢀtạo 
raꢀnhữngꢀphimꢀng:nꢀđểꢀquảngꢀcáoꢀthươngꢀhiệu.ꢀNhưꢀđãꢀthấyꢀở 
Chươngꢀ6,ꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀlồngꢀghépꢀthươngꢀhiệuꢀvào 
nhữngꢀbộꢀphimꢀs=nꢀcóꢀ(ch;ngꢀhạnꢀloạtꢀphimꢀvềꢀAamesꢀBondꢀvớiꢀsự 
gópꢀmặtꢀcủaꢀnhiềuꢀthươngꢀhiệuꢀnhưꢀBMF,ꢀMotorola,ꢀMicrosoCt, 
OmegaꢀvàꢀBollinger).ꢀBấtꢀkểꢀmộtꢀbộꢀphimꢀtruyện,ꢀphimꢀtruyềnꢀhình 
hayꢀchươngꢀtrìnhꢀtruyềnꢀhìnhꢀthựcꢀtếꢀs=nꢀcóꢀnàoꢀcóꢀhìnhꢀảnhꢀnhất 
quánꢀvớiꢀhìnhꢀảnhꢀthươngꢀhiệuꢀđềuꢀcóꢀthểꢀlàꢀlựaꢀchọnꢀđượcꢀcácꢀnhà 
quảngꢀcáoꢀtrảꢀtiềnꢀchoꢀthươngꢀhiệuꢀmìnhꢀgópꢀmặt.ꢀThậmꢀchíꢀtrong 
trườngꢀhợpꢀkhôngꢀcóꢀchươngꢀtrìnhꢀnàoꢀphùꢀhợpꢀvớiꢀhìnhꢀảnhꢀthương 
hiệu,ꢀngườiꢀtaꢀcóꢀthểꢀthỏaꢀthuậnꢀđiềuꢀchỉnhꢀchươngꢀtrìnhꢀnàoꢀđóꢀtheo 
hướngꢀthêmꢀmộtꢀtuyếnꢀnhânꢀvậtꢀmớiꢀhayꢀthêmꢀmộtꢀcâuꢀchuyệnꢀphụ 
mới.ꢀHoặcꢀhọꢀcóꢀthểꢀtàiꢀtrợꢀsảnꢀxuấtꢀcảꢀmộtꢀchươngꢀtrìnhꢀmớiꢀhoàn 
toàn. 

Cảmꢀxúc 

Cũngꢀnhưꢀviệcꢀchúngꢀtaꢀtrảiꢀnghiệmꢀcuộcꢀsốngꢀbằngꢀcáchꢀquanꢀsát 
khuꢀlángꢀgiềngꢀquaꢀcửaꢀsổ,ꢀchúngꢀtaꢀcũngꢀcóꢀthểꢀtrảiꢀnghiệmꢀcuộc 
sốngꢀtheoꢀcáchꢀthựcꢀtếꢀảoꢀquaꢀ‘cửaꢀsổ’ꢀmànꢀhìnhꢀTV,ꢀYouTubeꢀhay 
<box.ꢀNhữngꢀ‘cửaꢀsổ’ꢀnàyꢀthườngꢀxuyênꢀcóꢀnhữngꢀnhânꢀvậtꢀtrải 
nghiệmꢀcuộcꢀsốngꢀvàꢀcảmꢀxúc.ꢀGiữaꢀnhữngꢀtínhꢀhuốngꢀđó,ꢀthương 
hiệuꢀđượcꢀquảngꢀcáoꢀsẽꢀđượcꢀtraoꢀvaiꢀchínhꢀhayꢀđóngꢀvaiꢀtròꢀmộtꢀđạo 
cụꢀchínhꢀtrongꢀphim. 

Nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthếꢀnàyꢀthườngꢀtậnꢀdụngꢀhếtꢀmọiꢀkênh 
thôngꢀtin,ꢀtừꢀhìnhꢀảnhꢀđếnꢀâmꢀnhạcꢀhayꢀcảꢀnhữngꢀkhíaꢀcạnhꢀliên 
tưởng.ꢀChúngꢀkhaiꢀthácꢀnhữngꢀliênꢀtưởngꢀs=nꢀcóꢀtrongꢀđầuꢀchúngꢀta 
khiꢀngheꢀđếnꢀnhữngꢀkhíaꢀcạnhꢀnhư: 

ướcꢀmuốnꢀcáꢀnhânꢀ(tìmꢀniềmꢀvui,ꢀđượcꢀxãꢀhộiꢀcôngꢀnhận,ꢀthànhꢀđạt,ꢀsự 
vượtꢀtrội,ꢀsứcꢀmạnh); 
cảmꢀgiácꢀthuộcꢀvềꢀmộtꢀcáiꢀgìꢀđóꢀ(cảmꢀgiácꢀđượcꢀchấpꢀnhận); 
sựꢀquanꢀtâm,ꢀnhữngꢀgiáꢀtrịꢀnhânꢀv0nꢀ(nghĩꢀtốtꢀvàꢀtrânꢀtrọngꢀngườiꢀkhác)* 

Nóiꢀcáchꢀkhác,ꢀchúngꢀkhaiꢀthácꢀnhữngꢀcảmꢀxúcꢀvàꢀhamꢀmuốnꢀmà 
chúngꢀtaꢀđãꢀvàꢀđangꢀtrảiꢀqua. 

Nếuꢀnhưꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀg:nꢀmộtꢀthôngꢀtinꢀvớiꢀmộtꢀthươngꢀhiệu 
(víꢀdụꢀnhư,ꢀsựꢀanꢀtoànꢀvàꢀVolvo)ꢀthìꢀtươngꢀtựꢀnhưꢀthế,ꢀnóꢀcũngꢀcóꢀthể 
g:nꢀmộtꢀcảmꢀxúcꢀvớiꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀ(víꢀdụꢀnhư,ꢀsựꢀhàoꢀhứngꢀvà 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 

127 

  

  

MazdaꢀMiataꢀM<5).ꢀNếuꢀbạnꢀquanꢀtâmꢀđếnꢀsựꢀanꢀtoàn,ꢀVolvoꢀchínhꢀlà 
biểuꢀtượng.ꢀNếuꢀbạnꢀthíchꢀniềmꢀvuiꢀhayꢀnhữngꢀgiờꢀphútꢀhàoꢀhứngꢀthì 
cáiꢀ‘vrừmꢀvrừm’ꢀcủaꢀMazdaꢀMiataꢀM<5ꢀlạiꢀcóꢀhìnhꢀảnhꢀphùꢀhợpꢀhơn. 

Sựꢀg:nꢀkếtꢀthươngꢀhiệuꢀvớiꢀmộtꢀcảmꢀxúcꢀquaꢀcáchꢀnhânꢀvậtꢀtrong 
quảngꢀcáoꢀtrảiꢀnghiệmꢀcuộcꢀsốngꢀvàꢀcảmꢀxúcꢀđóꢀgiúpꢀlàmꢀtăngꢀsựꢀphù 
hợpꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀtrongꢀlòngꢀchúngꢀta.ꢀNóꢀkếtꢀnốiꢀthươngꢀhiệu 
vớiꢀmộtꢀcảmꢀxúcꢀs=nꢀcó.ꢀĐóꢀcóꢀthểꢀlàꢀmộtꢀcảmꢀxúcꢀngầmꢀtrongꢀtâmꢀtrí, 
hayꢀlàꢀmộtꢀcảmꢀxúcꢀnổiꢀtrộiꢀmàꢀchưaꢀđượcꢀg:nꢀvớiꢀthươngꢀhiệuꢀđó. 
Thươngꢀhiệuꢀthuꢀthậpꢀchoꢀmìnhꢀnhữngꢀliênꢀtưởng.ꢀCàngꢀthuꢀthập 
nhiềuꢀliênꢀtưởng,ꢀnóꢀcàngꢀdễꢀtrởꢀthànhꢀmộtꢀbiểuꢀtượngꢀ–ꢀbiểuꢀtượng 
thểꢀhiệnꢀmộtꢀcảmꢀxúcꢀvàꢀsẽꢀkhơiꢀlênꢀphảnꢀứngꢀcảmꢀxúcꢀđóꢀtrong 
nhữngꢀaiꢀtiếpꢀxúcꢀvớiꢀnó.ꢀThayꢀvìꢀđượcꢀg:nꢀkếtꢀvớiꢀmộtꢀthôngꢀtin, 
thươngꢀhiệuꢀcóꢀthểꢀđượcꢀg:nꢀkếtꢀvớiꢀmộtꢀcảmꢀxúcꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀchúng 
ta.ꢀCảmꢀxúcꢀđóꢀcóꢀthểꢀlà: 

mộtꢀcảmꢀxúcꢀtíchꢀcựcꢀchungꢀchungꢀ(víꢀd-:ꢀ7okeꢀ+ꢀ/ộtꢀcảmꢀgiácꢀkhông 
aiꢀsánhꢀnổiꢀ+ꢀYouꢀcan2tꢀbeatꢀtheꢀfeeling;ꢀToyotaꢀ+ꢀỒ,ꢀthậtꢀtuyệtꢀvờiꢀ+ꢀOh, 
6hatꢀaꢀfeeling;ꢀYomostꢀ+ꢀ/ộtꢀcảmꢀgiácꢀrấtꢀYomost)* 
mộtꢀcảmꢀgiácꢀc-ꢀthể,ꢀchẳngꢀhạnꢀnhưꢀsựꢀquanꢀtâmꢀ(Prudentialꢀ+ꢀLuôn 
luônꢀlắngꢀnghe,ꢀluônꢀluônꢀthấuꢀhiểu),ꢀniềmꢀvuiꢀ(Vinaphoneꢀ+ꢀThêmꢀbạn, 
thêmꢀvui),ꢀsựꢀthànhꢀđạtꢀ(Numerꢀ1ꢀ+ꢀ3hôngꢀgìꢀlàꢀkhôngꢀthể),ꢀsứcꢀmạnh 
(SharkꢀSY/ꢀ+ꢀUyꢀdũng,ꢀhùngꢀanh),ꢀsựꢀtựꢀthưởngꢀ(3it3atꢀ+ꢀPhútꢀgiây 

ngh1ꢀngơi,ꢀphútꢀgiâyꢀ3it3atꢀ+ꢀ5aveꢀaꢀbreak,ꢀhaveꢀaꢀ3it3at)*ꢀ[12]ꢀ 
Gócꢀnhìnꢀcủaꢀngườiꢀxem 

Cácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀvẫnꢀhiệuꢀquảꢀmàꢀkhôngꢀcầnꢀphải 
tạoꢀraꢀsựꢀg:nꢀkếtꢀhayꢀkhơiꢀgợiꢀsựꢀđồngꢀcảmꢀvớiꢀnhânꢀvật,ꢀtrong 
trườngꢀhợpꢀđó,ꢀnóꢀthườngꢀchúꢀtrọngꢀinꢀdấuꢀtuyênꢀbốꢀhayꢀliên 
tưởngꢀvềꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxem.ꢀNhữngꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀmangꢀtínhꢀgiảiꢀtríꢀcaoꢀthườngꢀdễꢀmờiꢀgọiꢀchúngꢀtaꢀbướcꢀvào 
thếꢀgiớiꢀphimꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀtrảiꢀquaꢀnhữngꢀsựꢀkiệnꢀtrongꢀthế 
giớiꢀđó,ꢀcảꢀởꢀgócꢀđộꢀngườiꢀthamꢀgiaꢀhayꢀchỉꢀlàꢀngườiꢀquanꢀsát. 

Nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀkhácꢀnhauꢀvềꢀmứcꢀđộꢀmờiꢀgọi 
ngườiꢀxemꢀbướcꢀvàoꢀthếꢀgiớiꢀquảngꢀcáoꢀđó,ꢀvàoꢀvaiꢀtròꢀ‘người 
thamꢀgia’ꢀhayꢀchỉꢀlàꢀ‘ngườiꢀquanꢀsát’.ꢀViệcꢀchúngꢀtaꢀtiếpꢀnhậnꢀvai 
tròꢀnàoꢀsẽꢀảnhꢀhưởngđếnꢀcáchꢀchúngꢀtaꢀtưꢀduyꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
vàꢀnhữngꢀchiꢀtiếtꢀnàoꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀnhớ. 

Điềuꢀđóꢀcóꢀnghĩaꢀlàꢀkhiꢀphânꢀtíchꢀbấtꢀkỳꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnào, 
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chúngꢀtaꢀcầnꢀđặtꢀcâuꢀhỏi:ꢀNgườiꢀxemꢀđượcꢀđặtꢀvàoꢀvaiꢀtròꢀgì? 
Nhàꢀquảngꢀcáoꢀmuốnꢀngườiꢀxemꢀg:nꢀkếtꢀmìnhꢀvớiꢀnhânꢀvật 
nào?ꢀHayꢀđồngꢀcảmꢀvớiꢀnhânꢀvậtꢀnào?ꢀCóꢀnhữngꢀkhíaꢀcạnhꢀvề 
mặtꢀcấuꢀtrúcꢀquảngꢀcáoꢀnàoꢀgiúpꢀgiaꢀtăngꢀhayꢀhạnꢀchếꢀsựꢀg:nꢀkết 
không?ꢀ(víꢀdụꢀgiọngꢀđọcꢀxuyênꢀsuốtꢀcóꢀthểꢀlàꢀmộtꢀnhânꢀtốꢀlàm 
giảmꢀsựꢀg:nꢀkết.ꢀCóꢀnhiềuꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtheoꢀhìnhꢀthứcꢀphim 
ng:nꢀdùngꢀgiọngꢀđọcꢀsuốtꢀphimꢀđểꢀkểꢀsuyꢀnghĩꢀvàꢀcảmꢀxúcꢀcủa 
nhânꢀvật.ꢀĐiềuꢀnàyꢀthườngꢀcảnꢀngănꢀsựꢀphátꢀtriểnꢀcủaꢀsựꢀđồng 
cảmꢀbằngꢀcáchꢀtạoꢀkhoảngꢀcáchꢀgiữaꢀngườiꢀxemꢀvàꢀnhânꢀvật, 
nhưꢀthểꢀchúngꢀtaꢀtheoꢀdõiꢀcâuꢀchuyệnꢀtừꢀngôiꢀthứꢀba,ꢀthayꢀvì 
ngôiꢀthứꢀnhất). 

Đắmꢀchìmꢀvìꢀquánꢀtínhꢀcủaꢀsựꢀtậpꢀtrung 

(attentionalꢀinertia) 

Nhữngꢀnghiênꢀcứuꢀquanꢀtr:cꢀvềꢀviệcꢀtrẻꢀemꢀxemꢀTVꢀchoꢀthấy 
trongꢀhầuꢀhếtꢀthờiꢀgian,ꢀchúngꢀch;ngꢀthựcꢀsựꢀđểꢀýꢀđếnꢀmàn 
hình.ꢀTheoꢀmộtꢀnghiênꢀcứuꢀthìꢀ54%ꢀnhữngꢀlầnꢀchúngꢀnhìnꢀmàn 
hình,ꢀthờiꢀgianꢀnhìnꢀlàꢀkhôngꢀtớiꢀ@ꢀgiây.ꢀTuyꢀnhiênꢀkhiꢀnhìn 
đượcꢀhơnꢀ15ꢀgiâyꢀthìꢀđứaꢀtrẻꢀthườngꢀcóꢀxuꢀhướngꢀ‘tậpꢀtrung’ 
tăngꢀdầnꢀvàoꢀchươngꢀtrìnhꢀđó.ꢀSauꢀkhoảngꢀ10ꢀgiây,ꢀcácꢀnhà 
nghiênꢀcứuꢀthườngꢀthấyꢀcơꢀthểꢀđứaꢀtrẻꢀthảꢀlỏng,ꢀđầuꢀchúiꢀvề 
phíaꢀtrướcꢀvàꢀmiệngꢀháꢀra. 

Hiệnꢀtượngꢀnàyꢀđượcꢀgọiꢀlàꢀ‘quánꢀtínhꢀcủaꢀsựꢀtậpꢀtrung’, 
nhưngꢀítꢀnhấtꢀcóꢀmộtꢀtácꢀgiảꢀsáchꢀđãꢀg:nꢀhiệnꢀtượngꢀnàyꢀvới 
‘ đặcꢀtínhꢀgầnꢀnhưꢀthôiꢀmiênꢀcủaꢀviệcꢀxemꢀTV’.ꢀHiệnꢀtượngꢀ‘quán 
tínhꢀcủaꢀsựꢀtậpꢀtrung’ꢀkhôngꢀchỉꢀgiớiꢀhạnꢀởꢀtrẻꢀcon.ꢀHiệnꢀtượng 
nàyꢀcũngꢀtừngꢀđượcꢀkhảoꢀchứngꢀởꢀngườiꢀtrưởngꢀthành. 

TV‚ꢀsựꢀthôiꢀmiênꢀvàꢀthựcꢀtế 

CâuꢀnóiꢀtríchꢀdẫnꢀcủaꢀRobertꢀPirsigꢀởꢀđầuꢀchươngꢀnàyꢀđãꢀví 
vonꢀviệcꢀxemꢀTVꢀnhưꢀmộtꢀhìnhꢀthứcꢀthôiꢀmiênꢀnh>.ꢀTVꢀvàꢀsự 
thôiꢀmiênꢀquảꢀthựcꢀcóꢀnhữngꢀđiểmꢀtươngꢀđồngꢀđếnꢀlạꢀkỳ. 

Mộtꢀquanꢀniệmꢀphổꢀbiếnꢀvềꢀsựꢀthôiꢀmiênꢀlàꢀngườiꢀtaꢀthường 
khôngꢀnhậnꢀbiếtꢀmìnhꢀlàmꢀgìꢀkhiꢀđangꢀbịꢀthôiꢀmiên;ꢀhọꢀbuộc 
phảiꢀlàmꢀnhữngꢀgìꢀđượcꢀsaiꢀkhiến;ꢀvàꢀvềꢀsau,ꢀhọꢀkhôngꢀnhớꢀgìꢀvề 
chuyệnꢀbịꢀthôiꢀmiênꢀcả.ꢀThựcꢀtếꢀhoànꢀtoànꢀkhác. 
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Trướcꢀhết,ꢀngườiꢀtaꢀcóꢀnhớꢀnhữngꢀgìꢀxảyꢀraꢀvớiꢀhọꢀtrongꢀlúc 
họꢀbịꢀthôiꢀmiênꢀvàꢀhọꢀluônꢀnhậnꢀthứcꢀđượcꢀđiềuꢀđó.ꢀChỉꢀkhiꢀhọ 
đượcꢀngườiꢀthôiꢀmiênꢀraꢀlệnhꢀquênꢀhếtꢀmọiꢀthứꢀthìꢀhọꢀmới 
khôngꢀthểꢀnhớꢀđượcꢀtrảiꢀnghiệmꢀđó. 

Cóꢀthểꢀbạnꢀsẽꢀđặtꢀcâuꢀhỏi,ꢀnếuꢀhọꢀbiếtꢀchuyệnꢀgìꢀđangꢀxảyꢀra, 
tạiꢀsaoꢀhọꢀlạiꢀlàmꢀtheoꢀlệnh?ꢀĐâyꢀlàꢀmộtꢀcâuꢀhỏiꢀlýꢀthú.ꢀHầuꢀhết 
nhữngꢀngườiꢀtừngꢀbịꢀthôiꢀmiênꢀđềuꢀchoꢀbiếtꢀlàꢀhọꢀluônꢀnghĩ 
mìnhꢀcóꢀthểꢀphớtꢀlờꢀmệnhꢀlệnhꢀngườiꢀthôiꢀmiên,ꢀnhưngꢀrốtꢀcuộc 
lạiꢀkhôngꢀthể.ꢀNóiꢀcáchꢀkhác,ꢀhọꢀkhôngꢀcảmꢀthấyꢀmìnhꢀbịꢀb:t 
buộcꢀphảiꢀtheoꢀlệnh. 

Tuyꢀnhiên,ꢀđiềuꢀnàyꢀlạiꢀdẫnꢀtớiꢀcâuꢀhỏiꢀkếꢀtiếpꢀ–ꢀThếꢀtạiꢀsao 

họꢀlạiꢀlàmꢀtheoꢀlệnh?ꢀHầuꢀhếtꢀnhữngꢀđốiꢀtượngꢀbịꢀthôiꢀmiênꢀsẽ 
trảꢀlờiꢀvìꢀhọꢀcảmꢀthấyꢀmuốnꢀthếꢀ–ꢀrằngꢀhọꢀcóꢀthểꢀlàmꢀkhácꢀmệnh 
lệnhꢀnếuꢀmuốn,ꢀnhưngꢀhọꢀlạiꢀkhôngꢀmuốnꢀvậy.ꢀĐiềuꢀnàyꢀkhông 
khácꢀgìꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀtựꢀhỏiꢀmìnhꢀvìꢀsao 
lạiꢀxemꢀTVꢀsuốtꢀmấyꢀtiếng.ꢀVìꢀchúngꢀtaꢀmuốnꢀthế.ꢀChúngꢀtaꢀcó 
thểꢀt:tꢀTVꢀvàꢀtrởꢀvềꢀthựcꢀtạiꢀbấtꢀcứꢀlúcꢀnào.ꢀTaꢀcoiꢀTVꢀvìꢀtaꢀmuốn 
thế,ꢀvìꢀtaꢀcảmꢀthấyꢀmuốn.ꢀTươngꢀtựꢀnhưꢀmộtꢀngườiꢀbịꢀthôi 
miên. 

Mẩuꢀquảngꢀcáoꢀcàngꢀthuꢀhútꢀngườiꢀxemꢀbaoꢀnhiêuꢀ(nghĩaꢀlà 

làmꢀchoꢀtrảiꢀnghiệmꢀgiánꢀtiếpꢀtrongꢀnhấtꢀthờiꢀthúꢀvịꢀhơn,ꢀthu 
hútꢀhơn,ꢀchìmꢀđ:mꢀhơnꢀnhữngꢀgìꢀđangꢀxảyꢀraꢀxungꢀquanh)ꢀthì 
nóꢀcàngꢀhiệuꢀquảꢀbấyꢀnhiêu.ꢀMẩuꢀquảngꢀcáoꢀtuyệtꢀvờiꢀnhất 
thườngꢀkhiếnꢀkhánꢀgiảꢀkhôngꢀnhớꢀrằngꢀmìnhꢀchỉꢀlàꢀkhánꢀgiả. 

Chiếnꢀthuậtꢀgiaꢀtăngꢀcảmꢀgiácꢀđắmꢀchìm 

Sựꢀđ:mꢀchìmꢀvàꢀsựꢀg:nꢀkếtꢀlàꢀnhữngꢀkháiꢀniệmꢀcóꢀmứcꢀđộ. 
Sựꢀkhácꢀbiệtꢀgiữaꢀviệcꢀđọcꢀmộtꢀcâuꢀchuyệnꢀviếtꢀởꢀngôiꢀthứꢀnhất 
vàꢀmộtꢀcâuꢀchuyệnꢀviếtꢀởꢀngôiꢀthứꢀbaꢀlàꢀởꢀchỗ,ꢀviệcꢀđọcꢀtruyệnꢀở 
ngôiꢀthứꢀnhấtꢀgiốngꢀnhưꢀngheꢀmộtꢀngườiꢀtườngꢀthuậtꢀtrải 
nghiệmꢀcủaꢀchínhꢀmình,ꢀcònꢀđọcꢀtruyệnꢀởꢀngôiꢀthứꢀbaꢀthìꢀgiống 
nhưꢀngheꢀmộtꢀngườiꢀkểꢀtrảiꢀnghiệmꢀcủaꢀngườiꢀkhác.ꢀChúngꢀta 
dễꢀcảmꢀnhậnꢀmọiꢀhànhꢀđộngꢀhơnꢀnhờꢀđặtꢀmìnhꢀvàoꢀvịꢀtríꢀngôi 
thứꢀnhất.ꢀSựꢀkhácꢀbiệtꢀlàꢀmứcꢀđộꢀchúngꢀtaꢀđượcꢀnh:cꢀnhởꢀvề 
bảnꢀthânꢀmìnhꢀvàꢀthựcꢀtạiꢀmìnhꢀđangꢀsống. 

Điểmꢀnàyꢀcóꢀtươngꢀquanꢀđếnꢀkháiꢀniệmꢀthựcꢀtếꢀảo.ꢀBằng 
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cáchꢀgiảmꢀnhậnꢀthứcꢀvềꢀnhữngꢀtácꢀnhânꢀkíchꢀthíchꢀxungꢀquanh, 
trừꢀnhữngꢀtácꢀnhânꢀđếnꢀtừꢀmànꢀhìnhꢀviꢀtính,ꢀTVꢀhayꢀsách,ꢀchúng 
taꢀsẽꢀtăngꢀ‘tínhꢀthựcꢀtế’ꢀcủaꢀtrảiꢀnghiệmꢀgiánꢀtiếpꢀvàꢀgiảmꢀtính 
‘ ảo’ꢀcủaꢀnó.ꢀĐiềuꢀnàyꢀcũngꢀtươngꢀtựꢀnhưꢀsựꢀkhácꢀnhauꢀgiữaꢀviệc 
ngheꢀnhạcꢀbằngꢀtaiꢀngheꢀvàꢀngheꢀbằngꢀloaꢀngoài.ꢀVớiꢀtaiꢀnghe, 
chúngꢀtaꢀcảmꢀthấyꢀmìnhꢀ‘đ:mꢀchìm’ꢀhơnꢀvàoꢀthếꢀgiớiꢀâmꢀnhạc. 

Quảngꢀcáoꢀkếtꢀhợpꢀtròꢀchơiꢀ(Advergaming) 

Nhữngꢀthiếtꢀbịꢀnhưꢀ<box,ꢀFiiꢀvàꢀPlayStationꢀcònꢀmangꢀlại 
cảmꢀgiácꢀđ:mꢀchìmꢀtrọnꢀv>nꢀhơnꢀvìꢀchúngꢀcũngꢀnhưꢀ‘taiꢀnghe’, 
nhưngꢀđốiꢀvớiꢀcảꢀtaiꢀvàꢀm:t. 

Trảiꢀnghiệmꢀthựcꢀtếꢀảoꢀcàngꢀtrọnꢀv>nꢀthìꢀchúngꢀtaꢀcàngꢀdễ 
tạmꢀthờiꢀrờiꢀbỏꢀthựcꢀtạiꢀcủaꢀmìnhꢀvàꢀđ:mꢀchìmꢀvàoꢀthếꢀgiới 
khác.ꢀKếtꢀquảꢀlàꢀngàyꢀcàngꢀcóꢀnhiềuꢀquảngꢀcáoꢀtrởꢀthànhꢀmột 
phầnꢀcủaꢀtrảiꢀnghiệmꢀthế-giới-khácꢀđó,ꢀquaꢀnhữngꢀtròꢀchơiꢀđiện 
tửꢀcóꢀcốtꢀtruyện.ꢀPhươngꢀthứcꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtríꢀcũngꢀđã 
mởꢀrộngꢀsangꢀhìnhꢀthứcꢀquảngꢀcáoꢀkếtꢀhợpꢀtròꢀchơi,ꢀđểꢀkhi 
chúngꢀtaꢀchơiꢀtròꢀGrandꢀTheftꢀAutoꢀthìꢀtrảiꢀnghiệmꢀthếꢀgiớiꢀảo 
đóꢀchoꢀchúngꢀtaꢀtiếpꢀxúcꢀvớiꢀnhiềuꢀthươngꢀhiệuꢀ(ch;ngꢀhạn 
Mercedes).ꢀHìnhꢀthứcꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtríꢀnàyꢀngàyꢀcàng 
trởꢀthànhꢀmộtꢀphầnꢀlớnꢀcủaꢀthếꢀgiớiꢀtròꢀchơiꢀvàꢀngàyꢀcàngꢀxóa 
nhòaꢀsựꢀkhácꢀnhauꢀgiữaꢀchươngꢀtrìnhꢀgiảiꢀtríꢀvàꢀquảngꢀcáo.ꢀCác 
nhàꢀlàmꢀluậtꢀđangꢀ‘m:tꢀnh:mꢀm:tꢀmở’ꢀđểꢀhìnhꢀthứcꢀđưaꢀsản 
phẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtríꢀdẫnꢀchúngꢀtaꢀ‘trượtꢀdốc’.ꢀVậyꢀđóꢀlàꢀDốcꢀgì?ꢀBạn 
hãyꢀthửꢀchơiꢀtròꢀGirstꢀPersonꢀShootersꢀvàꢀđừngꢀngạcꢀnhiênꢀkhi 
thấyꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀvũꢀkhíꢀ(víꢀdụꢀMauserꢀC96)ꢀnhư 
mộtꢀphầnꢀcủaꢀtrảiꢀnghiệm,ꢀdướiꢀhìnhꢀthứcꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvào 
giảiꢀtrí.ꢀNhữngꢀcâuꢀchuyệnꢀtrongꢀtròꢀchơiꢀchínhꢀlàꢀtháiꢀcựcꢀcủa 
việcꢀ‘rũꢀbỏ’ꢀthựcꢀtạiꢀmìnhꢀđangꢀsốngꢀvàꢀđ:mꢀchìmꢀvàoꢀmộtꢀthực 
tạiꢀảoꢀdoꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀkhốngꢀchế. 

Tómꢀtắt 

KhiꢀxemꢀTV,ꢀngồiꢀtrongꢀrạpꢀchiếuꢀbóng,ꢀhayꢀtrướcꢀmànꢀhình 
viꢀtính,ꢀchúngꢀtaꢀđangꢀtừꢀmộtꢀthựcꢀtạiꢀmàꢀquanꢀsátꢀmộtꢀthựcꢀtại 
khácꢀquaꢀmộtꢀbứcꢀtườngꢀảoꢀtrongꢀsuốt.ꢀCũngꢀnhưꢀviệcꢀchúngꢀta 
trảiꢀnghiệmꢀcuộcꢀsốngꢀbằngꢀcáchꢀquanꢀsátꢀkhuꢀlángꢀgiềngꢀqua 
cửaꢀsổ,ꢀchúngꢀtaꢀcũngꢀcóꢀthểꢀtrảiꢀnghiệmꢀcuộcꢀsốngꢀtheoꢀcách 
thựcꢀtếꢀảoꢀquaꢀ‘cửaꢀsổ’ꢀmànꢀhìnhꢀTV,ꢀYouTubeꢀhayꢀPlayStation. 
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Cácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthườngꢀcóꢀcảnhꢀcácꢀnhânꢀvậtꢀtrongꢀ‘đờiꢀsống 
thực’ꢀvàꢀnhữngꢀtìnhꢀhuốngꢀđầyꢀcảmꢀxúc.ꢀTrongꢀtìnhꢀhuốngꢀnày, 
thươngꢀhiệuꢀđượcꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀphânꢀvàoꢀvaiꢀchínhꢀhayꢀlà 
đạoꢀcụꢀchínhꢀtrongꢀcảnhꢀphim. 

Nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvớiꢀhìnhꢀthứcꢀphimꢀng:nꢀthườngꢀgây 
tácꢀđộngꢀbằngꢀcáchꢀnh>ꢀnhàngꢀđưaꢀchúngꢀtaꢀvàoꢀcâuꢀchuyện, 
thayꢀvìꢀtrựcꢀtiếpꢀnóiꢀchuyệnꢀvớiꢀkhánꢀgiảꢀđangꢀngồiꢀtrướcꢀTVꢀhay 
mànꢀhìnhꢀviꢀtính.ꢀChúngꢀtaꢀcóꢀcơꢀhộiꢀ‘thửꢀđóngꢀvai’ꢀnhiềuꢀngười 
khác.ꢀSựꢀg:nꢀkếtꢀvớiꢀmộtꢀnhânꢀvậtꢀtrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthể 
thiếtꢀlậpꢀnhữngꢀliênꢀtưởngꢀhayꢀmốiꢀliênꢀkếtꢀlâuꢀdàiꢀgiữaꢀtrải 
nghiệmꢀtrongꢀphimꢀvàꢀchínhꢀthươngꢀhiệuꢀđó.ꢀCóꢀnhiềuꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀdẫnꢀd:tꢀchúngꢀtaꢀquanꢀsátꢀmộtꢀnhânꢀvậtꢀvàꢀchiaꢀsẻ 
nhữngꢀgìꢀnhânꢀvậtꢀđóꢀtrảiꢀnghiệmꢀmàꢀkhôngꢀcầnꢀchúngꢀtaꢀphải 
nhấtꢀthiếtꢀg:nꢀkếtꢀmìnhꢀhayꢀmuốnꢀmìnhꢀ‘giống’ꢀnhânꢀvậtꢀđó.ꢀThế 
giớiꢀtưởngꢀtượngꢀcóꢀthểꢀkhôngꢀcóꢀthật,ꢀnhưngꢀchúngꢀtaꢀvẫnꢀcó 
thểꢀhọcꢀđượcꢀđiềuꢀgìꢀđóꢀtừꢀnó,ꢀđiềuꢀnàyꢀthấyꢀrõꢀquaꢀcácꢀchương 
trìnhꢀnhưꢀCSIꢀ,ꢀSesameꢀStreetꢀhayꢀTheꢀSimpsonsꢀ. 

Cácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkhácꢀnhauꢀvềꢀmứcꢀđộꢀmờiꢀgọiꢀngười 
xemꢀbướcꢀvàoꢀthếꢀgiớiꢀquảngꢀcáoꢀđó,ꢀvàoꢀvaiꢀtròꢀ‘ngườiꢀtham 
gia’ꢀhayꢀchỉꢀlàꢀ‘ngườiꢀquanꢀsát’.ꢀViệcꢀchúngꢀtaꢀtiếpꢀnhậnꢀvaiꢀtrò 
nàoꢀsẽꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀcáchꢀchúngꢀtaꢀtưꢀduyꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvà 
nhữngꢀchiꢀtiếtꢀnàoꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀnhớ.ꢀĐiểmꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀnhớ 
làꢀsựꢀliênꢀtưởngꢀgiữaꢀthươngꢀhiệuꢀđượcꢀquảngꢀcáoꢀđếnꢀmột 
thôngꢀtinꢀhayꢀmộtꢀcảmꢀxúc.ꢀMẩuꢀquảngꢀcáoꢀcàngꢀthuꢀhútꢀngười 
xemꢀbaoꢀnhiêuꢀ–ꢀnghĩaꢀlàꢀlàmꢀchoꢀtrảiꢀnghiệmꢀgiánꢀtiếpꢀtrong 
nhấtꢀthờiꢀthúꢀvịꢀhơn,ꢀthuꢀhútꢀhơn,ꢀchìmꢀđ:mꢀhơnꢀnhữngꢀgìꢀđang 
xảyꢀraꢀxungꢀquanhꢀ–ꢀthìꢀchúngꢀtaꢀcàngꢀ‘cảm’ꢀcáiꢀtrảiꢀnghiệmꢀđó, 
thayꢀvìꢀchỉꢀxemꢀbằngꢀm:t. 

Inꢀdấuꢀmộtꢀtuyênꢀbốꢀhayꢀliênꢀtưởngꢀthươngꢀhiệuꢀvàoꢀtâmꢀtrí 
chúngꢀtaꢀbằngꢀcáchꢀnàyꢀkhôngꢀnhấtꢀthiếtꢀhàmꢀnghĩaꢀchúngꢀtaꢀtin 
vàoꢀtuyênꢀbốꢀhayꢀliênꢀtưởngꢀđó.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀghiꢀnhớ 
sựꢀkhácꢀbiệtꢀgiữaꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀnhớꢀtênꢀthươngꢀhiệuꢀđược 
kh:cꢀhọaꢀlàꢀtốtꢀnhất,ꢀanꢀtoànꢀnhấtꢀhayꢀhàoꢀhứngꢀnhất.ꢀĐâyꢀchính 
làꢀnhữngꢀ‘chiếcꢀlôngꢀvũ’ꢀgiúpꢀđẩyꢀcánꢀcânꢀnghiêngꢀvềꢀmộtꢀphía 
trongꢀtrườngꢀhợpꢀcácꢀnhânꢀtốꢀkhácꢀtươngꢀđồngꢀ–ꢀdùꢀrằngꢀnó 
đơnꢀthuầnꢀchỉꢀlàmꢀchúngꢀtaꢀsuyꢀnghĩꢀ‘liệuꢀtuyênꢀbốꢀhayꢀliên 
tưởngꢀđóꢀcóꢀđúngꢀhayꢀkhông’. 
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[12]ꢀ. 
ꢀLưuꢀýꢀngườiꢀdịch:ꢀNgườiꢀdịchꢀtạmꢀViệtꢀhóaꢀnhữngꢀvíꢀdụ 

quáꢀÂuꢀMỹꢀđểꢀngườiꢀđọcꢀcóꢀthểꢀdễꢀhìnhꢀdungꢀhơn. 
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9 ꢀꢀ 
THÔNGꢀĐIỆP,ꢀLỜIꢀNHẮCꢀNHỞꢀ 
VÀꢀSỰꢀTƯỞNGꢀTHƯỞNG:ꢀ 

QUẢNGꢀCÁOꢀ‘NÓIꢀCHUYỆN’ꢀ 
VỚIꢀCHÚNGꢀTAꢀNHƯꢀTHẾꢀNÀO 

Trongꢀchươngꢀnày,ꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀcùngꢀbướcꢀvàoꢀthếꢀgiớiꢀbíꢀẩnꢀcủaꢀbộꢀphậnꢀsáng 

tạoꢀtrongꢀcácꢀcôngꢀtyꢀquảngꢀcáo,ꢀnơiꢀmàꢀnghệꢀthuậtꢀsángꢀtạoꢀtrướcꢀgiờꢀvẫnꢀtùy 

thuộcꢀvàoꢀtrựcꢀgiác,ꢀthayꢀvìꢀđượcꢀmãꢀhóaꢀthànhꢀnhữngꢀnguyênꢀlýꢀmangꢀtínhꢀcông 

thức.ꢀCáchꢀthứcꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ‘nóiꢀchuyện’ꢀvớiꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀchỉꢀảnh 

hưởngꢀđếnꢀcáchꢀquảngꢀcáoꢀgâyꢀtácꢀđộng,ꢀmàꢀcònꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀchuyệnꢀquảngꢀcáo 

đóꢀcóꢀmangꢀlạiꢀtácꢀđộngꢀhayꢀkhôngꢀ.ꢀCôngꢀviệcꢀcủaꢀđộiꢀngũꢀsángꢀtạoꢀlàꢀthiếtꢀkếꢀvà 

tạoꢀraꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáo;ꢀnhânꢀviênꢀsángꢀtạoꢀgiỏiꢀthườngꢀđượcꢀtrảꢀlươngꢀrất 
caoꢀchoꢀtrựcꢀgiácꢀcủaꢀhọꢀvềꢀviệcꢀthếꢀnàoꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀhiệuꢀquả.ꢀNhiệmꢀvụꢀcủaꢀhọꢀlà 

tạoꢀraꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀchỉꢀthúꢀvịꢀvàꢀthuꢀhútꢀsựꢀchúꢀý,ꢀmàꢀcònꢀcóꢀthể 

ảnhꢀhưởngꢀđếnꢀsựꢀlựaꢀchọnꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀvàꢀkhiếnꢀtaꢀcảmꢀthấyꢀấmꢀáp, 
gầnꢀgũiꢀvớiꢀthươngꢀhiệu,ꢀthayꢀvìꢀđẩyꢀchúngꢀtaꢀxaꢀlánhꢀthươngꢀhiệuꢀđó. 

Việcꢀnghiênꢀcứuꢀđâuꢀlàꢀnhữngꢀthànhꢀtốꢀtạoꢀnênꢀthànhꢀcôngꢀvềꢀmặt 
sángꢀtạoꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀmộtꢀngànhꢀkhoaꢀhọcꢀcònꢀrấtꢀnonꢀtrẻ.ꢀTrong 
quáꢀkhứ,ꢀnhữngꢀnhàꢀnghiênꢀcứuꢀvàꢀnhàꢀtâmꢀlýꢀhọcꢀnàoꢀđặtꢀchânꢀvào 
lãnhꢀđịaꢀcủaꢀbộꢀphậnꢀsángꢀtạoꢀđãꢀvấpꢀphảiꢀánhꢀnhìnꢀkhôngꢀmấyꢀthiện 
cảmꢀcủaꢀnhữngꢀchủꢀnhânꢀlãnhꢀđịaꢀđó.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀvaiꢀtròꢀcủaꢀnhững 
nhàꢀkhoaꢀhọcꢀnàyꢀđãꢀdầnꢀdầnꢀđạtꢀđượcꢀsựꢀchấpꢀthuận,ꢀvìꢀnóꢀmangꢀlại 
sựꢀamꢀhiểuꢀtốtꢀhơnꢀvềꢀnhữngꢀnguyênꢀt:cꢀcủaꢀviệcꢀtưꢀduyꢀtâmꢀlý,ꢀtừꢀđó 
giúpꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀdựꢀđoánꢀtốtꢀhơnꢀvềꢀtínhꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀquảngꢀcáo. 
Trongꢀchươngꢀnày,ꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀápꢀdụngꢀnhữngꢀnguyênꢀt:cꢀtâmꢀlýꢀhọc 
trênꢀvàoꢀthôngꢀđiệp,ꢀlờiꢀnh:cꢀnhởꢀvàꢀsựꢀtưởngꢀthưởng;ꢀsauꢀđóꢀtrong 
chươngꢀkếꢀtiếp,ꢀtaꢀsẽꢀxemꢀxétꢀtừngꢀthànhꢀtốꢀcủaꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáo. 

Quảngꢀcáoꢀmangꢀtínhꢀ‘tinꢀtức’ 
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Nhưꢀđãꢀthấyꢀtrongꢀchươngꢀtrước,ꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀtưꢀduyꢀnhững 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀtheoꢀnhữngꢀcáchꢀrấtꢀkhácꢀnhau,ꢀtùyꢀthuộcꢀvàoꢀviệc 
chúngꢀtaꢀcảmꢀthấyꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđangꢀnóiꢀchuyệnꢀvớiꢀmìnhꢀnhưꢀlà 
mộtꢀkháchꢀhàngꢀtiềmꢀnăngꢀhayꢀchúngꢀtaꢀthấyꢀmìnhꢀchỉꢀđơnꢀthuầnꢀlà 
kháchꢀquaꢀđường.ꢀMộtꢀcáchꢀnghĩꢀkhácꢀlàꢀbạnꢀhãyꢀtựꢀhỏiꢀmìnhꢀ‘Mình 
đangꢀđượcꢀtruyềnꢀđạtꢀthôngꢀtinꢀhayꢀđangꢀđượcꢀgiảiꢀtrí?’,ꢀvìꢀchúngꢀta 
cóꢀthểꢀtưꢀduyꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnhưꢀlàꢀmộtꢀ‘tinꢀtức’ꢀhayꢀmộtꢀ‘chương 
trìnhꢀgiảiꢀtrí’. 

Cóꢀthươngꢀhiệuꢀtậpꢀtrungꢀmạnhꢀvàoꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmang 
tínhꢀtinꢀtức’.ꢀNhưngꢀcũngꢀcóꢀthươngꢀhiệuꢀchúꢀtrọngꢀvàoꢀ‘tínhꢀgiảiꢀtrí’. ‘ 
Đãꢀcóꢀbằngꢀchứngꢀchoꢀrằngꢀquảngꢀcáoꢀphátꢀhuyꢀtácꢀdụngꢀtốiꢀđaꢀkhiꢀnó 
chứaꢀđựngꢀtinꢀtứcꢀgìꢀmớiꢀđểꢀtruyềnꢀđạt.ꢀNhưꢀmộtꢀnhânꢀviênꢀquảng 
cáoꢀngườiꢀMỹꢀtừngꢀnói,ꢀ‘Quảngꢀcáo,ꢀvềꢀbảnꢀchất,ꢀlàꢀđểꢀtạoꢀraꢀvàꢀquảng 
báꢀtinꢀtứcꢀvềꢀmộtꢀthươngꢀhiệu’ꢀvàꢀ‘Tinꢀtứcꢀlàꢀkhíꢀoxyꢀgiúpꢀthươngꢀhiệu 
thở,ꢀsốngꢀvàꢀphátꢀtriển’ꢀ(Quảngꢀcáoꢀmangꢀtínhꢀ‘tinꢀtức’ꢀkháꢀgần, 
nhưngꢀkhôngꢀhoànꢀtoànꢀđồngꢀnhất,ꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀ‘thôngꢀtin’.ꢀThuật 
ngữꢀ‘quảngꢀcáoꢀthôngꢀtin’ꢀđượcꢀdùngꢀđểꢀchỉꢀmộtꢀhìnhꢀthứcꢀquảngꢀcáo 
rấtꢀđặcꢀbiệt).ꢀQuảngꢀcáoꢀmangꢀtínhꢀtinꢀtứcꢀchuyểnꢀtảiꢀtinꢀtứcꢀhay 
thôngꢀtinꢀvềꢀthươngꢀhiệu.ꢀĐóꢀcóꢀthểꢀlà: 

mộtꢀcôngꢀthứcꢀmớiꢀ(7olgateꢀmới,ꢀcảiꢀtiến); 
mộtꢀlợiꢀíchꢀmớiꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀ(tẩyꢀsạchꢀmảngꢀbám,ꢀvớiꢀsứcꢀmạnhꢀcủa 
chanh,ꢀkhôngꢀđường); 
mộtꢀsảnꢀphẩmꢀnhánhꢀmớiꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀ(7ꢀUpꢀtựꢀnhiênꢀ100%, 
WhiskasꢀOrganic,ꢀPringlesꢀkhôngꢀchấtꢀbéo); 
mộtꢀsoꢀsánhꢀmớiꢀvềꢀgiáꢀ(nayꢀch1ꢀbằngꢀn,aꢀgiáꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀdẫnꢀđầu). 

Tâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀđượcꢀkíchꢀthíchꢀđểꢀtưꢀduyꢀquảngꢀcáoꢀmangꢀtính 
tinꢀtứcꢀtheoꢀđúngꢀcáchꢀchúngꢀtaꢀtưꢀduyꢀbảnꢀtinꢀbuổiꢀtốiꢀtrênꢀTVꢀhay 
nộiꢀdungꢀtờꢀbáoꢀbuổiꢀsáng.ꢀTrọngꢀtâmꢀtưꢀduyꢀđượcꢀđặtꢀvàoꢀchỗꢀquảng 
cáoꢀđóꢀchoꢀtaꢀbiếtꢀđiềuꢀgìꢀmới;ꢀnóꢀđóngꢀgópꢀgìꢀchoꢀkhoꢀkiếnꢀthứcꢀcủa 
chúngꢀta;ꢀtinꢀtứcꢀthúꢀvịꢀđếnꢀmứcꢀnào;ꢀngạcꢀnhiênꢀđếnꢀmứcꢀnào;ꢀquan 
trọngꢀđếnꢀmứcꢀnàoꢀđốiꢀvớiꢀchúngꢀta,ꢀhayꢀnhữngꢀngườiꢀxungꢀquanh 
chúngꢀta. 

Vớiꢀnhữngꢀchươngꢀtrìnhꢀtinꢀtức,ꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀnhấtꢀthiếtꢀphải 
thíchꢀnhữngꢀgìꢀđangꢀđượcꢀđưaꢀtin.ꢀChúngꢀtaꢀxemꢀtinꢀtứcꢀvàꢀtinꢀthờiꢀsự 
đểꢀlấyꢀthôngꢀtin,ꢀchứꢀkhôngꢀphảiꢀchỉꢀđểꢀgiảiꢀtrí.ꢀĐãꢀb:tꢀđầuꢀcóꢀnhững 
bằngꢀchứngꢀchoꢀthấyꢀviệcꢀnàyꢀcũngꢀxảyꢀraꢀđốiꢀvớiꢀnhữngꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀmangꢀtínhꢀ‘tinꢀtức’.ꢀKhôngꢀnhấtꢀthiếtꢀchúngꢀtaꢀphảiꢀthíchꢀmẩu 
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quảngꢀcáoꢀvàꢀnhữngꢀtrảiꢀnghiệmꢀnóꢀmangꢀlại,ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀchỉ 
truyềnꢀđạtꢀnhữngꢀthôngꢀtinꢀquýꢀbáuꢀđếnꢀchúngꢀtaꢀmàꢀthôi. 

Điềuꢀnàyꢀgiảiꢀthíchꢀchuyệnꢀcóꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀaiꢀưa 
thíchꢀnhưngꢀdườngꢀnhưꢀvẫnꢀcóꢀhiệuꢀquả.ꢀMỗiꢀthịꢀtrườngꢀđềuꢀcó 
nhữngꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀbịꢀghétꢀbỏ,ꢀnhưngꢀdườngꢀnhưꢀvẫnꢀcó 
hiệuꢀquả,ꢀtrướcꢀsựꢀngạcꢀnhiênꢀcủaꢀngườiꢀtiêuꢀdùng.ꢀChùmꢀquảngꢀcáo 
‘ Chiếcꢀvòngꢀquanhꢀcổꢀ…Fisk’ꢀvàꢀ‘NgàiꢀFhipple…ꢀĐừngꢀvoꢀviên 
Charmin’ꢀ(mộtꢀloạiꢀgiấyꢀvệꢀsinhꢀ–ꢀND)ꢀlàmꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀMỹꢀphát 
cáuꢀtrongꢀnhiềuꢀnămꢀliền.ꢀTươngꢀtự,ꢀchiếnꢀdịchꢀ‘Thửꢀtháchꢀtrướcꢀcửa’ 
củaꢀbộtꢀgiặtꢀDazꢀlàmꢀmíchꢀlòngꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀAnh,ꢀvàꢀchùmꢀquảng 
cáoꢀMrsꢀMarshꢀcủaꢀColgateꢀkhôngꢀmấyꢀđượcꢀưaꢀchuộngꢀởꢀÚc.ꢀVàꢀcuối 
cùng,ꢀngườiꢀViệtꢀNamꢀch:cꢀkhôngꢀaiꢀkhôngꢀbiếtꢀchiếnꢀdịchꢀ‘Nóng 
trongꢀngười’ꢀcủaꢀDr.ꢀThanh. 

Khiꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmangꢀtínhꢀ‘tinꢀtức’ꢀtiếtꢀlộꢀgiảiꢀphápꢀcho 
vấnꢀđềꢀbạnꢀđangꢀgặpꢀphảiꢀthìꢀtrảiꢀnghiệmꢀvàꢀtínhꢀgiảiꢀtríꢀtrởꢀnênꢀkém 
quanꢀtrọng.ꢀViệcꢀnhữngꢀquảngꢀcáoꢀnhưꢀthếꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀhayꢀkhông 
khôngꢀtùyꢀthuộcꢀvàoꢀchuyệnꢀchúngꢀtaꢀthíchꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđó,ꢀmiễn 
saoꢀnóꢀchuyểnꢀtảiꢀđượcꢀnhữngꢀtinꢀtứcꢀthươngꢀhiệuꢀcầnꢀthiếtꢀgiúpꢀgiải 
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tỏaꢀvấnꢀđềꢀchúngꢀtaꢀđangꢀgặpꢀphảiꢀvớiꢀsảnꢀphẩmꢀhiệnꢀtại. 

Trongꢀxãꢀhộiꢀchúngꢀta,ꢀlịchꢀsửꢀvàꢀvănꢀhóaꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀcộiꢀrễꢀsâu 
xaꢀđốiꢀvớiꢀviệcꢀtruyềnꢀđạtꢀtinꢀtứcꢀvềꢀsảnꢀphẩmꢀvàꢀthươngꢀhiệu.ꢀĐôiꢀkhi 
chúngꢀtaꢀcóꢀcảmꢀgiácꢀnhữngꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀtruyềnꢀtảiꢀlà 
mớiꢀmẻ,ꢀtrongꢀkhiꢀthựcꢀtếꢀkhôngꢀphảiꢀvậy.ꢀNhữngꢀmongꢀđợiꢀmộtꢀđiều 
mớiꢀmẻꢀmàꢀkhôngꢀđượcꢀđápꢀtrảꢀthườngꢀkhiếnꢀchúngꢀtaꢀbựcꢀmình. 
Quảngꢀcáoꢀmangꢀtínhꢀtinꢀtức,ꢀvềꢀbảnꢀchất,ꢀlàꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
vớiꢀthôngꢀđiệpꢀđượcꢀcấuꢀtrúcꢀtheoꢀcáchꢀđảmꢀbảoꢀsẽꢀkhiếnꢀbạnꢀbực 
mìnhꢀnếuꢀđượcꢀlặpꢀlạiꢀquáꢀnhiều.ꢀTinꢀtứcꢀcủaꢀhômꢀtrước,ꢀcũngꢀnhưꢀđồ 
ănꢀthừaꢀtừꢀhômꢀtrước,ꢀlàꢀcũꢀríchꢀvàꢀnhàmꢀchán.ꢀVìꢀthế,ꢀvấnꢀđềꢀcủaꢀcác 
nhàꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀmangꢀtínhꢀtinꢀtứcꢀthuầnꢀkhiếtꢀthường 
nhanhꢀnhàmꢀchánꢀhơnꢀcácꢀhìnhꢀthứcꢀquảngꢀcáoꢀkhác. 

Cácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀbiếtꢀrằngꢀphảiꢀluônꢀgiữꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀmình 
nổiꢀbậtꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀvàꢀkhôngꢀngừngꢀcủngꢀcốꢀ(các)ꢀthuộc 
tínhꢀchínhꢀyếuꢀcủaꢀthươngꢀhiệu,ꢀdoꢀđóꢀch:cꢀch:nꢀsẽꢀcóꢀmộtꢀmứcꢀđộ 
lặpꢀlạiꢀnhấtꢀđịnh,ꢀvìꢀnguồnꢀ‘tinꢀtứcꢀmới’ꢀvềꢀthươngꢀhiệuꢀkhôngꢀphảiꢀlà 
vôꢀtận.ꢀCảꢀgiámꢀđốcꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀcôngꢀtyꢀquảngꢀcáoꢀcũngꢀđếnꢀlúc 
ch;ngꢀcònꢀgìꢀmớiꢀđểꢀnóiꢀvềꢀmộtꢀsảnꢀphẩmꢀtẻꢀnhạt,ꢀcũꢀkỹ.ꢀVìꢀlẽꢀđó,ꢀhọ 
chuyểnꢀsangꢀtạoꢀraꢀtinꢀtứcꢀthayꢀvìꢀchỉꢀtruyềnꢀđạtꢀtinꢀtức.ꢀThỉnhꢀthoảng, 
ngườiꢀtaꢀthườngꢀtạoꢀraꢀnhữngꢀkhácꢀbiệtꢀkhôngꢀđángꢀkể,ꢀđôiꢀkhiꢀkhông 
liênꢀquan,ꢀchỉꢀđểꢀcóꢀchuyệnꢀgìꢀđểꢀnóiꢀvềꢀthươngꢀhiệuꢀ(víꢀdụ:ꢀbánhꢀbột 
ngôꢀnướngꢀkhôngꢀcaCein).ꢀTrongꢀquáꢀkhứꢀngườiꢀtaꢀđãꢀtừngꢀlệꢀthuộc, 
đếnꢀmộtꢀmứcꢀđộꢀnàoꢀđó,ꢀvàoꢀnhữngꢀngônꢀngữꢀsáoꢀrỗng,ꢀch;ngꢀhạn 
bộtꢀgiặtꢀ‘mớiꢀvàꢀcảiꢀtiến’ꢀ(nữa)!ꢀNhữngꢀmẩuꢀtinꢀtứcꢀnàyꢀlàꢀnhữngꢀsáng 
tạoꢀvôꢀhạiꢀnhưngꢀcóꢀnguyꢀcơꢀlàmꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀphátꢀchán.ꢀĐâuꢀphải 
chúngꢀtaꢀcứꢀlặngꢀimꢀchấpꢀnhậnꢀhoàiꢀmàꢀkhôngꢀđặtꢀnghiꢀvấnꢀgìꢀvềꢀý 
tưởngꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀbộtꢀgiặtꢀcứꢀđượcꢀ‘cảiꢀtiến’ꢀmãi. 

Mayꢀthayꢀchoꢀchúngꢀta,ꢀởꢀgócꢀđộꢀngườiꢀtiêuꢀdùng,ꢀtinꢀtứcꢀkhông 
phảiꢀlàꢀcôngꢀcụꢀduyꢀnhấtꢀđểꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀgiữꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀhọ 
khôngꢀnhàmꢀchánꢀvàꢀluônꢀnổiꢀbậtꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀta.ꢀThayꢀvì 
truyềnꢀđạtꢀcùngꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀlàꢀtinꢀtứcꢀvềꢀthươngꢀhiệu,ꢀcácꢀnhà 
quảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀ‘đóngꢀgói’ꢀthôngꢀđiệpꢀcũꢀbằngꢀmộtꢀphươngꢀthức 
truyềnꢀtảiꢀmớiꢀmẻꢀvàꢀmangꢀtínhꢀgiảiꢀtríꢀcaoꢀhơn.ꢀHọꢀcóꢀthểꢀtáiꢀđịnhꢀvị 
thôngꢀđiệpꢀnhưꢀlàꢀmộtꢀlờiꢀnh:cꢀnhởꢀcóꢀtínhꢀgiảiꢀtrí,ꢀthayꢀvìꢀlàꢀmột 
thôngꢀđiệpꢀhoànꢀtoànꢀmới.ꢀKhácꢀbiệtꢀcơꢀbảnꢀkhôngꢀnằmꢀởꢀchỗꢀ‘họꢀnói 
gì’ꢀmàꢀởꢀchỗꢀ‘họꢀnóiꢀnhưꢀthếꢀnào’. 

Cóꢀnhiềuꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnóiꢀchuyệnꢀvớiꢀchúngꢀtaꢀbằngꢀgiọngꢀđiệu 
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rấtꢀdễꢀgâyꢀbựcꢀmìnhꢀvàꢀchúngꢀtaꢀghétꢀcayꢀđ:ngꢀsựꢀlặpꢀđiꢀlặpꢀlạiꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀđó.ꢀNhưngꢀcóꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkhácꢀlạiꢀđượcꢀchúng 
taꢀthíchꢀthúꢀvàꢀyêuꢀmến,ꢀdùꢀcoiꢀđiꢀcoiꢀlạiꢀnhiềuꢀlần.ꢀCáchꢀthứcꢀngười 
tiêuꢀdùngꢀchúngꢀtaꢀtưꢀduyꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀchịuꢀảnhꢀhưởngꢀkhông 
nhữngꢀbởiꢀcácꢀmốiꢀquanꢀtâmꢀcáꢀnhân,ꢀmàꢀcònꢀbởiꢀcáchꢀthứcꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀđóꢀnóiꢀchuyệnꢀvớiꢀchúngꢀta.ꢀKhôngꢀchỉꢀnộiꢀdungꢀthông 
điệp,ꢀmàꢀcònꢀlàꢀcáchꢀtruyềnꢀtảiꢀthôngꢀđiệp.ꢀVàꢀcáchꢀs:pꢀxếpꢀtổꢀhợpꢀcác 
thànhꢀtốꢀcủaꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀquyếtꢀđịnhꢀvềꢀmặtꢀtưꢀduy, 
chúngꢀtaꢀbịꢀthuꢀhútꢀởꢀnhữngꢀđiểmꢀnàoꢀvàꢀkhôngꢀthuꢀhútꢀởꢀnhững 
điểmꢀnào.ꢀNóiꢀmộtꢀcáchꢀng:nꢀgọn,ꢀnóꢀcóꢀthểꢀảnhꢀhưởngꢀphươngꢀthức 
tâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀtưꢀduyꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđó. 

Sựꢀyêuꢀthíchꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 

Việcꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀưaꢀthíchꢀchưaꢀch:cꢀgiúpꢀnóꢀhiệu 
quả,ꢀnhưngꢀđốiꢀvớiꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáo,ꢀtrongꢀtrườngꢀhợpꢀmọiꢀnhânꢀtố 
khácꢀtươngꢀđồng,ꢀhọꢀthườngꢀmuốnꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀmìnhꢀđượcꢀngười 
xemꢀyêuꢀthích.ꢀVìꢀhaiꢀnguyênꢀdo: 

Chiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀcũngꢀtươngꢀtựꢀnhưꢀbaoꢀbìꢀsản 
phẩm,ꢀvìꢀnóꢀlàꢀmộtꢀphầnꢀcủaꢀph-cꢀtrangꢀthểꢀhiệnꢀtínhꢀcáchꢀthươngꢀhiệu. 
7ũngꢀnhưꢀcâuꢀ.ngườiꢀđẹpꢀvìꢀl-a2,ꢀmộtꢀ.chiếcꢀáo2ꢀquảngꢀcáoꢀhấpꢀdẫnꢀsẽ 
làmꢀthươngꢀhiệuꢀhấpꢀdẫnꢀhơn*ꢀTrongꢀtrườngꢀhợpꢀmọiꢀnhânꢀtốꢀkhác 
tươngꢀđồng,ꢀchúngꢀtaꢀcóꢀxuꢀhướngꢀdễꢀchấpꢀnhậnꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
dễꢀthương,ꢀthúꢀvị,ꢀhơnꢀlàꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀchọcꢀtứcꢀhayꢀlàmꢀphiền 
mình* 
7ũngꢀnhưꢀviệcꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀcóꢀxuꢀhướngꢀtranhꢀcãiꢀvớiꢀngườiꢀmình 
khôngꢀthíchꢀvàꢀítꢀtranhꢀcãiꢀvớiꢀngườiꢀmìnhꢀthích,ꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀcũng 
phảnꢀứngꢀtheoꢀkiểuꢀđóꢀvớiꢀquảngꢀcáo*ꢀTaꢀthườngꢀítꢀtranhꢀcãiꢀhơnꢀkhi 
đangꢀthíchꢀthúꢀtheoꢀdõiꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáo* 

Sựꢀgiảiꢀtrí 

Khiꢀthươngꢀhiệuꢀkhôngꢀcóꢀtinꢀtứcꢀgìꢀmớiꢀđểꢀtruyềnꢀđạt,ꢀkhông 

nhấtꢀthiếtꢀnóꢀphảiꢀlàmꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀkhóꢀchịuꢀbằngꢀcáchꢀlặpꢀlạiꢀtin 
tứcꢀcũ.ꢀCácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀngàyꢀcàngꢀthànhꢀthạoꢀhơnꢀtrongꢀviệcꢀgói 
ghémꢀthôngꢀđiệpꢀcũꢀbằngꢀnhữngꢀcáchꢀtruyềnꢀđạtꢀmớiꢀmẻꢀvàꢀmang 
tínhꢀgiảiꢀtríꢀcaoꢀhơn.ꢀVìꢀthế,ꢀtrongꢀnhữngꢀngànhꢀhàngꢀmàꢀthươngꢀhiệu 
đãꢀđượcꢀthiếtꢀlậpꢀvữngꢀvàngꢀvàꢀcóꢀrấtꢀítꢀ‘tinꢀtứcꢀmới’ꢀđểꢀnói,ꢀcácꢀnhà 
quảngꢀcáoꢀngàyꢀcàngꢀdựaꢀvàoꢀsựꢀcủngꢀcốꢀnhữngꢀthôngꢀđiệpꢀcũꢀvàꢀtính 
giảiꢀtríꢀcủaꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthươngꢀhiệuꢀmình.ꢀNhữngꢀmẩuꢀquảng 
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cáoꢀnàyꢀkhôngꢀphảiꢀtinꢀtứcꢀvàꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀcũngꢀkhôngꢀtưꢀduyꢀnó 
nhưꢀlàꢀtinꢀtức.ꢀKhiꢀkhíaꢀcạnhꢀtinꢀtứcꢀđượcꢀgạchꢀđiꢀvàꢀquảngꢀcáoꢀtùy 
thuộcꢀvàoꢀtínhꢀgiảiꢀtríꢀvàꢀtínhꢀcủngꢀcốꢀthôngꢀđiệp,ꢀthìꢀviệcꢀngườiꢀtiêu 
dùngꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthíchꢀquảngꢀcáoꢀthươngꢀhiệuꢀhayꢀkhôngꢀsẽꢀtrởꢀnên 
cựcꢀkỳꢀquanꢀtrọng. 

Khiꢀnhữngꢀkhácꢀbiệtꢀgiữaꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀlàꢀrấtꢀnhỏꢀhoặcꢀthậm 
chíꢀkhôngꢀtồnꢀtại,ꢀvàꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀcânꢀbằngꢀnhauꢀtrênꢀcánꢀcânꢀlựa 
chọn,ꢀchỉꢀcầnꢀmộtꢀHchiếcꢀlôngꢀvũ”ꢀcũngꢀđủꢀđểꢀpháꢀhủyꢀthếꢀcânꢀbằng. 
Cầnꢀnhấnꢀmạnhꢀlạiꢀmộtꢀđiềuꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀchỉꢀlàꢀmộtꢀthuộcꢀtínhꢀcủa 
tínhꢀcáchꢀthươngꢀhiệuꢀmàꢀthôi.ꢀNếuꢀtaꢀyêuꢀthíchꢀmộtꢀđiểmꢀnàoꢀđóꢀvề 
tínhꢀcáchꢀmộtꢀngườiꢀthìꢀkhảꢀnăngꢀchúngꢀtaꢀyêuꢀthíchꢀcảꢀconꢀngườiꢀđó 
sẽꢀcaoꢀhơn.ꢀNếuꢀtaꢀyêuꢀthíchꢀquảngꢀcáoꢀthươngꢀhiệu,ꢀthìꢀkhảꢀnăng 
chúngꢀtaꢀyêuꢀthíchꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀsẽꢀcaoꢀhơnꢀ–ꢀdùꢀítꢀdùꢀnhiều.ꢀTuy 
sựꢀkhácꢀbiệtꢀlàꢀkhôngꢀđángꢀkể,ꢀnhưngꢀkhiꢀnhữngꢀnhânꢀtốꢀkhácꢀtương 
đồng,ꢀnóꢀcũngꢀcóꢀthểꢀlàmꢀcánꢀcânꢀlựaꢀchọnꢀnghiêngꢀvềꢀmộtꢀphía. 

Khiꢀtaꢀxemꢀnhữngꢀchươngꢀtrìnhꢀgiảiꢀtríꢀnhưꢀ‘Desperate 
Housewives’ꢀhayꢀ‘TheꢀSimpsons’ꢀhayꢀxemꢀphimꢀđiệnꢀảnh,ꢀchúngꢀta 
khôngꢀchỉꢀquanꢀtâmꢀđếnꢀthôngꢀtinꢀnóꢀtruyềnꢀđạtꢀmàꢀcònꢀđếnꢀgiáꢀtrị 
giảiꢀtríꢀnóꢀmangꢀlại.ꢀViệcꢀchúngꢀtaꢀthíchꢀthúꢀtrảiꢀnghiệmꢀkhiꢀxemꢀmang 
ýꢀnghĩaꢀrấtꢀquanꢀtrọng,ꢀbằngꢀkhôngꢀthìꢀviệcꢀgìꢀchúngꢀtaꢀlạiꢀtiếpꢀtục 
theoꢀdõi?ꢀNhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmangꢀtínhꢀ‘tinꢀtức’,ꢀcũngꢀgiốngꢀnhư 
bảnꢀtin,ꢀđặtꢀngườiꢀxemꢀvàoꢀvịꢀtríꢀngườiꢀtiếpꢀnhậnꢀthôngꢀtin.ꢀQuảng 
cáoꢀgiảiꢀtríꢀthìꢀkhác.ꢀNóꢀkhôngꢀnóiꢀchuyệnꢀmộtꢀchiềuꢀvớiꢀchúngꢀtaꢀmà 
chúngꢀtaꢀchỉꢀđơnꢀthuầnꢀlàꢀtrảiꢀnghiệmꢀnó.ꢀVớiꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀgiải 
trí,ꢀchúngꢀtaꢀphảnꢀứngꢀnhưꢀlàꢀkhánꢀgiả,ꢀthayꢀvìꢀlàꢀmộtꢀkháchꢀhàng 
tiềmꢀnăng. 

Cácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀgiảiꢀtríꢀthườngꢀlàꢀ‘phimꢀng:n’ꢀ(xemꢀchương 
trước)ꢀhayꢀ‘âmꢀnhạc’ꢀ(chùmꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀGap)ꢀhayꢀ‘phimꢀhoạtꢀhình’ 
(chúꢀt:cꢀk?ꢀGeico;ꢀSnap,ꢀCrackleꢀvàꢀPop.ꢀhayꢀnhữngꢀchúꢀyêuꢀtinh 
Keebler).ꢀHoặcꢀcóꢀthểꢀlàꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀbáoꢀchíꢀhayꢀradioꢀrất 
thôngꢀminhꢀvàꢀđậmꢀtínhꢀnghệꢀthuật.ꢀLàꢀngườiꢀtiêuꢀdùng,ꢀchúngꢀtaꢀcó 
thểꢀvàꢀthườngꢀđánhꢀgiáꢀcaoꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthểꢀhiệnꢀsựꢀthông 
minhꢀkhiꢀgóiꢀghémꢀ‘rượuꢀcũ’ꢀtrongꢀ‘bìnhꢀmới’.ꢀDùꢀkhôngꢀchuyểnꢀtải 
tinꢀtứcꢀmớiꢀvềꢀthươngꢀhiệuꢀdướiꢀhìnhꢀthứcꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀmới, 
nhưngꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀvẫnꢀtạoꢀraꢀnhữngꢀ‘chiếcꢀlôngꢀvũ’.ꢀNó 
làmꢀtăngꢀđộꢀnổiꢀbậtꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀtrongꢀtâmꢀtrí,ꢀvàꢀtiếpꢀtụcꢀcủngꢀcố 
hìnhꢀảnhꢀhayꢀcảmꢀnhậnꢀchúngꢀtaꢀđãꢀcóꢀvềꢀthươngꢀhiệuꢀ(vàꢀngườiꢀtiêu 
dùngꢀđiểnꢀhìnhꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀđó). 
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Mộtꢀtrongꢀnhữngꢀkhácꢀbiệtꢀquanꢀtrọngꢀgiữaꢀnhữngꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀgiảiꢀtríꢀlàꢀthươngꢀhiệuꢀđóngꢀvaiꢀtròꢀnhưꢀthếꢀnàoꢀtrongꢀthểꢀhiện 
sángꢀtạoꢀcủaꢀphimꢀquảngꢀcáo.ꢀCóꢀnhiềuꢀtrườngꢀhợpꢀcóꢀthểꢀxảyꢀra, 
như: 

thươngꢀhiệuꢀlàꢀmộtꢀđạoꢀc-ꢀtrongꢀphim; 
thươngꢀhiệuꢀlàꢀbốiꢀcảnhꢀ(víꢀd-,ꢀnhữngꢀphimꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀ/c8onald2s, 
Pizzaꢀ5ut); 
thươngꢀhiệuꢀgiữꢀvaiꢀchínhꢀ(víꢀd-:ꢀquảngꢀcáoꢀsoꢀsánhꢀ/acꢀvàꢀP7)* 

Cóꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđặtꢀthươngꢀhiệuꢀvàoꢀmộtꢀvaiꢀnhỏ,ꢀtrong 
khiꢀtrongꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkhácꢀthìꢀthươngꢀhiệuꢀlàꢀngôiꢀsao. 
Thươngꢀhiệuꢀcàngꢀgiữꢀvaiꢀtròꢀthiếtꢀyếuꢀtrongꢀquảngꢀcáoꢀthìꢀquảngꢀcáo 
càngꢀdễꢀđạtꢀhiệuꢀquảꢀhơn. 

‘ Rượuꢀcũ‚ꢀbìnhꢀmới’ 

Mộtꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀđãꢀngheꢀquaꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáoꢀnàoꢀthìꢀnóꢀsẽ 
trởꢀnênꢀnhàmꢀchán.ꢀVíꢀdụ,ꢀhầuꢀhếtꢀmọiꢀngườiꢀđềuꢀđãꢀbiếtꢀlàꢀAsicsꢀsản 
xuấtꢀgiàyꢀđiềnꢀkinh.ꢀHọꢀcũngꢀbiếtꢀlàꢀAsicsꢀsảnꢀxuấtꢀgiàyꢀđiềnꢀkinhꢀcho 
cảꢀnamꢀlẫnꢀnữ.ꢀThếꢀthìꢀthươngꢀhiệuꢀAsicsꢀphảiꢀlàmꢀsaoꢀđểꢀkhông 
ngừngꢀnh:cꢀnhởꢀmọiꢀngườiꢀnhớꢀđếnꢀtênꢀthươngꢀhiệuꢀmìnhꢀvàꢀkhông 
ngừngꢀtruyềnꢀđạtꢀthôngꢀđiệpꢀđếnꢀcácꢀkháchꢀhàngꢀnữ? 

Hãyꢀthửꢀcùngꢀxemꢀxétꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀsau: 

Khungꢀcảnhꢀmộtꢀvùngꢀquê,ꢀnơiꢀvàiꢀphụꢀnữꢀđang Hìnhꢀảnh: 

Câuꢀchữ: 

chạyꢀbộ. 

Chúngꢀtôiꢀtinꢀrằngꢀph*ꢀnữꢀnênꢀđiềuꢀhànhꢀđấtꢀnước. 
(Weꢀbelieveꢀwomenꢀshouldꢀbeꢀrunningꢀtheꢀcountry) 

Nhàꢀquảng 

cáo: 
Asics. 

Lấyꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀtruyềnꢀtảiꢀtheoꢀcáchꢀtrênꢀđây 
chínhꢀlàꢀđộngꢀtácꢀ‘đóngꢀgói’ꢀthôngꢀđiệpꢀtheoꢀmộtꢀcáchꢀsángꢀtạo.ꢀĐại 
vănꢀhàoꢀShakespeareꢀcũngꢀsửꢀdụngꢀkỹꢀthuậtꢀnày.ꢀÔngꢀlàꢀthiênꢀtài 
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trongꢀviệcꢀchơiꢀchữꢀvàꢀtấtꢀnhiênꢀcácꢀvởꢀkịchꢀcủaꢀôngꢀđềuꢀđượcꢀcoiꢀlà 
kiệtꢀtácꢀnghệꢀthuậtꢀvănꢀthơ.ꢀĐôiꢀkhi,ꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀvíꢀnhư 
nhữngꢀhiệnꢀtượngꢀthẩmꢀmỹꢀ-ꢀnhưꢀthểꢀchúngꢀlàꢀnhữngꢀtácꢀphẩmꢀnghệ 
thuậtꢀ(ch;ngꢀhạnꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀiPodꢀhayꢀrượuꢀAbsolut). 

Phảnꢀứngꢀcóꢀnhậnꢀthứcꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀtrướcꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
nàyꢀkhácꢀvớiꢀphảnꢀứngꢀtrướcꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀth;ngꢀth:n. 
Thườngꢀthìꢀchúngꢀtaꢀcũngꢀítꢀnhấtꢀlàꢀcóꢀchútꢀgậtꢀgùꢀtrướcꢀđộꢀ‘dễ 
thương’ꢀhayꢀ‘thôngꢀminh’ꢀcủaꢀnó.ꢀNhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnhưꢀthế 
khôngꢀchỉꢀgiảiꢀtríꢀchúngꢀtaꢀmàꢀcònꢀlàmꢀđượcꢀnhiềuꢀđiềuꢀkhácꢀnữa. 
Nghiênꢀcứuꢀchoꢀthấy,ꢀtrongꢀtrườngꢀhợpꢀmọiꢀnhânꢀtốꢀkhácꢀtương 
đồng,ꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀnhớꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtốtꢀhơn,ꢀchúngꢀta 
thíchꢀnóꢀnhiềuꢀhơnꢀvàꢀítꢀcóꢀxuꢀhướngꢀtranhꢀcãiꢀvớiꢀnóꢀhơn.ꢀVàꢀquan 
trọngꢀnhấtꢀlà,ꢀnếuꢀthươngꢀhiệuꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀkhéoꢀléoꢀlồngꢀghépꢀvà 
truyềnꢀtải,ꢀnóꢀcóꢀthểꢀhíchꢀnh>ꢀtháiꢀđộꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀtrướcꢀthươngꢀhiệu 
đó,ꢀtheoꢀhướngꢀtíchꢀcựcꢀhơn. 

Tạiꢀsaoꢀlạiꢀthế?ꢀQuáꢀtrìnhꢀnàoꢀđangꢀxảyꢀra?ꢀMộtꢀđiểmꢀquanꢀtrọng 
cầnꢀlưuꢀýꢀvềꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀlàꢀthôngꢀthườngꢀchúngꢀdường 
nhưꢀkhiếnꢀchúngꢀtaꢀsữngꢀlạiꢀtrongꢀgiâyꢀlát.ꢀCóꢀmộtꢀ‘sựꢀgiánꢀđoạn’ꢀrất 
ng:nꢀtrongꢀtiếnꢀtrìnhꢀtưꢀduyꢀbìnhꢀthườngꢀcủaꢀchúngꢀta.ꢀThườngꢀthì 
chúngꢀtaꢀkhôngꢀphảiꢀdừngꢀlạiꢀvàꢀsuyꢀnghĩꢀvềꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáo. 
Thườngꢀthìꢀchúngꢀtaꢀhiểuꢀngayꢀquảngꢀcáoꢀmuốnꢀnóiꢀgìꢀ–ꢀmộtꢀcáchꢀtự 
động,ꢀkhôngꢀphíꢀsức. 

Nhữngꢀkỹꢀthuậtꢀnhưꢀchơiꢀchữ,ꢀsựꢀmơꢀhồ,ꢀsựꢀphiꢀlýꢀthườngꢀđược 
sửꢀdụngꢀnhưꢀnhữngꢀphươngꢀphápꢀsángꢀtạoꢀđểꢀtạoꢀraꢀ‘sựꢀgiánꢀđoạn’ 
kiểuꢀđó.ꢀSauꢀđâyꢀlàꢀmộtꢀvíꢀdụꢀkhác: 

Hìnhꢀảnh: 

Câuꢀchữ: 

Cậnꢀcảnhꢀmộtꢀchiếcꢀsandwichꢀbịꢀc:nꢀmộtꢀmiếng. 

Răngꢀbạnꢀlàꢀthứꢀsẽꢀbịꢀănꢀkếꢀtiếp. 

Nhàꢀquảng Colgate. 
cáo: 

Chúngꢀtaꢀsẽꢀsữngꢀlạiꢀtrongꢀchốcꢀlátꢀtrướcꢀdòngꢀchữꢀ‘Răngꢀbạnꢀsẽꢀlà 
thứꢀbịꢀănꢀkếꢀtiếp’ꢀkhiꢀnóꢀđượcꢀkếtꢀhợpꢀvớiꢀhìnhꢀảnhꢀmộtꢀchiếc 
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sandwichꢀbịꢀc:nꢀdở.ꢀPhảnꢀứngꢀtứcꢀthìꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀlàꢀ‘Hả?ꢀGì 
thếꢀnhỉ?’ꢀNhưngꢀhầuꢀnhưꢀngayꢀlậpꢀtứcꢀsauꢀđó,ꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀgiảiꢀmã 
đượcꢀýꢀnghĩaꢀđằngꢀsau,ꢀkhôngꢀmộtꢀchútꢀkhóꢀkhăn.ꢀ‘À…ꢀhiểuꢀrồi… 
Colgateꢀgiúpꢀngănꢀngừaꢀtìnhꢀtrạngꢀsâuꢀrăngꢀvốnꢀtấnꢀcôngꢀrăngꢀngay 
trongꢀlúcꢀăn…ꢀThôngꢀminhꢀthật!’ 

Mẩuꢀquảngꢀcáoꢀnày,ꢀcũngꢀnhưꢀnhiềuꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkhác,ꢀkhai 
thácꢀsựꢀđaꢀnghĩaꢀcủaꢀngônꢀtừ,ꢀmỗiꢀtừꢀngữꢀcóꢀthểꢀgợiꢀlênꢀnhiềuꢀsuy 
nghĩꢀtrongꢀtâmꢀtrí.ꢀTrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtrên,ꢀtừꢀ‘ăn’ꢀvừaꢀcóꢀnghĩaꢀ‘sự 
tiêuꢀhóaꢀthứcꢀăn’ꢀvừaꢀcóꢀnghĩaꢀ‘sựꢀtấnꢀcôngꢀrăngꢀcủaꢀtìnhꢀtrạngꢀsâu 
răng’.ꢀMộtꢀtrongꢀnhữngꢀnguyênꢀnhânꢀkhiếnꢀchúngꢀtaꢀítꢀbiệnꢀbác 
nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthếꢀnàyꢀlàꢀdoꢀchúngꢀtaꢀtiêuꢀnhiềuꢀnỗꢀlựcꢀhơnꢀđể 
hiểuꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀdoꢀđóꢀcònꢀlạiꢀítꢀnăngꢀlựcꢀnhậnꢀthứcꢀđểꢀphảnꢀbiện 
lờiꢀtuyênꢀbốꢀtrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđó.ꢀĐâyꢀlàꢀmộtꢀvấnꢀđềꢀhếtꢀsứcꢀtinh 
tế,ꢀvìꢀnếuꢀsựꢀđánhꢀđốꢀtrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀquáꢀkhó,ꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
đóꢀsẽꢀthấtꢀbạiꢀhoànꢀtoànꢀvìꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀch;ngꢀth?mꢀbậnꢀtâm…ꢀcứꢀbỏ 
cuộcꢀvàꢀlậtꢀsangꢀtrangꢀmới. 

Tuyꢀnhiên,ꢀnếuꢀchúngꢀtaꢀđạtꢀđượcꢀ‘độꢀkhóꢀhoànꢀhảo’,ꢀnhữngꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀnhưꢀthếꢀsẽꢀtạoꢀraꢀđượcꢀmộtꢀsựꢀgiánꢀđoạnꢀsuyꢀnghĩꢀtạmꢀthời 
trongꢀtâmꢀtrí,ꢀtươngꢀtựꢀnhưꢀtròꢀchơiꢀôꢀchữ.ꢀGiảiꢀđượcꢀvấnꢀđềꢀtừꢀvài 
gợiꢀýꢀítꢀỏiꢀsẽꢀmangꢀlạiꢀcảmꢀgiácꢀhàiꢀlòng.ꢀChúngꢀtaꢀsẽꢀcảmꢀthấyꢀmột 
cảmꢀgiácꢀthỏaꢀmãnꢀnh>ꢀkhiꢀgiảiꢀđượcꢀmộtꢀvấnꢀđềꢀmàꢀtrướcꢀđóꢀlàꢀmột 
câuꢀđốꢀhócꢀbúa.ꢀKhácꢀbiệtꢀgiữaꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀtròꢀôꢀchữꢀlà 
vớiꢀquảngꢀcáo,ꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀđầuꢀtưꢀítꢀthờiꢀgianꢀvàꢀkémꢀchuyên 
tâmꢀgiảiꢀđốꢀhơnꢀh;n.ꢀNhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀhayꢀôꢀchữꢀnàoꢀquáꢀkhóꢀsẽ 
khiếnꢀchúngꢀtaꢀbựcꢀtứcꢀvàꢀbỏꢀcuộc,ꢀtrongꢀkhiꢀđó,ꢀnhữngꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀhayꢀôꢀchữꢀnàoꢀchỉꢀlàmꢀchúngꢀtaꢀbănꢀkhoănꢀsuyꢀnghĩꢀtrongꢀgiâyꢀlát, 
đủꢀlâuꢀđểꢀchúngꢀtaꢀgiảiꢀmãꢀđượcꢀýꢀnghĩaꢀcủaꢀchúng,ꢀsẽꢀmangꢀlạiꢀmột 
cảmꢀgiácꢀthỏaꢀmãnꢀnh>ꢀnhàngꢀ–ꢀmộtꢀcảmꢀgiácꢀđượcꢀtưởngꢀthưởng 
thoángꢀqua. 

Lặpꢀlạiꢀtinꢀtứcꢀcũ 

Nhưꢀđãꢀbànꢀởꢀphầnꢀtrước,ꢀnếuꢀchỉꢀđơnꢀthuầnꢀlặpꢀlạiꢀtinꢀtứcꢀcũꢀsẽ 
dẫnꢀđếnꢀnhàmꢀchán.ꢀPhátꢀtriểnꢀvàꢀquảngꢀbáꢀnhữngꢀsảnꢀphẩmꢀnhánh 
mớiꢀhayꢀnhữngꢀcảiꢀtiếnꢀmớiꢀvềꢀthươngꢀhiệuꢀcóꢀthểꢀmangꢀlạiꢀnhiều 
thôngꢀđiệpꢀtruyềnꢀthôngꢀmớiꢀchoꢀthươngꢀhiệu.ꢀNếuꢀkhôngꢀđượcꢀnhư 
thếꢀthìꢀviệcꢀgóiꢀghémꢀthôngꢀđiệpꢀcũꢀtrongꢀmộtꢀ‘baoꢀbì’ꢀmớiꢀchínhꢀlà 
giảiꢀphápꢀchoꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáo. 
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ThửꢀxemꢀxétꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀColgateꢀvớiꢀchiếcꢀbánhꢀsandwich 
đượcꢀbànꢀđếnꢀtrênꢀđây,ꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀphânꢀtíchꢀgiảiꢀmãꢀmẩuꢀquảng 
cáo,ꢀchúngꢀtaꢀđượcꢀgợiꢀnh:cꢀđếnꢀcảꢀ9ꢀđiều: 

thươngꢀhiệuꢀ7olgate;ꢀvà 
thuộcꢀtínhꢀchínhꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀ+ꢀng0nꢀng4aꢀsâuꢀr0ng* 

Mẩuꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀcủngꢀcốꢀsứcꢀmạnhꢀcủaꢀcảꢀ9ꢀyếuꢀtốꢀtrên.ꢀHơn 
nữa,ꢀnóꢀlàmꢀđiềuꢀđóꢀbằngꢀmộtꢀcáchꢀcóꢀtínhꢀgiảiꢀtríꢀnh>ꢀnhàng.ꢀThử 
nghĩꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀsẽꢀnhàmꢀchánꢀvàꢀlàmꢀchúngꢀtaꢀkhóꢀchịuꢀđếnꢀđâu 
nếuꢀnóꢀchỉꢀlặpꢀđiꢀlặpꢀlạiꢀthôngꢀđiệpꢀcũꢀríchꢀmàꢀchúngꢀtaꢀđãꢀngheꢀquá 
nhiềuꢀlầnꢀ‘Colgateꢀngănꢀngừaꢀsâuꢀrăng’? 

Khiꢀtiếpꢀxúcꢀvớiꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnhưꢀthếꢀnày,ꢀchúngꢀtaꢀnhận 
raꢀngayꢀđóꢀlàꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀthươngꢀhiệuꢀColgate.ꢀSauꢀđó,ꢀchúng 
taꢀsẽꢀlưuꢀtrữꢀbấtꢀcứꢀthôngꢀtinꢀ‘mới’ꢀnàoꢀvềꢀColgateꢀ(víꢀdụ:ꢀngănꢀngừa 
sâuꢀrăng)ꢀtạiꢀmộtꢀđiểmꢀtrongꢀtâmꢀtrí.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀnếuꢀchúngꢀtaꢀnhận 
thấyꢀmìnhꢀđãꢀbiếtꢀthôngꢀtinꢀđóꢀ–ꢀnóiꢀcáchꢀkhác,ꢀthôngꢀtinꢀđóꢀđãꢀđược 
lưuꢀtrữꢀtừꢀtrướcꢀởꢀngănꢀmangꢀtênꢀColgateꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀ–ꢀchúngꢀtaꢀsẽ 
tậpꢀtrungꢀchúꢀýꢀvàoꢀsựꢀthôngꢀminhꢀtrongꢀviệcꢀđặtꢀ‘rượuꢀcũ’ꢀtrongꢀ‘bình 
mới’,ꢀthayꢀvìꢀphảnꢀứngꢀtheoꢀkiểuꢀ‘Tạiꢀsaoꢀcứꢀnóiꢀđiềuꢀđóꢀhoài?ꢀBiếtꢀrồi, 
khổꢀl:m,ꢀnóiꢀmãi!’ꢀDoꢀđó,ꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀđánhꢀgiáꢀcaoꢀnhữngꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀthếꢀnàyꢀvìꢀtínhꢀthôngꢀminhꢀcủaꢀnó,ꢀvàꢀcũngꢀsẽꢀbaoꢀdung 
hơnꢀnếuꢀthấyꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀởꢀnhiềuꢀnơi,ꢀhơnꢀlàꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
chỉꢀdồnꢀdậpꢀtấnꢀcôngꢀchúngꢀtaꢀvớiꢀcùngꢀmộtꢀthôngꢀđiệp.ꢀKhácꢀbiệtꢀcốt 
yếuꢀlàꢀcáchꢀchúngꢀtaꢀtưꢀduyꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáo. 

Chúngꢀtaꢀhiểuꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnhưꢀthếꢀnào 

Mỗiꢀngày,ꢀchúngꢀtaꢀtiếpꢀxúcꢀvớiꢀhàngꢀtrămꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnhư 
thế,ꢀnhưngꢀchúngꢀtaꢀchỉꢀtưꢀduyꢀtrọnꢀv>nꢀmộtꢀphầnꢀnhỏꢀtrongꢀsốꢀđó.ꢀCó 
nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀchúngꢀtaꢀchúꢀýꢀngayꢀlậpꢀtức,ꢀcóꢀnhững 
mẩuꢀchúngꢀtaꢀhoànꢀtoànꢀvôꢀtìnhꢀkhôngꢀđểꢀý,ꢀvàꢀcũngꢀcóꢀnhữngꢀmẩu 
chúngꢀtaꢀcốꢀtìnhꢀngóꢀlơ.ꢀKhiꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀchúngꢀtaꢀđể 
m:tꢀchúꢀý,ꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀcốꢀtìmꢀhiểuꢀnó.ꢀCóꢀlúcꢀtaꢀthànhꢀcông,ꢀcó 
lúcꢀtaꢀthấtꢀbại.ꢀThấtꢀbạiꢀvìꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ‘quáꢀkhóꢀhiểu’ꢀhayꢀthấtꢀbại 
vìꢀthiếuꢀthờiꢀgian,ꢀhayꢀđơnꢀthuầnꢀlàꢀvìꢀbịꢀđiềuꢀgìꢀkhácꢀlàmꢀxaoꢀlãng. 
Đườngꢀđiꢀcủaꢀluồngꢀsuyꢀnghĩꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀcốꢀhiểuꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
làꢀnhưꢀsau: 

1*ꢀ Đầuꢀtiên,ꢀchúngꢀtaꢀnhậnꢀraꢀđóꢀlàꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáo* 
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2 *ꢀ Ngayꢀlậpꢀtứcꢀsauꢀđó,ꢀchúngꢀtaꢀxácꢀđịnhꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀlàꢀcho 
thươngꢀhiệuꢀnào*ꢀĐểꢀlàmꢀđượcꢀđiềuꢀnày,ꢀtaꢀcốꢀtìmꢀmộtꢀđiềuꢀgìꢀđóꢀquen 
thuộc,ꢀmộtꢀđiềuꢀgìꢀtươngꢀứngꢀvớiꢀmộtꢀđiểmꢀtrongꢀtríꢀnhớꢀ+ꢀmộtꢀđiềuꢀgì 
đóꢀđãꢀtồnꢀtạiꢀtrongꢀtríꢀnhớ*ꢀ(Víꢀd-,ꢀtrongꢀhìnhꢀ9*2,ꢀtaꢀnhậnꢀraꢀPringles*ꢀÀ 
ha…ꢀchúngꢀtaꢀnhậnꢀraꢀtênꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀvàꢀbiếtꢀchắcꢀđâyꢀlàꢀmộtꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀchoꢀPringles)* 

3 *ꢀ Mộtꢀkhiꢀđãꢀxácꢀđịnhꢀđượcꢀđiểmꢀquenꢀthuộcꢀnàyꢀtrongꢀtríꢀnhớ,ꢀtâmꢀtrí 
chúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀlưuꢀtrữꢀbấtꢀcứꢀthôngꢀtinꢀnàoꢀmớiꢀlấyꢀđượcꢀt4ꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀvàoꢀng0nꢀtríꢀnhớꢀtênꢀPringlesꢀđó* 

Nhữngꢀlờiꢀnhắcꢀnhởꢀthươngꢀhiệu 

Trướcꢀkhiꢀthôngꢀtinꢀmớiꢀ(nhưꢀ‘khôngꢀchấtꢀbéo’ꢀhayꢀngănꢀngừaꢀsâu 
răng’)ꢀđượcꢀlưuꢀtrữꢀvàoꢀtâmꢀtrí,ꢀmộtꢀđiểmꢀtríꢀnhớꢀhayꢀngănꢀtríꢀnhớ 
quenꢀthuộcꢀcầnꢀđượcꢀkíchꢀhoạtꢀtrướcꢀ(trongꢀvíꢀdụꢀtrênꢀđâyꢀlà 
Pringles).ꢀViệcꢀmởꢀngănꢀtríꢀnhớꢀhayꢀviệcꢀkíchꢀhoạtꢀđiểmꢀtríꢀnhớ,ꢀchính 
làꢀđểꢀgợiꢀchúngꢀtaꢀnhớꢀvềꢀthươngꢀhiệu.ꢀViệcꢀnàyꢀxảyꢀraꢀbấtꢀkểꢀthông 
tinꢀ‘khôngꢀchấtꢀbéo’ꢀlàꢀmớiꢀhayꢀđãꢀđượcꢀlưuꢀtrướcꢀvàꢀbấtꢀkểꢀthôngꢀtin 
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đóꢀcóꢀquanꢀtrọngꢀvớiꢀchúngꢀtaꢀhayꢀkhông.ꢀNóiꢀcáchꢀkhác,ꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀlàmꢀtăngꢀđộꢀnổiꢀbậtꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀta,ꢀvà 
hiệuꢀứngꢀnàyꢀkhôngꢀtùyꢀthuộcꢀbấtꢀkỳꢀthôngꢀtinꢀmớiꢀnàoꢀcả.ꢀVìꢀthế,ꢀsự 
củngꢀcốꢀthươngꢀhiệuꢀlàꢀmộtꢀtrongꢀnhữngꢀhiệuꢀứngꢀnảyꢀsinh.ꢀSauꢀđó, 
tùyꢀviệcꢀthôngꢀtinꢀmớiꢀquanꢀtrọngꢀvớiꢀchúngꢀtaꢀthếꢀnàoꢀmàꢀbảnꢀthân 
thôngꢀtinꢀmớiꢀđóꢀsẽꢀmangꢀlạiꢀhiệuꢀứngꢀngoàiꢀhiệuꢀứngꢀcủngꢀcốꢀthương 
hiệu. 

Nếuꢀkhôngꢀcóꢀthôngꢀtinꢀmới,ꢀhayꢀthôngꢀtinꢀmớiꢀđượcꢀxemꢀlàꢀnhỏ 
nhặtꢀthìꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀkhiếnꢀchúngꢀtaꢀbựcꢀtức.ꢀĐâyꢀchínhꢀlà 
nơiꢀ‘sựꢀkhôiꢀhài’ꢀcóꢀthểꢀngănꢀcảnꢀcảmꢀgiácꢀbựcꢀtứcꢀnày.ꢀThửꢀlấyꢀvíꢀdụ 
mộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀngoàiꢀtrờiꢀsau.ꢀMộtꢀkháchꢀhàngꢀđừngꢀtrướcꢀquầy 
trongꢀmộtꢀtiệmꢀBurgerꢀKing,ꢀmặcꢀmộtꢀchiếcꢀáoꢀkhoácꢀdàiꢀvàꢀđộiꢀmũ 
sụpꢀ–ꢀrõꢀràngꢀanhꢀnàyꢀđangꢀngụyꢀtrangꢀvàꢀkhôngꢀmuốnꢀaiꢀđểꢀýꢀđến 
mình.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀngườiꢀxemꢀchúngꢀtaꢀlạiꢀcóꢀthểꢀthấyꢀđôiꢀgiàyꢀđỏꢀchú 
hềꢀđặcꢀtrưng,ꢀđôiꢀvớꢀsọcꢀvàngꢀđỏꢀvàꢀmáiꢀtócꢀđỏꢀrựcꢀquenꢀthuộcꢀcủa 
Ronald.ꢀChúngꢀtaꢀxácꢀđịnhꢀđượcꢀngayꢀngănꢀtríꢀnhớꢀnhờꢀhìnhꢀảnhꢀcửa 
tiệmꢀvàꢀlogoꢀBurgerꢀKing.ꢀThếꢀthôngꢀtinꢀmớiꢀcầnꢀlưuꢀtrữꢀởꢀđâyꢀlàꢀgì? 
RonaldꢀMcDonaldꢀmuaꢀbánhꢀmìꢀk>pꢀthịtꢀởꢀBurgerꢀKing?ꢀKhôngꢀphải 
thế,ꢀchúngꢀtaꢀnhoẻnꢀcườiꢀkhiꢀhiểuꢀtròꢀđùaꢀnày.ꢀViệcꢀgiảiꢀmãꢀthành 
côngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtạoꢀraꢀmộtꢀcảmꢀgiácꢀyêuꢀmếnꢀđốiꢀvớiꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀđó,ꢀcũngꢀnhưꢀ9ꢀlờiꢀgợiꢀnhớ.ꢀMộtꢀlàꢀgợiꢀnhớꢀvềꢀthươngꢀhiệuꢀBurger 
King,ꢀhaiꢀlàꢀtuyênꢀbốꢀthườngꢀthấyꢀcủaꢀBurgerꢀKingꢀlàꢀbánhꢀmìꢀk>pꢀthịt 
củaꢀhọꢀngonꢀhơn.ꢀĐóꢀchínhꢀlàꢀhànhꢀđộngꢀdùngꢀsựꢀhàiꢀhướcꢀđểꢀđóng 
góiꢀthôngꢀđiệpꢀcũꢀtrongꢀbaoꢀbìꢀmới. 

‘ ‛ènꢀtrống’ꢀloanꢀtinꢀ(Heralding) 

Nhữngꢀthôngꢀtinꢀmớiꢀ–ꢀnhưꢀmộtꢀchươngꢀtrìnhꢀkhuyếnꢀmãiꢀđặc 
biệt,ꢀmộtꢀmứcꢀgiáꢀhời,ꢀmộtꢀbaoꢀbìꢀmớiꢀhayꢀbấtꢀkỳꢀthôngꢀtinꢀnàoꢀ–ꢀcó 
thểꢀđượcꢀtruyềnꢀđạtꢀtheoꢀkiểuꢀ‘loanꢀtinꢀcóꢀk?mꢀk?nꢀtrống’.ꢀCóꢀnhững 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀnhưꢀmuốnꢀhétꢀthôngꢀtinꢀvàoꢀngườiꢀxemꢀchúngꢀtaꢀ(ví 
dụ:ꢀcácꢀnhàꢀđầuꢀmốiꢀxeꢀhơiꢀđãꢀquaꢀsửꢀdụngꢀcóꢀthểꢀlaꢀtoꢀ‘Chúngꢀtôiꢀcó 
mónꢀhờiꢀchoꢀbạn!’).ꢀMẩuꢀquảngꢀcáoꢀcàngꢀcóꢀnhiềuꢀyếuꢀtốꢀ‘k?nꢀtrống’ 
thìꢀnóꢀcàngꢀhướngꢀsựꢀtậpꢀtrungꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀvàoꢀtínhꢀchấtꢀmớiꢀmẻ 
củaꢀthôngꢀtin.ꢀThôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáoꢀcàngꢀtrựcꢀdiệnꢀthìꢀquảngꢀcáoꢀđó 
cóꢀtácꢀđộngꢀlênꢀngườiꢀxemꢀcàngꢀnhanh.ꢀNhưngꢀmộtꢀkhiꢀđãꢀxemꢀvà 
hiểuꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđó,ꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀkhôngꢀmuốnꢀxemꢀlại.ꢀMẩuꢀquảng 
cáoꢀcàngꢀđượcꢀlặpꢀlạiꢀnhiềuꢀlầnꢀthìꢀchúngꢀtaꢀcàngꢀítꢀcóꢀthiệnꢀcảmꢀvới 
nóꢀvàꢀvớiꢀthươngꢀhiệuꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀnóꢀsẽꢀtrởꢀnênꢀcàngꢀnhàmꢀchán. 
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Tráiꢀlại,ꢀkhiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀthựcꢀhiệnꢀtheoꢀphongꢀtháiꢀkém 
phôꢀtrươngꢀhơn,ꢀđặcꢀbiệtꢀlàꢀtheoꢀcáchꢀthôngꢀminhꢀmàꢀchúngꢀtaꢀđánh 
giáꢀcaoꢀvàꢀưaꢀthíchꢀ(nhưꢀvíꢀdụꢀBurgerꢀKing),ꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀchỉꢀbao 
dungꢀhơnꢀtrướcꢀsựꢀlặpꢀlạiꢀcủaꢀnóꢀmàꢀthậmꢀchíꢀcònꢀthíchꢀthúꢀtiếpꢀnhận 
thôngꢀtinꢀđượcꢀlặpꢀlại.ꢀCáchꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ‘nóiꢀchuyện’ꢀvới 
chúngꢀtaꢀsẽꢀảnhꢀhưởngꢀcáchꢀchúngꢀtaꢀphảnꢀứngꢀvớiꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
đó.ꢀCũngꢀnhưꢀtrongꢀgiaoꢀtiếpꢀhằngꢀngàyꢀgiữaꢀngườiꢀvàꢀngười,ꢀcách 
mọiꢀngườiꢀnóiꢀchuyệnꢀvớiꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀảnhꢀhưởngꢀphảnꢀứngꢀcủaꢀchúng 
ta.ꢀChúngꢀtaꢀthíchꢀngườiꢀnàoꢀvuiꢀvẻ,ꢀngườiꢀnàoꢀcóꢀthểꢀchọcꢀmìnhꢀcười 
thayꢀvìꢀhôꢀhàoꢀkêuꢀgọi.ꢀChúngꢀtaꢀthấyꢀkhóꢀchịuꢀvớiꢀnhữngꢀngườiꢀoang 
oangꢀnhứcꢀóc,ꢀhọꢀđẩyꢀchúngꢀtaꢀvàoꢀmộtꢀtrạngꢀtháiꢀkémꢀkhoanꢀdung, 
khóꢀtiếpꢀnhậnꢀnhữngꢀgìꢀhọꢀnóiꢀvàꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀcóꢀxuꢀhướngꢀtranh 
cãiꢀvớiꢀnhữngꢀngườiꢀnày. 

Loanꢀtinꢀ‘khôngꢀkènꢀtrống’ꢀ(Non-heralding) 

Nhưꢀchúngꢀtaꢀđãꢀthấy,ꢀtrongꢀtrườngꢀhợpꢀnhữngꢀthôngꢀđiệpꢀ‘oang 
oang’,ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcàngꢀ‘k?nꢀtrống’ꢀbaoꢀnhiêuꢀthìꢀthôngꢀđiệpꢀđó 
càngꢀmauꢀcũꢀbấyꢀnhiêu.ꢀKhiꢀđãꢀtiếtꢀlộꢀvàꢀđượcꢀhiểuꢀthìꢀthôngꢀtinꢀmới 
sẽꢀtrởꢀnênꢀcũ,ꢀvàꢀviệcꢀlặpꢀlạiꢀthôngꢀtinꢀđóꢀsẽꢀxâmꢀphạmꢀđếnꢀkỳꢀvọng 
củaꢀmọiꢀngườiꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀchỉꢀnênꢀtruyềnꢀđạtꢀthôngꢀtinꢀmới.ꢀĐâyꢀlà 
nguyênꢀnhânꢀvìꢀsaoꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀgặpꢀnhiềuꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáo 
rấtꢀkiênꢀtrìꢀtruyềnꢀđạtꢀthôngꢀtinꢀcũꢀnhưꢀthểꢀđóꢀlàꢀthôngꢀtinꢀmới.ꢀQuảng 
cáoꢀnhiềuꢀ‘k?nꢀtrống’ꢀchuyểnꢀtảiꢀthôngꢀđiệpꢀnhanhꢀchóngꢀnhưngꢀcũng 
làmꢀthôngꢀđiệpꢀđóꢀnhanhꢀnhàmꢀchán. 

Nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtruyềnꢀđạtꢀtheoꢀphongꢀtháiꢀkémꢀphô 
trươngꢀhơn,ꢀtruyềnꢀđạtꢀthôngꢀtinꢀtheoꢀkiểuꢀbấtꢀngờꢀhơnꢀhayꢀtheoꢀkiểu 
‘ nh:cꢀnhở’,ꢀthườngꢀcóꢀtuổiꢀthọꢀlâuꢀhơnꢀvàꢀítꢀgâyꢀkhóꢀchịuꢀhơn.ꢀSauꢀkhi 
thôngꢀđiệpꢀmớiꢀđãꢀđượcꢀtruyềnꢀđạtꢀvàꢀtrướcꢀkhiꢀphươngꢀphápꢀ‘k?n 
trống’ꢀb:tꢀđầuꢀgâyꢀkhóꢀchịu,ꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀthườngꢀchuyểnꢀsang 
nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkémꢀtrựcꢀdiệnꢀhơn.ꢀNhưngꢀđểꢀtiếpꢀcậnꢀđược 
vớiꢀđạiꢀđaꢀsốꢀcôngꢀchúngꢀthìꢀch:cꢀch:nꢀvẫnꢀcầnꢀcóꢀmộtꢀmứcꢀđộꢀlặpꢀlại 
nhấtꢀđịnhꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀ‘k?nꢀtrống’. 

Mộtꢀchiếnꢀthuậtꢀkhácꢀchoꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀsửꢀdụngꢀhìnhꢀthái 
truyềnꢀđạtꢀítꢀphôꢀtrươngꢀnàyꢀngayꢀtừꢀđầu.ꢀNóꢀkhôngꢀchuyểnꢀtảiꢀthông 
điệpꢀtrựcꢀtiếpꢀhayꢀnhanhꢀchóng,ꢀnhưngꢀnóꢀtốiꢀthiểuꢀhóaꢀsựꢀbựcꢀmình 
doꢀquảngꢀcáoꢀgâyꢀraꢀvàꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀsẽꢀcóꢀtuổiꢀthọꢀdàiꢀhơn 
nhiều. 
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Ngayꢀcảꢀnhữngꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀsửꢀdụngꢀcáchꢀtruyềnꢀthôngꢀnày 
cũngꢀkhóꢀmàꢀxácꢀđịnhꢀchínhꢀxácꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀmìnhꢀphôꢀtrươngꢀở 
mứcꢀđộꢀnào.ꢀThayꢀvàoꢀđó,ꢀhọꢀchỉꢀcóꢀthểꢀướcꢀlượngꢀbằngꢀcảmꢀgiácꢀkhi 
nàoꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀquáꢀtrựcꢀdiện,ꢀkhiꢀnàoꢀnóꢀtếꢀnhịꢀvàꢀkémꢀgây 
bựcꢀmìnhꢀhơn.ꢀCâuꢀtrảꢀlờiꢀchoꢀcâuꢀhỏiꢀđóꢀphụꢀthuộcꢀrấtꢀnhiềuꢀvào 
mứcꢀđộꢀtậpꢀtrungꢀvàoꢀtínhꢀmớiꢀmẻꢀcủaꢀthôngꢀtin.ꢀMẩuꢀquảngꢀcáoꢀít 
phôꢀtrươngꢀthườngꢀítꢀchúꢀtrọngꢀvàoꢀtínhꢀmớiꢀmẻꢀđó,ꢀyếuꢀtốꢀ‘k?n 
trống’ꢀcũngꢀítꢀhơnꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀphôꢀtrương.ꢀKhácꢀbiệtꢀnằmꢀở 
cáchꢀtruyềnꢀđạt,ꢀhơnꢀlàꢀnộiꢀdungꢀtruyềnꢀđạt. 

Sựꢀkhẳngꢀđịnhꢀvàꢀphiꢀkhẳngꢀđịnh 

Thôngꢀtinꢀcóꢀthểꢀđượcꢀtruyềnꢀđạtꢀtheoꢀcáchꢀđơnꢀgiảnꢀlàꢀbằng 

tuyênꢀbốꢀkh;ngꢀđịnhꢀtuyệtꢀđốiꢀ–ꢀloanꢀtinꢀcóꢀ‘k?nꢀtrống’ꢀ–ꢀhoặcꢀvới 
nhiềuꢀmứcꢀđộꢀtinhꢀtếꢀkhácꢀnhau. 

Hãyꢀcùngꢀxemꢀxétꢀtuyênꢀbốꢀsau: 

PringlesꢀnayꢀkhôngꢀcóꢀchấtꢀbéoꢀvàꢀvẫnꢀngonꢀnhưꢀPringlesꢀNguyênꢀgốc. 

Tuyênꢀbốꢀtrênꢀhoànꢀtoànꢀkhôngꢀcóꢀtínhꢀtinhꢀtế.ꢀĐóꢀchỉꢀlàꢀsựꢀkh;ng 
địnhꢀtuyệtꢀđốiꢀvàꢀtrọngꢀtâmꢀchúꢀýꢀđượcꢀđặtꢀvàoꢀtínhꢀmớiꢀmẻꢀcủa 
thôngꢀtinꢀ‘khôngꢀchấtꢀbéo’,ꢀcũngꢀnhưꢀviệcꢀnóꢀcóꢀhươngꢀvịꢀngonꢀnhư 
nguyênꢀgốc.ꢀTuyênꢀbốꢀkh;ngꢀđịnhꢀtuyệtꢀđốiꢀkiểuꢀnàyꢀcóꢀtuổiꢀthọꢀrất 
ng:nꢀvìꢀkhiꢀnóꢀkhôngꢀcònꢀlàꢀtinꢀtứcꢀmới,ꢀviệcꢀlặpꢀlạiꢀliênꢀtụcꢀthôngꢀtin 
đóꢀsẽꢀdẫnꢀtớiꢀsựꢀnhàmꢀchán,ꢀthậmꢀchíꢀkhóꢀchịuꢀởꢀngườiꢀngheExem. 

Nhưngꢀquảngꢀcáoꢀthườngꢀdùngꢀnhữngꢀkỹꢀthuậtꢀgiánꢀtiếpꢀnhưꢀtính 
từꢀmiêuꢀtảꢀhayꢀsoꢀsánhꢀđểꢀthayꢀthếꢀphépꢀnóiꢀkh;ngꢀđịnh.ꢀNhữngꢀcách 
nàyꢀvẫnꢀtruyềnꢀđạtꢀthôngꢀtinꢀđóꢀmộtꢀcáchꢀýꢀnhịꢀvàꢀkhôngꢀxoáyꢀsâuꢀvào 
tínhꢀmớiꢀmẻꢀcủaꢀthôngꢀtin.ꢀHãyꢀcùngꢀxemꢀxétꢀvíꢀdụꢀsau: 

Pringlesꢀkhôngꢀchấtꢀbéo*ꢀNgonꢀnhưꢀPringlesꢀNguyênꢀgốc. 

Dùngꢀcụmꢀtừꢀ‘khôngꢀchấtꢀbéo’ꢀvớiꢀtưꢀcáchꢀtínhꢀtừꢀbổꢀnghĩaꢀthayꢀvì 
ởꢀvịꢀtríꢀvịꢀngữꢀtrongꢀcâuꢀkh;ngꢀđịnhꢀ(rằngꢀPringlesꢀnayꢀkhôngꢀcóꢀchất 
béo)ꢀđãꢀgiúpꢀchuyểnꢀtrọngꢀtâmꢀtưꢀduyꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀsangꢀphầnꢀkhác 
củaꢀthôngꢀđiệpꢀ–ꢀ‘ngonꢀnhưꢀPringleꢀNguyênꢀgốc’.ꢀTrongꢀvíꢀdụꢀnày, 
‘ Khôngꢀchấtꢀbéo’ꢀđượcꢀxemꢀlàꢀtínhꢀtừꢀmiêuꢀtả,ꢀthayꢀvìꢀlờiꢀkh;ngꢀđịnh. 
Tínhꢀtừꢀthườngꢀítꢀmangꢀhơiꢀhướngꢀkh;ngꢀđịnhꢀthôngꢀtin,ꢀmàꢀlàꢀsự 
miêuꢀtảꢀmangꢀtínhꢀ‘sựꢀthật’. 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 

147 

  

  

Mộtꢀđiềuꢀtấtꢀyếuꢀlàꢀnhữngꢀkhácꢀbiệtꢀnhưꢀthếꢀlàꢀrấtꢀnhỏꢀvàꢀcóꢀthể 
khiếnꢀchúngꢀtaꢀtựꢀhỏiꢀ‘thếꢀthìꢀđãꢀsaoꢀnào?’.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀquaꢀviệcꢀđiều 
chỉnhꢀphươngꢀcáchꢀtruyềnꢀđạt,ꢀnhữngꢀcáchꢀthểꢀhiệnꢀgiánꢀtiếpꢀnàyꢀcó 
thểꢀgiúpꢀlàmꢀgiảmꢀnh>ꢀtínhꢀkh;ngꢀđịnhꢀnhưngꢀvẫnꢀtruyềnꢀđạtꢀcùng 
mộtꢀthôngꢀtin. 

Phầnꢀchúngꢀtaꢀchúꢀtrọngꢀtrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 

Nhưꢀđãꢀthấy,ꢀtrongꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀkhôngꢀphảiꢀmọiꢀyếuꢀtố 
đềuꢀthuꢀhútꢀsựꢀchúꢀýꢀngangꢀnhauꢀcủaꢀchúngꢀta.ꢀQuảꢀthật,ꢀcáchꢀtâmꢀtrí 
chúngꢀtaꢀtưꢀduyꢀthôngꢀtinꢀđãꢀbiếtꢀvàꢀthôngꢀtinꢀmớiꢀlàꢀhoànꢀtoànꢀkhác 
nhau.ꢀNộiꢀdungꢀcủaꢀbấtꢀkỳꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàoꢀcũngꢀđượcꢀtâmꢀtrí 
phânꢀlàmꢀhaiꢀphần: 

Thôngꢀtinꢀđãꢀbiếtꢀt4ꢀtrướcꢀ+ꢀthôngꢀtinꢀ.sẵnꢀcó2*ꢀ7húngꢀtaꢀđượcꢀnhắcꢀnhở 
vềꢀnhữngꢀthôngꢀtinꢀnày* 
Thôngꢀtinꢀ.mới2* 

Cầnꢀghiꢀnhậnꢀlàꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀtưꢀduyꢀthôngꢀtinꢀ‘mới’ꢀvàꢀthông 
tinꢀ‘s=nꢀcó’ꢀtheoꢀnhữngꢀcáchꢀkhácꢀnhau.ꢀHãyꢀthửꢀnghĩꢀvềꢀnhữngꢀngày 
cònꢀđiꢀhọc.ꢀBạnꢀcóꢀbaoꢀgiờꢀđốꢀm>oꢀbạnꢀb?ꢀlà:ꢀ‘Vớiꢀmỗiꢀloàiꢀđộngꢀvật, 
Mosesꢀđãꢀchoꢀphépꢀbaoꢀnhiêuꢀcáꢀthểꢀlênꢀthuyềnꢀgỗ?’ꢀĐứaꢀtrẻꢀnào 
khôngꢀnghĩꢀlàꢀcâuꢀđốꢀm>oꢀsẽꢀtrảꢀlờiꢀ‘Haiꢀcon’.ꢀBạnꢀcườiꢀnhạoꢀvàꢀtiếtꢀlộ 
m>oꢀcủaꢀcâuꢀđố,ꢀtrướcꢀsựꢀngượngꢀngùngꢀcủaꢀđámꢀbạn,ꢀlàꢀMosesꢀđâu 
phảiꢀlàꢀngườiꢀláiꢀthuyềnꢀgỗ.ꢀNgườiꢀấyꢀlàꢀNoahꢀcơ! 

Câuꢀđốꢀm>oꢀhọcꢀđườngꢀnàyꢀcóꢀtácꢀdụngꢀvìꢀtrongꢀcâuꢀhỏi,ꢀbạn 
khôngꢀđặtꢀMosesꢀvàoꢀvịꢀtríꢀthôngꢀtinꢀ‘mới’ꢀmàꢀđặtꢀvàoꢀchỗꢀthôngꢀtin 
‘ s=nꢀcó’,ꢀnghĩaꢀlàꢀthôngꢀtinꢀđãꢀbiết.ꢀBọnꢀtrẻꢀsẽꢀmặcꢀnhiênꢀchoꢀrằng 
thôngꢀtinꢀs=nꢀcóꢀlàꢀđúngꢀvàꢀđặtꢀtrọngꢀtâmꢀtưꢀduyꢀvàoꢀchỗꢀkhác.ꢀKhi 
thôngꢀtinꢀđượcꢀs:pꢀđặtꢀkiểuꢀnày,ꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀdễꢀbỏꢀquaꢀvàꢀchoꢀlà 
thôngꢀtinꢀđóꢀlàꢀ‘đãꢀbiết’. 

M>oꢀnàyꢀphátꢀhuyꢀtácꢀdụngꢀngayꢀcảꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀnhậnꢀthức 

đượcꢀcơꢀchếꢀthựcꢀsựꢀđằngꢀsauꢀnó.ꢀTươngꢀtựꢀnhưꢀthế,ꢀtrongꢀkhiꢀnhiều 
mẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀởꢀmộtꢀmứcꢀđộꢀnàoꢀđó,ꢀvẫnꢀphátꢀhuyꢀtácꢀđộngꢀtheoꢀcơ 
chếꢀnày,ꢀhiếmꢀcóꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀnàoꢀcóꢀthểꢀgiảiꢀthíchꢀrõꢀràngꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀđóꢀvàꢀcơꢀchếꢀgâyꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀnó.ꢀNhữngꢀthôngꢀtinꢀnàoꢀliệt 
vàoꢀdạngꢀ‘đãꢀbiết’ꢀchỉꢀđơnꢀgiảnꢀlướtꢀquaꢀtrongꢀtâmꢀtrí,ꢀtrongꢀkhiꢀchúng 
taꢀtậpꢀtrungꢀsựꢀchúꢀýꢀcủaꢀmìnhꢀvàoꢀphầnꢀthôngꢀtinꢀđượcꢀchoꢀlàꢀmới 
trongꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀTâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀcóꢀxuꢀhướngꢀchỉꢀxếp 
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thôngꢀtinꢀ‘đãꢀbiết’ꢀvàoꢀhạngꢀmụcꢀ‘lờiꢀnh:cꢀnhở’ꢀvàꢀmặcꢀnhiênꢀchoꢀrằng 
thôngꢀtinꢀđóꢀlàꢀchínhꢀxác,ꢀđểꢀdànhꢀnăngꢀlựcꢀtưꢀduyꢀđểꢀxétꢀtínhꢀchân 
thậtꢀcủaꢀthôngꢀtinꢀ‘mới’. 

Lờiꢀnhắcꢀnhở 

Tâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthể,ꢀbằngꢀnhiềuꢀcách,ꢀlọcꢀraꢀnhữngꢀgợiꢀýꢀđâu 
làꢀthôngꢀtinꢀ‘mới’ꢀtrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀđâuꢀlàꢀthôngꢀtinꢀ‘s=nꢀcó’ꢀhay 
đãꢀbiết.ꢀTrongꢀgiaoꢀtiếpꢀhằngꢀngày,ꢀngườiꢀtaꢀthườngꢀdùngꢀcụmꢀtừ 
‘nhưꢀbạnꢀđãꢀbiết’.ꢀThửꢀxemꢀxétꢀcáchꢀnóiꢀsau: 

‘Nhưꢀbạnꢀđãꢀbiết,ꢀhọcꢀsửꢀdụngꢀmáyꢀMacꢀtốnꢀítꢀthờiꢀgianꢀhơnꢀcác 
loạiꢀmáyꢀkhác.ꢀTrênꢀthếꢀgiới,ꢀMacꢀlàꢀmáyꢀtínhꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀnhiều 

nhấtꢀtrongꢀkh:pꢀcácꢀtrườngꢀhọc.’ 

Cụmꢀtừꢀ‘nhưꢀbạnꢀđãꢀbiết’ꢀcóꢀtácꢀdụngꢀchuyểnꢀhướngꢀmộtꢀphầnꢀtập 
trungꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀkhỏiꢀviệcꢀđánhꢀgiáꢀnhậnꢀđịnhꢀ‘họcꢀsửꢀdụngꢀmáy 
Macꢀtốnꢀítꢀthờiꢀgianꢀhơnꢀcácꢀloạiꢀmáyꢀkhác’.ꢀNếuꢀchúngꢀtaꢀmuốnꢀđánh 
giá,ꢀrấtꢀcóꢀthểꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀđánhꢀgiáꢀnhậnꢀđịnhꢀ‘Trênꢀthếꢀgiới,ꢀMacꢀlà 
máyꢀtínhꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀnhiếuꢀnhấtꢀtrongꢀkh:pꢀcácꢀtrườngꢀhọc’ꢀvìꢀđây 
làꢀthôngꢀtinꢀmới,ꢀđangꢀđượcꢀkh;ngꢀđịnhꢀtrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáo. 

Cáchꢀnóiꢀ‘nhưꢀbạnꢀđãꢀbiết’ꢀhoạtꢀđộngꢀnhưꢀmộtꢀtínꢀhiệuꢀkhiến 

ngườiꢀngheꢀnghĩꢀrằngꢀđấyꢀlàꢀmộtꢀlờiꢀnh:cꢀnhởꢀ–ꢀthôngꢀtinꢀtruyềnꢀđạt 
chỉꢀđượcꢀxemꢀlàꢀlờiꢀdẫnꢀvàoꢀmộtꢀđiềuꢀgìꢀkhác.ꢀNóꢀđónꢀđầuꢀnhữngꢀbực 
mìnhꢀcóꢀthểꢀcóꢀtrongꢀchúngꢀtaꢀvềꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀvàꢀtránhꢀnhững 
phảnꢀứngꢀkhóꢀchịuꢀtheoꢀkiểuꢀ‘Biếtꢀrồi,ꢀkhổꢀl:m,ꢀnóiꢀmãi!’ 

Quanꢀtrọngꢀhơnꢀnữa,ꢀkhiꢀmộtꢀthôngꢀtinꢀđượcꢀliệtꢀvàoꢀdạngꢀlời 
nh:cꢀnhởꢀthayꢀvìꢀthôngꢀtinꢀmới,ꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀnghĩꢀthôngꢀtinꢀnàyꢀđã 
đượcꢀlưuꢀtrữꢀđâuꢀđóꢀtrongꢀtríꢀnhớ.ꢀChúngꢀtaꢀsẽꢀnghĩꢀthôngꢀtinꢀlàꢀ‘đã 
biết’ꢀvàꢀlàꢀthôngꢀtinꢀchínhꢀxác. 

Sựꢀmềmꢀdẻoꢀcủaꢀtríꢀnhớ 

Khiꢀmộtꢀthôngꢀtinꢀđượcꢀchoꢀlàꢀlờiꢀnh:cꢀnhở,ꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀnghĩ 
thôngꢀtinꢀđóꢀđãꢀđượcꢀlưuꢀtrữꢀtrongꢀtríꢀnhớ.ꢀCũngꢀnhưꢀkiểuꢀchúngꢀta 
nghĩꢀgìꢀaiꢀraꢀlàmꢀsaoꢀthìꢀsẽꢀthấyꢀhọꢀyꢀnhưꢀthế,ꢀchúngꢀtaꢀnghĩꢀmìnhꢀđã 
lưuꢀthôngꢀtinꢀgìꢀtrongꢀtríꢀnhớꢀthìꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀtìmꢀđượcꢀthôngꢀtinꢀđó 
trongꢀtríꢀnhớ.ꢀVìꢀsaoꢀđiềuꢀnàyꢀlạiꢀquanꢀtrọng?ꢀĐểꢀtrảꢀlờiꢀcâuꢀhỏiꢀnày, 
xinꢀphépꢀđượcꢀkểꢀvềꢀnhữngꢀthíꢀnghiệmꢀkinhꢀđiểnꢀliênꢀquanꢀđếnꢀviệc 
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choꢀlờiꢀkhaiꢀcủaꢀnhânꢀchứng.ꢀNhữngꢀthíꢀnghiệmꢀnàyꢀtiếtꢀlộꢀrấtꢀnhiều 
vềꢀsựꢀkhácꢀnhauꢀtrongꢀcáchꢀngườiꢀtaꢀtưꢀduyꢀthôngꢀtin,ꢀgiữaꢀhaiꢀtrường 
hợp:ꢀkhiꢀthôngꢀtinꢀđóꢀđượcꢀcoiꢀlàꢀthôngꢀtinꢀmớiꢀvàꢀkhiꢀnóꢀđượcꢀcoiꢀlà 
lờiꢀnh:cꢀnhởꢀvềꢀmộtꢀthôngꢀtinꢀđãꢀbiết. 

Trongꢀloạtꢀthíꢀnghiệmꢀnổiꢀtiếngꢀsauꢀđây,ꢀnhàꢀtâmꢀlýꢀhọcꢀElizabeth 
LoCtusꢀđãꢀchoꢀcácꢀđốiꢀtượngꢀnghiênꢀcứuꢀxemꢀcuốnꢀbăngꢀghiꢀhìnhꢀmột 
taiꢀnạnꢀxeꢀhơi,ꢀsauꢀđóꢀhỏiꢀhọꢀvàiꢀcâuꢀhỏi.ꢀVíꢀdụꢀ‘Chiếcꢀxeꢀhơiꢀxanh 
chạyꢀnhanhꢀcỡꢀnàoꢀkhiꢀnóꢀchạyꢀquaꢀtấmꢀbiểnꢀbáoꢀDừng?’ 

Thựcꢀtếꢀkhôngꢀcóꢀbiểnꢀbáoꢀnàoꢀtrongꢀbăngꢀghiꢀhìnhꢀcả.ꢀNhưng 
cáchꢀthứcꢀđặtꢀcâuꢀhỏiꢀđãꢀkhiếnꢀngườiꢀngheꢀnghĩꢀlàꢀcó.ꢀHọꢀtrảꢀlờiꢀbằng 
nhữngꢀconꢀsốꢀướcꢀtínhꢀtốcꢀđộꢀcủaꢀriêngꢀmình.ꢀKhiꢀvềꢀsauꢀđượcꢀhỏiꢀcó 
thấyꢀbiểnꢀbáoꢀkhông,ꢀhơnꢀphânꢀnửaꢀsốꢀngườiꢀđượcꢀhỏiꢀ(khoảngꢀ5@%) 
kh;ngꢀđịnhꢀrằngꢀhọꢀcóꢀthấy.ꢀSựꢀtáiꢀhiệnꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀsựꢀkiệnꢀxảyꢀra 
đãꢀbịꢀ‘thayꢀđổi’ꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀcủaꢀhọꢀbởiꢀcâuꢀhỏiꢀđặtꢀraꢀtrướcꢀđó. 

Cầnꢀlưuꢀýꢀthôngꢀtinꢀ‘cóꢀbiểnꢀbáo’ꢀđượcꢀđặtꢀvàoꢀvịꢀtríꢀthôngꢀtinꢀ‘s=n 
có’ꢀtrongꢀcâuꢀhỏiꢀtrênꢀđây.ꢀBằngꢀkỹꢀthuậtꢀs:pꢀđặtꢀthôngꢀtinꢀvàoꢀvịꢀtrí 
‘ s=nꢀcó’,ꢀLoCtusꢀđãꢀnhiềuꢀlầnꢀđiꢀđếnꢀkếtꢀquảꢀconꢀngườiꢀtaꢀs=nꢀsàng 
thêmꢀnhàꢀcửaꢀhayꢀthấyꢀngườiꢀkhôngꢀcóꢀmặtꢀởꢀđó,ꢀkh;ngꢀđịnhꢀxeꢀchạy 
chậmꢀhơnꢀhoặcꢀnhanhꢀhơn...ꢀtómꢀlạiꢀlàꢀchứngꢀkiếnꢀnhữngꢀsựꢀkiện 
khôngꢀhềꢀxảyꢀra. 

Đâyꢀlàꢀbằngꢀchứngꢀchấnꢀđộngꢀvềꢀviệcꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀmặcꢀnhiên 
choꢀrằngꢀthôngꢀtinꢀchoꢀtrướcꢀtrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀchânꢀthậtꢀvàꢀchỉ 
tậpꢀtrungꢀthẩmꢀđịnhꢀnhữngꢀthôngꢀtinꢀmàꢀmìnhꢀchoꢀlàꢀthôngꢀtinꢀmới. 
Nóiꢀnhỏꢀbênꢀlề,ꢀđâyꢀchínhꢀlàꢀbảnꢀchấtꢀnhiềuꢀgâyꢀtranhꢀcãiꢀcủaꢀcáiꢀgọiꢀlà 
‘ tríꢀnhớꢀđượcꢀphụcꢀhồi’ꢀ(củaꢀviệcꢀbịꢀlạmꢀdụngꢀtìnhꢀdụcꢀthuởꢀnhỏ, 
ch;ngꢀhạn).ꢀTòaꢀánꢀphảiꢀphánꢀxétꢀliệuꢀbệnhꢀnhânꢀcóꢀphảiꢀđượcꢀgiúp 
hồiꢀphụcꢀtríꢀnhớꢀbằngꢀcácꢀliệuꢀphápꢀtâmꢀlý,ꢀhayꢀnhữngꢀtríꢀnhớꢀđó 
đượcꢀvôꢀtìnhꢀtạoꢀraꢀhayꢀthayꢀđổiꢀbởiꢀchínhꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀtâmꢀlýꢀtrong 
liệuꢀphápꢀđó. 

Tómꢀlạiꢀlàꢀcúꢀphápꢀđặtꢀcâuꢀhayꢀnhữngꢀcáchꢀthứcꢀkhácꢀcóꢀthểꢀđịnh 
hướngꢀsuyꢀnghĩꢀvàꢀảnhꢀhưởngꢀrấtꢀnhiềuꢀđếnꢀtrọngꢀtâmꢀtưꢀduyꢀcủa 
chúngꢀta. 

Nhữngꢀtínꢀhiệuꢀkhôngꢀlời 

Quảngꢀcáoꢀgửiꢀtínꢀhiệuꢀvàoꢀchoꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀvàꢀđịnhꢀhướng 
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suyꢀnghĩꢀthôngꢀtinꢀnàoꢀcầnꢀđượcꢀxemꢀlàꢀmớiꢀvàꢀthôngꢀtinꢀnàoꢀcần 
đượcꢀxemꢀlàꢀđãꢀbiết.ꢀKhiꢀchúngꢀtaꢀngheꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀradio, 
mứcꢀđộꢀnhấnꢀgiọngꢀcủaꢀtừngꢀphầnꢀtrongꢀcâuꢀsẽꢀbáoꢀhiệuꢀchoꢀtaꢀbiết 
đâuꢀlàꢀthôngꢀtinꢀmớiꢀvàꢀđâuꢀlàꢀthôngꢀtinꢀđãꢀbiết. 

Vớiꢀnhữngꢀấnꢀphẩmꢀinꢀhoặcꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀbáoꢀchíꢀthìꢀcú 
phápꢀđặtꢀcâuꢀvàꢀcảꢀphầnꢀhìnhꢀảnhꢀsẽꢀchoꢀtaꢀnhữngꢀgợiꢀý.ꢀCh;ngꢀhạn, 
soꢀvớiꢀbổꢀngữ,ꢀvịꢀngữꢀthườngꢀbáoꢀhiệuꢀđấyꢀlàꢀthôngꢀtinꢀmớiꢀvàꢀsẽꢀkêu 
gọiꢀsựꢀtậpꢀtrungꢀtưꢀduyꢀnhiềuꢀhơn.ꢀThửꢀxemꢀxétꢀtuyênꢀbốꢀsauꢀ‘Fab 
TotalꢀCleanꢀnayꢀdịuꢀnh>ꢀhơn’.ꢀTínhꢀchấtꢀ‘dịuꢀnh>ꢀhơn’ꢀlàꢀthôngꢀtin 
mangꢀtínꢀhiệuꢀthôngꢀtinꢀmới. 

Vịꢀngữꢀ(nhưꢀ‘dịuꢀnh>ꢀhơn’)ꢀthườngꢀbáoꢀhiệuꢀđóꢀlàꢀthôngꢀtinꢀmới. 
Tráiꢀlại,ꢀbổꢀngữꢀlạiꢀbáoꢀhiệuꢀđiềuꢀngượcꢀlại.ꢀNóꢀbáoꢀhiệuꢀthôngꢀtinꢀđã 
biết.ꢀVíꢀdụ,ꢀthửꢀxemꢀxétꢀtuyênꢀbốꢀsauꢀ‘Gabꢀdịuꢀnh>ꢀhơnꢀmangꢀlạiꢀsự 
sạchꢀsẽꢀhoànꢀhảo’.ꢀTrongꢀtrườngꢀhợpꢀnày,ꢀthôngꢀtinꢀđượcꢀbáoꢀhiệuꢀlà 
thôngꢀtinꢀmớiꢀlàꢀ‘Gabꢀmangꢀlạiꢀsựꢀsạchꢀsẽꢀhoànꢀhảo’.ꢀThuộcꢀtínhꢀ‘dịu 
nh>ꢀhơn’ꢀvẫnꢀđượcꢀtruyềnꢀđạt,ꢀnhưngꢀlầnꢀnàyꢀởꢀvịꢀtríꢀbổꢀngữ.ꢀTrongꢀvị 
tríꢀbổꢀngữ,ꢀviệcꢀGabꢀdịuꢀnh>ꢀhơnꢀđượcꢀđịnhꢀvịꢀnhưꢀlàꢀthôngꢀtinꢀs=nꢀcó 
– ꢀthôngꢀtinꢀchúngꢀtaꢀbiếtꢀtừꢀtrước.ꢀVìꢀthế,ꢀcùngꢀmộtꢀthôngꢀtin,ꢀnhưng 
bổꢀngữꢀgiúpꢀtruyềnꢀđạtꢀtheoꢀcáchꢀnhanhꢀchóngꢀvàꢀngẫuꢀnhiênꢀhơnꢀmà 
khôngꢀtậpꢀtrungꢀvàoꢀkhíaꢀcạnhꢀmớiꢀmẻꢀcủaꢀthôngꢀtin. 

Trongꢀchươngꢀtrước,ꢀchúngꢀtaꢀđãꢀthấyꢀsựꢀkhácꢀbiệtꢀgiữaꢀcáchꢀtâm 
tríꢀtưꢀduyꢀquảngꢀcáoꢀxâyꢀdựngꢀhìnhꢀảnhꢀhayꢀtrảiꢀnghiệmꢀhìnhꢀảnhꢀvà 
cáchꢀnóꢀtưꢀduyꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmangꢀtínhꢀthôngꢀtin.ꢀTrong 
chươngꢀnày,ꢀchúngꢀtaꢀđãꢀthấyꢀthôngꢀtinꢀtrongꢀquảngꢀcáoꢀcũngꢀđượcꢀtư 
duyꢀtheoꢀnhiềuꢀcáchꢀkhácꢀnhau,ꢀtùyꢀthuộcꢀvàoꢀviệcꢀthôngꢀtinꢀđóꢀđược 
truyềnꢀđạtꢀtrựcꢀtiếpꢀhayꢀgiánꢀtiếpꢀđếnꢀmứcꢀđộꢀnào.ꢀĐiềuꢀđángꢀchúꢀýꢀở 
đâyꢀlàꢀsựꢀdịchꢀchuyểnꢀ‘trọngꢀtâmꢀtưꢀduy’ꢀtừꢀnhữngꢀthôngꢀtinꢀđượcꢀcho 
làꢀmới,ꢀsangꢀsựꢀthíchꢀthúꢀtậnꢀhưởngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀhayꢀnhữngꢀlời 
nh:cꢀnhởꢀđầyꢀtínhꢀgiảiꢀtríꢀhayꢀnhữngꢀyếuꢀtốꢀkhácꢀtrongꢀquảngꢀcáo. 

Soꢀvớiꢀviệcꢀlặpꢀđiꢀlặpꢀlạiꢀthôngꢀtinꢀthìꢀnhữngꢀphươngꢀphápꢀtruyền 

thôngꢀgiánꢀtiếp,ꢀítꢀ‘k?nꢀtrống’ꢀthườngꢀítꢀkhơiꢀlênꢀsựꢀbựcꢀmìnhꢀvàꢀcũng 
ítꢀkhơiꢀgợiꢀsựꢀtranhꢀcãiꢀtừꢀngườiꢀxem.ꢀGóiꢀghémꢀthôngꢀtinꢀcũꢀtrong 
baoꢀbìꢀmớiꢀch;ngꢀquaꢀchỉꢀlàꢀmộtꢀcáchꢀtruyềnꢀđạtꢀthôngꢀtinꢀgiánꢀtiếpꢀvà 
ítꢀk?nꢀtrốngꢀmàꢀthôi. 

Tómꢀtắt 
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Cóꢀítꢀnhấtꢀ5ꢀcáchꢀgiúpꢀquảngꢀcáoꢀtốiꢀthiểuꢀhóaꢀkhảꢀnăngꢀchúngꢀta 
biệnꢀbácꢀlạiꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáo,ꢀnhờꢀđóꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀphảnꢀứng 
chungꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀtrướcꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáo: 

khôngꢀtuyênꢀbốꢀkhẳngꢀđịnhꢀtuyệtꢀđối; 
tiếtꢀchếꢀnhữngꢀtuyênꢀbốꢀkhẳngꢀđịnhꢀtuyệtꢀđốiꢀđãꢀđưaꢀra; 
đặtꢀthôngꢀtinꢀvàoꢀvịꢀtríꢀthôngꢀtinꢀđãꢀbiết; 
góiꢀghémꢀthôngꢀtinꢀtrongꢀmộtꢀbaoꢀbìꢀgiảiꢀtrí;ꢀhoặcꢀlà 
đặtꢀkhán/thínhꢀgiảꢀvàoꢀvaiꢀtròꢀngườiꢀquaꢀđường,ꢀ.ngheꢀlỏm2ꢀđượcꢀthông 
tinꢀcầnꢀtruyềnꢀđạt. 

TrongꢀChươngꢀ8ꢀ(Trảiꢀnghiệmꢀgiánꢀtiếpꢀvàꢀthựcꢀtếꢀảo),ꢀchúngꢀta 
đãꢀthấyꢀviệcꢀđặtꢀkhánꢀgiảꢀvàoꢀvaiꢀtròꢀngôiꢀthứꢀ@ꢀđứngꢀngoàiꢀquanꢀsát, 
thayꢀvìꢀnóiꢀchuyệnꢀtrựcꢀtiếpꢀvớiꢀhọꢀởꢀngôiꢀthứꢀ9,ꢀcóꢀtácꢀdụngꢀnhưꢀthế 
nàoꢀvớiꢀquảngꢀcáo.ꢀTrongꢀchươngꢀnày,ꢀchúngꢀtaꢀtậpꢀtrungꢀvàoꢀ4ꢀđiểm 
cònꢀlạiꢀ–ꢀthayꢀvìꢀ‘k?nꢀtrống’ꢀloanꢀtinꢀthôngꢀtinꢀmới,ꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthể 
đượcꢀtiếtꢀchếꢀbớtꢀhoặcꢀđặtꢀthôngꢀtinꢀvàoꢀmộtꢀvịꢀtríꢀtinhꢀtếꢀhơnꢀlàꢀlời 
nh:cꢀnhở. 

Vềꢀmặtꢀbảnꢀchất,ꢀmọiꢀhìnhꢀtháiꢀtruyềnꢀthôngꢀđềuꢀphátꢀhuyꢀtác 
dụngꢀquaꢀviệcꢀkhơiꢀgợiꢀtríꢀnhớ.ꢀNhữngꢀhìnhꢀảnh,ꢀnhữngꢀýꢀtưởngꢀđã 
quaꢀđềuꢀcóꢀthểꢀđượcꢀkhơiꢀlênꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀnhờꢀmộtꢀchiꢀtiếtꢀnàoꢀđó 
trongꢀquảngꢀcáo.ꢀChúngꢀtaꢀnhậnꢀraꢀnhiềuꢀthứꢀquenꢀthuộcꢀtrongꢀmẩu 
quảngꢀcáo.ꢀTrongꢀtiếnꢀtrìnhꢀtưꢀduyꢀđó,ꢀmộtꢀthôngꢀtinꢀmớiꢀcóꢀthểꢀđược 
giớiꢀthiệuꢀvàoꢀtâmꢀtríꢀvàꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcònꢀđịnhꢀhướngꢀchoꢀtaꢀkết 
nốiꢀthôngꢀtinꢀmớiꢀnàyꢀvớiꢀnhữngꢀthôngꢀtinꢀcũꢀđãꢀbiết. 

Khiꢀmộtꢀthôngꢀtinꢀđượcꢀchoꢀlàꢀmới,ꢀtrọngꢀtâmꢀtưꢀduyꢀthường 
đượcꢀđặtꢀvàoꢀviệcꢀđánhꢀgiá:ꢀa)ꢀliệuꢀthôngꢀtinꢀđóꢀcóꢀmớiꢀhayꢀkhôngꢀvà 
b)ꢀnóꢀcóꢀliênꢀquanꢀđếnꢀkinhꢀnghiệm,ꢀkiếnꢀthứcꢀvàꢀniềmꢀtinꢀcủaꢀchúng 
taꢀhayꢀkhông. 

Vớiꢀphầnꢀcònꢀlạiꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀphầnꢀ‘đãꢀbiết’,ꢀthìꢀchúngꢀta 
tưꢀduyꢀxuềꢀxòaꢀhơn.ꢀChúngꢀtaꢀchoꢀrằngꢀmìnhꢀđãꢀbiếtꢀnênꢀthường 
khôngꢀtiêuꢀtốnꢀthờiꢀgianꢀnhiềuꢀđếnꢀthếꢀđểꢀđánhꢀgiáꢀđộꢀchânꢀthậtꢀthông 
tin.ꢀNóiꢀcáchꢀkhác,ꢀchúngꢀtaꢀcoiꢀnóꢀlàꢀ‘s=nꢀcó’. 

Cáchꢀđặtꢀcâu,ꢀnhấnꢀgiọngꢀhayꢀcáchꢀquayꢀphimꢀđềuꢀcóꢀthểꢀđượcꢀsử 
dụngꢀđểꢀgửiꢀnhữngꢀtínꢀhiệuꢀchoꢀbiếtꢀđâuꢀlàꢀthôngꢀtinꢀs=nꢀcó,ꢀđâuꢀlà 
thôngꢀtinꢀmới.ꢀTuyꢀsựꢀkhácꢀbiệtꢀrấtꢀtinhꢀtế,ꢀnhưngꢀnóꢀcóꢀthểꢀmang 
nhữngꢀýꢀnghĩaꢀhếtꢀsứcꢀquanꢀtrọng.ꢀĐừngꢀđểꢀsựꢀnhỏꢀnhặtꢀcheꢀmờꢀtầm 
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quanꢀtrọng.ꢀChínhꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀcũngꢀhầuꢀnhưꢀkhôngꢀnhậnꢀthức 
đượcꢀnhữngꢀcơꢀchếꢀđằngꢀsauꢀnhữngꢀhiệnꢀtượngꢀnày. 
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1 0ꢀ 
TÔIꢀĐANGꢀXEMꢀGÌꢀTHẾꢀNÀY? 

CÁCꢀTHÀNHꢀTỐꢀCẤUꢀTHÀNH 

MẨUꢀQUẢNGꢀCÁO 

Trongꢀchươngꢀtrước,ꢀchúngꢀtaꢀđãꢀthấyꢀcáchꢀtruyềnꢀđạtꢀcủaꢀmột 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀcáchꢀchúngꢀtaꢀtưꢀduyꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
đóꢀ–ꢀthôngꢀtinꢀmớiꢀvàꢀlờiꢀnh:cꢀnhởꢀđượcꢀtưꢀduyꢀtheoꢀnhữngꢀcách 
khácꢀnhau.ꢀCácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀcựcꢀkỳꢀkhácꢀnhauꢀmặcꢀdùꢀcó 
cùngꢀnhữngꢀthànhꢀtốꢀcơꢀbản:ꢀâmꢀthanh,ꢀgiọngꢀnói,ꢀnhạcꢀnềnꢀvàꢀhình 
ảnh.ꢀMộtꢀthươngꢀhiệuꢀnhưꢀCocaꢀColaꢀthườngꢀchạyꢀnhiềuꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀkhácꢀnhauꢀtrênꢀTVꢀtrongꢀcùngꢀmộtꢀtuần,ꢀchưaꢀkểꢀnhữngꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀtrênꢀYouTube.ꢀThôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀgiốngꢀnhauꢀnhưng 
cácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀthườngꢀđượcꢀthựcꢀhiệnꢀtheoꢀnhiềuꢀcách.ꢀNhư 
taꢀđãꢀthấy,ꢀcáchꢀphốiꢀhợpꢀcácꢀyếuꢀtốꢀthểꢀhiệnꢀcủaꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
cóꢀthểꢀquyếtꢀđịnhꢀsựꢀtưꢀduyꢀtâmꢀtríꢀcủaꢀngườiꢀtiêuꢀdùng,ꢀphầnꢀnàoꢀsẽ 
tưꢀduy,ꢀphầnꢀnàoꢀkhông. 

Mộtꢀlầnꢀnữa,ꢀnghệꢀthuậtꢀcủaꢀbộꢀphậnꢀsángꢀtạoꢀtrongꢀcácꢀcôngꢀty 
quảngꢀcáoꢀthườngꢀthiênꢀvềꢀbảnꢀnăngꢀhơnꢀlàꢀđượcꢀmãꢀhóaꢀthành 
nhữngꢀnguyênꢀlýꢀbàiꢀbản.ꢀTìmꢀhiểuꢀvàꢀlýꢀgiảiꢀnhânꢀtốꢀlàmꢀnênꢀthành 
côngꢀvềꢀmặtꢀsángꢀtạoꢀcủaꢀmộtꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀmộtꢀngành 
khoaꢀhọcꢀcònꢀnonꢀtrẻ,ꢀđặcꢀbiệtꢀlàꢀkhiꢀphânꢀtíchꢀnhữngꢀthànhꢀtốꢀđơnꢀlẻ 
củaꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀChươngꢀnàyꢀsẽꢀtìmꢀhiểuꢀnhữngꢀkếtꢀquảꢀcủa 
quảngꢀcáoꢀvàꢀnhữngꢀnguyênꢀt:cꢀtưꢀduyꢀtâmꢀlýꢀđangꢀdầnꢀđượcꢀsángꢀtỏ, 
kếtꢀhợpꢀhaiꢀnhânꢀtốꢀnàyꢀsẽꢀgiúpꢀsoiꢀsángꢀsựꢀhiểuꢀbiếtꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀvề 
hiệuꢀquả,ꢀhoặcꢀsựꢀkhôngꢀhiệuꢀquả,ꢀcủaꢀtừngꢀyếuꢀtốꢀthểꢀhiệnꢀcủaꢀmột 
mẩuꢀquảngꢀcáo. 

Sựꢀtươngꢀtácꢀgiữaꢀcâuꢀchữꢀvàꢀhìnhꢀảnh 

Mộtꢀlưuꢀýꢀquanꢀtrọngꢀlàꢀcácꢀnhânꢀtốꢀcóꢀthểꢀtươngꢀtácꢀvớiꢀnhau: 
âmꢀnhạcꢀvàꢀhìnhꢀảnh,ꢀhayꢀcâuꢀchữꢀvàꢀhìnhꢀảnh.ꢀVíꢀdụ,ꢀthửꢀxemꢀxétꢀcâu 
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kh;ngꢀđịnhꢀsau:ꢀ‘Nhữngꢀđườngꢀsọcꢀđangꢀphìnhꢀra’.ꢀChúngꢀtaꢀkhông 
thểꢀtưꢀduyꢀtrọnꢀv>nꢀcâuꢀnóiꢀnày.ꢀ‘Nhữngꢀđườngꢀsọcꢀđangꢀphìnhꢀra’ꢀcó 
nghĩaꢀgìꢀcơꢀchứ?ꢀKhôngꢀcóꢀđiểmꢀtríꢀnhớꢀnàoꢀđượcꢀkíchꢀhoạtꢀtrongꢀtâm 
tríꢀkhiꢀngheꢀđếnꢀ‘đườngꢀsọc’.ꢀTrừꢀphiꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀđịnhꢀvịꢀđược 
điểmꢀtríꢀnhớꢀđó,ꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀthểꢀlýꢀgiảiꢀvàꢀhiểuꢀnóꢀđược.ꢀTuy 
nhiên,ꢀnếuꢀtrênꢀcùngꢀtrangꢀđóꢀcóꢀhìnhꢀảnhꢀmộtꢀngườiꢀđànꢀôngꢀđang 
thổiꢀmộtꢀquảꢀbóngꢀsọc,ꢀtaꢀcóꢀthểꢀhiểuꢀcâuꢀnóiꢀmộtꢀcáchꢀdễꢀdàng. 

Trongꢀtrườngꢀhợpꢀnày,ꢀyếuꢀtốꢀhìnhꢀảnhꢀđãꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀmột 
cáchꢀhiệuꢀquảꢀđểꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀviệcꢀcáiꢀgìꢀđangꢀnổiꢀtrộiꢀtrongꢀtâmꢀtrí 
chúngꢀtaꢀvàꢀgiúpꢀtaꢀđịnhꢀvịꢀđiểmꢀtríꢀnhớꢀthíchꢀhợpꢀchoꢀcâuꢀchữꢀtrước 
m:t.ꢀThôngꢀthường,ꢀquáꢀtrìnhꢀtươngꢀtácꢀnàyꢀdiễnꢀraꢀcựcꢀkỳꢀnhanhꢀvà 
hoànꢀtoànꢀtựꢀđộngꢀhơnꢀlàꢀtrongꢀtầmꢀnhậnꢀthức.ꢀDoꢀđó,ꢀchúngꢀtaꢀhiếm 
khiꢀnhậnꢀbiếtꢀmìnhꢀphảiꢀtiêuꢀtốnꢀcôngꢀsứcꢀđểꢀg:nꢀkếtꢀnhữngꢀthànhꢀtố 
lạiꢀcùngꢀnhau.ꢀCóꢀnhữngꢀlúcꢀtaꢀchỉꢀmấtꢀmộtꢀphầnꢀtỉꢀcôngꢀsứcꢀđểꢀn:m 
b:tꢀđượcꢀýꢀnghĩa.ꢀ<emꢀxétꢀvíꢀdụꢀsau: 

Câuꢀchữ:ꢀThisꢀyear,ꢀhitꢀtheꢀbeachꢀtoplessꢀ–ꢀPepsi. 

Hìnhꢀảnh:ꢀMộtꢀchaiꢀPepsiꢀkhôngꢀn:pꢀnằmꢀvuꢀvơꢀtrênꢀbãiꢀcát. 

Tâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀdễꢀdàngꢀkhámꢀpháꢀmốiꢀdâyꢀliênꢀhệꢀngầm 
vàꢀhiểuꢀđượcꢀýꢀnghĩaꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnày.ꢀQuáꢀtrìnhꢀnàyꢀdiễnꢀra 
rấtꢀnhanh,ꢀđạiꢀloạiꢀnhưꢀsau.ꢀTâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀxácꢀđịnhꢀhaiꢀđiểmꢀtrí 
nhớ.ꢀMộtꢀđiểmꢀtươngꢀứngꢀvớiꢀcâuꢀchữꢀ-ꢀhìnhꢀảnhꢀbánꢀkhỏaꢀthân 
(topless).ꢀĐiểmꢀthứꢀhaiꢀlàꢀn:pꢀchaiꢀnướcꢀngọt.ꢀThếꢀhaiꢀđiểmꢀnàyꢀcó 
liênꢀquanꢀgì?ꢀTrướcꢀhếtꢀtaꢀphảiꢀtìmꢀmộtꢀđiểmꢀtríꢀnhớꢀthayꢀthếꢀchoꢀtừ 
‘ bánꢀkhỏaꢀthânꢀ–ꢀtopless’ꢀ–ꢀà,ꢀchaiꢀPepsiꢀđãꢀmởꢀn:p,ꢀtấtꢀnhiênꢀrồi, 
khôngꢀn:pꢀ–ꢀtopless.ꢀThếꢀlà,ꢀhìnhꢀảnhꢀkhuiꢀmộtꢀchaiꢀPepsiꢀđãꢀđược 
khơiꢀgợiꢀlênꢀbằngꢀmộtꢀhìnhꢀảnhꢀg:nꢀvớiꢀsựꢀkhỏaꢀthân,ꢀsựꢀnổiꢀloạn, 
mạoꢀhiểm.ꢀĐâyꢀlàꢀmốiꢀdâyꢀliênꢀkếtꢀngầm,ꢀmangꢀtínhꢀliênꢀtưởngꢀhơnꢀlà 
sựꢀkh;ngꢀđịnhꢀlộꢀliễu.ꢀĐiꢀcùngꢀvớiꢀviệcꢀhiểuꢀýꢀnghĩaꢀlàꢀmộtꢀcảmꢀgiác 
thỏaꢀmãnꢀvìꢀđãꢀgiảiꢀmãꢀthànhꢀcôngꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀvàꢀmộtꢀsựꢀtrân 
trọngꢀdànhꢀchoꢀtínhꢀthôngꢀminhꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀdễꢀthươngꢀđó. 

Nhữngꢀsựꢀtươngꢀtácꢀnàyꢀvàꢀphầnꢀnỗꢀlựcꢀnhỏꢀnhoiꢀchúngꢀtaꢀbỏꢀra 
đểꢀgiảiꢀmãꢀvấnꢀđềꢀchínhꢀlàꢀnềnꢀtảngꢀchoꢀsựꢀtrânꢀtrọngꢀdànhꢀchoꢀnhững 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀnhưꢀthế.ꢀLàꢀngườiꢀtiêuꢀdùng,ꢀchúngꢀtaꢀhiếmꢀkhiꢀnàoꢀcó 
độngꢀlựcꢀđểꢀtiêuꢀtốnꢀnhiềuꢀcôngꢀsứcꢀgiảiꢀmãꢀýꢀđịnhꢀsángꢀtạoꢀcủa 
chuyênꢀviênꢀquảngꢀcáo.ꢀVìꢀthế,ꢀởꢀmộtꢀmứcꢀđộꢀnàoꢀđó,ꢀcảmꢀgiácꢀhài 
lòngꢀchínhꢀlàꢀmộtꢀ‘phầnꢀthưởng’ꢀdànhꢀchoꢀngườiꢀnàoꢀhiểuꢀđượcꢀđúng 
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ý.ꢀNhưngꢀchuyệnꢀnàyꢀchỉꢀxảyꢀraꢀkhiꢀtrướcꢀhết,ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀphải 
thuꢀhútꢀsựꢀchúꢀýꢀcủaꢀchúngꢀta. 

Nhữngꢀcôngꢀcụꢀthuꢀhútꢀchúꢀý 

Đểꢀtốiꢀđaꢀhóaꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀmình,ꢀquảngꢀcáoꢀcầnꢀphảiꢀthuꢀhút 
đượcꢀsựꢀchúꢀý.ꢀNóꢀphảiꢀ‘c:tꢀngang’ꢀsựꢀhỗnꢀđộnꢀcủaꢀnhiềuꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀđểꢀđượcꢀchúꢀý.ꢀNguyênꢀt:cꢀđầuꢀtiênꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀnóꢀphảiꢀnổi 
bật.ꢀĐểꢀlàmꢀđượcꢀđiềuꢀnày,ꢀquảngꢀcáoꢀsửꢀdụngꢀmộtꢀloạtꢀnhữngꢀcông 
cụꢀthuꢀhútꢀchúꢀýꢀ–ꢀnổiꢀtiếngꢀnhấtꢀlàꢀtìnhꢀdụcꢀvàꢀsựꢀkhôiꢀhài.ꢀNgoàiꢀra 
cũngꢀcóꢀnhữngꢀphươngꢀcáchꢀtinhꢀtếꢀkhácꢀcũngꢀcóꢀthểꢀtựꢀđộngꢀn:mꢀb:t 
đượcꢀsựꢀchúꢀýꢀcủaꢀchúngꢀta. 

NhưꢀGiepꢀGranzenꢀđãꢀviết:ꢀ‘Conꢀngườiꢀlàꢀnhữngꢀsinhꢀvậtꢀxãꢀhội. 
Sựꢀchúꢀýꢀcủaꢀhọꢀthườngꢀđượcꢀkíchꢀhoạtꢀbởiꢀnhữngꢀngườiꢀkhác,ꢀđặc 
biệtꢀlàꢀchânꢀdungꢀvàꢀhìnhꢀảnhꢀđôiꢀtay.ꢀĐôiꢀm:tꢀcũngꢀcóꢀhiệuꢀứngꢀkích 
hoạtꢀtươngꢀtự’.ꢀNhữngꢀnhânꢀvậtꢀtìnhꢀcảm,ꢀnhữngꢀtácꢀnhânꢀgợiꢀtình, 
trẻꢀconꢀvàꢀđộngꢀvậtꢀlàꢀvàiꢀyếuꢀtốꢀcóꢀthểꢀgiúpꢀtăngꢀxácꢀsuấtꢀthuꢀhútꢀsự 
tậpꢀtrungꢀchúꢀý.ꢀ‘Đâuꢀphảiꢀngẫuꢀnhiênꢀmàꢀnhiềuꢀnămꢀqua,ꢀngườiꢀtaꢀlại 
thườngꢀxuyênꢀsửꢀdụngꢀnhữngꢀyếuꢀtốꢀnàyꢀtrongꢀquảngꢀcáoꢀ–ꢀtuyꢀcóꢀlúc 
khôngꢀthựcꢀsựꢀcầnꢀthiết.’ 

Ch;ngꢀhạn,ꢀnhữngꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀnàoꢀsửꢀdụngꢀtìnhꢀdụcꢀtrong 

mẩuꢀquảngꢀcáoꢀvớiꢀtưꢀcáchꢀđơnꢀthuầnꢀlàꢀcôngꢀcụꢀthuꢀhútꢀchúꢀýꢀvà 
khôngꢀcóꢀmốiꢀliênꢀhệꢀlýꢀtínhꢀvớiꢀsảnꢀphẩmꢀch:cꢀch:nꢀsẽꢀđạtꢀđượcꢀsự 
chúꢀý,ꢀtuyꢀnhiênꢀtráiꢀvớiꢀquanꢀniệmꢀphổꢀbiếnꢀcủaꢀngườiꢀtiêuꢀdùng, 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀthườngꢀítꢀcóꢀcơꢀmayꢀhiệuꢀquảꢀnếuꢀnhưꢀnóꢀkhông 
liênꢀquanꢀtrựcꢀtiếpꢀđếnꢀđiểmꢀkhácꢀbiệtꢀcơꢀbảnꢀcủaꢀsảnꢀphẩm. 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 

156 

  

  

Nhiềuꢀbạnꢀđọcꢀcóꢀthểꢀsẽꢀngạcꢀnhiênꢀkhiꢀbiếtꢀrằngꢀcóꢀnhữngꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀtuyꢀrấtꢀnổiꢀtrộiꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀhọꢀlạiꢀhoànꢀtoànꢀkhôngꢀhiệu 
quả.ꢀĐiềuꢀnàyꢀlàꢀdoꢀthuꢀhútꢀsựꢀchúꢀýꢀchỉꢀlàꢀmộtꢀthànhꢀtốꢀgiúpꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀđạtꢀhiệuꢀquả.ꢀNướngꢀbánhꢀcầnꢀcóꢀtrứngꢀnhưngꢀbánhꢀsẽ 
ch;ngꢀraꢀgìꢀnếuꢀbạnꢀchỉꢀsửꢀdụngꢀmỗiꢀtrứngꢀmàꢀthôi.ꢀMộtꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀkhôngꢀnhấtꢀthiếtꢀsẽꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀnếuꢀnóꢀchỉꢀthuꢀhútꢀsựꢀchúꢀý.ꢀThực 
tếꢀchoꢀthấy,ꢀkhiꢀkhảoꢀsátꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀquảngꢀcáo,ꢀtôiꢀnhậnꢀthấyꢀchính 
nhữngꢀcôngꢀcụꢀgiúpꢀthuꢀhútꢀsựꢀchúꢀýꢀthườngꢀkhiếnꢀkhánꢀgiảꢀlơꢀlàꢀbỏ 
quaꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀthôngꢀđiệpꢀcủaꢀthươngꢀhiệu.ꢀNhữngꢀcôngꢀcụꢀnhư 
tínhꢀhàiꢀhước,ꢀtínhꢀgợiꢀtìnhꢀvàꢀnhữngꢀcảmꢀxúcꢀcóꢀthểꢀchoꢀkhánꢀgiảꢀảo 
tưởngꢀrằngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀcao,ꢀdoꢀđóꢀcóꢀthểꢀlàꢀmột 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀtuyệtꢀvờiꢀ–ꢀnhưngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtuyệtꢀvờiꢀđóꢀliệuꢀcó 
thựcꢀsựꢀhiệuꢀquả? 

Mộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀb:tꢀđượcꢀsựꢀchúꢀýꢀcủaꢀngườiꢀxemꢀnhưngꢀlại 
khôngꢀđểꢀlạiꢀdấuꢀấnꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀthôngꢀđiệpꢀthươngꢀhiệuꢀthìꢀch;ng 
khácꢀnàoꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvôꢀdụngꢀđốiꢀvớiꢀnhàꢀquảngꢀcáo.ꢀTuyꢀnổiꢀbật, 
nhưngꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀthườngꢀkhôngꢀmangꢀlạiꢀhiệuꢀquả 
trừꢀphiꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀđoanꢀch:cꢀlàꢀphảiꢀcủngꢀcốꢀthươngꢀhiệuꢀvà 
thôngꢀđiệpꢀthươngꢀhiệuꢀđủꢀmạnhꢀđểꢀhóaꢀgiải,ꢀthậmꢀchíꢀvượtꢀmứcꢀtác 
độngꢀcủaꢀhiệuꢀứngꢀlàmꢀxaoꢀlãngꢀnóiꢀtrên.ꢀ(<emꢀChươngꢀ17:ꢀ‘Tínhꢀhiệu 
quảꢀcủaꢀnhữngꢀquảngꢀcáoꢀhàiꢀhước’.) 

sìnhꢀdục 
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Tìnhꢀdụcꢀlàꢀcôngꢀcụꢀcơꢀbảnꢀvốnꢀvẫnꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀrộngꢀrãiꢀđểꢀthu 
hútꢀsựꢀchúꢀý.ꢀRấtꢀnhiềuꢀsảnꢀphẩmꢀbánꢀđượcꢀmộtꢀphầnꢀlàꢀdoꢀngười 
muaꢀmuốnꢀcảmꢀthấyꢀmìnhꢀgợiꢀcảmꢀhơn,ꢀnhữngꢀsảnꢀphẩmꢀnàyꢀcóꢀsự 
liênꢀtưởngꢀ‘tấtꢀnhiên’ꢀđếnꢀđộngꢀlựcꢀhấpꢀdẫnꢀgiớiꢀtínhꢀtrongꢀmỗiꢀchúng 
ta.ꢀNhữngꢀsảnꢀphẩmꢀnhưꢀáoꢀquần,ꢀnộiꢀyꢀvàꢀnướcꢀhoaꢀthườngꢀg:nꢀliền 
vớiꢀsựꢀliênꢀtưởngꢀ‘tấtꢀnhiên’ꢀnàyꢀ–ꢀvớiꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀnhư 
Victoria’sꢀSecretꢀ(nộiꢀyꢀvàꢀáoꢀt:m),ꢀGruitꢀoCꢀtheꢀLoomꢀ(nộiꢀy)ꢀvàꢀvôꢀsố 
thươngꢀhiệuꢀnướcꢀhoaꢀnamꢀnữ. 

Nhữngꢀmẩtꢀqtảngꢀcáoꢀlanꢀortqềnꢀ‘gâqꢀoranhꢀcãi’ 

Cóꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀsửꢀdụngꢀcôngꢀcụꢀgâyꢀchúꢀýꢀtheoꢀcáchꢀgây 
phẫnꢀnộꢀcóꢀchủꢀđích.ꢀKếtꢀquảꢀlàꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀtrởꢀthành 
quảngꢀcáoꢀ‘đượcꢀbànꢀtán’ꢀvàꢀtruyềnꢀmiệngꢀkh:pꢀnơi.ꢀNhưꢀmộtꢀcăn 
bệnhꢀtruyềnꢀnhiễm,ꢀchúngꢀđượcꢀlanꢀtruyềnꢀnhưꢀvirut,ꢀngườiꢀnàyꢀhỏi 
ngườiꢀkiaꢀ‘Cóꢀxemꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvề…ꢀchưa?’ 

Baꢀvíꢀdụꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀ‘lanꢀtruyền’ꢀquaꢀviệcꢀsửꢀdụng 
tìnhꢀdụcꢀtheoꢀcáchꢀlộꢀliễuꢀvàꢀgâyꢀtranhꢀcãi: 

NothingꢀcomesꢀbetweenꢀmeꢀandꢀmyꢀCalvinsꢀ[13]ꢀ+ꢀQuầnꢀjeansꢀ7alvin 
Klein. 
Areꢀyouꢀwearingꢀanyꢀprotection?ꢀ[14]ꢀ+ꢀ3ínhꢀmátꢀBolle* 
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QuảngꢀcáoꢀnướcꢀhoaꢀJaipurꢀvớiꢀhìnhꢀảnhꢀmộtꢀph-ꢀnữꢀkhỏaꢀthânꢀnhìnꢀt4 
phíaꢀsau,ꢀ.còngꢀtay2ꢀbằngꢀJaipur*ꢀNg-ꢀýꢀvềꢀsựꢀkhổꢀdâmꢀđãꢀdấyꢀnênꢀlàn 
sóngꢀtranhꢀcãiꢀtoꢀlớn. 

Sựꢀkhôiꢀhài 

Quảngꢀcáoꢀhàiꢀhướcꢀthườngꢀđượcꢀchoꢀlàꢀhiệuꢀquảꢀhơnꢀquảngꢀcáo 
bìnhꢀthường,ꢀnhờꢀvàoꢀ@ꢀcơꢀchếꢀchínhꢀsau: 

Quảngꢀcáoꢀhàiꢀhướcꢀđượcꢀchúꢀýꢀnhiềuꢀhơn,ꢀnghĩaꢀlàꢀchúngꢀphátꢀhuy 
hiệuꢀquảꢀquaꢀviệcꢀthuꢀhútꢀnhiềuꢀsựꢀchúꢀýꢀhơn* 
Ngườiꢀxemꢀthườngꢀítꢀbiệnꢀbácꢀlạiꢀquảngꢀcáoꢀhàiꢀhướcꢀvìꢀhọꢀtưꢀduy 
nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀnhưꢀlàꢀchươngꢀtrìnhꢀgiảiꢀtríꢀthayꢀvìꢀđánhꢀgiá 
chúngꢀtheoꢀchuẩnꢀđúng/sai* 
Quảngꢀcáoꢀhàiꢀhướcꢀđượcꢀưaꢀthíchꢀnhiềuꢀhơnꢀvàꢀđãꢀcóꢀbằngꢀchứngꢀcho 
thấyꢀquảngꢀcáoꢀnàoꢀđượcꢀưaꢀthíchꢀsẽꢀcóꢀxácꢀsuấtꢀđạtꢀhiệuꢀquảꢀcaoꢀhơn* 

Chúngꢀtaꢀsẽꢀbànꢀkỹꢀhơnꢀđếnꢀ@ꢀcơꢀchếꢀnàyꢀtrongꢀChươngꢀ17.ꢀDꢀthời 
điểmꢀnàyꢀtaꢀcóꢀthểꢀnóiꢀmặcꢀdùꢀsựꢀkhôiꢀhàiꢀcũngꢀlàꢀmộtꢀcôngꢀcụꢀthuꢀhút 
chúꢀý,ꢀmangꢀtínhꢀgiảiꢀtríꢀkhánꢀgiảꢀvàꢀhạnꢀchếꢀbiệnꢀbác,ꢀnóꢀvẫnꢀmang 
rủiꢀroꢀlàmꢀchúngꢀtaꢀxaoꢀlãngꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀthôngꢀđiệpꢀthươngꢀhiệu. 
Sựꢀhàiꢀhướcꢀcóꢀthểꢀtướcꢀđoạtꢀsựꢀchúꢀýꢀkhỏiꢀnhữngꢀyếuꢀtốꢀquanꢀtrọng 
khác.ꢀVíꢀdụ,ꢀthửꢀxemꢀxétꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀhãngꢀhàngꢀkhôngꢀsau:ꢀmột 
ngườiꢀđànꢀôngꢀkhỏaꢀthânꢀxôngꢀvàoꢀphòngꢀkháchꢀnhàꢀmình,ꢀmiệngꢀc:n 
mộtꢀcànhꢀhoaꢀhồng,ꢀbàngꢀhoàngꢀphátꢀhiệnꢀthìꢀraꢀvợꢀanhꢀđãꢀmờiꢀbốꢀm> 
vợꢀđếnꢀchơiꢀbằngꢀvéꢀmáyꢀbayꢀgiáꢀrẻꢀchoꢀchuyếnꢀkhứꢀhồiꢀcuốiꢀtuần. 

Nếuꢀbạnꢀcóꢀnhớꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnày,ꢀbạnꢀcóꢀnhớꢀđâyꢀlàꢀquảngꢀcáo 
củaꢀhãngꢀhàngꢀkhôngꢀnàoꢀkhông?ꢀĐóꢀlàꢀmộtꢀquảngꢀcáoꢀrấtꢀhàiꢀvàꢀmặc 
dùꢀthôngꢀđiệpꢀđượcꢀlồngꢀghépꢀrấtꢀkhéo,ꢀnhưngꢀthươngꢀhiệuꢀthì 
không.ꢀKhôngꢀcóꢀchiꢀtiếtꢀnàoꢀtrongꢀcáchꢀthểꢀhiệnꢀg:nꢀvớiꢀthươngꢀhiệu 
cả.ꢀNóꢀcóꢀthểꢀlàꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀbấtꢀcứꢀthươngꢀhiệuꢀhàngꢀkhông 
nào.ꢀMàꢀthựcꢀtếꢀđíchꢀthựcꢀlàꢀvậyꢀ–ꢀvìꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀđãꢀđượcꢀsử 
dụngꢀởꢀnhiềuꢀnướcꢀkhácꢀnhau,ꢀchoꢀnhiềuꢀhãngꢀhàngꢀkhôngꢀkhácꢀnhau 
. ꢀKhiꢀthươngꢀhiệuꢀkhôngꢀđượcꢀlồngꢀghépꢀthànhꢀmộtꢀphầnꢀtấtꢀyếuꢀcủa 
cáchꢀthểꢀhiệnꢀthìꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀdạngꢀnày,ꢀvớiꢀcáchꢀthểꢀhiện 
hàiꢀhước,ꢀcầnꢀphảiꢀđảmꢀbảoꢀgấpꢀđôiꢀlàꢀthươngꢀhiệuꢀđượcꢀghiꢀnhận 
chínhꢀxácꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀtiêuꢀdùng.ꢀNếuꢀkhông,ꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
đó,ꢀtuyꢀmangꢀtínhꢀgiảiꢀtríꢀcao,ꢀcóꢀthểꢀxúcꢀtiếnꢀchoꢀcácꢀhãngꢀhàngꢀkhông 
nóiꢀchungꢀchứꢀkhôngꢀriêngꢀnhàꢀquảngꢀcáo. 
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Đôiꢀkhiꢀđộiꢀngũꢀsángꢀtạoꢀcảmꢀthấyꢀcầnꢀthiếtꢀphảiꢀsửꢀdụngꢀtínhꢀhài 
hướcꢀmộtꢀcáchꢀhầuꢀnhưꢀvôꢀcớꢀ–ꢀch;ngꢀvìꢀlýꢀdoꢀchứcꢀnăngꢀnàoꢀcả, 
ngoàiꢀchuyệnꢀlàmꢀraꢀvẻꢀthôngꢀminhꢀ–ꢀđặcꢀbiệtꢀlàꢀtrongꢀcâuꢀkhẩuꢀhiệu 
cuốiꢀphim.ꢀNhữngꢀcâuꢀđệmꢀthêmꢀkhôngꢀliênꢀquanꢀcuốiꢀphimꢀquảng 
cáoꢀhầuꢀnhưꢀkhôngꢀgiúpꢀthuꢀhútꢀthêmꢀsựꢀchúꢀýꢀchoꢀmẩuꢀquảngꢀcáo. 
Ngoàiꢀra,ꢀnóꢀcònꢀcóꢀxuꢀhướngꢀxóaꢀtríꢀnhớꢀng:nꢀhạnꢀvàꢀlàmꢀnhiễu 
thôngꢀđiệpꢀchínhꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀCầnꢀphânꢀbiệtꢀnhữngꢀcâuꢀkhẩu 
hiệuꢀvừaꢀđềꢀcậpꢀvớiꢀnhữngꢀcâuꢀkhẩuꢀhiệuꢀgiúpꢀcủngꢀcốꢀthôngꢀđiệp, 
ch;ngꢀhạn: 

CuốiꢀphimꢀquảngꢀcáoꢀchocolateꢀM&Mꢀlàꢀcâuꢀkhẩuꢀhiệuꢀ‘Chỉꢀtan 

trongꢀmiệng,ꢀkhôngꢀchảyꢀnướcꢀtrênꢀtay’.ꢀ[15]ꢀ 

Nhữngꢀcâuꢀkhẩuꢀhiệuꢀcuốiꢀphimꢀquảngꢀcáoꢀcủngꢀcốꢀthôngꢀđiệpꢀthế 
nàyꢀthỉnhꢀthoảngꢀđượcꢀgọiꢀlàꢀ‘klitchnik’. 

Quảngꢀcáoꢀchứngꢀohựcꢀ(oesopmonpals) 

Quảngꢀcáoꢀchứngꢀthựcꢀcóꢀthểꢀđượcꢀdùngꢀđểꢀtăngꢀsựꢀchúꢀý,ꢀđặc 
biệtꢀlàꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀradioꢀvàꢀbáoꢀchí.ꢀTuyꢀđâyꢀcóꢀthểꢀlàꢀmộtꢀhình 
thứcꢀquảngꢀcáoꢀrấtꢀhiệuꢀquảꢀnhưngꢀkhôngꢀphảiꢀlúcꢀnàoꢀquảngꢀcáo 
chứngꢀthựcꢀcũngꢀđượcꢀthựcꢀhiệnꢀmộtꢀcáchꢀhoànꢀhảo.ꢀDụngꢀýꢀđằngꢀsau 
việcꢀdùngꢀsựꢀbảoꢀchứngꢀcủaꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀthựcꢀlàꢀmôꢀphỏngꢀquảng 
cáoꢀtruyềnꢀmiệng.ꢀNhàꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀdùngꢀhìnhꢀảnhꢀmộtꢀ‘chuyên 
gia’ꢀ(víꢀdụ:ꢀphươngꢀphápꢀ‘bácꢀsĩꢀmặcꢀáoꢀbluꢀtr:ng’),ꢀnhưngꢀthông 
thườngꢀhọꢀdùngꢀhìnhꢀảnhꢀ‘ngườiꢀtiêuꢀdùngꢀđiểnꢀhình’ꢀhệtꢀnhưꢀchúng 
ta.ꢀĐâyꢀlàꢀphươngꢀphápꢀ‘ngườiꢀtiêuꢀdùngꢀhàiꢀlòng’.ꢀVíꢀdụ,ꢀởꢀMỹ,ꢀcác 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀnhạcꢀkịchꢀBroadwayꢀthườngꢀcóꢀnhiềuꢀkhánꢀgiảꢀthực 
trầmꢀtrồꢀvềꢀbuổiꢀdiễn. 

Quáꢀtrìnhꢀđồngꢀcảmꢀvàꢀg:nꢀmìnhꢀcùngꢀnhânꢀvậtꢀchoꢀthấyꢀhìnhꢀảnh 
ngườiꢀtiêuꢀdùngꢀhàiꢀlòng’ꢀcàngꢀgiốngꢀchúngꢀtaꢀbaoꢀnhiêuꢀthìꢀsựꢀquảng ‘ 
cáoꢀchứngꢀthựcꢀcủaꢀhọꢀcàngꢀhiệuꢀquảꢀbấyꢀnhiêu.ꢀDoꢀvậy,ꢀởꢀnhiềuꢀquốc 
gia,ꢀhìnhꢀthứcꢀquảngꢀcáoꢀchứngꢀthựcꢀthườngꢀđượcꢀcácꢀcôngꢀtyꢀsử 
dụngꢀkhiꢀmuốnꢀtiếpꢀthịꢀđếnꢀnhómꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀcóꢀnghềꢀnghiệpꢀđặc 
biệtꢀnhưꢀnôngꢀdânꢀtrangꢀtrại,ꢀthợꢀlàmꢀốngꢀnướcꢀhayꢀthầuꢀxâyꢀdựng. 

Âmꢀnhạc 

Âmꢀnhạcꢀlàꢀ‘phươngꢀphápꢀgiaiꢀđiệu’ꢀcủaꢀquảngꢀcáo.ꢀĐãꢀcóꢀthờiꢀâm 
nhạcꢀhiệnꢀdiệnꢀtrongꢀkhoảngꢀ50%ꢀtổngꢀsốꢀmọiꢀmẩuꢀquảngꢀcáo. 
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Sựꢀhiệnꢀdiệnꢀcủaꢀmộtꢀgiaiꢀđiệuꢀquenꢀthuộcꢀtrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 

cóꢀthểꢀgiúpꢀthuꢀhútꢀsựꢀchúꢀýꢀcũngꢀnhưꢀthiếtꢀlậpꢀmộtꢀs:cꢀtháiꢀthíchꢀhợp 
choꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀlàꢀyếuꢀtốꢀgợiꢀtríꢀnhớ.ꢀĐóꢀchínhꢀlàꢀnhữngꢀhiệu 
ứngꢀmàꢀthươngꢀhiệuꢀtãꢀgiấyꢀLuvꢀnh:mꢀtớiꢀkhiꢀmuaꢀbảnꢀquyềnꢀcủaꢀbản 
nhạcꢀnổiꢀtiếngꢀmộtꢀthờiꢀcủaꢀnhómꢀTheꢀBeatlesꢀAllꢀyouꢀneedꢀisꢀlove 
(Tấtꢀcảꢀnhữngꢀgìꢀbạnꢀc6nꢀlàꢀtìnhꢀyêu)ꢀ.ꢀHọꢀđãꢀsửꢀdụngꢀbàiꢀhátꢀđó 
trongꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀsảnꢀphẩmꢀcủaꢀmình,ꢀvớiꢀlờiꢀhátꢀđượcꢀđiềuꢀchỉnh 
thànhꢀ‘AllꢀyouꢀneedꢀisꢀLuv’s’ꢀ(Tấtꢀcảꢀnhữngꢀgìꢀbạnꢀc6nꢀlàꢀ(tãꢀgiấy) 
Luv)ꢀ.ꢀHãyꢀcùngꢀxemꢀthêmꢀnhữngꢀvíꢀdụꢀsau: 

BàiꢀGimmeꢀthatꢀcủaꢀTheꢀResourceꢀ+ꢀs,ꢀd-ngꢀtrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀiPod 
nano. 
BàiꢀI’veꢀbeenꢀeverywhereꢀcủaꢀJohnnyꢀ7ashꢀ+ꢀs,ꢀd-ngꢀtrongꢀquảngꢀcáo 
củaꢀ7hoiceꢀ5otels* 
BàiꢀAꢀkissꢀtoꢀbuildꢀaꢀdreamꢀonꢀcủaꢀLouisꢀAmstrongꢀ+ꢀs,ꢀd-ngꢀtrong 
quảngꢀcáoꢀthẻꢀVisa. 
BàiꢀYouꢀsexyꢀthingꢀcủaꢀ5otꢀ7hocolateꢀ+ꢀs,ꢀd-ngꢀtrongꢀquảngꢀcáoꢀcủa 
8r*ꢀPepper* 
BàiꢀWannabeꢀcủaꢀSpiceꢀGirlsꢀ+ꢀs,ꢀd-ngꢀtrongꢀquảngꢀcáoꢀ7itibank* 

Sựꢀliênꢀtưởngꢀgiữaꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀmộtꢀgiaiꢀđiệuꢀnổiꢀtiếngꢀgiúp 
tăngꢀđộꢀnổiꢀtrộiꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀvàꢀkhiến 
chúngꢀtaꢀcóꢀxuꢀhướngꢀnghĩꢀđếnꢀthươngꢀhiệuꢀmỗiꢀkhiꢀngheꢀgiaiꢀđiệu 
đó. 

Khiꢀchúngꢀtaꢀđ:mꢀmìnhꢀvàoꢀmộtꢀtrảiꢀnghiệmꢀgiảiꢀtrí,ꢀch;ngꢀhạn 
ngheꢀmộtꢀbảnꢀnhạcꢀhayꢀđọcꢀmộtꢀcuốnꢀtiểuꢀthuyết,ꢀthìꢀđộngꢀcơꢀđể 
chúngꢀtaꢀđánhꢀgiáꢀ‘thôngꢀtin’ꢀhoànꢀtoànꢀkhácꢀsoꢀvớiꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀđược 
truyềnꢀđạtꢀthôngꢀtinꢀmộtꢀcáchꢀtrựcꢀtiếp.ꢀKhiꢀtrọngꢀtâmꢀchúꢀýꢀđượcꢀđặt 
vàoꢀkhíaꢀcạnhꢀgiảiꢀtrí,ꢀthayꢀvìꢀkhíaꢀcạnhꢀthôngꢀtin,ꢀthìꢀsẽꢀxảyꢀraꢀtrường 
hợpꢀ‘thuyếtꢀphụcꢀnhờꢀtruyềnꢀđạtꢀgiánꢀtiếp’ꢀ(persuasionꢀbyꢀproxy). 

Hạnꢀchếꢀquáꢀtrìnhꢀđánhꢀgiáꢀsuyꢀxétꢀvàꢀkhơiꢀgợiꢀnhữngꢀcảmꢀxúc 
khôngꢀphảiꢀlàꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀquanꢀtrọngꢀduyꢀnhấtꢀcủaꢀviệcꢀmangꢀgiai 
điệuꢀvàoꢀcâuꢀchữ.ꢀVầnꢀđiệu,ꢀgiaiꢀđiệuꢀvàꢀsựꢀlặpꢀlạiꢀ(bộꢀ@ꢀchữꢀRꢀ– 
rhyme,ꢀrhythm,ꢀrepetition)ꢀkhiếnꢀcâuꢀchữꢀtrởꢀnênꢀdễꢀnhớꢀdễꢀthuộc, 
giúpꢀthôngꢀđiệpꢀtrởꢀnênꢀ‘b:tꢀtai’ꢀhơnꢀvàꢀlưuꢀlạiꢀtrongꢀtríꢀnhớꢀlâuꢀhơn. 

Trongꢀnhiềuꢀnămꢀliền,ꢀgiaiꢀđiệuꢀRhapsodyꢀinꢀBlueꢀcủaꢀGershwin 
đãꢀdẫnꢀdụꢀchúngꢀtaꢀngồiꢀvàoꢀghếꢀhànhꢀkháchꢀcủaꢀUnitedꢀAirlines. 
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BritishꢀAirwaysꢀđãꢀsửꢀdụngꢀbảnꢀsongꢀcaꢀLakmeꢀchoꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
đìnhꢀđámꢀ‘gươngꢀmặtꢀkhổngꢀlồ’ꢀcủaꢀhọ.ꢀTheꢀPatrickꢀGamilyꢀđãꢀviếtꢀlời 
nhạcꢀchoꢀLevi…ꢀ‘Anhꢀnghĩꢀrằngꢀanhꢀyêuꢀem’ꢀ(IꢀthinkꢀIꢀloveꢀyou).ꢀVề 
sau,ꢀgiaiꢀđiệuꢀIꢀwalkꢀtheꢀlineꢀnổiꢀtiếngꢀcủaꢀAohnnyꢀCashꢀcũngꢀtrở 
thànhꢀnhạcꢀnềnꢀchoꢀhàngꢀloạtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀLevi’s.ꢀCácꢀmạng 
viễnꢀthôngꢀthườngꢀkhuyếnꢀkhíchꢀchúngꢀtaꢀ‘chuyểnꢀhướng’ꢀsangꢀâm 
nhạc.ꢀBảnꢀnhạcꢀ‘RelaxꢀMax’ꢀcủaꢀcaꢀsĩꢀDinahꢀFashingtonꢀchínhꢀlàꢀmột 
lờiꢀnh:cꢀnhởꢀbằngꢀgiaiꢀđiệuꢀđếnꢀthươngꢀhiệuꢀDoubleꢀTreeꢀHotels, 
trongꢀkhiꢀBudweiserꢀnh:cꢀchúngꢀtaꢀ‘Đừngꢀhạnꢀchếꢀchínhꢀmình’ꢀ(Don’t 
holdꢀback)ꢀvớiꢀsựꢀtrợꢀgiúpꢀcủaꢀbàiꢀGalvanizeꢀcủaꢀbanꢀnhạcꢀChemical 
Brothers.ꢀHàngꢀngànꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀsửꢀdụngꢀcácꢀbàiꢀnhạcꢀnổi 
tiếngꢀvàꢀnhữngꢀhìnhꢀthứcꢀâmꢀnhạcꢀkhácꢀđểꢀhỗꢀtrợꢀcácꢀchiếnꢀdịch 
quảngꢀcáoꢀcủaꢀmình. 

Từꢀcâtꢀchữꢀđếnꢀgpapꢀđpệt:ꢀnhạcꢀhpệtꢀqtảngꢀcáoꢀ(jingle) 

Cóꢀnhiềuꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀgiaiꢀđiệuꢀchoꢀnhữngꢀlờiꢀquảngꢀcáoꢀcủa 
riêngꢀmình.ꢀKhiꢀPepsiꢀphátꢀsóngꢀnhạcꢀhiệuꢀquảngꢀcáoꢀradioꢀđầuꢀtiên 
củaꢀhọ,ꢀgiaiꢀđiệuꢀđóꢀđãꢀtrởꢀnênꢀnổiꢀtiếngꢀđếnꢀmứcꢀđượcꢀđưaꢀvàoꢀmáy 
phátꢀnhạcꢀtựꢀđộngꢀ(trongꢀcácꢀquánꢀnước)ꢀvàꢀtrởꢀthànhꢀmộtꢀbảnꢀnhạc 
thànhꢀcông.ꢀTrongꢀthậpꢀniênꢀ1970,ꢀCocaꢀColaꢀđãꢀrấtꢀthànhꢀcôngꢀvới 
nhạcꢀhiệuꢀ‘I’dꢀlikeꢀtoꢀbuyꢀtheꢀworldꢀaꢀCoke’ꢀ(Tôiꢀmuốnꢀmuaꢀmộtꢀchai 
CocaꢀColaꢀchoꢀmỗiꢀngườiꢀtrênꢀthếꢀgiới)ꢀquaꢀgiọngꢀcaꢀcủaꢀđộiꢀđồngꢀca 
thanhꢀniênꢀthếꢀgiới,ꢀđếnꢀnỗiꢀhọꢀđãꢀphátꢀtriểnꢀbàiꢀhátꢀđó,ꢀthuꢀâmꢀvà 
phátꢀhànhꢀthànhꢀmộtꢀbảnꢀnhạcꢀđìnhꢀđámꢀkh:pꢀcácꢀbảngꢀxếpꢀhạngꢀtrên 
thếꢀgiới,ꢀvớiꢀtênꢀgọiꢀ‘I’dꢀlikeꢀtoꢀteachꢀtheꢀworldꢀtoꢀsing’ꢀ(Tôiꢀmuốnꢀdạy 
cảꢀthếꢀgiớiꢀcấtꢀtiếngꢀca). 

Nhạcꢀhiệuꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀcóꢀđếnꢀ80ꢀnămꢀtuổiꢀđờiꢀ–ꢀđoạnꢀnhạcꢀhiệu 
đầuꢀtiênꢀlàꢀchoꢀthươngꢀhiệuꢀngũꢀcốcꢀFheatiesꢀnămꢀ1996,ꢀtrongꢀbối 
cảnhꢀdoanhꢀsốꢀđangꢀ?oꢀuộtꢀvàꢀthươngꢀhiệuꢀđangꢀđứngꢀtrướcꢀnguyꢀcơ 
bịꢀxóaꢀsổ.ꢀĐoạnꢀnhạcꢀhiệuꢀđãꢀxoayꢀchuyểnꢀđượcꢀvậnꢀmệnhꢀcủaꢀthương 
hiệuꢀnàyꢀvàꢀtrởꢀnênꢀnổiꢀtiếng.ꢀTrongꢀkhoảngꢀ75ꢀnăm,ꢀnhạcꢀhiệuꢀđã 
phátꢀtriểnꢀrấtꢀvượng,ꢀvớiꢀnhiềuꢀgiaiꢀđiệuꢀkhôngꢀaiꢀcóꢀthểꢀquênꢀnhư: 

.TôiꢀkhôngꢀrờiꢀnhữngꢀmiếngꢀBandꢀAidsꢀvìꢀnhữngꢀmiếngꢀBandꢀAids 
chẳngꢀrờiꢀtôi2 
. 
. 
. 
. 

Bạnꢀđángꢀđượcꢀngh1ꢀgiảiꢀlaoꢀhômꢀnay,ꢀ/c8onald2s2 
Ch1ꢀvìꢀhươngꢀvịꢀcolaꢀmàꢀthôi,ꢀ8ietꢀ7oke2 
Luônꢀbìnhꢀan,ꢀVolvo2 
Ngheꢀtiếngꢀcỏꢀcâyꢀ+ꢀ7aliforniaꢀRaisins2 
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.7h0mꢀsócꢀthậtꢀtốtꢀbéꢀyêuꢀcủaꢀmẹ2ꢀ+ꢀdầuꢀgộiꢀchoꢀtrẻꢀemꢀJohnsonꢀ& 
Johnson. 
. 
. 
. 

BạnꢀcóꢀthểꢀnhậnꢀraꢀngườiꢀconꢀgáiꢀWellaꢀquaꢀkiểuꢀtócꢀcôꢀấy2 
Phátꢀhuyꢀtiềmꢀn0ngꢀtrọnꢀvẹn2ꢀ+ꢀquânꢀđộiꢀ/ỹ 
Ch1ꢀtíꢀthôiꢀcũngꢀđủ2ꢀ+ꢀBrylcreemꢀ(keoꢀvuốtꢀtóc) 

Chúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀdễꢀdàngꢀtìmꢀthấyꢀnhữngꢀđoạnꢀnhạcꢀhiệuꢀtrênꢀđây 
từꢀsâuꢀtrongꢀkýꢀứcꢀcủaꢀmình.ꢀRấtꢀnhiềuꢀnhữngꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáo 
đángꢀnhớꢀđạtꢀđượcꢀsựꢀnổiꢀtiếngꢀdàiꢀlâuꢀnhờꢀvàoꢀviệcꢀlờiꢀquảngꢀcáo 
đượcꢀphổꢀnhạc.ꢀÂmꢀnhạcꢀlàꢀmộtꢀcôngꢀcụꢀtuyệtꢀvờiꢀđểꢀkh:cꢀsâuꢀmột 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀvàoꢀtríꢀnhớꢀdàiꢀlâu. 

Thậmꢀchí,ꢀMcDonald’sꢀcònꢀphổꢀnhạcꢀchoꢀcảꢀcâuꢀrấtꢀdài:ꢀ‘Haiꢀlớp 
bòꢀbăm,ꢀnướcꢀsốtꢀđặcꢀbiệt,ꢀrauꢀdiếp,ꢀphôꢀmai,ꢀdưaꢀmuối,ꢀhànhꢀtây, 
trênꢀổꢀbánhꢀphủꢀm?.’ꢀCóꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀchuỗiꢀcửaꢀhàngꢀpizzaꢀcủa 
Canada,ꢀđặtꢀtạiꢀToronto,ꢀmangꢀtênꢀPizza.ꢀPizzaꢀđãꢀphổꢀnhạcꢀsốꢀđiện 
thoạiꢀcủaꢀmìnhꢀthànhꢀcôngꢀđếnꢀmứcꢀnếuꢀbạnꢀhỏiꢀbấtꢀkỳꢀngườiꢀdân 
Torontoꢀnàoꢀ‘sốꢀđiệnꢀthoạiꢀnàoꢀđểꢀgọiꢀpizza?,ꢀhọꢀsẽꢀ‘hát’:ꢀ‘chínꢀ-ꢀsáuꢀ- 
bảyꢀ-ꢀmườiꢀmộtꢀ-ꢀmườiꢀmộtEđiệnꢀthoạiꢀPizzaꢀPizza,ꢀheyꢀheyꢀhey!’.ꢀVới 
thếꢀmạnhꢀđó,ꢀcôngꢀtyꢀnàyꢀđãꢀbànhꢀtrướngꢀthêmꢀnhiềuꢀcửaꢀhàngꢀkh:p 
B:cꢀMỹ. 

sácꢀđnngꢀxâmꢀchpếmꢀ(wash-overꢀeffeco)ꢀcủaꢀâmꢀnhạc 

Khiꢀcâuꢀchữꢀđượcꢀphổꢀnhạc,ꢀnóꢀcóꢀthểꢀtạoꢀraꢀcảꢀsựꢀhamꢀmuốn 
đượcꢀngheꢀlại.ꢀVớiꢀnhữngꢀbảnꢀnhạcꢀhay,ꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀchỉꢀmuốn 
ngheꢀmộtꢀlần,ꢀmàꢀmuốnꢀngheꢀđiꢀngheꢀlại.ꢀTấtꢀnhiên,ꢀhầuꢀhếtꢀcácꢀđoạn 
nhạcꢀhiệuꢀquảngꢀcáoꢀđềuꢀkhôngꢀđượcꢀliệtꢀvàoꢀnhómꢀbàiꢀhátꢀhayꢀvàꢀđó 
chínhꢀlàꢀmộtꢀphầnꢀvấnꢀđềꢀcủaꢀchúng. 

Âmꢀnhạcꢀcònꢀcóꢀmộtꢀtácꢀđộngꢀnữa.ꢀKhiꢀcâuꢀchữꢀđượcꢀphổꢀnhạc, 
chúngꢀthườngꢀlôiꢀcuốnꢀvàꢀ‘xâmꢀchiếm’ꢀchúngꢀta,ꢀthayꢀvìꢀgợiꢀchúngꢀta 
suyꢀnghĩꢀvềꢀnhữngꢀcâuꢀchữꢀđó.ꢀVìꢀnguyênꢀnhânꢀgìꢀmàꢀkhiꢀlờiꢀquảng 
cáoꢀđượcꢀphổꢀnhạc,ꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀkhôngꢀcóꢀcảmꢀgiácꢀcóꢀaiꢀđóꢀđang 
cốꢀthuyếtꢀphụcꢀmìnhꢀhayꢀcốꢀbánꢀchoꢀmìnhꢀmộtꢀsảnꢀphẩm?ꢀBằngꢀmột 
cáchꢀnàoꢀđó,ꢀhànhꢀđộngꢀphổꢀnhạcꢀđãꢀlàmꢀdịuꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀmà 
trongꢀđiềuꢀkiệnꢀtruyềnꢀđạtꢀbìnhꢀthườngꢀcóꢀlẽꢀlàꢀrấtꢀtheꢀthé,ꢀđinhꢀtai. 

Đóꢀlàꢀvìꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀcóꢀxuꢀhướngꢀtưꢀduyꢀlờiꢀbàiꢀhátꢀkhácꢀvới 
thôngꢀđiệpꢀtruyềnꢀđạtꢀtrựcꢀtiếp.ꢀĐặcꢀbiệtꢀlàꢀvớiꢀgiớiꢀtrẻꢀtuổiꢀteen, 
dườngꢀnhưꢀchúngꢀtưꢀduyꢀlờiꢀhátꢀvàꢀgiaiꢀđiệuꢀtheoꢀcáchꢀrấtꢀkhácꢀsoꢀvới 
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cácꢀhìnhꢀthứcꢀtruyềnꢀđạtꢀkhác.ꢀVàꢀchúngꢀthườngꢀtưꢀduyꢀtheoꢀkiểu 
thíchEkhôngꢀthích’ꢀthayꢀvìꢀ‘đúngEsai’.ꢀChúngꢀtưꢀduyꢀtrảiꢀnghiệmꢀnày ‘ 
nhưꢀmộtꢀtrảiꢀnghiệm,ꢀthayꢀvìꢀnhưꢀmộtꢀlờiꢀtuyênꢀbốꢀ–ꢀvốnꢀđượcꢀcoiꢀlà 
sựꢀtáiꢀhiệnꢀchânꢀthậtꢀcủaꢀthựcꢀtế.ꢀThựcꢀraꢀhầuꢀhếtꢀnộiꢀdungꢀcủaꢀcác 
kênhꢀtruyềnꢀhìnhꢀcápꢀ(nhưꢀMA<ꢀhayꢀMTV)ꢀđềuꢀkhôngꢀmangꢀtínhꢀđại 
diệnꢀchoꢀthựcꢀtế,ꢀnếuꢀđượcꢀtưꢀduyꢀtheoꢀlogicꢀthôngꢀthường.ꢀNhững 
kênhꢀnàyꢀvốnꢀđượcꢀthiếtꢀkếꢀvớiꢀmụcꢀđíchꢀchấpꢀnhậnꢀthayꢀvìꢀchốiꢀbỏꢀtrí 
tưởngꢀtượngꢀvàꢀcảmꢀxúc. 

Âmꢀnhạcꢀlàꢀthứꢀđểꢀchúngꢀtaꢀtrânꢀtrọngꢀvàꢀmởꢀlòngꢀchoꢀnóꢀ‘xâm 
chiếm’ꢀtâmꢀhồnꢀchứꢀkhôngꢀphảiꢀlàꢀđểꢀtranhꢀluận.ꢀTrạngꢀtháiꢀtìnhꢀcảm 
màꢀâmꢀnhạcꢀmangꢀlạiꢀcóꢀthểꢀxoaꢀdịuꢀnhữngꢀchủꢀđềꢀcóꢀnguyꢀcơꢀgây 
tranhꢀcãi.ꢀNhờꢀgiaiꢀđiệu,ꢀcácꢀtừꢀngữꢀmàꢀbìnhꢀthườngꢀvẫnꢀđượcꢀtưꢀduy 
theoꢀhệꢀquyꢀchiếuꢀ‘đúngEsai’ꢀcóꢀthểꢀđượcꢀtưꢀduyꢀtheoꢀmộtꢀcáchꢀhoàn 
toànꢀkhác. 

Cácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀnhạcꢀhiệuꢀđãꢀtrởꢀthànhꢀmộtꢀphầnꢀtấtꢀyếu 
củaꢀnềnꢀquảngꢀcáoꢀđếnꢀnỗiꢀchúngꢀtaꢀgầnꢀnhưꢀquênꢀmấtꢀsựꢀtồnꢀtạiꢀcủa 
chúng.ꢀChúngꢀtaꢀphảnꢀứngꢀtrướcꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀnhưꢀcách 
chúngꢀtaꢀphảnꢀứngꢀtrướcꢀđ?nꢀhiệuꢀgiaoꢀthông:ꢀkhôngꢀcầnꢀnhiềuꢀsuy 
nghĩ.ꢀPhổꢀnhạcꢀchoꢀlờiꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀmộtꢀkỹꢀthuậtꢀsángꢀtạoꢀphổꢀbiếnꢀtừ 
lâuꢀ–ꢀphươngꢀphápꢀgiaiꢀđiệuꢀcủaꢀquảngꢀcáo.ꢀPhươngꢀphápꢀnàyꢀgiúp 
giảmꢀnguyꢀcơꢀngườiꢀxemꢀcóꢀsuyꢀnghĩꢀrằngꢀcóꢀngườiꢀđangꢀcốꢀthuyết 
phụcꢀhayꢀcốꢀbánꢀchoꢀhọꢀsảnꢀphẩmꢀnàoꢀđó,ꢀnhờꢀvậyꢀgiảmꢀýꢀđịnhꢀbiện 
bácꢀcủaꢀngườiꢀxemꢀtrướcꢀnhữngꢀthôngꢀtinꢀđượcꢀtruyềnꢀđạt. 

Aiꢀđangꢀnóiꢀchuyệnꢀvớiꢀai? 

Rõꢀràng,ꢀviệcꢀphânꢀtíchꢀnhữngꢀyếuꢀtốꢀthểꢀhiệnꢀcủaꢀmộtꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀđòiꢀhỏiꢀnhữngꢀphươngꢀphápꢀphânꢀtíchꢀtinhꢀtế.ꢀMộtꢀcáchꢀkhởiꢀđầu 
hoànꢀhảoꢀlàꢀđặtꢀhaiꢀcâuꢀhỏi: 

Mẩuꢀquảngꢀcáoꢀđangꢀnóiꢀchuyệnꢀvớiꢀai?ꢀvà 
Trongꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀaiꢀlàꢀngườiꢀđangꢀnóiꢀchuyện? 

Cáchꢀchúngꢀtaꢀtrảiꢀnghiệmꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtùyꢀthuộcꢀvàoꢀviệc 
quảngꢀcáoꢀđặtꢀngườiꢀxemꢀvàoꢀvaiꢀtròꢀgì.ꢀNgượcꢀlại,ꢀđiềuꢀnàyꢀcũngꢀảnh 
hưởngꢀđếnꢀviệcꢀ‘aiꢀđangꢀnóiꢀchuyệnꢀvớiꢀai’ꢀtrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáo. 

Nhữngꢀmẩtꢀqtảngꢀcáoꢀoheoꢀlốpꢀ‘thuyếoꢀgpảng’ 
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Thửꢀxemꢀxétꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnhưꢀ‘Chỉꢀtrongꢀtuầnꢀnày,ꢀtạiꢀsiêu 
thịꢀMerv’s,ꢀchúngꢀtôiꢀcóꢀkhuyếnꢀmãiꢀcựcꢀhot…’,ꢀ‘TôiꢀlàꢀAoeꢀBlowꢀvàꢀtôi 
cóꢀmộtꢀmónꢀhờiꢀdànhꢀchoꢀbạn’.ꢀVậyꢀaiꢀđangꢀnóiꢀchuyệnꢀvớiꢀai?ꢀNhững 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀsửꢀdụngꢀmộtꢀhìnhꢀthứcꢀkháꢀtruyềnꢀthốngꢀlàꢀnhà 
quảngꢀcáoꢀ(Merv’sꢀvàꢀAoeꢀBlow)ꢀnóiꢀchuyệnꢀvớiꢀchúngꢀtaꢀlàꢀngườiꢀxem 
ngồiꢀtrướcꢀTV. 

Chúngꢀtaꢀtưꢀduyꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtheoꢀcáchꢀ‘thuyếtꢀgiảng’ 
nàyꢀtùyꢀthuộcꢀvàoꢀđộꢀphùꢀhợpꢀvàꢀhữuꢀdụngꢀcủaꢀthôngꢀtinꢀmàꢀnó 
chuyểnꢀtải.ꢀCácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀhyꢀvọngꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀl:ngꢀngheꢀnhững 
gìꢀđượcꢀtruyềnꢀđạt,ꢀthấyꢀnóꢀđángꢀquanꢀtâmꢀvàꢀchoꢀrằngꢀnóꢀphùꢀhợpꢀvà 
hữuꢀích,ꢀsauꢀđóꢀghiꢀnhớꢀthôngꢀtinꢀvàꢀhànhꢀđộngꢀtheoꢀnó.ꢀĐểꢀlàmꢀđược 
điềuꢀđó,ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀphảiꢀn:mꢀb:tꢀđượcꢀsựꢀchúꢀýꢀvàꢀquanꢀtâmꢀcủa 
chúngꢀta.ꢀNóiꢀtheoꢀngônꢀngữꢀquảngꢀcáo,ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀphảiꢀ‘nổi 
bậtꢀgiữaꢀsựꢀhỗnꢀđộn’ꢀ(cutꢀthroughꢀtheꢀclutter). 

Xemꢀapꢀđangꢀnópꢀchtqện:ꢀcóꢀmặoꢀngườpꢀnópꢀchỉꢀcóꢀgpọng 
đọcꢀ(vopceover) 

Nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀdùngꢀlýꢀlẽꢀđểꢀthuyếtꢀphụcꢀchúngꢀtaꢀthường 
cóꢀmộtꢀngườiꢀphátꢀngônꢀtrìnhꢀbàyꢀnhữngꢀlýꢀlẽꢀvìꢀsaoꢀchúngꢀtaꢀnênꢀthử 
vàꢀnênꢀmuaꢀcôngꢀcụꢀnàyꢀthayꢀvìꢀcôngꢀcụꢀkia,ꢀhoặcꢀlýꢀlẽꢀvìꢀsaoꢀthương 
hiệuꢀcủaꢀngườiꢀphátꢀngônꢀđóꢀlạiꢀvượtꢀtrộiꢀhơnꢀthươngꢀhiệuꢀdẫnꢀđầu 
trênꢀthịꢀtrường. 

Mộtꢀđiểmꢀquanꢀtrọngꢀphânꢀloạiꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtheoꢀlốiꢀthuyết 
giảngꢀlàꢀviệcꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthấyꢀmặtꢀngườiꢀphátꢀngônꢀhayꢀmặtꢀnhà 
quảngꢀcáoꢀhayꢀkhông.ꢀChúngꢀtaꢀthườngꢀkhôngꢀthấyꢀmặtꢀngườiꢀphát 
ngônꢀtrongꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀsiêuꢀthịꢀthôngꢀbáoꢀkhuyếnꢀmãi 
trongꢀtuần.ꢀTrọngꢀtâmꢀchúꢀýꢀđượcꢀđặtꢀvàoꢀcácꢀchươngꢀtrìnhꢀkhuyến 
mãi.ꢀNgườiꢀphátꢀngônꢀlàꢀvôꢀhình,ꢀchỉꢀlàꢀmộtꢀ‘giọngꢀđọc’.ꢀKhíaꢀcạnh 
‘ conꢀngười’ꢀxuấtꢀhiệnꢀtrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀchỉꢀlàꢀmộtꢀgiọngꢀđọc 
khôngꢀhìnhꢀthể,ꢀnóiꢀvớiꢀchúngꢀtaꢀrằngꢀmìnhꢀsẽꢀtiếtꢀkiệmꢀđượcꢀbao 
nhiêuꢀkhiꢀmuaꢀs:m.ꢀTráiꢀlại,ꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđạiꢀlýꢀxeꢀhơi 
thườngꢀcóꢀngườiꢀmôiꢀgiớiꢀđóngꢀvaiꢀtròꢀngườiꢀphátꢀngôn.ꢀLờiꢀquảng 
cáoꢀxuấtꢀphátꢀtừꢀmiệngꢀngườiꢀmôiꢀgiới.ꢀNóiꢀtheoꢀngônꢀngữꢀquảngꢀcáo, 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀsửꢀdụngꢀkỹꢀthuậtꢀ‘nóiꢀnhépꢀmôi’ꢀ(lip-sync). 

Nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀnhưꢀnhữngꢀbàiꢀthuyếtꢀtrìnhꢀvàꢀngười 
phátꢀngônꢀtrongꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀngườiꢀthuyếtꢀgiảng.ꢀCóꢀnhữngꢀngười 
thuyếtꢀgiảngꢀvàꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđểꢀlạiꢀấnꢀtượngꢀđậmꢀhơnꢀtrong 
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tríꢀnhớꢀchúngꢀta.ꢀCóꢀngườiꢀthuyếtꢀgiảngꢀthíchꢀnóiꢀtừꢀsauꢀbụcꢀgiảng, 
trongꢀmộtꢀphòngꢀhọcꢀítꢀđ?nꢀvàꢀkhánꢀgiảꢀhướngꢀtậpꢀtrungꢀvềꢀmànꢀhình. 
Cóꢀngườiꢀthuyếtꢀgiảngꢀlạiꢀsốngꢀđộngꢀhơn.ꢀHọꢀthuꢀhútꢀkhánꢀgiảꢀhơn, 
thịꢀphạmꢀnhữngꢀgìꢀmìnhꢀnói,ꢀtươngꢀtácꢀvớiꢀkhánꢀgiảꢀvàꢀluônꢀcốꢀkêu 
gọiꢀkhánꢀgiảꢀthamꢀgiaꢀvàoꢀcâuꢀchuyện. 

Đóꢀlàꢀtrườngꢀhợpꢀcủaꢀnhữngꢀngườiꢀphátꢀngônꢀnhépꢀmôiꢀxuấtꢀhiện 
trênꢀmànꢀảnhꢀnhưꢀAayꢀBushꢀchoꢀthươngꢀhiệuꢀBush’sꢀBakedꢀBeans,ꢀhay 
cốꢀdoanhꢀnhânꢀDaveꢀThomas,ꢀngườiꢀphátꢀngônꢀchoꢀthươngꢀhiệu 
chuỗiꢀnhàꢀhàngꢀthứcꢀănꢀnhanhꢀFendy’sꢀcủaꢀchínhꢀmình,ꢀhayꢀcốꢀnghị 
sĩꢀBobꢀDoleꢀkhiꢀôngꢀthamꢀgiaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀViagraꢀvềꢀrốiꢀloạn 
cươngꢀdương.ꢀQuaꢀthờiꢀgian,ꢀngànhꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀngàyꢀcàngꢀtăngꢀtính 
quốcꢀtếꢀvàꢀvìꢀquảngꢀcáoꢀvớiꢀgiọngꢀđọcꢀdễꢀđượcꢀchuyểnꢀngữꢀnênꢀchúng 
taꢀthườngꢀgặpꢀthểꢀloạiꢀquảngꢀcáoꢀgiọngꢀđọcꢀnhiềuꢀhơn.ꢀTuyꢀnhiên, 
nhữngꢀngườiꢀthuyếtꢀgiảngꢀhayꢀphátꢀngônꢀlôiꢀcuốnꢀđượcꢀngườiꢀnghe 
bằngꢀtínhꢀcáchꢀcủaꢀmình,ꢀkhôngꢀchỉꢀđơnꢀthuầnꢀlàꢀgiọngꢀđọc,ꢀvẫn 
truyềnꢀđạtꢀthựcꢀsựꢀhiệuꢀquảꢀhơn. 

Quảngꢀcáoꢀdùngꢀgiọngꢀđọcꢀthuꢀhútꢀítꢀchúꢀýꢀhơn.ꢀChínhꢀbảnꢀthân 
tôiꢀđãꢀnghiệmꢀraꢀđiềuꢀấyꢀsauꢀhơnꢀ15ꢀnămꢀnghiênꢀcứuꢀthểꢀloạiꢀquảng 
cáoꢀtheoꢀlốiꢀthuyếtꢀgiảngꢀnày.ꢀQuảngꢀcáoꢀcóꢀhìnhꢀảnhꢀngườiꢀphátꢀngôn 
nhépꢀmôiꢀtrênꢀmànꢀảnhꢀhầuꢀnhưꢀluônꢀluônꢀchoꢀhiệuꢀquảꢀtốtꢀhơn 
nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvớiꢀgiọngꢀđọcꢀkhôngꢀhìnhꢀthể.ꢀĐiềuꢀnàyꢀch:c 
ch:nꢀcóꢀliênꢀquanꢀđếnꢀnguyênꢀnhânꢀngườiꢀtaꢀkhôngꢀthíchꢀgiaoꢀtiếp 
quaꢀđiệnꢀthoạiꢀmàꢀthườngꢀthíchꢀnóiꢀchuyệnꢀmặtꢀđốiꢀmặt.ꢀTròꢀchuyện 
quaꢀđiệnꢀthoạiꢀkhôngꢀthểꢀnàoꢀsánhꢀbằngꢀnóiꢀtrựcꢀdiện,ꢀvìꢀbạnꢀkhông 
thểꢀthấyꢀmặtꢀvàꢀs:cꢀdiệnꢀcủaꢀđốiꢀphương.ꢀThểꢀloạiꢀtinꢀtứcꢀhayꢀhình 
thứcꢀtruyềnꢀđạtꢀtheoꢀkiểuꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀthuyếtꢀgiảngꢀthôngꢀtinꢀnày 
thườngꢀcóꢀýꢀnghĩaꢀvàꢀhiệuꢀquảꢀhơnꢀnếuꢀchúngꢀtaꢀthấyꢀđượcꢀmặtꢀngười 
nói,ꢀthấyꢀđượcꢀcáꢀtínhꢀngườiꢀphátꢀngôn,ꢀdùꢀngayꢀtrênꢀmànꢀảnhꢀhayꢀchỉ 
làꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀta.ꢀĐâyꢀchínhꢀlàꢀnguyênꢀnhânꢀnhữngꢀngườiꢀmôi 
giớiꢀxeꢀhơiꢀthườngꢀđượcꢀthuyếtꢀphụcꢀphảiꢀxuấtꢀhiệnꢀtrongꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀcủaꢀchínhꢀhọꢀ–ꢀvìꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀthấyꢀmặtꢀngườiꢀđangꢀnóiꢀchuyện 
vớiꢀmình,ꢀvàꢀgươngꢀmặtꢀđóꢀsẽꢀtrởꢀthànhꢀgươngꢀmặtꢀquenꢀthuộc.ꢀViệc 
chúngꢀtaꢀthấyꢀmặtꢀngườiꢀđạiꢀdiệnꢀcủaꢀtổꢀchứcꢀđangꢀnóiꢀchuyệnꢀvới 
mìnhꢀlàꢀrấtꢀcóꢀích,ꢀchoꢀdùꢀđóꢀlàꢀAayꢀBushꢀchoꢀthươngꢀhiệuꢀBush’s 
BakedꢀBeansꢀhayꢀAugustꢀBuschꢀIVꢀchoꢀthươngꢀhiệuꢀbiaꢀAnnheiser 
Buschꢀ(Budweiser). 

Ngườpꢀpháoꢀngôn 
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Điềuꢀnàyꢀdẫnꢀđếnꢀmộtꢀcâuꢀhỏiꢀ‘gươngꢀmặtꢀcủaꢀai?’.ꢀCóꢀnhiềuꢀnhà 
quảngꢀcáoꢀquyếtꢀđịnhꢀsửꢀdụngꢀmặtꢀmộtꢀngườiꢀnàoꢀđó,ꢀthayꢀvìꢀgương 
mặtꢀcủaꢀchínhꢀmình.ꢀCũngꢀnhưꢀviệcꢀcácꢀchínhꢀphủꢀcóꢀđạiꢀsứꢀlàmꢀđại 
diệnꢀchoꢀchínhꢀphủꢀmìnhꢀởꢀnướcꢀngoài,ꢀcácꢀcôngꢀtyꢀlớnꢀcũngꢀthíchꢀsử 
dụngꢀmộtꢀphátꢀngônꢀviênꢀlàmꢀđạiꢀdiệnꢀchoꢀtoànꢀtổꢀchức.ꢀVìꢀthế,ꢀphát 
ngônꢀviênꢀchưaꢀch:cꢀlàꢀnhàꢀquảngꢀcáo.ꢀHọꢀcóꢀthểꢀlàꢀngườiꢀmẫuꢀhay 
diễnꢀviênꢀcóꢀgươngꢀmặtꢀ‘phùꢀhợp’ꢀ(víꢀdụ:ꢀnhânꢀviênꢀtuꢀsửaꢀcủaꢀthương 
hiệuꢀMaytagꢀhayꢀdiễnꢀviênꢀAnthonyꢀHopkinsꢀchoꢀthươngꢀhiệu 
BarclaysꢀBankꢀhayꢀKathieꢀLeeꢀGiCCordꢀchoꢀthươngꢀhiệuꢀCarnival 
Cruises). 

Việcꢀsửꢀdụngꢀngườiꢀnổiꢀtiếngꢀlàmꢀngườiꢀphátꢀngônꢀlàꢀmộtꢀhiện 
tượngꢀtoànꢀcầu.ꢀTạiꢀNhậtꢀBản,ꢀhầuꢀhếtꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđềuꢀcóꢀsự 
xuấtꢀhiệnꢀcủaꢀngườiꢀnổiꢀtiếng.ꢀTạiꢀAnh,ꢀdiễnꢀviênꢀRowanꢀAtkinson 
(Mr.ꢀBean)ꢀlàꢀgươngꢀmặtꢀđạiꢀdiệnꢀchoꢀBarclaysꢀBankꢀtrongꢀnhiềuꢀnăm 
liền.ꢀTạiꢀÚc,ꢀnơiꢀthểꢀthaoꢀgầnꢀnhưꢀlàꢀmộtꢀtônꢀgiáo,ꢀcácꢀvậnꢀđộngꢀviên 
đạtꢀhuyꢀchươngꢀOlympicꢀgópꢀmặtꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀđủꢀthểꢀloạiꢀmặtꢀhàng, 
từꢀngũꢀcốcꢀănꢀsángꢀchoꢀđếnꢀxeꢀhơi. 

Rấtꢀcóꢀthểꢀbạnꢀsẽꢀnhớꢀmộtꢀhoặcꢀnhiềuꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀrất 
xưaꢀcóꢀsựꢀthamꢀgiaꢀcủaꢀmộtꢀngườiꢀnổiꢀtiếngꢀnàoꢀđóꢀ–ꢀđâyꢀchínhꢀlà 
minhꢀchứngꢀchoꢀkhảꢀnăngꢀđểꢀlạiꢀấnꢀtượngꢀdàiꢀlâuꢀtrongꢀtríꢀnhớꢀkhi 
quảngꢀcáoꢀcóꢀsửꢀdụngꢀngườiꢀnổiꢀtiếngꢀlàmꢀphátꢀngônꢀviên.ꢀNgườiꢀnổi 
tiếngꢀhayꢀdiễnꢀviênꢀđóngꢀvaiꢀtròꢀthayꢀthếꢀchoꢀnhàꢀquảngꢀcáo.ꢀHọꢀxây 
dựngꢀmộtꢀgươngꢀmặtꢀchoꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀtổꢀchức. 

Ngoàiꢀviệcꢀchoꢀtổꢀchứcꢀmộtꢀgươngꢀmặtꢀđạiꢀdiện,ꢀsửꢀdụngꢀngười 
phátꢀngônꢀcònꢀcóꢀtácꢀdụngꢀnhưꢀmộtꢀcôngꢀcụꢀkíchꢀthíchꢀtríꢀnhớ,ꢀgiúp 
tăngꢀmứcꢀđộꢀnổiꢀtrộiꢀcủaꢀthươngꢀhiệu.ꢀKhiꢀnghĩꢀtớiꢀKirstieꢀAlley,ꢀaiꢀlại 
khôngꢀnghĩꢀtớiꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcôꢀnàyꢀđóngꢀchoꢀthươngꢀhiệu 
cácꢀchươngꢀtrìnhꢀgiảmꢀcânꢀAennyꢀCraig?ꢀTrongꢀnhữngꢀnămꢀqua,ꢀaiꢀlại 
khôngꢀnghĩꢀđếnꢀAmericanꢀExpressꢀkhiꢀnghĩꢀđếnꢀKarlꢀMalden?ꢀTạiꢀÚc, 
diễnꢀviênꢀPaulꢀHoganꢀ(CrocodileꢀDundee)ꢀbịꢀcấmꢀxuấtꢀhiệnꢀtrongꢀcác 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀthuốcꢀláꢀFinCieldꢀvìꢀôngꢀquáꢀnổiꢀtiếngꢀvớiꢀbọnꢀtrẻꢀcon 
vàꢀsựꢀliênꢀtưởngꢀđếnꢀthươngꢀhiệuꢀFinCield.ꢀMộtꢀlệnhꢀcấmꢀtươngꢀtự 
cũngꢀđượcꢀápꢀdụngꢀchoꢀthươngꢀhiệuꢀthuốcꢀláꢀCamel,ꢀcấmꢀsửꢀdụngꢀAoe 
Camel,ꢀmộtꢀnhânꢀvậtꢀhoạtꢀhìnhꢀởꢀthịꢀtrườngꢀMỹ.ꢀDùꢀđóꢀlàꢀgươngꢀmặt 
nàoꢀMarcusꢀFelbyꢀ(RobertꢀYoung),ꢀAoeꢀCamel,ꢀPaulꢀHoganꢀhay 
KirstieꢀAlley,ꢀmỗiꢀlầnꢀxuấtꢀhiệnꢀtrongꢀphimꢀảnh,ꢀchươngꢀtrìnhꢀtruyền 
hìnhꢀthựcꢀtế,ꢀhayꢀphỏngꢀvấnꢀTV,ꢀnóꢀđềuꢀgợiꢀchúngꢀtaꢀnghĩꢀngayꢀđến 
thươngꢀhiệuꢀnóꢀđạiꢀdiện. 
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Việcꢀsửꢀdụngꢀphátꢀngônꢀviênꢀthayꢀchoꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀdườngꢀnhư 
cònꢀhạnꢀchếꢀtạoꢀnênꢀcảmꢀgiácꢀmộtꢀngườiꢀhưởngꢀlợiꢀbảoꢀđảmꢀtrựcꢀtiếp 
nóiꢀchuyệnꢀvớiꢀchúngꢀtaꢀvàꢀthuyếtꢀphụcꢀchúngꢀtaꢀmuaꢀhàng.ꢀChúngꢀta 
vẫnꢀtiếpꢀnhậnꢀthôngꢀđiệpꢀtừꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀnhưngꢀtruyềnꢀđạtꢀbởiꢀmột 
nhânꢀvậtꢀquenꢀthuộcꢀdễꢀđồngꢀcảm,ꢀngườiꢀsẽꢀgiớiꢀthiệuꢀnhàꢀquảngꢀcáo 
vàꢀsảnꢀphẩmꢀbằngꢀnhữngꢀlờiꢀhoaꢀmỹꢀ(nhưꢀtrườngꢀhợpꢀAngelinaꢀAolie 
quảngꢀcáoꢀchoꢀthươngꢀhiệuꢀthờiꢀtrangꢀcaoꢀcấpꢀStꢀAohn,ꢀvàꢀDavid 
BeckhamꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀMotorola). 

Ưtꢀnhượcꢀđpểmꢀcủaꢀqtảngꢀcáoꢀchỉꢀdùngꢀgpọngꢀđọc 

Bấtꢀkểꢀngườiꢀphátꢀngônꢀlàꢀđíchꢀthânꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀhayꢀmột 
gươngꢀmặtꢀđạiꢀdiệnꢀđượcꢀthuê,ꢀthìꢀquảngꢀcáoꢀthấyꢀmặtꢀngườiꢀphát 
ngônꢀhầuꢀnhưꢀluônꢀluônꢀhiệuꢀquảꢀhơnꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀsửꢀdụng 
giọngꢀđọcꢀkhôngꢀdanhꢀtínhꢀvàꢀkhôngꢀhìnhꢀthể.ꢀThếꢀthìꢀtạiꢀsaoꢀnhiều 
nhàꢀquảngꢀcáoꢀvẫnꢀtiếpꢀtụcꢀsửꢀdụngꢀquảngꢀcáoꢀgiọngꢀđọc?ꢀMộtꢀtrong 
nhữngꢀnguyênꢀnhânꢀlàꢀdoꢀchiꢀphí.ꢀNhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀdạngꢀnày 
tốnꢀítꢀchiꢀphíꢀsảnꢀxuất,ꢀvàꢀnhưꢀđãꢀđềꢀcập,ꢀnóꢀcũngꢀlinhꢀhoạtꢀhơn,ꢀđặc 
biệtꢀlàꢀkhiꢀcầnꢀchỉnhꢀsửaꢀ(víꢀdụ:ꢀlồngꢀtiếngꢀlạiꢀvớiꢀgiọngꢀvùngꢀmiền 
khácꢀhayꢀngônꢀngữꢀkhácꢀtrongꢀtrườngꢀhợpꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀsửꢀdụng 
trênꢀtoànꢀcầu). 

Đôiꢀkhi,ꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀđạtꢀnhiềuꢀthànhꢀcôngꢀhơnꢀvới 
quảngꢀcáoꢀgiọngꢀđọcꢀnếuꢀhọꢀcóꢀcáchꢀlàmꢀchúngꢀkhácꢀbiệtꢀởꢀmộtꢀgócꢀđộ 
nàoꢀđó.ꢀMộtꢀtrongꢀnhữngꢀphươngꢀphápꢀlàꢀmờiꢀnhữngꢀngôiꢀsao 
Hollywoodꢀlớnꢀlàmꢀnghệꢀsĩꢀlồngꢀtiếngꢀchoꢀnhữngꢀchiếnꢀdịchꢀquảng 
cáoꢀquanꢀtrọng.ꢀKhiꢀcácꢀngôiꢀsaoꢀgópꢀgiọngꢀvàoꢀquảngꢀcáo,ꢀchúngꢀtaꢀsẽ 
thốtꢀlên,ꢀ‘Mìnhꢀnhậnꢀraꢀgiọngꢀnóiꢀđó!’ꢀvàꢀsẽꢀhìnhꢀdungꢀtrongꢀđầu 
gươngꢀmặtꢀngườiꢀnóiꢀgiọngꢀđó,ꢀmàꢀkhôngꢀcầnꢀphảiꢀthấyꢀmặtꢀhọꢀtrên 
mànꢀhình. 

Mộtꢀcáchꢀkhácꢀlàꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀphổꢀnhạcꢀchoꢀlờiꢀquảng 
cáoꢀcầnꢀđọc.ꢀKhiꢀxemꢀmộtꢀtiếtꢀmụcꢀgiảiꢀtríꢀnhưꢀvởꢀnhạcꢀkịchꢀ‘The 
phantomꢀoCꢀtheꢀopera’,ꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀtiếpꢀthuꢀtrảiꢀnghiệmꢀđóꢀtheoꢀcách 
hoànꢀtoànꢀkhácꢀcáchꢀchúngꢀtaꢀngheꢀmộtꢀbàiꢀthuyếtꢀgiảngꢀtrongꢀtrường 
đạiꢀhọc.ꢀNhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀlờiꢀđượcꢀphổꢀnhạcꢀsẽꢀmangꢀtính 
giảiꢀtríꢀcaoꢀhơnꢀvàꢀthúꢀvịꢀhơn,ꢀsoꢀvớiꢀtrườngꢀhợpꢀlờiꢀquảngꢀcáoꢀđó 
đượcꢀđọcꢀlênꢀtheoꢀcáchꢀthôngꢀthường.ꢀNhữngꢀlờiꢀquảngꢀcáoꢀsẽꢀđược 
tưꢀduyꢀtheoꢀmộtꢀcáchꢀkhácꢀ–ꢀnhưꢀlàꢀmộtꢀtrảiꢀnghiệmꢀ–ꢀvàꢀtácꢀđộngꢀcủa 
nóꢀcũngꢀtrởꢀnênꢀtinhꢀtếꢀhơn.ꢀĐiềuꢀnàyꢀđãꢀnh>ꢀnhàngꢀthayꢀđổiꢀcách 
ngườiꢀxemꢀtưꢀduyꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀgầnꢀhơnꢀvớiꢀcáchꢀhọꢀtưꢀduyꢀmộtꢀvở 
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nhạcꢀkịch. 

Mẩuꢀquảngꢀcáoꢀđangꢀnóiꢀchuyệnꢀvớiꢀai? 

Trongꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀngoàiꢀchuyệnꢀaiꢀlàꢀngườiꢀđangꢀnói 
chuyệnꢀhayꢀhát,ꢀthìꢀchuyệnꢀngườiꢀđóꢀđangꢀnóiꢀchuyệnꢀhayꢀhátꢀchoꢀai 
ngheꢀcũngꢀquanꢀtrọngꢀkhôngꢀkém. 

ThửꢀlấyꢀvíꢀdụꢀlàꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀnổiꢀtiếngꢀPCꢀvàꢀMac,ꢀvốnꢀlà 
mộtꢀcuộcꢀđốiꢀthoạiꢀgiữaꢀhaiꢀnhânꢀvậtꢀđạiꢀdiệnꢀchoꢀPCꢀvàꢀMac.ꢀHoặc 
nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđiệnꢀthoạiꢀdiꢀđộng,ꢀnơiꢀnhiềuꢀngườiꢀnóiꢀchuyện 
vớiꢀnhauꢀvềꢀlợiꢀíchꢀcủaꢀmộtꢀnhàꢀcungꢀcấpꢀmạngꢀdịchꢀvụꢀnàoꢀđó.ꢀHoặc 
làꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀlâuꢀcủaꢀbơꢀthựcꢀvậtꢀChiCConꢀ‘It’sꢀnotꢀniceꢀto 
CoolꢀMotherꢀNature’ꢀ(Thậtꢀch;ngꢀhayꢀhoꢀgìꢀkhiꢀquaꢀmặtꢀM>ꢀThiên 
Nhiên!).ꢀTrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđó,ꢀmộtꢀngườiꢀphụꢀnữꢀtròꢀchuyệnꢀvới 
mộtꢀgiọngꢀnóiꢀdẫnꢀchuyện.ꢀCôꢀnàyꢀnóiꢀrằngꢀbơꢀngonꢀvàꢀbéoꢀnhưꢀthế 
nàoꢀvàꢀngườiꢀdẫnꢀchuyệnꢀthìꢀ‘sửaꢀlưng’ꢀcôꢀrằngꢀđóꢀkhôngꢀphảiꢀbơ. 
Ngườiꢀphụꢀnữꢀnổiꢀgiậnꢀđùngꢀđùng,ꢀsấmꢀchớpꢀlóeꢀxungꢀquanh,ꢀvàꢀcô 
thốtꢀlênꢀcâuꢀkhẩuꢀhiệuꢀnổiꢀtiếngꢀ‘Thậtꢀch;ngꢀhayꢀhoꢀgìꢀkhiꢀquaꢀmặtꢀM> 
ThiênꢀNhiên’. 

Bạnꢀhãyꢀtựꢀhỏiꢀmìnhꢀaiꢀlàꢀnhânꢀvậtꢀtrênꢀmànꢀảnhꢀmàꢀgiọngꢀdẫn 
chuyệnꢀđãꢀđốiꢀthoại?ꢀNếuꢀsuyꢀnghĩꢀkỹ,ꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀthấyꢀcảꢀgiọngꢀdẫn 
chuyệnꢀvàꢀnhânꢀvậtꢀtrênꢀmànꢀhìnhꢀđềuꢀkhôngꢀtròꢀchuyệnꢀtrựcꢀtiếpꢀvới 
chúngꢀta,ꢀmàꢀđangꢀnóiꢀvớiꢀnhânꢀvậtꢀkhác,ꢀcũngꢀtrênꢀmànꢀảnh.ꢀNhưng 
đồngꢀthời,ꢀởꢀgócꢀđộꢀcủaꢀmình,ꢀchúngꢀtaꢀcũngꢀtrảiꢀnghiệmꢀtheoꢀmạch 
phimꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀhiểuꢀthôngꢀđiệpꢀcủaꢀnó,ꢀtrongꢀvaiꢀtròꢀcủaꢀngười 
thứꢀbaꢀhayꢀngườiꢀthụꢀđộngꢀquanꢀsátꢀtừꢀbênꢀngoài. 

Điểmꢀkhácꢀbiệtꢀgiữaꢀchuyệnꢀđứngꢀởꢀvịꢀtríꢀngườiꢀngoàiꢀcuộcꢀvàꢀởꢀvị 
tríꢀđốiꢀtượngꢀhiểnꢀnhiênꢀcủaꢀmộtꢀchiếnꢀdịchꢀtruyềnꢀthôngꢀđãꢀđược 
minhꢀchứngꢀtừꢀnămꢀ1969,ꢀtrongꢀmộtꢀthíꢀnghiệmꢀdoꢀFalsterꢀvà 
Gestingerꢀthựcꢀhiện.ꢀCácꢀđốiꢀtượngꢀnghiênꢀcứuꢀđượcꢀchoꢀngheꢀmột 
đoạnꢀhộiꢀthoạiꢀgiữaꢀhaiꢀsinhꢀviênꢀtốtꢀnghiệp.ꢀMộtꢀsốꢀtrongꢀđóꢀtinꢀlàꢀhai 
sinhꢀviênꢀbiếtꢀhọꢀđangꢀl:ngꢀnghe.ꢀSốꢀcònꢀlạiꢀthìꢀchoꢀlàꢀhaiꢀsinhꢀviên 
khôngꢀhềꢀbiếtꢀsựꢀcóꢀmặtꢀcủaꢀhọ. 

Nhómꢀthứꢀnhấtꢀtinꢀrằngꢀnhữngꢀgìꢀhaiꢀsinhꢀviênꢀnóiꢀcóꢀthểꢀđược 
đạoꢀdiễnꢀđểꢀảnhꢀhưởngꢀhọ,ꢀnhữngꢀngườiꢀngheꢀcuộcꢀhộiꢀthoạiꢀđó. 
Nhómꢀthứꢀhaiꢀchịuꢀảnhꢀhưởngꢀnhiềuꢀhơnꢀbởiꢀcácꢀýꢀkiếnꢀchiaꢀsẻꢀtrong 
đoạnꢀhộiꢀthoạiꢀgiữaꢀhaiꢀsinhꢀviên.ꢀNóiꢀcáchꢀkhác,ꢀđứngꢀtrongꢀvịꢀtrí 
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ngườiꢀngoàiꢀcuộcꢀsẽꢀlàmꢀchúngꢀtaꢀhạnꢀchếꢀkíchꢀthíchꢀhệꢀphảnꢀứng 
phòngꢀthủ,ꢀvàꢀkhiếnꢀchúngꢀtaꢀcóꢀxuꢀhướngꢀítꢀkhóꢀtínhꢀhơnꢀtrước 
nhữngꢀgìꢀmìnhꢀngheꢀthấy. 

Khánꢀgiảꢀchúngꢀtaꢀtiếpꢀnhậnꢀthôngꢀđiệpꢀtừꢀquảngꢀcáoꢀmộtꢀcách 
giánꢀtiếpꢀthayꢀvìꢀtrựcꢀtiếp,ꢀcũngꢀgiốngꢀnhưꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀxemꢀmộtꢀvở 
kịch,ꢀmộtꢀbộꢀphimꢀtruyềnꢀhình,ꢀhayꢀphimꢀđiệnꢀảnh.ꢀTâmꢀtríꢀchúngꢀta 
khôngꢀđượcꢀmặcꢀđịnhꢀđểꢀtiếpꢀnhậnꢀthôngꢀđiệp,ꢀmàꢀlàꢀchờꢀđượcꢀgiải 
trí.ꢀHìnhꢀthứcꢀnàyꢀtráiꢀngượcꢀvớiꢀhìnhꢀthứcꢀquảngꢀcáoꢀtruyềnꢀthống, 
trựcꢀtiếpꢀnóiꢀchuyệnꢀvớiꢀngườiꢀtiêuꢀdùng,ꢀch;ngꢀhạnꢀnhưꢀnhữngꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀbánꢀlẻꢀcủaꢀsiêuꢀthị,ꢀvốnꢀthườngꢀbaoꢀgồmꢀhaiꢀthànhꢀtố 
chính: 

giọngꢀđọcꢀvà 
hìnhꢀảnhꢀminhꢀhọaꢀ(thôngꢀthườngꢀlàꢀcủaꢀsảnꢀphẩm). 

Nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnhưꢀthếꢀnóiꢀchuyệnꢀmộtꢀcáchꢀtrực 
tiếpꢀvàꢀrõꢀràngꢀvớiꢀngườiꢀxem.ꢀHầuꢀhếtꢀnhữngꢀquảngꢀcáoꢀtruyền 
hìnhꢀthờiꢀkỳꢀđầuꢀđềuꢀnhưꢀthế,ꢀvàꢀchúngꢀtaꢀvẫnꢀnghĩꢀđóꢀlàꢀđiển 
hìnhꢀquảngꢀcáo,ꢀcóꢀlẽꢀvìꢀdiꢀsảnꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀởꢀkênhꢀtruyềnꢀthông 
báoꢀchí.ꢀLờiꢀlẽꢀth;ngꢀth:nꢀcùngꢀvớiꢀhìnhꢀảnhꢀminhꢀhọaꢀlàꢀmột 
phươngꢀphápꢀtheoꢀđúngꢀphongꢀcáchꢀmàꢀquảngꢀcáoꢀbáoꢀchí 
mangꢀsang.ꢀThếꢀnhưng,ꢀnếuꢀbạnꢀđểꢀýꢀkỹꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
truyềnꢀhìnhꢀvàꢀvideoꢀngàyꢀnay,ꢀbạnꢀsẽꢀthấyꢀphongꢀcáchꢀnàyꢀđã 
thayꢀđổiꢀmộtꢀcáchꢀđángꢀkể.ꢀThôngꢀthường,ꢀgiọngꢀđọcꢀ(không 
hìnhꢀthể)ꢀkhôngꢀnóiꢀchuyệnꢀvớiꢀngườiꢀxem,ꢀmàꢀnóiꢀchuyệnꢀvới 
hayꢀnóiꢀvềꢀmộtꢀnhânꢀvậtꢀkhácꢀtrênꢀmànꢀảnh. 

Giọngꢀđọcꢀnópꢀchtqệnꢀvớp,ꢀhaqꢀvề,ꢀmnoꢀnhânꢀvật 
orênꢀmànꢀảnh 

Choꢀgiọngꢀđọcꢀnóiꢀchuyệnꢀvới,ꢀhayꢀvề,ꢀmộtꢀnhânꢀvậtꢀtrên 
mànꢀảnhꢀlàꢀmộtꢀtrongꢀnhữngꢀcáchꢀcơꢀbảnꢀđểꢀthayꢀđổiꢀcách 
chúngꢀtaꢀtưꢀduyꢀvềꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀĐóꢀlàꢀmộtꢀtrongꢀnhiềuꢀyếuꢀtố 
đưaꢀchúngꢀtaꢀvàoꢀvịꢀtríꢀngườiꢀngoàiꢀcuộc.ꢀThươngꢀhiệuꢀOralꢀBꢀđã 
sửꢀdụngꢀphươngꢀcáchꢀnàyꢀkhiꢀchoꢀgiọngꢀđọcꢀhỏiꢀchuyệnꢀnhaꢀsĩ 
Robꢀtrênꢀmànꢀảnhꢀvàꢀbảoꢀanhꢀnàyꢀchoꢀchúngꢀtaꢀxemꢀloạiꢀbàn 
chảiꢀanhꢀdùng. 

MộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀÚcꢀchoꢀthươngꢀhiệuꢀCaroꢀ(sản 
phẩmꢀthayꢀthếꢀcàꢀphê)ꢀđãꢀthểꢀhiệnꢀkỹꢀthuậtꢀnàyꢀởꢀhìnhꢀthái 
thuầnꢀtúyꢀhơn,ꢀgiọngꢀđọcꢀkhôngꢀhềꢀnóiꢀchuyệnꢀvớiꢀngườiꢀxem 
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trongꢀsuốtꢀphim,ꢀmàꢀchỉꢀnóiꢀchuyệnꢀvớiꢀnhânꢀvậtꢀsửꢀdụngꢀsản 
phẩmꢀtrongꢀphim.ꢀTrongꢀđoạnꢀphimꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀnó,ꢀgiọng 
đọcꢀbảoꢀngườiꢀđànꢀôngꢀtrênꢀmànꢀảnhꢀrằngꢀcóꢀrấtꢀnhiềuꢀngười 
nhưꢀanhꢀấyꢀcũngꢀuốngꢀvàꢀthưởngꢀthứcꢀsảnꢀphẩmꢀnày.ꢀNgười 
xemꢀlàꢀngườiꢀngoàiꢀcuộcꢀvàꢀtrọngꢀtâmꢀtưꢀduyꢀcủaꢀngườiꢀxemꢀlà 
từꢀgócꢀđộꢀcủaꢀngườiꢀngoàiꢀcuộc. 

Điểmꢀkhácꢀbiệtꢀgiữaꢀvịꢀtríꢀngườiꢀngoàiꢀcuộcꢀvàꢀđốiꢀtượng 
tiếpꢀnhậnꢀtruyềnꢀthôngꢀchínhꢀlàꢀđiểmꢀkhácꢀbiệtꢀgiữaꢀviệcꢀnghe 
trộmꢀvàꢀviệcꢀđượcꢀchiaꢀsẻꢀthôngꢀtinꢀtrựcꢀtiếp.ꢀCáiꢀkhácꢀkhiꢀnghe 
lỏmꢀđượcꢀthôngꢀtinꢀtrongꢀđốiꢀthoạiꢀgiữaꢀhaiꢀngườiꢀkhácꢀlàꢀsự 
chúꢀýꢀvàꢀtưꢀduyꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀcũngꢀkhác. 

Khiꢀđượcꢀtrựcꢀtiếpꢀbảoꢀmộtꢀđiềuꢀgì,ꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀkích 
hoạtꢀcơꢀchếꢀphòngꢀthủ,ꢀbiệnꢀbác;ꢀchúngꢀtaꢀcảnhꢀgiácꢀhơnꢀvàꢀs=n 
sàngꢀphảnꢀbiện.ꢀThôngꢀtinꢀcóꢀđượcꢀnhờꢀngheꢀlỏmꢀngườiꢀkhác 
nóiꢀchuyệnꢀcóꢀthểꢀgiống,ꢀcóꢀthểꢀkhác.ꢀTuyꢀnhiênꢀcáchꢀtưꢀduy 
phòngꢀthủꢀtrongꢀtrườngꢀhợpꢀnàyꢀthườngꢀlàꢀhoànꢀtoànꢀkhác. 

Thôngꢀthường,ꢀthểꢀloạiꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀrấtꢀtinhꢀtếꢀvàꢀhầuꢀnhư 
khóꢀnhậnꢀraꢀngayꢀrằngꢀkhánꢀgiảꢀđangꢀđượcꢀđưaꢀvàoꢀvịꢀtríꢀngười 
ngoàiꢀcuộc.ꢀĐiểmꢀchínhꢀyếuꢀcủaꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀlàꢀnó 
nóiꢀchuyệnꢀvớiꢀngườiꢀtrênꢀmànꢀảnh,ꢀthayꢀvìꢀvớiꢀnhữngꢀngười 
xemꢀngồiꢀtrướcꢀmànꢀhình. 

Nhânꢀvậoꢀorênꢀmànꢀảnhꢀlàꢀngườpꢀopếpꢀnhậnꢀohông 
tin 

Mộtꢀcâuꢀhỏiꢀthúꢀvịꢀcầnꢀđượcꢀđặtꢀraꢀlà,ꢀgiọngꢀđọcꢀđangꢀnói 
chuyệnꢀvớiꢀai?ꢀChùmꢀquảngꢀcáoꢀchạyꢀlâuꢀnămꢀ‘Priceless’ꢀ(Vôꢀgiá) 
củaꢀMasterCardꢀsửꢀdụngꢀgiọngꢀđọcꢀđểꢀnóiꢀvềꢀnhânꢀvậtꢀtrênꢀmàn 
ảnhꢀđangꢀmuaꢀs:m.ꢀMỗiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđềuꢀkếtꢀlạiꢀvớiꢀcâuꢀ‘Có 
nhữngꢀthứꢀtiềnꢀbạcꢀkhôngꢀthểꢀmuaꢀđược…ꢀnhưngꢀngoàiꢀnhững 
thứꢀđóꢀraꢀthìꢀtấtꢀcảꢀđãꢀcóꢀMasterCard’ꢀ(Thereꢀareꢀsomeꢀthings 
thatꢀmoneyꢀcan’tꢀbuy…ꢀCorꢀeverythingꢀelse,ꢀthere’sꢀMasterCard). 
Trongꢀtrườngꢀhợpꢀnày,ꢀgiọngꢀđọcꢀvừaꢀnóiꢀvớiꢀnhânꢀvậtꢀtrong 
quảngꢀcáo,ꢀvừaꢀnóiꢀchuyệnꢀvớiꢀngườiꢀxem. 

Trongꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnổiꢀtiếngꢀ‘Gillette,ꢀsảnꢀphẩm 
đ:cꢀýꢀcủaꢀđấngꢀmàyꢀrâu’,ꢀgiọngꢀđọcꢀđãꢀhátꢀchoꢀnhânꢀvậtꢀtrên 
mànꢀảnhꢀngheꢀ‘Nhìnꢀanhꢀrấtꢀbảnhꢀbao’ꢀ(You’reꢀlookingꢀgood). 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 

171 

  

 
 

  

TrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkinhꢀđiểnꢀcủaꢀDrꢀPepper,ꢀgiọngꢀđọcꢀđãꢀhát 
choꢀnhânꢀvậtꢀtrênꢀmànꢀảnhꢀcâuꢀ‘Ch;ngꢀphảiꢀbạnꢀcũngꢀmuốnꢀlà 
Pepperꢀluônꢀsao?’ꢀ(Fouldn’tꢀyouꢀlikeꢀtoꢀbeꢀaꢀPepperꢀtoo?) 

Khiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀchúngꢀtaꢀcảmꢀgiácꢀgiọngꢀđọcꢀđang 
nóiꢀchuyệnꢀhayꢀhátꢀvớiꢀnhânꢀvậtꢀtrênꢀmànꢀảnh,ꢀđiềuꢀđóꢀcàng 
giúpꢀhạnꢀchếꢀngườiꢀxemꢀtrởꢀthànhꢀmộtꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀluôn 
s=nꢀsàngꢀphòngꢀthủ.ꢀNóꢀđưaꢀngườiꢀxemꢀvàoꢀvaiꢀtròꢀngườiꢀquan 
sátꢀthụꢀđộng,ꢀmộtꢀkẻꢀngoàiꢀcuộcꢀđangꢀtậnꢀhưởngꢀchươngꢀtrình 
giảiꢀtrí.ꢀGiọngꢀđọcꢀkhôngꢀbánꢀbuônꢀgì,ꢀkhôngꢀnóiꢀchuyệnꢀhay 
thậmꢀchíꢀhátꢀgìꢀvớiꢀngườiꢀxem.ꢀThayꢀvàoꢀđó,ꢀnóꢀlạiꢀhátꢀchoꢀmột 
nhânꢀvậtꢀnàoꢀđóꢀtrênꢀmànꢀảnh. 

Khiꢀngườiꢀxemꢀg:nꢀmìnhꢀvớiꢀnhânꢀvậtꢀtrênꢀmànꢀảnhꢀởꢀmột 
mứcꢀđộꢀnàoꢀđó,ꢀhọꢀcũngꢀgiánꢀtiếpꢀtiếpꢀnhậnꢀthôngꢀđiệpꢀquảng 
cáoꢀvàꢀthấyꢀnóꢀphùꢀhợpꢀvớiꢀmình.ꢀHãyꢀthửꢀcùngꢀxemꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀ‘rốiꢀloạnꢀcươngꢀdương’ꢀvớiꢀhìnhꢀảnhꢀmộtꢀđôiꢀuyênꢀươngꢀcó 
tuổiꢀđangꢀtậnꢀhưởngꢀmộtꢀbuốiꢀtốiꢀlãngꢀmạn,ꢀvớiꢀdòngꢀchữꢀ‘Hãy 
chọnꢀgiảiꢀphápꢀchoꢀôngꢀấyꢀđểꢀthíchꢀhợpꢀvớiꢀđờiꢀsốngꢀtìnhꢀdục 
củaꢀbạn’ꢀ(ChooseꢀtheꢀtreatmentꢀCorꢀhimꢀthatꢀsuitsꢀyourꢀsexꢀliCe). 
Câuꢀnóiꢀđóꢀdườngꢀnhưꢀđangꢀnóiꢀvớiꢀngườiꢀph*ꢀnữꢀtrongꢀhình 
nhưngꢀsựꢀthậtꢀkhôngꢀchỉꢀlàꢀthế.ꢀBềꢀngoàiꢀ,ꢀthôngꢀđiệpꢀdường 
nhưꢀkhôngꢀdànhꢀchoꢀngườiꢀđànꢀôngꢀtrongꢀhình,ꢀnhưngꢀthử 
nghĩ:ꢀngườiꢀđọcꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀcóꢀcảꢀnamꢀlẫnꢀnữ.ꢀThôngꢀđiệp 
choꢀbàꢀấyꢀđượcꢀcácꢀđộcꢀgiảꢀnamꢀ‘ngheꢀtrộm’.ꢀKhácꢀbiệtꢀtuyꢀnhỏ, 
nhưngꢀrấtꢀquanꢀtrọng. 

Trongꢀthểꢀloạiꢀquảngꢀcáoꢀnày,ꢀtaꢀthườngꢀthấyꢀsựꢀxuấtꢀhiện 
củaꢀnhữngꢀđạiꢀtừꢀnhưꢀ‘bạn’ꢀhayꢀ‘củaꢀbạn’ꢀ(víꢀdụ:ꢀ‘Ch:cꢀch:nꢀphải 
chúcꢀmừngꢀbạn,ꢀBạnꢀcóꢀhàiꢀlòngꢀkhôngꢀkhiꢀđãꢀsửꢀdụngꢀDial?’, 
‘ Khiꢀbạnꢀđủꢀquanꢀtâmꢀđểꢀgửiꢀnhữngꢀgìꢀtốtꢀđ>pꢀnhất’).ꢀPhong 
cáchꢀnàyꢀđặtꢀchúngꢀtaꢀvàoꢀvịꢀtríꢀngườiꢀquanꢀsátꢀthụꢀđộng,ꢀvàꢀmời 
gọiꢀchúngꢀtaꢀxemꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀhiểuꢀ‘bạn’ꢀởꢀđâyꢀlàꢀdùngꢀđể 
chỉꢀnhânꢀvậtꢀtrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀcó 
thểꢀtìmꢀthấyꢀmìnhꢀtrongꢀnhânꢀvậtꢀđóꢀthìꢀchúngꢀtaꢀcũngꢀsẽꢀđồng 
thờiꢀhiểuꢀ‘bạn’ꢀởꢀđâyꢀcũngꢀlàꢀnóiꢀđếnꢀmình. 

Xâmꢀnhậpꢀoưꢀoưởngꢀcủaꢀnhânꢀvậoꢀorênꢀmànꢀảnh. 

Trongꢀmộtꢀsốꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀnhânꢀvậtꢀtrênꢀmànꢀảnhꢀcóꢀvẻ 
nhưꢀđangꢀsuyꢀnghĩꢀnhữngꢀtìnhꢀcảmꢀthểꢀhiệnꢀtrongꢀgiọngꢀđọcꢀhay 
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lờiꢀbàiꢀhát.ꢀNgườiꢀxemꢀcóꢀcảmꢀgiácꢀnhưꢀhọꢀđangꢀchiaꢀsẻꢀnhững 
suyꢀnghĩꢀhayꢀcảmꢀxúcꢀcủaꢀnhânꢀvậtꢀtrênꢀphim.ꢀTrongꢀnhữngꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀthếꢀnày,ꢀcóꢀthểꢀchínhꢀnhânꢀvậtꢀtrênꢀmànꢀảnhꢀsẽꢀnói 
hayꢀhátꢀnhữngꢀtừꢀngữꢀmiêuꢀtảꢀcảmꢀxúcꢀhayꢀsuyꢀnghĩ,ꢀnhưng 
thựcꢀtếꢀkhôngꢀphải.ꢀNhữngꢀtừꢀngữꢀnàyꢀdườngꢀnhưꢀđếnꢀtừꢀsuy 
nghĩꢀtrongꢀđầuꢀcủaꢀnhânꢀvậtꢀđó.ꢀNếuꢀphổꢀnhạcꢀchoꢀthôngꢀđiệpꢀsẽ 
làmꢀgiảmꢀcảmꢀgiácꢀngườiꢀxemꢀbịꢀthuyếtꢀgiảngꢀthìꢀkỹꢀthuậtꢀcòn 
giúpꢀgiảmꢀcảmꢀgiácꢀđóꢀnhiềuꢀhơn.ꢀChúngꢀtaꢀchỉꢀđơnꢀgiảnꢀlàꢀnghe 
đượcꢀsuyꢀnghĩꢀcủaꢀngườiꢀkhác.ꢀTrongꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
này,ꢀnhânꢀvậtꢀtrênꢀmànꢀảnhꢀthườngꢀđượcꢀmiêuꢀtảꢀđangꢀlàmꢀviệc 
gìꢀđóꢀtrongꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀngheꢀđượcꢀsuyꢀnghĩ,ꢀướcꢀmuốnꢀhayꢀký 
ứcꢀcủaꢀhọꢀtừꢀphầnꢀâmꢀthanhꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀĐặcꢀđiểmꢀcủa 
phongꢀcáchꢀnàyꢀlàꢀviệcꢀsửꢀdụngꢀnhữngꢀđạiꢀtừꢀnhưꢀ‘tôi,ꢀchúng 
tôi’.ꢀKhiꢀngườiꢀxemꢀchúngꢀtaꢀchiaꢀsẻꢀđượcꢀnhữngꢀtìnhꢀcảmꢀcủa 
nhânꢀvậtꢀtrênꢀmànꢀảnhꢀvàꢀg:nꢀmìnhꢀvớiꢀhọꢀởꢀmộtꢀmứcꢀđộꢀnào 
đó,ꢀnhữngꢀđạiꢀtừꢀtrênꢀcóꢀthểꢀámꢀchỉꢀcảꢀchúngꢀta. 

Phimꢀngắnꢀ(drama) 

Trongꢀphầnꢀtrước,ꢀchúngꢀtaꢀđãꢀthấyꢀcáchꢀtưꢀduyꢀlờiꢀnhạcꢀvà 
giaiꢀđiệuꢀkhácꢀvớiꢀcáchꢀtưꢀduyꢀthôngꢀđiệpꢀđượcꢀnóiꢀra.ꢀCáchꢀtư 
duyꢀđóꢀch;ngꢀnhữngꢀkhôngꢀngănꢀchặnꢀmàꢀcònꢀcốꢀtìnhꢀthuꢀhút 
cảmꢀxúcꢀvàꢀkhảꢀnăngꢀtưởngꢀtượng. 

Quảngꢀcáoꢀ‘phimꢀng:n’ꢀxétꢀvềꢀkhíaꢀcạnhꢀnàyꢀcũngꢀtươngꢀtự 
nhưꢀquảngꢀcáoꢀâmꢀnhạc.ꢀCũngꢀnhưꢀâmꢀnhạc,ꢀphimꢀng:nꢀcần 
đượcꢀtrảiꢀnghiệmꢀvàꢀtậnꢀhưởng.ꢀSựꢀtrảiꢀnghiệmꢀvàꢀtậnꢀhưởng 
chínhꢀlàꢀtrọngꢀtâmꢀcủaꢀtưꢀduy.ꢀCáchꢀchúngꢀtaꢀtưꢀduyꢀthường 
khôngꢀđượcꢀthiếtꢀlậpꢀđểꢀphânꢀtíchꢀphimꢀng:nꢀtheoꢀchuẩn 
đúngEsai.ꢀNóꢀcũngꢀkhôngꢀđượcꢀthiếtꢀlậpꢀđểꢀphânꢀtíchꢀthôngꢀtin 
nàoꢀsẽꢀđiꢀvàoꢀđầuꢀchúngꢀtaꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀtưꢀduy. 

Mộtꢀquảngꢀcáoꢀkinhꢀđiểnꢀtheoꢀkiểuꢀphimꢀng:nꢀlàꢀquảngꢀcáo 
khaiꢀquậtꢀkhảoꢀcổ’ꢀcủaꢀPepsi,ꢀtrongꢀđóꢀngườiꢀtaꢀtìmꢀthấyꢀmột ‘ 
chaiꢀCocaꢀColaꢀtrongꢀmộtꢀchuyếnꢀkhaiꢀquậtꢀkhảoꢀcổꢀởꢀthếꢀkỷꢀsau, 
nhưngꢀ‘ôngꢀgiáoꢀsư’ꢀtrongꢀphimꢀthừaꢀnhậnꢀlàꢀmìnhꢀkhôngꢀbiết 
đóꢀlàꢀgì.ꢀMộtꢀvíꢀdụꢀkhácꢀlàꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthúꢀvịꢀcủa 
McDonald’s,ꢀmởꢀđầuꢀvớiꢀcảnhꢀmộtꢀđộiꢀcácꢀemꢀbéꢀ7-8ꢀtuổiꢀrấtꢀdễ 
thươngꢀchuẩnꢀbịꢀtranhꢀtàiꢀgiànhꢀcúpꢀvôꢀđịchꢀbóngꢀrổ.ꢀCácꢀbé 
đangꢀthảoꢀluậnꢀvớiꢀhuấnꢀluyệnꢀviênꢀbướcꢀđiꢀs:pꢀtới,ꢀvìꢀmộtꢀbéꢀđã 
v:ngꢀmặtꢀvìꢀbệnh.ꢀNgheꢀlỏmꢀđượcꢀcuộcꢀthảoꢀluậnꢀđó,ꢀngôiꢀsao 
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bóngꢀrổꢀKobeꢀBryant,ꢀđộiꢀLosꢀAngelesꢀLakers,ꢀbướcꢀđếnꢀvàꢀđề 
nghịꢀchơiꢀbóngꢀcùngꢀvớiꢀcácꢀemꢀbé.ꢀBọnꢀtrẻꢀch;ngꢀbiếtꢀđấyꢀlàꢀai, 
nhưngꢀvẫnꢀchoꢀchơiꢀvìꢀ‘chúꢀnàyꢀcaoꢀthật’.ꢀMộtꢀbéꢀkéoꢀKobeꢀsang 
mộtꢀgócꢀvàꢀrỉꢀtaiꢀ‘Cháuꢀbảoꢀnày,ꢀnếuꢀth:ngꢀtrậnꢀnàyꢀthìꢀcảꢀbọnꢀsẽ 
đượcꢀđiꢀănꢀMcDonald’s…ꢀnênꢀchúꢀchơiꢀdởꢀnhé.ꢀĐượcꢀkhông?’ 

Nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthếꢀnàyꢀtươngꢀtựꢀnhưꢀvởꢀkịchꢀhay 
phimꢀng:n,ꢀkhôngꢀchỉꢀcóꢀngười,ꢀcóꢀmặtꢀmũi,ꢀmàꢀcònꢀcóꢀnhânꢀvật 
vàꢀcốtꢀtruyện.ꢀTấtꢀcảꢀnhữngꢀyếuꢀtốꢀnàyꢀgiúpꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀin 
sâuꢀvàoꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxem.ꢀNhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkiểuꢀphim 
ng:nꢀđiểnꢀhìnhꢀchạyꢀtrongꢀthờiꢀgianꢀdàiꢀbaoꢀgồmꢀsảnꢀphẩmꢀkhử 
mùiꢀtoànꢀthânꢀImpulseꢀ(Nếuꢀcóꢀaiꢀđóꢀtặngꢀhoaꢀchoꢀbạn,ꢀcóꢀthểꢀđó 
chỉꢀlàꢀdoꢀ‘CơnꢀBốcꢀĐồng’ꢀ–ꢀICꢀsomeoneꢀgivesꢀyouꢀClowers,ꢀitꢀmay 
beꢀBustꢀImpulseꢀ–ꢀbảnꢀthânꢀtênꢀsảnꢀphẩmꢀmangꢀnghĩaꢀ‘cơnꢀbốc 
đồng’),ꢀAT&Tꢀ‘Vươnꢀtayꢀchạmꢀmộtꢀaiꢀđó’ꢀ(Reachꢀoutꢀandꢀtouch 
someone),ꢀvàꢀloạtꢀphimꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀđánhꢀsốꢀcủaꢀNestle 
GoldETaster’sꢀChoiceENescaCé.ꢀNhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀthu 
hútꢀchúngꢀtaꢀbằngꢀtìnhꢀcảm.ꢀChúngꢀtaꢀtìmꢀthấyꢀmìnhꢀtrong 
nhữngꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀvàꢀnóꢀgiảiꢀtríꢀtrongꢀkhiꢀgiáoꢀdụcꢀchúngꢀta. 

Nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀgiốngꢀnhữngꢀđoạnꢀphimꢀng:n 
hơnꢀlàꢀđoạnꢀphimꢀquảngꢀcáoꢀmuốnꢀtranhꢀluậnꢀbằngꢀlýꢀlẽꢀvới 
chúngꢀta.ꢀCóꢀmộtꢀtrờiꢀkhácꢀbiệtꢀgiữaꢀchuyệnꢀl:ngꢀngheꢀmộtꢀbài 
thuyếtꢀgiảngEtranhꢀluậnꢀvàꢀchuyệnꢀngheꢀmộtꢀbuổiꢀhòaꢀnhạcꢀhay 
xemꢀmộtꢀbộꢀphim.ꢀTrườngꢀhợpꢀđầuꢀnhưꢀmộtꢀlờiꢀmờiꢀchúngꢀta 
thamꢀgiaꢀtranhꢀluận.ꢀTrườngꢀhợpꢀsauꢀlàꢀmộtꢀlờiꢀmờiꢀchúngꢀta 
trảiꢀnghiệm.ꢀĐâyꢀchínhꢀlàꢀđiểmꢀkhácꢀbiệtꢀcủaꢀthểꢀloạiꢀquảngꢀcáo 
phimꢀng:n.ꢀChúngꢀtaꢀthườngꢀghiꢀnhậnꢀnhữngꢀthôngꢀtinꢀhay 
thôngꢀđiệpꢀđượcꢀtruyềnꢀđạtꢀngẫuꢀnhiênꢀtrongꢀkhiꢀtrọngꢀtâmꢀtư 
duyꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀtậpꢀtrungꢀvàoꢀchuyệnꢀmìnhꢀđangꢀđượcꢀgiảiꢀtrí. 
Đôiꢀkhi,ꢀchúngꢀtaꢀghépꢀđôiꢀnhạcꢀvàꢀphim,ꢀtạoꢀthànhꢀphimꢀca 
nhạc.ꢀMộtꢀđiểnꢀhìnhꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀPepsiꢀvớiꢀsựꢀgópꢀmặtꢀcủa 
Britney,ꢀPinkꢀvàꢀBeyoncéꢀtrongꢀvaiꢀnhữngꢀnữꢀvõꢀsĩꢀgiácꢀđấu,ꢀđối 
mặtꢀnhauꢀtrênꢀđấuꢀtrườngꢀColosseum,ꢀtrongꢀkhiꢀhoàngꢀđếꢀchuẩn 
bịꢀuốngꢀPepsi.ꢀThayꢀvìꢀđấuꢀvớiꢀnhau,ꢀbộꢀbaꢀvõꢀsĩꢀnàyꢀđãꢀbuôngꢀvũ 
khíꢀvàꢀhátꢀvớiꢀđámꢀđôngꢀ‘Feꢀwill…ꢀweꢀwill…ꢀrockꢀyou’.ꢀKhiꢀđám 
đôngꢀhòaꢀgiọngꢀcùngꢀhọꢀcũngꢀlàꢀlúcꢀlonꢀPepsiꢀướpꢀlạnhꢀcủa 
hoàngꢀđếꢀcuốiꢀcùngꢀđượcꢀbaꢀvõꢀsĩꢀuống,ꢀngayꢀdướiꢀđấuꢀtrường 
vàꢀphimꢀkếtꢀthúcꢀvớiꢀcảnhꢀhoàngꢀđế,ꢀnayꢀtrênꢀsânꢀđấu,ꢀđốiꢀmặt 
vớiꢀmộtꢀconꢀsưꢀtửꢀđangꢀgầmꢀgừ. 
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Nhânꢀvật 

Khiꢀphátꢀtriểnꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀcácꢀcôngꢀtyꢀquảngꢀcáo 
thườngꢀcânꢀnh:cꢀđâuꢀlàꢀkháchꢀhàngꢀmụcꢀtiêuꢀcủaꢀsảnꢀphẩm 
(nghĩaꢀlàꢀaiꢀsẽꢀlàꢀngườiꢀmuaꢀsảnꢀphẩm)ꢀđểꢀquyếtꢀđịnhꢀxâyꢀdựng 
nhânꢀvật.ꢀ‘Nhữngꢀsảnꢀphẩmꢀchoꢀgiớiꢀtrẻ’ꢀ(víꢀdụꢀquầnꢀBeans) 
thườngꢀsửꢀdụngꢀhìnhꢀảnhꢀngườiꢀtrẻ,ꢀ‘nhữngꢀsảnꢀphẩmꢀchoꢀgiới 
lớnꢀtuổiꢀhơn’ꢀ(víꢀdụꢀcácꢀlựaꢀchọnꢀvềꢀchươngꢀtrìnhꢀhưuꢀtrí) 
thườngꢀsửꢀdụngꢀhìnhꢀảnhꢀngườiꢀcaoꢀtuổi.ꢀSựꢀtươngꢀđồngꢀvềꢀtuổi 
tácꢀgiữaꢀnhânꢀvậtꢀvàꢀkhánꢀgiảꢀthườngꢀlàꢀmộtꢀđiểmꢀcộng. 

Nhàꢀlàmꢀquảngꢀcáoꢀsẽꢀcốꢀg:ngꢀđanꢀkếtꢀnhữngꢀvaiꢀdiễnꢀvà 
nhânꢀvậtꢀvàoꢀnhauꢀthànhꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmàꢀngườiꢀxemꢀsẽ 
đónꢀnhận,ꢀphùꢀhợpꢀvớiꢀcáchꢀchúngꢀtaꢀnhìnꢀchínhꢀmìnhꢀhayꢀcách 
màꢀchúngꢀtaꢀmuốnꢀmìnhꢀtrởꢀthành;ꢀnóiꢀcáchꢀkhác,ꢀnhữngꢀvai 
diễnꢀhayꢀnhânꢀvậtꢀmàꢀngườiꢀxemꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀđồngꢀcảm. 

Chúngꢀtaꢀcàngꢀthấyꢀgầnꢀgũiꢀvớiꢀnhânꢀvật,ꢀhayꢀmốiꢀtương 
đồngꢀgiữaꢀchúngꢀtaꢀvàꢀnhânꢀvậtꢀcàngꢀlớn,ꢀthìꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđó 
càngꢀcóꢀảnhꢀhưởngꢀlớnꢀhơnꢀđếnꢀchúngꢀta.ꢀĐâyꢀchínhꢀlàꢀnguyên 
nhânꢀvìꢀsaoꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀđồꢀchơiꢀMattelꢀthườngꢀcóꢀconꢀnít, 
quảngꢀcáoꢀchoꢀCocaꢀColaꢀthườngꢀcóꢀgiớiꢀtrẻ,ꢀvàꢀquảngꢀcáoꢀcho 
ngũꢀcốcꢀănꢀsángꢀAll-Branꢀthườngꢀcóꢀcảꢀgiaꢀđình.ꢀTuổiꢀtác,ꢀgiới 
tínhꢀvàꢀphongꢀcáchꢀsốngꢀcủaꢀnhânꢀvậtꢀđượcꢀchọnꢀlàmꢀsaoꢀđểꢀtối 
đaꢀhóaꢀxácꢀsuấtꢀngườiꢀxemꢀg:nꢀkếtꢀvàꢀđồngꢀcảmꢀcùngꢀnhânꢀvật. 

Nhiềtꢀkháchꢀhàngꢀmụcꢀopêt 

Nhiềuꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀchỉꢀcóꢀmộtꢀkháchꢀhàngꢀmụcꢀtiêuꢀcụ 
thể,ꢀvàꢀnhânꢀvậtꢀtrongꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀthiếtꢀkếꢀyꢀtheoꢀđó.ꢀTuy 
nhiên,ꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvẫnꢀcóꢀthểꢀnóiꢀchuyệnꢀvớiꢀnhiều 
kháchꢀhàngꢀmụcꢀtiêuꢀkhácꢀnhauꢀmàꢀvẫnꢀđạtꢀđượcꢀsựꢀđồngꢀcảm 
vàꢀg:nꢀkếtꢀcủaꢀhọ. 

Víꢀdụ,ꢀtrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀMcDonald’sꢀcóꢀmộtꢀngườiꢀphụ 
nữꢀtrongꢀbộꢀđồꢀcôngꢀsởꢀđangꢀchỉꢀdẫnꢀchồngꢀconꢀmìnhꢀmọiꢀthứ 
cóꢀtrongꢀtủꢀlạnhꢀvàꢀtủꢀđông.ꢀNgườiꢀphụꢀnữꢀấyꢀs:pꢀđiꢀcôngꢀtácꢀvà 
đãꢀs:pꢀxếpꢀcóꢀmãꢀhóaꢀbằngꢀmàuꢀs:cꢀtấtꢀcảꢀnhữngꢀthựcꢀphẩmꢀbọc 
trongꢀgiấyꢀnhựaꢀ–ꢀmàuꢀxanhꢀtượngꢀtrưngꢀchoꢀbôngꢀcảiꢀxanh, 
màuꢀđỏꢀtượngꢀtrưngꢀchoꢀ…ꢀ–ꢀvàꢀmấyꢀbốꢀconꢀđangꢀl:ngꢀnghe 
từngꢀlời.ꢀChuyểnꢀđếnꢀcảnhꢀôngꢀbốꢀlôiꢀthựcꢀphẩmꢀtrongꢀtủꢀlạnh 
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raꢀđểꢀchuẩnꢀbịꢀbữaꢀtối,ꢀôngꢀhỏiꢀlũꢀtrẻꢀ‘Mấyꢀđứaꢀmuốnꢀănꢀgì,ꢀxanh 
hayꢀđỏ?’.ꢀNhưngꢀsauꢀđóꢀnóiꢀtiếpꢀ‘HayꢀlàꢀraꢀMcDonald’s’.ꢀRất 
nhiềuꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀMcDonald’sꢀtiếpꢀcậnꢀvớiꢀnhiềuꢀkhách 
hàngꢀmụcꢀtiêuꢀmộtꢀlúc. 

Vấnꢀđềꢀlàꢀnhiềuꢀngườiꢀkhácꢀnhauꢀcóꢀthểꢀđồngꢀcảmꢀvới 
nhữngꢀnhânꢀvậtꢀkhácꢀnhauꢀtrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀTrẻꢀconꢀđồng 
cảmꢀvớiꢀtrẻꢀcon,ꢀnamꢀgiớiꢀđồngꢀcảmꢀvớiꢀôngꢀbố,ꢀvàꢀphụꢀnữꢀđồng 
cảmꢀvớiꢀbàꢀm>. 

Cóꢀhaiꢀcâuꢀhỏiꢀthíchꢀhợpꢀcầnꢀhỏiꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀxemꢀxétꢀmột 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀcácꢀnhânꢀvậtꢀtrongꢀđó.ꢀMộtꢀlà,ꢀchúngꢀtaꢀcó 
phảiꢀlàꢀkháchꢀhàngꢀmụcꢀtiêuꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀkhông?ꢀHay 
làꢀnóꢀđượcꢀhướngꢀđếnꢀnhữngꢀnhómꢀđốiꢀtượngꢀtrongꢀđộꢀtuổi, 
giớiꢀtínhꢀhayꢀphânꢀkhúcꢀkinhꢀtếꢀxãꢀhộiꢀkhác?ꢀVíꢀdụ,ꢀquảngꢀcáo 
tamponꢀhayꢀthờiꢀtrangꢀphụꢀnữꢀlàꢀkhôngꢀnh:mꢀđếnꢀnamꢀgiớiꢀnhư 
tôi.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀthườngꢀthìꢀnóꢀkhôngꢀrạchꢀròiꢀnhưꢀthế.ꢀGiảꢀsử 
chúngꢀtaꢀnằmꢀtrongꢀnhómꢀkháchꢀhàngꢀmụcꢀtiêuꢀcủaꢀmẩuꢀquảng 
cáo,ꢀvậyꢀthìꢀchúngꢀtaꢀthấyꢀ(những)ꢀnhânꢀvậtꢀnàoꢀlàꢀgiốngꢀmình 
nhất?ꢀNhânꢀvậtꢀnàoꢀlàmꢀchúngꢀtaꢀcảmꢀthấyꢀg:nꢀkếtꢀhayꢀđồng 
cảmꢀnhiềuꢀnhất?ꢀQuảngꢀcáoꢀcóꢀtácꢀdụngꢀvớiꢀchúngꢀtaꢀhayꢀkhông 
làꢀdoꢀnhânꢀvậtꢀđóꢀquyếtꢀđịnh. 

Diễnꢀviênꢀđóngꢀvaiꢀnhânꢀvậtꢀđó 

Mộtꢀdiễnꢀviênꢀđãꢀđượcꢀhâmꢀmộꢀtừꢀtrướcꢀthườngꢀcóꢀlợiꢀthế 
hơnꢀtrongꢀviệcꢀlôiꢀkéoꢀkhánꢀgiảꢀg:nꢀkết,ꢀđồngꢀcảmꢀvớiꢀnhânꢀvật 
củaꢀhọꢀtrongꢀphimꢀquảngꢀcáo,ꢀvàꢀđặtꢀmìnhꢀvàoꢀvịꢀtríꢀnhânꢀvậtꢀđó. 
HầuꢀhếtꢀthanhꢀthiếuꢀniênꢀMỹꢀđềuꢀmuốnꢀmìnhꢀgiốngꢀnhưꢀKobe 
BryantꢀhayꢀMichaelꢀAordan.ꢀVàꢀhầuꢀhếtꢀthanhꢀthiếuꢀnữꢀMỹꢀđều 
ướcꢀmìnhꢀđượcꢀnhưꢀBeyoncéꢀhayꢀPink.ꢀVậyꢀlàꢀnhữngꢀnữꢀđấuꢀsĩ 
trongꢀquảngꢀcáoꢀPepsiꢀtrênꢀđâyꢀkhôngꢀchỉꢀcóꢀmộtꢀmàꢀđếnꢀba 
nhânꢀvậtꢀđượcꢀkháchꢀhàngꢀnữꢀtrẻꢀtuổiꢀthườngꢀmuốnꢀg:nꢀkết. 
(LúcꢀbấyꢀgiờꢀBritneyꢀcũngꢀrấtꢀđượcꢀhâmꢀmộ,ꢀđiềuꢀnàyꢀchứngꢀtỏ 
rõꢀràngꢀcóꢀrủiꢀroꢀkhiꢀsửꢀdụngꢀngườiꢀnổiꢀtiếngꢀvớiꢀxuꢀhướngꢀ‘nổi 
loạnꢀkhóꢀkiểmꢀsoát’). 

NếuꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀPepsiꢀđóꢀdùngꢀnhữngꢀdiễnꢀviênꢀvôꢀdanh 
thìꢀsaoꢀnhỉ?ꢀCóꢀthểꢀnóꢀvẫnꢀcóꢀtácꢀdụngꢀ–ꢀnhưngꢀch:cꢀch:nꢀsẽ 
khôngꢀbằng.ꢀNgườiꢀxemꢀsẽꢀcầnꢀnhiềuꢀthờiꢀgianꢀhơnꢀđểꢀphát 
triểnꢀtìnhꢀcảmꢀquenꢀthuộcꢀvớiꢀcácꢀnhânꢀvậtꢀđó.ꢀĐiềuꢀnàyꢀh;nꢀsẽ 
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dẫnꢀđếnꢀviệcꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcầnꢀtầnꢀsuấtꢀlặpꢀlạiꢀcaoꢀhơnꢀ(thậm 
chíꢀcóꢀthểꢀcầnꢀsảnꢀxuấtꢀnhiềuꢀmẩuꢀquảngꢀcáo).ꢀQuáꢀtrìnhꢀg:nꢀkết 
giữaꢀngườiꢀxemꢀvàꢀnhânꢀvậtꢀtrongꢀquảngꢀcáoꢀch:cꢀch:nꢀkhông 
đượcꢀtứcꢀthìꢀvàꢀmạnhꢀmẽꢀnhưꢀthế.ꢀNóiꢀcáchꢀkhác,ꢀkhiꢀnhânꢀvật 
trongꢀquảngꢀcáoꢀđòiꢀhỏiꢀđượcꢀgiớiꢀthiệuꢀvàꢀphátꢀtriểnꢀngayꢀtừ 
đầu,ꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀphảiꢀtốnꢀngânꢀsáchꢀphátꢀsóngꢀcaoꢀhơn 
rấtꢀnhiềuꢀđểꢀđạtꢀđượcꢀhiệuꢀquảꢀg:nꢀkếtꢀtươngꢀđương. 

Khiꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀphátꢀtriểnꢀđượcꢀnhữngꢀnétꢀnhận 
dạngꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀthiếtꢀlậpꢀnhữngꢀnhânꢀvậtꢀtrongꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀcủaꢀmình,ꢀhọꢀcoiꢀđâyꢀlàꢀnhữngꢀtàiꢀsảnꢀcóꢀgiáꢀtrịꢀtíchꢀlũy.ꢀHọ 
cóꢀđượcꢀ‘lãiꢀsuấtꢀđầuꢀtư’ꢀkhiꢀphátꢀtriểnꢀnhữngꢀnhânꢀvậtꢀnày.ꢀHọ 
rấtꢀcoiꢀtrọngꢀviệcꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀphảiꢀcóꢀnhữngꢀnhânꢀvậtꢀhấp 
dẫn,ꢀdễꢀnhậnꢀdiệnꢀmàꢀngườiꢀxemꢀchúngꢀtaꢀmuốnꢀg:nꢀkếtꢀ–ꢀdù 
đóꢀlàꢀcáꢀnhânꢀđãꢀnổiꢀtiếng,ꢀhoặcꢀ(trướcꢀđây)ꢀchưaꢀaiꢀbiết.ꢀĐiều 
nàyꢀlýꢀgiảiꢀlợiꢀthếꢀcủaꢀnhữngꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀđảmꢀbảoꢀtính 
liênꢀtụcꢀvềꢀnhânꢀvậtꢀchính.ꢀĐóꢀlàꢀnguyênꢀnhânꢀchúngꢀtaꢀthường 
thấyꢀphầnꢀtiếpꢀtheoꢀcủaꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthànhꢀcông.ꢀCác 
nhàꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀnhậnꢀraꢀlợiꢀíchꢀcủaꢀviệcꢀkhôngꢀthayꢀđổiꢀnhân 
vậtꢀxoànhꢀxoạchꢀquaꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ(<emꢀChươngꢀ9@, 
‘Phầnꢀtiếpꢀtheo’). 

Nhữngꢀnhânꢀvậtꢀhoạtꢀhình 

NhânꢀvậtꢀhưꢀcấuꢀtrongꢀnhữngꢀchươngꢀtrìnhꢀnhưꢀDesperate 
Housewivesꢀ,ꢀTheꢀBoldꢀandꢀTheꢀBeautifulꢀ,ꢀNeighboursꢀhoặc 
thậmꢀchíꢀcảꢀTheꢀSimpsonsꢀvẫnꢀthườngꢀnhậnꢀđượcꢀthưꢀhâmꢀmộ 
từꢀnhữngꢀkhánꢀgiảꢀđồngꢀcảmꢀhayꢀg:nꢀkếtꢀvớiꢀnhânꢀvậtꢀđó.ꢀThư 
hâmꢀmộꢀđượcꢀgửiꢀtớiꢀnhânꢀvật,ꢀkhôngꢀphảiꢀdiễnꢀviênꢀđóngꢀvai 
nhânꢀvậtꢀđó.ꢀTạiꢀsaoꢀlạiꢀcóꢀchuyệnꢀnàyꢀkhiꢀmọiꢀngườiꢀđềuꢀbiết 
nhânꢀvậtꢀđóꢀlàꢀhưꢀcấu?ꢀĐóꢀlàꢀvìꢀtuyꢀhưꢀcấu,ꢀnhưngꢀnhữngꢀnhân 
vậtꢀnàyꢀvẫnꢀđủꢀthựcꢀđểꢀchúngꢀtaꢀg:nꢀkếtꢀvàꢀđồngꢀcảm. 

Thậmꢀchíꢀchúngꢀtaꢀcònꢀcảmꢀthấyꢀtìnhꢀcảmꢀấmꢀápꢀvớiꢀnhững 

nhânꢀvậtꢀhoạtꢀhìnhꢀhayꢀconꢀrối.ꢀCảꢀmộtꢀthếꢀhệꢀđãꢀđồngꢀcảm,ꢀvà 
g:nꢀkếtꢀmìnhꢀvớiꢀnhânꢀvậtꢀ‘Peanuts’ꢀCharlieꢀBrown,ꢀkẻꢀcảꢀđời 
đenꢀđủi.ꢀMộtꢀthếꢀhệꢀkhácꢀcảmꢀthấyꢀquenꢀthuộcꢀvớiꢀBigꢀBirdꢀvà 
CookieꢀMonster.ꢀSauꢀđóꢀđếnꢀTheꢀSimpsonsꢀvàꢀGamilyꢀGuy. 

Nhữngꢀnhânꢀvậtꢀhoạtꢀhìnhꢀđãꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀlàmꢀcảꢀgương 
tốtꢀlẫnꢀgươngꢀxấu.ꢀCh;ngꢀhạnꢀtrongꢀphimꢀTheꢀSimpsons,ꢀnhân 
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vậtꢀMr.ꢀBurnsꢀvàꢀBarneyꢀ(kẻꢀsayꢀrượu)ꢀlàꢀđiểnꢀhìnhꢀgươngꢀxấu. 
CũngꢀnhưꢀtrongꢀchươngꢀtrìnhꢀSesameꢀStreetꢀ,ꢀxemꢀOscarꢀCáu 
KỉnhꢀthìꢀvuiꢀnhưngꢀhànhꢀđộngꢀnhưꢀOscarꢀthìꢀlạiꢀhếtꢀsứcꢀlốꢀbịch. 
Cóꢀaiꢀlạiꢀmuốnꢀmìnhꢀmãiꢀmãiꢀcáuꢀkỉnh?ꢀOscarꢀchínhꢀlàꢀgương 
xấuꢀtrongꢀchươngꢀtrìnhꢀSesameꢀStreet,ꢀnhữngꢀnhânꢀvậtꢀkhác 
nhưꢀBigꢀBirdꢀvàꢀTheꢀCountꢀrõꢀràngꢀlàꢀgươngꢀtốt. 

Nhữngꢀnhânꢀvậtꢀquảngꢀcáoꢀhoạtꢀhìnhꢀkinhꢀđiểnꢀbaoꢀgồm 
nhânꢀvậtꢀsocolaꢀM&M,ꢀCharlieꢀCáꢀNgừꢀvàꢀCậuꢀbéꢀbánhꢀrán 
Pillsbury. 

Cũngꢀnhưꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthôngꢀthường,ꢀquảngꢀcáo 
dùngꢀnhânꢀvậtꢀhoạtꢀhìnhꢀthườngꢀđạtꢀthànhꢀcôngꢀcaoꢀnhấtꢀkhi 
nhânꢀvậtꢀtrênꢀmànꢀảnhꢀlàꢀnhânꢀvậtꢀnóiꢀchuyện,ꢀnhưꢀtrườngꢀhợp 
nhânꢀvậtꢀBartꢀSimpsonsꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀthươngꢀhiệuꢀbánhꢀk>o 
ButterCingerꢀcủaꢀNestleꢀbằngꢀcâuꢀtuyênꢀbốꢀ‘Nobodyꢀbetterꢀlayꢀa 
CingerꢀonꢀmyꢀButterCinger’ꢀ(Khôngꢀaiꢀđượcꢀđộngꢀmộtꢀngónꢀtay 
đếnꢀButterCingerꢀcủaꢀtôiꢀ–ꢀchơiꢀchữꢀButterCingerꢀlàꢀ‘ngónꢀtay 
bơ’).ꢀTrongꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀBartꢀbịꢀtênꢀNelsonꢀxấuꢀxaꢀxáp 
lạiꢀb:tꢀchuyệnꢀvàꢀcướpꢀtiền.ꢀBartꢀgiơꢀtayꢀđầuꢀhàng,ꢀnhưngꢀkhi 
Nelsonꢀnóiꢀ‘TaoꢀlấyꢀluônꢀthanhꢀButterCinger’,ꢀBartꢀđãꢀgiậtꢀthanh 
k>oꢀlạiꢀvàꢀđ:cꢀth:ngꢀchạyꢀvọtꢀlênꢀcâyꢀvàꢀănꢀngấuꢀnghiếnꢀthanh 
Butterfinger. 

Dùngꢀphongꢀcáchꢀhoạtꢀhìnhꢀcóꢀthểꢀthayꢀđổiꢀtoànꢀbộꢀgiọng 
điệuꢀcủaꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀCụꢀthểꢀlàꢀnóꢀcóꢀthểꢀlàmꢀmộtꢀthông 
điệpꢀnặngꢀnề,ꢀkhôngꢀdễꢀchịuꢀtrởꢀnênꢀnh>ꢀbớt.ꢀNhữngꢀthương 
hiệuꢀthuốcꢀdiệtꢀcônꢀtrùngꢀnhưꢀOrkinꢀhayꢀTerminexꢀthườngꢀcó 
chiếnꢀlượcꢀsửꢀdụngꢀhìnhꢀảnhꢀcônꢀtrùngꢀhoạtꢀhìnhꢀhayꢀcóꢀsựꢀhỗ 
trợꢀcủaꢀmáyꢀtínhꢀvìꢀhọꢀbiếtꢀphầnꢀđôngꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀkhông 
thíchꢀthấyꢀhìnhꢀảnhꢀsâuꢀbọꢀtrênꢀTV.ꢀCácꢀchiếnꢀdịchꢀtruyềnꢀthông 
vềꢀAIDSꢀtrênꢀkh:pꢀthếꢀgiớiꢀsửꢀdụngꢀhìnhꢀảnhꢀbaoꢀcaoꢀsuꢀhoạt 
hìnhꢀđểꢀtruyềnꢀtảiꢀthôngꢀđiệpꢀnghiêmꢀtúc.ꢀTươngꢀtựꢀnhưꢀthế, 
nhiềuꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthuốcꢀđauꢀbaoꢀtửꢀdùngꢀhìnhꢀvẽꢀbaoꢀtửꢀđể 
chuyểnꢀtảiꢀthôngꢀđiệpꢀcủaꢀmình. 

Trongꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthứcꢀănꢀchoꢀm?oꢀKitꢀ‘NꢀCaboodle, 
côngꢀtyꢀquảngꢀcáoꢀDDBꢀmuốnꢀđưaꢀlênꢀphimꢀhìnhꢀảnhꢀm?oꢀđuổi 
chuột.ꢀThayꢀvìꢀđểꢀnhữngꢀngườiꢀchủꢀcủaꢀm?oꢀthấyꢀvậtꢀcưngꢀcủa 
họꢀđeꢀdọaꢀmạngꢀsốngꢀmộtꢀchúꢀchuộtꢀthậtꢀtrênꢀTV,ꢀcôngꢀtyꢀquảng 
cáoꢀquyếtꢀđịnhꢀsửꢀdụngꢀhoạtꢀhình.ꢀNhưngꢀhọꢀcũngꢀmuốnꢀngười 
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xemꢀthấyꢀm?oꢀthậtꢀnênꢀđãꢀkếtꢀhợpꢀhìnhꢀảnhꢀquayꢀthậtꢀcủaꢀchú 
m?oꢀvớiꢀhìnhꢀảnhꢀhoạtꢀhìnhꢀcủaꢀchúꢀchuột.ꢀMẩuꢀquảngꢀcáoꢀnày 
làꢀmộtꢀvíꢀdụꢀthúꢀvịꢀvềꢀkhảꢀnăngꢀcủaꢀphongꢀcáchꢀhoạtꢀhìnhꢀlàꢀlàm 
nh>ꢀbớtꢀmộtꢀtìnhꢀhuốngꢀkhôngꢀhay. 

Mộtꢀđiểmꢀhấpꢀdẫnꢀcủaꢀnhânꢀvậtꢀhoạtꢀhìnhꢀđốiꢀvớiꢀcácꢀnhà 
quảngꢀcáoꢀlàꢀhọꢀcóꢀtoànꢀquyềnꢀkiểmꢀsoátꢀhànhꢀđộngꢀcủaꢀchúng. 
‘ Khoảnꢀđầuꢀtư’ꢀcủaꢀhọꢀđượcꢀ‘bảoꢀđảm’.ꢀKhiꢀsửꢀdụngꢀdiễnꢀviên 
thật,ꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀluônꢀphảiꢀnínꢀthởꢀhyꢀvọng.ꢀDiễnꢀviênꢀđó 
cóꢀthểꢀlâmꢀvàoꢀr:cꢀrốiꢀvàꢀmangꢀtiếngꢀxấu,ꢀlàmꢀxấuꢀlâyꢀcảꢀthương 
hiệuꢀ(ngàyꢀnay,ꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀnhậnꢀthứcꢀrấtꢀsâuꢀs:cꢀvề 
nhữngꢀthảmꢀhọaꢀnhưꢀO.ꢀA.ꢀSimpsons,ꢀMikeꢀTysonꢀvàꢀMichael 
Aackson).ꢀĐiềuꢀnàyꢀsẽꢀkhôngꢀthểꢀxảyꢀraꢀvớiꢀnhữngꢀnhânꢀvậtꢀhoạt 
hìnhꢀnhưꢀsocolaꢀM&MꢀhayꢀnhânꢀvậtꢀSnoopyꢀquảngꢀcáoꢀcho 
MetLiCe.ꢀNhưꢀnhậnꢀđịnhꢀcủaꢀmộtꢀnhàꢀlàmꢀphimꢀngườiꢀMỹ:ꢀ‘Các 
nhânꢀvậtꢀhoạtꢀhình…ꢀcóꢀtínhꢀhấpꢀdẫnꢀvìꢀchúngꢀkhôngꢀgiàꢀđiꢀnhư 
cácꢀnhânꢀvậtꢀthôngꢀthường,ꢀchúngꢀcũngꢀkhôngꢀbịꢀb:tꢀquảꢀtang 
trongꢀổꢀmaꢀtúyꢀvàꢀcũngꢀkhôngꢀcưỡngꢀhiếpꢀtậpꢀthểꢀnhữngꢀnhân 
viênꢀcảnhꢀsátꢀkhiꢀhọꢀậpꢀvàoꢀb:tꢀgiữ…ꢀNhânꢀvậtꢀhoạtꢀhìnhꢀcho 
nhàꢀquảngꢀcáoꢀquyềnꢀkiểmꢀsoát’. 

Độꢀdàiꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
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Nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀdàiꢀ60ꢀgiâyꢀhầuꢀnhưꢀđãꢀtuyệtꢀchủng 
trênꢀthịꢀtrườngꢀngàyꢀnay.ꢀNgayꢀcảꢀchuẩnꢀquảngꢀcáoꢀ@0ꢀgiâyꢀcũng 
đangꢀbịꢀđeꢀdọa.ꢀNhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀTVꢀcóꢀxuꢀhướng 
ngàyꢀcàngꢀng:n,ꢀtrongꢀkhiꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀmạngꢀinternetꢀlạiꢀngày 
càngꢀdàiꢀhơn.ꢀHãyꢀthửꢀnghĩ:ꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀTVꢀ60ꢀgiâyꢀchỉ 
khoảngꢀmộtꢀphầnꢀtrămꢀđộꢀdàiꢀmộtꢀbộꢀphim.ꢀĐiềuꢀđóꢀcóꢀnghĩaꢀlà 
việcꢀthuꢀhútꢀngườiꢀxemꢀchúngꢀtaꢀg:nꢀkếtꢀmìnhꢀvớiꢀmộtꢀnhânꢀvật 
trongꢀquảngꢀcáoꢀcònꢀkhóꢀhơnꢀrấtꢀnhiềuꢀsoꢀvớiꢀmộtꢀnhânꢀvật 
trongꢀphim.ꢀTrongꢀkhoảngꢀthờiꢀgianꢀxemꢀmộtꢀbộꢀphim,ꢀbạnꢀcó 
thểꢀxemꢀmộtꢀtrămꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ60ꢀgiây,ꢀhoặcꢀhaiꢀtrămꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀ@0ꢀgiây.ꢀVìꢀthế,ꢀvớiꢀquảngꢀcáo,ꢀbấtꢀkỳꢀmộtꢀsựꢀg:nꢀkết, 
đồngꢀcảmꢀnàoꢀ(nếuꢀcó)ꢀđềuꢀrấtꢀthoángꢀqua.ꢀĐâyꢀlàꢀmộtꢀnguyên 
nhânꢀkhiếnꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀdạngꢀcâuꢀchuyệnꢀsẽꢀcóꢀhiệu 
quảꢀhơnꢀvớiꢀthờiꢀlượngꢀdàiꢀhơn,ꢀkhoảngꢀ60ꢀhayꢀ45ꢀgiây,ꢀthayꢀvì 
nhữngꢀthờiꢀlượngꢀng:nꢀhơn,ꢀ@0ꢀhayꢀ15ꢀgiây.ꢀVàꢀđóꢀcũngꢀchínhꢀlà 
nguyênꢀnhânꢀvìꢀsaoꢀngàyꢀnayꢀlạiꢀcóꢀnhiềuꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀdài 
hơnꢀtrênꢀnhữngꢀtrangꢀwebꢀnhưꢀYouTube,ꢀkênhꢀtruyềnꢀthôngꢀvới 
chiꢀphíꢀthấpꢀhơnꢀrấtꢀnhiềuꢀsoꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀTV. 

Thờiꢀlượngꢀchínhꢀlàꢀkẻꢀthùꢀvàꢀcũngꢀlàꢀthửꢀtháchꢀchoꢀnhững 
quảngꢀcáoꢀdạngꢀcâuꢀchuyện.ꢀCóꢀcựcꢀkỳꢀítꢀthờiꢀgianꢀđểꢀphátꢀtriển 
nhânꢀvật,ꢀmiêuꢀtảꢀtìnhꢀhuốngꢀvàꢀtruyềnꢀtảiꢀđượcꢀthôngꢀđiệp. 
(<emꢀChươngꢀ18,ꢀ‘LàmꢀquenꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀTVꢀthờiꢀlượngꢀng:n 
hơn’).ꢀCầnꢀcóꢀthờiꢀgianꢀđểꢀthiếtꢀlậpꢀsựꢀthamꢀgiaꢀcủaꢀngườiꢀtiêu 
dùngꢀvàꢀsựꢀg:nꢀkếtꢀcủaꢀhọꢀvớiꢀnhânꢀvật.ꢀĐâyꢀlàꢀlýꢀdoꢀvìꢀsao 
nhữngꢀphầnꢀtiếpꢀtheoꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀlạiꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀđếnꢀthếꢀ–ꢀvì 
nhữngꢀnhânꢀvậtꢀđãꢀđượcꢀphátꢀtriểnꢀtrongꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
trướcꢀđó. 

Nhữngꢀvaiꢀdiễnꢀhayꢀnhânꢀvậtꢀtiêuꢀcực 

Cóꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcốꢀtìnhꢀsửꢀdụngꢀnhânꢀvậtꢀđược 
xâyꢀdựngꢀnhưꢀnhữngꢀtấmꢀgươngꢀxấu.ꢀVíꢀdụ,ꢀtrongꢀnỗꢀlực 
khuyếnꢀkhíchꢀmọiꢀngườiꢀtiếtꢀkiệmꢀnước,ꢀmộtꢀcôngꢀtyꢀcấpꢀnước 
đãꢀdùngꢀmộtꢀnhânꢀvậtꢀvôꢀtâmꢀvôꢀýꢀchuyênꢀphungꢀphíꢀnướcꢀsinh 
hoạtꢀtênꢀlàꢀFallyꢀtrongꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀmình,ꢀcâuꢀkhẩu 
hiệuꢀcủaꢀchươngꢀtrìnhꢀlàꢀ‘ĐừngꢀphungꢀphíꢀnướcꢀnhưꢀFally’. 
Chiếnꢀdịchꢀnàyꢀkhuyếnꢀkhíchꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀnênꢀgiốngꢀnhư 
nhânꢀvậtꢀFallyꢀđó.ꢀViệcꢀsửꢀdụngꢀnhânꢀvậtꢀtrongꢀvaiꢀdiễnꢀtiêuꢀcực 
nàyꢀlàꢀmộtꢀcáchꢀđểꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀchúngꢀta,ꢀlàmꢀchúngꢀta 
khôngꢀhànhꢀxửꢀnhưꢀthế. 
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Điềuꢀthúꢀvịꢀlàꢀcóꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀvìꢀmuốnꢀhàiꢀhước, 
đãꢀm:cꢀphảiꢀlỗiꢀvôꢀtìnhꢀkh:cꢀhọaꢀnhânꢀvậtꢀmàꢀngườiꢀxemꢀsẽꢀg:n 
kếtꢀlàꢀmộtꢀ‘kẻꢀthộn’.ꢀNhưngꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀlạiꢀhyꢀvọngꢀlàꢀngười 
xemꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀcóꢀphảnꢀứngꢀtốtꢀvớiꢀnhânꢀvậtꢀvàꢀnhữngꢀgìꢀnhân 
vậtꢀđóꢀnói.ꢀNhữngꢀtrườngꢀhợpꢀnàyꢀthườngꢀdẫnꢀđếnꢀthấtꢀbạiꢀvà 
đểꢀlạiꢀnhữngꢀhậuꢀquảꢀtiêuꢀcực.ꢀMộtꢀđiểnꢀhìnhꢀtrườngꢀhợpꢀnàyꢀlà 
quảngꢀcáoꢀbiaꢀGoster,ꢀtrongꢀđóꢀmộtꢀtayꢀuốngꢀbiaꢀđãꢀngâyꢀthơꢀđến 
mứcꢀkhôngꢀnhậnꢀraꢀmìnhꢀđangꢀnóiꢀchuyệnꢀvớiꢀngườiꢀnổiꢀtiếng 
trongꢀquánꢀbar.ꢀTừꢀgócꢀđộꢀngườiꢀxem,ꢀnếuꢀchúngꢀtaꢀlúngꢀtúng 
ngượngꢀdùmꢀsựꢀngâyꢀngôꢀcủaꢀnhânꢀvậtꢀthìꢀchúngꢀtaꢀch:cꢀch:nꢀsẽ 
khôngꢀmuốnꢀmìnhꢀcóꢀchútꢀgìꢀgiốngꢀvớiꢀnhânꢀvậtꢀđạiꢀdiệnꢀcho 
kháchꢀhàngꢀnhãnꢀbiaꢀđó. 

Trongꢀvíꢀdụꢀkhác,ꢀmộtꢀngôiꢀsaoꢀmộtꢀthời,ꢀnayꢀđãꢀ‘t:tꢀánhꢀhào 
quang’,ꢀgópꢀmặtꢀtrongꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmáyꢀđunꢀnướcꢀnóng 
bằngꢀgas.ꢀDùngꢀchínhꢀsựꢀlụiꢀtànꢀdanhꢀtiếngꢀcủaꢀmình,ꢀanhꢀnày 
tựꢀhàoꢀtuyênꢀbốꢀvớiꢀmáyꢀnướcꢀnóngꢀnày,ꢀ‘nướcꢀsẽꢀluônꢀnóng 
bỏng,ꢀcảꢀkhiꢀbạnꢀkhôngꢀcònꢀnóngꢀbỏng’. 

Lúcꢀcònꢀnhỏ,ꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀg:nꢀmìnhꢀvớiꢀnhữngꢀnhânꢀvật 
tốt,ꢀthayꢀvìꢀnhânꢀvậtꢀxấu.ꢀChúngꢀtaꢀthíchꢀnhữngꢀvaiꢀdiễnꢀhấp 
dẫn,ꢀkhôngꢀthíchꢀnhữngꢀvaiꢀxấuꢀhổ.ꢀAiꢀlạiꢀmuốnꢀg:nꢀmìnhꢀvới 
nhânꢀvậtꢀphảnꢀdiện,ꢀnhânꢀvậtꢀhếtꢀthời,ꢀthấtꢀbạiꢀhayꢀngớꢀngẩn? 

Cóꢀnhữngꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀdùꢀkhôngꢀcóꢀýꢀđịnhꢀtheoꢀhướngꢀhài 
hướcꢀnhưngꢀcũngꢀrơiꢀvàoꢀchiếcꢀbẫyꢀnàyꢀvàꢀtỏꢀraꢀrấtꢀthiếuꢀsuy 
nghĩꢀtrongꢀviệcꢀlựaꢀchọnꢀnhânꢀvật.ꢀRõꢀràngꢀhọꢀkhôngꢀsuyꢀnghĩꢀgì 
đếnꢀchuyệnꢀkháchꢀhàngꢀmụcꢀtiêuꢀsẽꢀg:nꢀkếtꢀvớiꢀnhânꢀvật.ꢀCh;ng 
hạn,ꢀởꢀmộtꢀquốcꢀgiaꢀnọ,ꢀToshibaꢀđãꢀcóꢀmộtꢀquyếtꢀđịnhꢀkhôngꢀai 
hiểuꢀnổiꢀlàꢀsửꢀdụngꢀmộtꢀdiễnꢀviênꢀbéoꢀphìꢀđểꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀmáy 
tínhꢀxáchꢀtayꢀToshiba.ꢀTuyꢀnhữngꢀngườiꢀbéoꢀphìꢀthườngꢀưa 
thíchꢀtínhꢀnăngꢀlinhꢀđộng,ꢀnh>ꢀnhàngꢀcủaꢀmáyꢀtínhꢀxáchꢀtay, 
nhưngꢀkháchꢀhàngꢀthôngꢀthườngꢀkhôngꢀaiꢀlạiꢀthíchꢀg:nꢀmình 
vớiꢀhìnhꢀảnhꢀnhânꢀvậtꢀđó.ꢀNhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀsửꢀdụngꢀnhân 
vậtꢀtiêuꢀcựcꢀthườngꢀmangꢀlạiꢀrủiꢀroꢀchoꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀvìꢀnhững 
nhânꢀvậtꢀnàyꢀthườngꢀđượcꢀhiểuꢀlàꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀđiểnꢀhình 
củaꢀthươngꢀhiệu. 

Mộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀlẽꢀraꢀphảiꢀnângꢀcaoꢀhìnhꢀảnhꢀtíchꢀcực 
củaꢀbảnꢀthânꢀchúngꢀta,ꢀkh:cꢀhọaꢀchúngꢀtaꢀvớiꢀtưꢀcáchꢀlàꢀngười 
sửꢀdụngꢀsảnꢀphẩm,ꢀhìnhꢀảnhꢀtốtꢀđ>pꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀđượcꢀphản 
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ánhꢀquaꢀhìnhꢀảnhꢀngườiꢀsửꢀdụngꢀthươngꢀhiệu:ꢀngườiꢀmàꢀchúng 
taꢀmuốnꢀg:nꢀkết.ꢀTráiꢀlại,ꢀnếuꢀhìnhꢀảnhꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀtrong 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀngườiꢀmàꢀchúngꢀtaꢀchốiꢀbỏꢀmọiꢀsựꢀg:nꢀkếtꢀthì 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀcoiꢀnhưꢀđãꢀkhởiꢀđầuꢀtrongꢀthếꢀk>t. 

Vậyꢀliệuꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnhưꢀthếꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀkhông? 
Tôiꢀchưaꢀtừngꢀthấyꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàoꢀnhưꢀthếꢀmàꢀcóꢀhiệuꢀquả 
cả,ꢀtrừꢀkhiꢀnóꢀthuầnꢀmangꢀtínhꢀthôngꢀtin.ꢀNgượcꢀlại,ꢀtôiꢀđãꢀthấy 
rấtꢀnhiềuꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnhưꢀthếꢀmangꢀlạiꢀnhiềuꢀtácꢀđộngꢀxấu. 
Bạnꢀcóꢀthểꢀngạcꢀnhiênꢀkhiꢀngheꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀmangꢀlạiꢀtác 
độngꢀxấu,ꢀnhưngꢀquảꢀthựcꢀđiềuꢀđóꢀkhôngꢀhiếmꢀ–ꢀđặcꢀbiệtꢀlàꢀkhi 
quảngꢀcáoꢀkhôngꢀđượcꢀthẩmꢀđịnhꢀtrướcꢀkhiꢀlênꢀsóng.ꢀTrongꢀmột 
nghiênꢀcứuꢀtrênꢀ147ꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀcóꢀđếnꢀ45%ꢀmangꢀlạiꢀhậu 
quảꢀxấu,ꢀcảꢀkhiꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀđượcꢀthẩmꢀđịnhꢀtrước 
thìꢀcũngꢀcóꢀđếnꢀ6%ꢀmangꢀhậuꢀquảꢀxấu. 

Nhânꢀvậtꢀnêuꢀgươngꢀxấuꢀlàꢀmộtꢀtrongꢀnhữngꢀvấnꢀđềꢀgâyꢀra 
tìnhꢀtrạngꢀđó.ꢀNhữngꢀkhíaꢀcạnhꢀtiêuꢀcựcꢀnhưꢀthếꢀsẽꢀảnhꢀhưởng 
đếnꢀquáꢀtrìnhꢀg:nꢀkếtꢀcủaꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀvàꢀcóꢀthểꢀlàꢀnụꢀhônꢀtử 
thầnꢀchoꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀ–ꢀđặcꢀbiệtꢀlàꢀkhiꢀnóꢀkhôngꢀcóꢀbấtꢀkỳ 
yếuꢀtốꢀtíchꢀcựcꢀnàoꢀcứuꢀvớt.ꢀMẩuꢀquảngꢀcáoꢀmàꢀcàngꢀlệꢀthuộc 
vàoꢀsựꢀg:nꢀkếtꢀcủaꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀvớiꢀnhânꢀvậtꢀphảnꢀdiệnꢀthì 
nguyꢀcơꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀthấtꢀbạiꢀcàngꢀcao. 

Nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀsoꢀsánh 

CóꢀlẽꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀsoꢀsánhꢀnổiꢀtiếngꢀnhấtꢀlàꢀThử 
tháchꢀPepsi,ꢀmộtꢀthửꢀnghiệmꢀhươngꢀvịꢀkhôngꢀbiếtꢀnhãnꢀgiữaꢀhai 
loạiꢀcola.ꢀThươngꢀhiệuꢀnàyꢀtuyênꢀbốꢀrằngꢀsốꢀngườiꢀthíchꢀhương 
vịꢀPepsiꢀnhiềuꢀhơnꢀngườiꢀthíchꢀCoke.ꢀTươngꢀtự,ꢀDuracellꢀcũng 
thườngꢀquảngꢀcáoꢀrằngꢀpinꢀcủaꢀhọꢀcóꢀtuổiꢀthọꢀcaoꢀhơnꢀpin 
Energizer.ꢀTừꢀthuốcꢀgiảmꢀđauꢀđếnꢀxeꢀhơi,ꢀchúngꢀtaꢀgặpꢀrấtꢀnhiều 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀkêuꢀgọiꢀngườiꢀxemꢀchúngꢀtaꢀsoꢀsánhꢀhaiꢀthương 
hiệu.ꢀĐặcꢀbiệtꢀlàꢀởꢀnhữngꢀthịꢀtrườngꢀphátꢀtriển,ꢀcácꢀthươngꢀhiệu 
nhỏꢀthườngꢀdùngꢀquảngꢀcáoꢀsoꢀsánhꢀđểꢀtrựcꢀtiếpꢀtấnꢀcông 
thươngꢀhiệuꢀdẫnꢀđầuꢀthịꢀtrường.ꢀVíꢀdụ,ꢀcóꢀvôꢀsốꢀthươngꢀhiệu 
thuốcꢀgiảmꢀđauꢀđãꢀtựꢀtuyênꢀbốꢀmìnhꢀ‘giảmꢀđauꢀhiệuꢀquảꢀhơn 
Tylenol’ꢀhoặcꢀ‘cóꢀtácꢀđộngꢀdàiꢀlâuꢀhơnꢀTylenol’. 

Nhữngꢀlờiꢀtuyênꢀbốꢀvàꢀlờiꢀtuyênꢀbốꢀphảnꢀcôngꢀgiữaꢀ9 
thươngꢀhiệuꢀcóꢀthểꢀdẫnꢀđếnꢀnhiềuꢀbốiꢀrốiꢀlầmꢀlẫn,ꢀđếnꢀmức 
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ngườiꢀtiêuꢀdùngꢀchúngꢀtaꢀthôiꢀtìmꢀcáchꢀphânꢀbiệtꢀvàꢀđơnꢀgiảnꢀcứ 
muaꢀquaꢀlạiꢀcảꢀhaiꢀthươngꢀhiệuꢀvìꢀcũngꢀch;ngꢀquanꢀtâmꢀmình 
muaꢀthươngꢀhiệuꢀnào.ꢀCóꢀthểꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀnghĩꢀđâyꢀlạiꢀlàꢀmộtꢀví 
dụꢀchứngꢀtỏꢀquảngꢀcáoꢀch;ngꢀcóꢀtácꢀđộngꢀgìꢀđếnꢀmình…ꢀnhưng 
gượmꢀđã.ꢀNếuꢀnhưꢀnhờꢀsựꢀbốiꢀrốiꢀnàyꢀmàꢀtrongꢀnửaꢀsốꢀlầnꢀmua, 
chúngꢀtaꢀchọnꢀthươngꢀhiệuꢀnhỏꢀhơn,ꢀbằngꢀvớiꢀtỉꢀlệꢀchúngꢀta 
chọnꢀmuaꢀthươngꢀhiệuꢀlớnꢀhơn,ꢀthìꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀđãꢀmangꢀlại 
hiệuꢀquảꢀrấtꢀcaoꢀchoꢀthươngꢀhiệuꢀ(trướcꢀđây)ꢀnhỏꢀhơn.ꢀVìꢀthế, 
mặcꢀdùꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀcảmꢀthấyꢀbịꢀthuyếtꢀphụcꢀbởiꢀquảngꢀcáo 
củaꢀbấtꢀkỳꢀbênꢀnào,ꢀthươngꢀhiệuꢀnhỏꢀhơnꢀvẫnꢀđạtꢀđượcꢀmụcꢀtiêu 
tăngꢀdoanhꢀsố. 

Nhiềuꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀsoꢀsánhꢀnóiꢀvớiꢀngườiꢀtiêuꢀdùng: 
<emꢀnày,ꢀchúngꢀtôiꢀkhôngꢀkhácꢀgìꢀthươngꢀhiệuꢀdẫnꢀđầu,ꢀchỉꢀcó ‘ 
rẻꢀhơnꢀthôi’.ꢀĐóꢀkhôngꢀphảiꢀđểꢀxâyꢀdựngꢀtínhꢀcáchꢀthươngꢀhiệu, 
đơnꢀgiảnꢀlàꢀlậpꢀraꢀmộtꢀkhungꢀsoꢀsánhꢀvàꢀtậpꢀtrungꢀvàoꢀmột 
thuộcꢀtínhꢀchủꢀđạo,ꢀthôngꢀthườngꢀlàꢀgiáꢀcả.ꢀCh;ngꢀhạn,ꢀhương 
hiệuꢀsảnꢀphẩmꢀthayꢀthếꢀđườngꢀEqualꢀđãꢀhếtꢀhạnꢀbằngꢀđộcꢀquyền 
sángꢀchếꢀtừꢀlâu.ꢀVìꢀthếꢀtrênꢀthịꢀtrườngꢀxuấtꢀhiệnꢀNatraTasteꢀvới 
kiểuꢀdángꢀbaoꢀbìꢀtươngꢀtự.ꢀQuảngꢀcáoꢀchoꢀthươngꢀhiệuꢀmớiꢀnày 
làꢀhìnhꢀảnhꢀhaiꢀgóiꢀEqualꢀvàꢀNatraTasteꢀđặtꢀcạnhꢀnhau,ꢀcùng 
dòngꢀchữ:ꢀ‘VẫnꢀngonꢀnhưꢀEqual.ꢀGiáꢀchỉꢀphânꢀnửa’.ꢀĐâyꢀcóꢀlẽ 
khôngꢀphảiꢀlàꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀhay,ꢀnhưngꢀđiểmꢀhấpꢀdẫnꢀcủa 
nóꢀrấtꢀđơnꢀgiản:ꢀ‘Này,ꢀcùngꢀsảnꢀphẩm,ꢀphânꢀnửaꢀgiá.ꢀCóꢀgìꢀmà 
khôngꢀthích?’ 

Quảngꢀcáoꢀtruyềnꢀmiệngꢀvàꢀquảngꢀcáoꢀlanꢀtruyền 
(quảngꢀcáoꢀmạng) 

Sựꢀgiớiꢀthiệuꢀkhuyếnꢀdùngꢀluônꢀgiúpꢀíchꢀchoꢀcôngꢀviệcꢀtiếp 
thị.ꢀNhữngꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀthỏaꢀmãnꢀsẽꢀphátꢀtánꢀtruyềnꢀmiệng 
nhữngꢀlờiꢀgiớiꢀthiệuꢀđếnꢀbạnꢀb?ꢀcủaꢀmình.ꢀNhữngꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀcũngꢀcóꢀthểꢀtrởꢀthànhꢀtâmꢀđiểmꢀđượcꢀtruyềnꢀmiệng.ꢀTrong 
chúngꢀtaꢀaiꢀcũngꢀtừngꢀcóꢀlúcꢀngheꢀbạnꢀb?ꢀhayꢀngườiꢀthânꢀnói 
‘ Này,ꢀcóꢀxemꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtuyệtꢀvờiꢀcủaꢀthươngꢀhiệu…(tên 
thươngꢀhiệu)…ꢀchưa?ꢀTrongꢀđóꢀcó…ꢀ(miêuꢀtả)…ꢀQuảngꢀcáoꢀthật 
làꢀhayEhàiꢀhướcEthôngꢀminh!’ꢀCácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀbiếtꢀrằng 
quảngꢀcáoꢀcủaꢀmìnhꢀtạoꢀđượcꢀsựꢀchúꢀýꢀkhiꢀngườiꢀtaꢀbànꢀtánꢀvề 
nó.ꢀThựcꢀtếꢀlàꢀcóꢀnhiềuꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀcốꢀtìnhꢀthiếtꢀkếꢀđểꢀtạoꢀra 
điềuꢀđóꢀvàꢀhiệuꢀquảꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀtăngꢀcườngꢀkhôngꢀchỉꢀnhờ 
phátꢀtánꢀbằngꢀTV,ꢀmàꢀcònꢀbằngꢀđườngꢀtrựcꢀtuyếnꢀvàꢀđường 
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miệng. 

Mạngꢀinternetꢀđãꢀtạoꢀđiềuꢀkiệnꢀthuậnꢀlợiꢀchoꢀviệcꢀnàyꢀvà 
quảngꢀcáoꢀquaꢀmạngꢀinternetꢀđãꢀcóꢀđượcꢀmộtꢀsựꢀphátꢀtriểnꢀthần 
kỳ.ꢀThưꢀđiệnꢀtửꢀtừꢀmộtꢀngườiꢀbạn,ꢀvớiꢀtậpꢀtinꢀđínhꢀk?mꢀlàꢀmột 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀhayꢀđườngꢀdẫnꢀđếnꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtrên 
YouTubeꢀhayꢀđâuꢀkhác,ꢀcóꢀthểꢀhàiꢀhướcEthôngꢀminhꢀđếnꢀmức 
bạn,ꢀcũngꢀnhưꢀngườiꢀbạnꢀcủaꢀmình,ꢀsẽꢀgửiꢀtiếpꢀđếnꢀnhững 
ngườiꢀbạnꢀkhác.ꢀVàꢀvìꢀnhữngꢀngườiꢀnhậnꢀthưꢀđóꢀcũngꢀsẽꢀgửiꢀđi 
tiếpꢀnênꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀsẽꢀđượcꢀphátꢀtánꢀnhưꢀmộtꢀbứcꢀthưꢀdây 
chuyền.ꢀNhưꢀvirutꢀbệnhꢀcúm,ꢀquáꢀtrìnhꢀphátꢀtánꢀsẽꢀtựꢀtáiꢀdiễnꢀvà 
truyềnꢀtừꢀngườiꢀnàyꢀsangꢀngườiꢀkhác.ꢀĐâyꢀchínhꢀlàꢀlýꢀdoꢀvìꢀsao 
ngườiꢀtaꢀgọiꢀđóꢀlàꢀ‘quảngꢀcáoꢀlanꢀtruyền’.ꢀNhữngꢀmạngꢀxãꢀhội 
nhưꢀGacebook,ꢀMySpaceꢀvàꢀBeboꢀtạoꢀđiềuꢀkiệnꢀdễꢀdàngꢀhơnꢀcho 
chúngꢀtaꢀchiaꢀsẻꢀnhữngꢀphátꢀhiệnꢀmớiꢀmẻ,ꢀhàoꢀhứng,ꢀkỳꢀquặc 
hayꢀđơnꢀgiảnꢀlàꢀbuồnꢀcười. 

Điểmꢀmấuꢀchốtꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀtruyềnꢀmiệngꢀvàꢀquảngꢀcáo 
lanꢀtruyềnꢀlàꢀphảiꢀgiữꢀsựꢀphátꢀtánꢀluônꢀtiếpꢀdiễn.ꢀQuảngꢀcáoꢀphải 
cóꢀtínhꢀ‘wow’ꢀnhấtꢀđịnhꢀđểꢀngườiꢀtaꢀcảmꢀthấyꢀmìnhꢀbuộcꢀphải 
chiaꢀsẻꢀvàꢀgửiꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀđếnꢀngườiꢀkhác.ꢀNghĩaꢀlàꢀquảngꢀcáo 
phảiꢀmớiꢀlạ,ꢀkỳꢀquặcꢀhayꢀmangꢀtínhꢀgiảiꢀtríꢀmộtꢀcáchꢀđộcꢀđáo.ꢀSự 
tácꢀđộngꢀcủaꢀmạngꢀinternetꢀlàmꢀthayꢀđổiꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀnhững 
ngụꢀýꢀvềꢀquảngꢀcáoꢀtrongꢀthờiꢀkỳꢀmớiꢀsẽꢀđượcꢀbànꢀkỹꢀhơnꢀtrong 
chươngꢀ95. 

Tómꢀtắt 

Nghệꢀthuậtꢀcủaꢀbộꢀphậnꢀsángꢀtạoꢀthườngꢀthiênꢀvềꢀbảnꢀnăng, 
nhưngꢀnhữngꢀnguyênꢀlýꢀvềꢀquáꢀtrìnhꢀtưꢀduyꢀtâmꢀlýꢀđangꢀdần 
đượcꢀsángꢀtỏ,ꢀgiúpꢀchúngꢀtaꢀhiểuꢀsâuꢀhơnꢀvềꢀnhữngꢀthànhꢀtố 
riêngꢀbiệtꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀcáchꢀchúngꢀgâyꢀtácꢀđộng.ꢀSựꢀkếtꢀhợp 
củaꢀnhữngꢀthànhꢀtốꢀthểꢀhiệnꢀcóꢀthểꢀgiúpꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthuꢀhút 
sựꢀchúꢀýꢀcủaꢀchúngꢀta,ꢀcũngꢀnhưꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀcáchꢀtâmꢀtrí 
chúngꢀtaꢀtưꢀduyꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđó. 

Hìnhꢀảnhꢀtươngꢀtácꢀvớiꢀcâuꢀchữꢀđểꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀviệcꢀcáiꢀgì 
đangꢀnổiꢀtrộiꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀvàꢀgiúpꢀchúngꢀtaꢀxácꢀđịnhꢀý 
nghĩaꢀchoꢀnhữngꢀcâuꢀchữꢀđó.ꢀViệcꢀphổꢀnhạcꢀchoꢀcâuꢀchữ,ꢀngoài 
việcꢀgiúpꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀdễꢀnhớꢀhơn,ꢀcònꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀcách 
chúngꢀtaꢀtưꢀduyꢀcâuꢀchữꢀđó. 
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Cácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀsửꢀdụngꢀtìnhꢀdục,ꢀsựꢀhàiꢀhướcꢀhayꢀcác 
côngꢀcụꢀgâyꢀchúꢀýꢀkhácꢀcầnꢀphảiꢀcẩnꢀthậnꢀtránhꢀtrườngꢀhợp 
côngꢀcụꢀđóꢀgiànhꢀhếtꢀtrọngꢀtâmꢀchúꢀýꢀtừꢀcácꢀthànhꢀtốꢀquanꢀtrọng 
củaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀsựꢀghiꢀnhậnꢀchínhꢀxác 
thươngꢀhiệuꢀvàꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáo.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀnhữngꢀyếuꢀtố 
gâyꢀchúꢀýꢀcũngꢀlàꢀthànhꢀphầnꢀquanꢀtrọngꢀcủaꢀquảngꢀcáo.ꢀĐôiꢀkhi 
nóꢀđủꢀmớiꢀmẻ,ꢀkỳꢀquặcꢀhayꢀđộcꢀđáoꢀđểꢀtrởꢀthànhꢀtâmꢀđiểmꢀbàn 
tánꢀtrongꢀcộngꢀđồngꢀvàꢀđượcꢀtăngꢀcườngꢀhiệuꢀquảꢀkhiꢀlan 
truyền,ꢀnhưꢀvirut,ꢀbằngꢀđườngꢀtruyềnꢀmiệngꢀhoặcꢀbằngꢀđường 
dẫnꢀhayꢀthưꢀđiệnꢀtửꢀquaꢀmạngꢀinternetꢀhayꢀcácꢀmạngꢀlướiꢀxã 
hội. 

Hìnhꢀthứcꢀquảngꢀcáoꢀcũngꢀảnhꢀhưởngꢀrấtꢀnhiềuꢀđếnꢀtrọng 

điểmꢀtưꢀduyꢀcủaꢀchúngꢀta.ꢀQuảngꢀcáoꢀkiểuꢀphimꢀng:nꢀhayꢀquảng 
cáoꢀgiảiꢀtríꢀrấtꢀkhácꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀtinꢀtức.ꢀKhiꢀkhôngꢀcóꢀtinꢀtức 
mớiꢀthìꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀnổiꢀtiếngꢀthườngꢀchuyểnꢀsang 
quảngꢀcáoꢀgiảiꢀtrí.ꢀVớiꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀgiảiꢀtrí,ꢀchúngꢀta 
thườngꢀghiꢀnhậnꢀnhữngꢀthôngꢀtinꢀhayꢀthôngꢀđiệpꢀđượcꢀlồng 
ghépꢀmộtꢀcáchꢀngẫuꢀnhiênꢀtrongꢀđó,ꢀtrongꢀkhiꢀtrọngꢀtâmꢀtưꢀduy 
vẫnꢀlàꢀđangꢀđượcꢀgiảiꢀtrí. 

Mộtꢀcâuꢀhỏiꢀquanꢀtrọngꢀcầnꢀđượcꢀđặtꢀraꢀkhiꢀxemꢀbấtꢀkỳꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀnàoꢀlàꢀ‘Aiꢀlàꢀngườiꢀđangꢀnóiꢀchuyện?’ꢀNhữngꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀtinꢀtứcꢀthuầnꢀtúyꢀvàꢀquảngꢀcáoꢀtheoꢀkiểuꢀthuyếtꢀgiảng 
sẽꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀhơnꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀthấyꢀmặtꢀngườiꢀđangꢀnóiꢀtrên 
mànꢀhình,ꢀmiệngꢀnhépꢀmôiꢀnộiꢀdungꢀnói.ꢀSửꢀdụngꢀmộtꢀnhânꢀvật 
phátꢀngônꢀviênꢀthayꢀthếꢀchoꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀthườngꢀlàmꢀgiảm 
cảmꢀgiácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđangꢀbánꢀhàngꢀkiểuꢀvồꢀvập.ꢀNhânꢀvật 
phátꢀngônꢀviênꢀcũngꢀđóngꢀvaiꢀtròꢀcủaꢀmộtꢀcôngꢀcụꢀgiúpꢀngười 
xemꢀnhớꢀlâu.ꢀTrongꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkiểuꢀphimꢀng:n,ꢀviệc 
lựaꢀchọnꢀnhânꢀvậtꢀrấtꢀquanꢀtrọngꢀvớiꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀvìꢀhọꢀhy 
vọngꢀngườiꢀxemꢀcóꢀthểꢀg:nꢀmìnhꢀhayꢀđồngꢀcảmꢀcùngꢀnhânꢀvật. 

Câuꢀhỏiꢀquanꢀtrọngꢀthứꢀhaiꢀcầnꢀhỏiꢀlàꢀ‘Mẩuꢀquảngꢀcáoꢀđang 

nóiꢀchuyệnꢀvớiꢀai?’ꢀKhiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀvẻꢀnhưꢀđangꢀnói 
chuyệnꢀvớiꢀmộtꢀnhânꢀvậtꢀtrênꢀmànꢀảnh,ꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀtưꢀduyꢀđiều 
đóꢀởꢀgócꢀđộꢀngườiꢀthứꢀba.ꢀChúngꢀtaꢀcàngꢀcảmꢀthấyꢀgầnꢀgũiꢀvới 
nhânꢀvậtꢀthìꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀlênꢀchúngꢀtaꢀcàngꢀcao. 
‘ Ngheꢀtrộm’ꢀmộtꢀđiềuꢀgìꢀđóꢀcóꢀthểꢀmangꢀlạiꢀnhiềuꢀảnhꢀhưởng 
hơnꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀđượcꢀbảoꢀtrựcꢀtiếpꢀvìꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀsẽꢀít 
phòngꢀvệꢀhơn. 
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Việcꢀthíchꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀcóꢀthểꢀlàꢀ‘chiếc 
lôngꢀvũ’ꢀ–ꢀđặcꢀbiệtꢀkhiꢀcácꢀnhânꢀtốꢀkhácꢀtươngꢀđồng.ꢀDùꢀquảng 
cáoꢀkhôngꢀnhấtꢀthiếtꢀphảiꢀđượcꢀưaꢀthích,ꢀkhiꢀchúngꢀđãꢀmangꢀtải 
nhữngꢀtinꢀtứcꢀgiáꢀtrịꢀvềꢀthươngꢀhiệu,ꢀnhưngꢀquảngꢀcáoꢀvẫnꢀlà 
mộtꢀthànhꢀphầnꢀtấtꢀyếuꢀcủaꢀtínhꢀcáchꢀthươngꢀhiệuꢀđó.ꢀNếuꢀđã 
thíchꢀquảngꢀcáoꢀthìꢀchúngꢀtaꢀdễꢀthíchꢀthươngꢀhiệuꢀđượcꢀquảng 
cáoꢀhơn. 

Vìꢀvậy,ꢀkhiꢀcácꢀnhânꢀtốꢀcàngꢀtươngꢀđồngꢀthìꢀviệcꢀquảngꢀcáo 
đượcꢀưaꢀthíchꢀcàngꢀcóꢀýꢀnghĩaꢀquanꢀtrọng.ꢀDùꢀchỉꢀlàꢀ‘chiếcꢀlông 
vũ’ꢀnhưngꢀnóꢀcũngꢀcóꢀthểꢀđẩyꢀcánꢀcânꢀnghiêngꢀvềꢀmộtꢀphía. 

[13]ꢀ. 
ꢀQuầnꢀBeansꢀCalvinꢀKlein:ꢀđâyꢀlàꢀcâuꢀkhẩuꢀhiệuꢀnổiꢀtiếng mộtꢀthờiꢀtrongꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀCalvinꢀKleinꢀvớiꢀsựꢀgóp 

mặtꢀcủaꢀngôiꢀsaoꢀđiệnꢀảnhꢀBrookꢀShields.ꢀCâuꢀkhẩuꢀhiệuꢀlàꢀmột 
câuꢀđaꢀnghĩa:ꢀ1)ꢀNghĩaꢀbóng:ꢀkhôngꢀgìꢀngănꢀcảnꢀtôiꢀmặcꢀquần 

BeansꢀCalvinꢀKlein,ꢀ9)ꢀNghĩaꢀđen:ꢀgiữaꢀtôiꢀvàꢀquầnꢀBeanꢀCalvin 

Kleinꢀkhôngꢀcóꢀgìꢀcả,ꢀnghĩaꢀlàꢀcôꢀấyꢀmặcꢀquầnꢀBeanꢀkhôngꢀmặc 

nộiꢀy.ꢀ 

[14]ꢀ. 
wearꢀprotection’:ꢀ1)ꢀmangꢀbaoꢀcaoꢀsu,ꢀ9)ꢀmangꢀkínhꢀmátꢀbảoꢀvệ 

m:t. 

ꢀKínhꢀmátꢀBolle:ꢀcâuꢀkhẩuꢀhiệuꢀchứaꢀcụmꢀtừꢀđaꢀnghĩa 

‘ 

[15]ꢀ. 
ꢀLưuꢀý:ꢀtrongꢀnguyênꢀtácꢀlàꢀvíꢀdụꢀvềꢀxeꢀVolkswagenꢀ–ꢀIt doesn’tꢀgoꢀinꢀoneꢀyearꢀandꢀoutꢀtheꢀother.ꢀNhưngꢀngườiꢀdịchꢀmạn 

phépꢀdùngꢀmộtꢀvíꢀdụꢀởꢀthịꢀtrườngꢀViệtꢀNamꢀđểꢀngườiꢀđọcꢀdễ 

hìnhꢀdung.ꢀVìꢀnếuꢀkhôngꢀbiếtꢀtrướcꢀvềꢀquảngꢀcáoꢀVolkswagen 

thìꢀkhóꢀhiểuꢀđượcꢀýꢀngườiꢀviếtꢀđềꢀcậpꢀởꢀđây. 
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1 1ꢀꢀ 
TIẾPꢀCẬNꢀQUẢNGꢀCÁOꢀDỰA 

VÀOꢀHÀNHꢀVI:ꢀNGƯỜIꢀTIÊU 

DÙNGꢀĐẶTꢀTRONGꢀTẦMꢀNGẮM 

Chươngꢀnàyꢀsẽꢀgiớiꢀthiệuꢀthựcꢀtiễnꢀvềꢀphươngꢀphápꢀtiếpꢀcận 
quảngꢀcáoꢀdựaꢀvàoꢀhànhꢀvi,ꢀtheoꢀđó,ꢀtrongꢀkhôngꢀgianꢀtrựcꢀtuyến,ꢀnhà 
quảngꢀcáoꢀsẽꢀđưaꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀmìnhꢀđếnꢀvớiꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀsao 
choꢀphùꢀhợpꢀnhấtꢀvớiꢀmốiꢀquanꢀtâmꢀcủaꢀhọꢀvàꢀkhảꢀdĩꢀđượcꢀhọꢀtiếp 
nhậnꢀmộtꢀcáchꢀtíchꢀcựcꢀnhất. 

Đểꢀhiểuꢀđượcꢀphươngꢀphápꢀtiếpꢀcậnꢀquảngꢀcáoꢀdựaꢀvàoꢀhànhꢀvi, 
chúngꢀtaꢀcầnꢀamꢀhiểuꢀvềꢀcácꢀcôngꢀcụꢀtìmꢀkiếmꢀvàꢀquảngꢀcáoꢀquaꢀcông 
cụꢀtìmꢀkiếm,ꢀcũngꢀnhưꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtrựcꢀtuyếnꢀnóiꢀchung. 
ChúngꢀtaꢀsẽꢀbànꢀkỹꢀhơnꢀvềꢀvấnꢀđềꢀnàyꢀởꢀChươngꢀ95:ꢀ‘Mạngꢀinternet: 
Quảngꢀcáoꢀtrongꢀkỷꢀnguyênꢀmới’;ꢀvìꢀvậy,ꢀchươngꢀnàyꢀchỉꢀđềꢀcập 
nhữngꢀkháiꢀniệmꢀkháiꢀquátꢀmàꢀthôi. 

Quảngꢀcáoꢀquaꢀcôngꢀcụꢀtìmꢀkiếm 

TrongꢀthờiꢀđạiꢀInternetꢀngàyꢀnay,ꢀhầuꢀhếtꢀchúngꢀtaꢀđềuꢀsửꢀdụng 
mộtꢀcôngꢀcụꢀtìmꢀkiếmꢀnhưꢀGoogleꢀđểꢀtruyꢀxuấtꢀthôngꢀtinꢀtrênꢀmạng. 
Kếtꢀquảꢀmỗiꢀlầnꢀtìmꢀkiếmꢀđượcꢀhiểnꢀthịꢀdướiꢀhìnhꢀthứcꢀmộtꢀdanh 
sáchꢀnhữngꢀđườngꢀdẫnꢀthíchꢀhợp.ꢀCácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀmua 
quyềnꢀxuấtꢀhiệnꢀnhưꢀmộtꢀđườngꢀdẫnꢀcóꢀtrảꢀtiềnꢀ(cònꢀgọiꢀlàꢀđườngꢀdẫn 
cóꢀtàiꢀtrợꢀ-ꢀsponsoredꢀlinks)ꢀtrongꢀcùngꢀtrangꢀhiệnꢀthịꢀkếtꢀquảꢀtìm 
kiếm.ꢀPhươngꢀphápꢀđóꢀgọiꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀquaꢀcôngꢀc*ꢀtìmꢀkiếmꢀ,ꢀtuy 
ch;ngꢀhàoꢀhứngꢀgìꢀnếuꢀnhìnꢀtừꢀgócꢀđộꢀngườiꢀtiêuꢀdùng,ꢀnhưngꢀnóꢀvẫn 
phátꢀhuyꢀhiệuꢀquảꢀvàꢀlàꢀmộtꢀhiệnꢀtượngꢀvềꢀmứcꢀđộꢀtăngꢀtrưởng. 

Tấtꢀnhiênꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀmuốnꢀđườngꢀliênꢀkếtꢀcóꢀtrả 
tiềnꢀcủaꢀmìnhꢀxuấtꢀhiệnꢀtrênꢀtrangꢀkếtꢀquảꢀcủaꢀbấtꢀcứꢀtừꢀkhóaꢀtìm 
kiếmꢀnào.ꢀPhươngꢀphápꢀnàyꢀchỉꢀcóꢀtácꢀdụngꢀnếuꢀđườngꢀdẫnꢀquảng 
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cáoꢀxuấtꢀhiệnꢀtrongꢀtrangꢀkếtꢀquảꢀcủaꢀnhữngꢀtừꢀkhóaꢀtìmꢀkiếmꢀliên 
quanꢀítꢀnhiềuꢀđếnꢀsảnꢀphẩmꢀhayꢀdịchꢀvụꢀđượcꢀquảngꢀcáo.ꢀNghĩaꢀlàꢀkhi 
từꢀkhóaꢀtìmꢀkiếmꢀđượcꢀgõꢀvàoꢀchoꢀthấyꢀngườiꢀtìmꢀkiếmꢀđangꢀs=nꢀsàng 
mởꢀlòngꢀquanꢀtâmꢀđếnꢀsảnꢀphẩmꢀhayꢀdịchꢀvụꢀcủaꢀnhàꢀquảngꢀcáo. 

Nhưꢀvậy,ꢀđườngꢀdẫnꢀcóꢀtàiꢀtrợꢀsẽꢀđượcꢀkíchꢀhoạtꢀhiểnꢀthịꢀbằng 
nhữngꢀtừꢀhayꢀcụmꢀtừꢀgõꢀvàoꢀkhungꢀtìmꢀkiếm.ꢀQuảngꢀcáoꢀcóꢀtrảꢀtiền 
bằngꢀcôngꢀcụꢀtìmꢀkiếmꢀđượcꢀbánꢀchoꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀcơꢀsởꢀtừ 
khóaꢀtìmꢀkiếmꢀ(màꢀGoogleꢀgọiꢀlàꢀtừꢀquảngꢀcáoꢀ–ꢀadwords).ꢀCácꢀnhà 
quảngꢀcáoꢀđấuꢀgiáꢀvớiꢀnhauꢀđểꢀgiànhꢀmuaꢀquyềnꢀchoꢀđườngꢀdẫnꢀcủa 
mìnhꢀxuấtꢀhiệnꢀmỗiꢀkhiꢀmộtꢀtừꢀkhóaꢀnhấtꢀđịnhꢀnàoꢀđóꢀđượcꢀgõꢀvào 
khungꢀtìmꢀkiếm. 

Điểmꢀđángꢀnóiꢀlàꢀnhữngꢀtừꢀkhóaꢀchúngꢀtaꢀgõꢀvàoꢀcóꢀthểꢀtiếtꢀlộ 
điềuꢀgìꢀđóꢀvềꢀchúngꢀta.ꢀChúngꢀlàꢀnhữngꢀgợiꢀýꢀvềꢀsởꢀthíchꢀcủaꢀchúngꢀta, 
chúngꢀtaꢀquanꢀtâmꢀđiềuꢀgì,ꢀthíchꢀtiêuꢀtốnꢀthờiꢀgianꢀvàoꢀcáiꢀgì,ꢀcũng 
nhưꢀđangꢀtìmꢀmuaꢀmónꢀđồꢀnào.ꢀCũngꢀnhưꢀkiểuꢀbộꢀsưuꢀtậpꢀsáchꢀtrong 
tủꢀsáchꢀnhàꢀbạnꢀcóꢀthểꢀhéꢀlộꢀnhiềuꢀđiềuꢀvềꢀbạn,ꢀlượcꢀsửꢀcácꢀtừꢀkhóa 
tìmꢀkiếmꢀcũngꢀcóꢀthểꢀlàmꢀchuyệnꢀtươngꢀtự.ꢀViệcꢀchúngꢀtaꢀsửꢀdụngꢀcác 
côngꢀcụꢀtìmꢀkiếmꢀvớiꢀtầnꢀsuấtꢀđángꢀkểꢀdẫnꢀđếnꢀmộtꢀsảnꢀphẩmꢀphụꢀlà 
mộtꢀcơꢀsởꢀdữꢀliệuꢀngàyꢀmộtꢀtăngꢀvềꢀlượcꢀsửꢀtừngꢀlầnꢀtìmꢀkiếm. 

Trướcꢀđây,ꢀcôngꢀtácꢀnghiênꢀcứuꢀthịꢀtrườngꢀcủaꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáo 

vốnꢀtốnꢀrấtꢀnhiềuꢀcôngꢀsức,ꢀquaꢀcácꢀphươngꢀphápꢀnhưꢀthămꢀdò,ꢀhội 
thảoꢀvàꢀcácꢀbuổiꢀthảoꢀluậnꢀnhómꢀnhằmꢀgiúpꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀxácꢀđịnh 
đâuꢀlàꢀmụcꢀtiêuꢀtốtꢀnhấtꢀđểꢀhướngꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀvào.ꢀHoàn 
toànꢀđốiꢀlậpꢀvớiꢀđiềuꢀđó,ꢀlượcꢀsửꢀtìmꢀkiếmꢀquaꢀcácꢀcôngꢀcụꢀtrựcꢀtuyến 
làꢀmộtꢀnguồnꢀthôngꢀtinꢀthịꢀtrườngꢀtiềmꢀnăng,ꢀs=nꢀcó,ꢀcóꢀthểꢀcungꢀcấp 
thôngꢀtinꢀvề: 

aiꢀđangꢀdạoꢀquanhꢀthịꢀtrườngꢀtìmꢀkiếmꢀmộtꢀsảnꢀphẩmꢀnàoꢀđó; 
nhómꢀngườiꢀnàoꢀkhảꢀdĩꢀsẽꢀcóꢀphảnꢀứngꢀtíchꢀcựcꢀtrướcꢀmộtꢀthôngꢀđiệp/lời 
kêuꢀgọiꢀnàoꢀđó; 
ngườiꢀđangꢀdùngꢀmáyꢀtínhꢀđóꢀcóꢀthểꢀthuộcꢀvềꢀnhómꢀđốiꢀtượngꢀkhách 
hàngꢀnào* 

Tuyꢀnhiên,ꢀthôngꢀtinꢀđếnꢀtừꢀcácꢀcôngꢀcụꢀtìmꢀkiếmꢀchỉꢀlàꢀđiểmꢀb:t 
đầu.ꢀCònꢀnàoꢀlàꢀnhữngꢀtrangꢀwebꢀchúngꢀtaꢀthựcꢀsựꢀtruyꢀcậpꢀvàꢀchúng 
taꢀlàmꢀgìꢀtrongꢀtrangꢀwebꢀđó.ꢀNhữngꢀthôngꢀtinꢀđóꢀcóꢀthểꢀtiếtꢀlộꢀmối 
quanꢀtâmꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀvàꢀviệcꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀđápꢀlạiꢀnhữngꢀđiềuꢀgì. 
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Truyꢀcậpꢀvàoꢀtrangꢀ“eb 

Cóꢀnhiềuꢀtrangꢀwebꢀcóꢀthểꢀnhậnꢀraꢀchúngꢀtaꢀ(vớiꢀtưꢀcáchꢀlàꢀngười 
truyꢀcậpꢀtrởꢀlại)ꢀnếuꢀchúngꢀtaꢀquayꢀlạiꢀtruyꢀcậpꢀtrangꢀwebꢀđó.ꢀNóꢀlàm 
đượcꢀđiềuꢀđóꢀbằngꢀcáchꢀđặtꢀmộtꢀcookieꢀ(tậpꢀtinꢀnhậnꢀdạng)ꢀvàoꢀmáy 
tínhꢀchúngꢀtaꢀkhiꢀtruyꢀcậpꢀlầnꢀđầuꢀtiên.ꢀLượcꢀsửꢀtìmꢀkiếm,ꢀcộngꢀvới 
khảꢀnăngꢀnhậnꢀdạngꢀcủaꢀtrangꢀwebꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀquayꢀlạiꢀ(nhờꢀcookie) 
đãꢀmởꢀraꢀmộtꢀtiềmꢀnăngꢀkhổngꢀlồꢀchoꢀngànhꢀquảngꢀcáoꢀtrựcꢀtuyếnꢀđể 
nóꢀtiếpꢀcậnꢀchúngꢀtaꢀvớiꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmạngꢀthíchꢀhợpꢀhơn. 
Nếuꢀcácꢀtrangꢀwebꢀcóꢀthểꢀtậnꢀdụngꢀthôngꢀtinꢀtừꢀnhữngꢀlầnꢀtruyꢀcập 
trướcꢀvàꢀthôngꢀtinꢀtừꢀnhữngꢀlầnꢀtìmꢀkiếmꢀtrựcꢀtuyếnꢀtrước,ꢀnóꢀsẽꢀcó 
lợiꢀthếꢀrấtꢀnhiềuꢀtrongꢀviệcꢀ‘tấnꢀcông’ꢀchúngꢀtaꢀbằngꢀnhữngꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀmạngꢀmàꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀđápꢀlại. 

Quảngꢀcáoꢀmạngꢀ(cònꢀgọiꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀbanner) 

Quảngꢀcáoꢀmạngꢀđôiꢀkhiꢀđượcꢀgọiꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀbanner,ꢀnhưng 
thựcꢀtếꢀnóꢀcóꢀthểꢀxuấtꢀhiệnꢀbấtꢀcứꢀđâuꢀtrênꢀtrangꢀwebꢀ–ꢀkhôngꢀchỉꢀở 
phầnꢀbannerꢀđầuꢀtrang.ꢀTrongꢀquáꢀkhứ,ꢀkhiꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀtìm 
đếnꢀInternetꢀnhưꢀmộtꢀkênhꢀquảngꢀcáo,ꢀhọꢀthấyꢀviệcꢀsửꢀdụngꢀnhững 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀbannerꢀnàyꢀrấtꢀphiềnꢀphức.ꢀĐóꢀlàꢀvìꢀngườiꢀtiêuꢀdùng 
chúngꢀtaꢀthườngꢀphớtꢀlờꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀvàꢀhiếmꢀkhiꢀclick 
vàoꢀđểꢀtìmꢀhiểuꢀthêmꢀthôngꢀtin;ꢀởꢀthờiꢀđiểmꢀviếtꢀsáchꢀnày,ꢀconꢀsố 
trungꢀbìnhꢀlàꢀtrongꢀ500ꢀlầnꢀthấyꢀquảngꢀcáoꢀbannerꢀngườiꢀtaꢀchỉꢀclick 
chuộtꢀmộtꢀlần.ꢀTỉꢀlệꢀclickꢀ(click-throughꢀrate),ꢀtheoꢀđúngꢀthuậtꢀngữ,ꢀđã 
trênꢀđàꢀđiꢀxuốngꢀtrongꢀnhiềuꢀnăm. 

Nhữngꢀtiếnꢀbộꢀvềꢀcôngꢀnghệꢀđãꢀchoꢀphépꢀquảngꢀcáoꢀmạngꢀtrởꢀnên 
sốngꢀđộngꢀhơnꢀvàꢀđiềuꢀnàyꢀđãꢀmangꢀlạiꢀnhiềuꢀhiệuꢀquảꢀtíchꢀcực.ꢀKhả 
năngꢀchuyểnꢀđộngꢀgiúpꢀnângꢀcaoꢀkhảꢀnăngꢀthuꢀhútꢀsựꢀchúꢀýꢀcủaꢀquảng 
cáoꢀbannerꢀvàꢀđếnꢀmộtꢀmứcꢀđộꢀnàoꢀđó,ꢀgiúpꢀmangꢀlạiꢀtỉꢀlệꢀclickꢀcao 
hơn.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀđồngꢀthờiꢀnóꢀcũngꢀcóꢀthểꢀgâyꢀrốiꢀm:tꢀvàꢀphiềnꢀphức. 
Dữꢀliệuꢀghiꢀnhậnꢀhướngꢀnhìnꢀcủaꢀđôiꢀm:tꢀchoꢀthấyꢀchúngꢀtaꢀcốꢀkhông 
nhìnꢀtrựcꢀtiếpꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmạngꢀvàꢀchúngꢀtaꢀphảiꢀcốꢀtìnhꢀcố 
g:ngꢀkhôngꢀnhìn.ꢀCũngꢀchínhꢀnghiênꢀcứuꢀđóꢀchoꢀthấyꢀquảngꢀcáo 
mạngꢀgâyꢀtrởꢀngạiꢀchoꢀviệcꢀđọcꢀvàꢀlàmꢀchúngꢀtaꢀchậmꢀtìmꢀthấyꢀthông 
tinꢀtrênꢀtrangꢀweb.ꢀVìꢀvậy,ꢀcóꢀlẽꢀch;ngꢀngạcꢀnhiênꢀgìꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀhiếm 
khiꢀclickꢀquảngꢀcáoꢀmạngꢀvàꢀquanꢀđiểmꢀchúngꢀtaꢀvềꢀnóꢀthườngꢀdao 
độngꢀtừꢀdửngꢀdưngꢀchoꢀđếnꢀcựꢀtuyệt.ꢀRấtꢀnhiềuꢀngườiꢀtrongꢀsốꢀchúng 
taꢀtuyênꢀbốꢀrằngꢀrấtꢀhiếmꢀkhiꢀnàoꢀthấyꢀquảngꢀcáoꢀmạngꢀlàꢀphùꢀhợp. 
Tuyꢀnhiên,ꢀđiềuꢀnàyꢀsẽꢀthayꢀđổi,ꢀnhờꢀphươngꢀphápꢀtiếpꢀcậnꢀquảngꢀcáo 
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dựaꢀvàoꢀhànhꢀvi. 

Tiếpꢀcậnꢀquảngꢀcáoꢀdựaꢀvàoꢀhànhꢀvi 

BạnꢀcóꢀbaoꢀgiờꢀmuaꢀhàngꢀquaꢀtrangꢀAmazonꢀchưa?ꢀNếuꢀcó,ꢀ:tꢀh;n 
bạnꢀcũngꢀđểꢀýꢀkhiꢀbạnꢀtrởꢀlạiꢀAmazon.com,ꢀtrangꢀwebꢀnàyꢀsẽꢀgiới 
thiệuꢀmộtꢀdanhꢀsáchꢀnhữngꢀtựaꢀsáchꢀmàꢀbạnꢀcóꢀthểꢀmuốnꢀmua. 
Amazonꢀphỏngꢀđoánꢀýꢀthíchꢀcủaꢀbạnꢀtừꢀnhữngꢀlầnꢀmuaꢀhàngꢀtrướcꢀvà 
từꢀtấtꢀcảꢀnhữngꢀđầuꢀsáchꢀnàoꢀbạnꢀđãꢀtìmꢀkiếmꢀhayꢀtìmꢀhiểuꢀtrênꢀtrang 
Amazon.ꢀThựcꢀtiễnꢀcủaꢀphươngꢀphápꢀtiếpꢀcậnꢀquảngꢀcáoꢀdựaꢀvào 
hànhꢀviꢀchínhꢀlàꢀsựꢀmởꢀrộngꢀcủaꢀhệꢀthốngꢀnày. 

Ngàyꢀquaꢀngày,ꢀkhiꢀbạnꢀlướtꢀweb,ꢀtìmꢀkiếmꢀthôngꢀtin,ꢀhoặcꢀtruy 

cậpꢀcácꢀtrangꢀwebꢀkhácꢀnhau,ꢀrấtꢀcóꢀthểꢀcácꢀnhàꢀxuấtꢀbảnꢀtrựcꢀtuyến 
vàꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀkhácꢀcũngꢀđangꢀthuꢀthậpꢀthôngꢀtinꢀvềꢀhànhꢀvi 
củaꢀbạn.ꢀThôngꢀtinꢀdạngꢀnàyꢀcàngꢀngàyꢀcàngꢀđượcꢀtruyꢀxuấtꢀvàꢀ‘chia 
sẻ’ꢀnhiềuꢀhơnꢀ(quaꢀnhữngꢀtrungꢀgianꢀgọiꢀlàꢀmạngꢀlướiꢀquảngꢀcáo).ꢀNói 
mộtꢀcáchꢀchínhꢀxácꢀthìꢀhọꢀkhôngꢀghiꢀnhậnꢀhànhꢀviꢀcủaꢀcáꢀnhânꢀbạn, 
màꢀlàꢀhànhꢀviꢀcủaꢀmáyꢀtínhꢀcủaꢀbạn.ꢀPhươngꢀphápꢀtiếpꢀcậnꢀquảngꢀcáo 
dựaꢀvàoꢀhànhꢀviꢀphỏngꢀđoánꢀýꢀthíchꢀcủaꢀbạnꢀtừꢀhànhꢀviꢀcủaꢀmáyꢀtính 
bạnꢀkhiꢀkếtꢀnốiꢀinternet,ꢀvàꢀtừꢀnhữngꢀgìꢀbạnꢀ(hayꢀngườiꢀđangꢀsửꢀdụng 
máyꢀtínhꢀcủaꢀbạn)ꢀgõꢀvàoꢀcácꢀcôngꢀcụꢀtìmꢀkiếmꢀvàꢀcácꢀtrangꢀweb. 

Nhữngꢀtrangꢀwebꢀbạnꢀlướt,ꢀnhữngꢀtừꢀngữꢀbạnꢀtìmꢀkiếm,ꢀnhững 
bàiꢀbáoꢀbạnꢀđọc,ꢀvàꢀnhữngꢀmónꢀhàngꢀbạnꢀmua,ꢀtấtꢀcảꢀlàꢀdữꢀliệuꢀđược 
thuꢀthậpꢀvàꢀcóꢀthểꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀchoꢀmụcꢀđíchꢀnghiênꢀcứuꢀthịꢀtrường. 
CácꢀnềnꢀtảngꢀquảngꢀcáoꢀnhưꢀYahooꢀcóꢀthểꢀsửꢀdụngꢀdữꢀliệuꢀđóꢀđểꢀphân 
loạiꢀngườiꢀtruyꢀcậpꢀvàꢀnóiꢀvớiꢀnhàꢀquảngꢀcáo:ꢀ‘Cácꢀanhꢀmuốnꢀtìm 
ngườiꢀmuaꢀxeꢀhơi,ꢀbàꢀnộiꢀtrợꢀmẫuꢀmực,ꢀhayꢀngườiꢀgầnꢀđâyꢀmớiꢀmua 
hàngꢀtrongꢀbấtꢀkỳꢀngànhꢀhàngꢀnào?ꢀChúngꢀtôiꢀcóꢀhết’. 

Nhữngꢀthôngꢀtinꢀnhưꢀthếꢀkhôngꢀchỉꢀgiớiꢀhạnꢀtrongꢀphạmꢀviꢀmột 
trangꢀwebꢀ(nhưꢀtrườngꢀhợpꢀamazon.com)ꢀmàꢀcònꢀcóꢀthểꢀbaoꢀgồmꢀdữ 
liệuꢀdựaꢀtrênꢀnhữngꢀgìꢀbạnꢀtìmꢀkiếmꢀquaꢀnhiềuꢀtrangꢀwebꢀtìmꢀkiếm, 
nhữngꢀtrangꢀwebꢀbạnꢀthựcꢀsựꢀcóꢀtruyꢀcập,ꢀthậmꢀchíꢀnhữngꢀgìꢀbạnꢀđã 
muaꢀởꢀcácꢀtrangꢀwebꢀđó.ꢀTấtꢀcảꢀnhữngꢀthôngꢀtinꢀnàyꢀđượcꢀdùngꢀđể 
suyꢀraꢀýꢀthíchꢀcủaꢀbạn,ꢀgiúpꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀtùyꢀbiếnꢀviệcꢀđặt 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàoꢀtrướcꢀm:tꢀbạnꢀkhiꢀbạnꢀlướtꢀweb.ꢀTấtꢀcảꢀnhững 
điềuꢀnàyꢀxảyꢀraꢀởꢀ‘hậuꢀtrường’ꢀvàꢀhầuꢀnhưꢀngoàiꢀsựꢀnhậnꢀthứcꢀcủa 
bạn. 
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Cácꢀcôngꢀtyꢀbánꢀvịꢀtríꢀquảngꢀcáoꢀmạngꢀchoꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀphát 
triểnꢀmộtꢀtínhꢀnăngꢀđángꢀkểꢀlàꢀtíchꢀhợpꢀnhữngꢀdữꢀliệuꢀmàꢀchúngꢀta 
tiếtꢀlộꢀvềꢀbảnꢀthânꢀmìnhꢀvàoꢀnhữngꢀcôngꢀcụꢀtìmꢀkiếmꢀvàꢀnhiềuꢀtrang 
webꢀkhác.ꢀVớiꢀnhiềuꢀtrangꢀwebꢀ(nhưꢀTheꢀNewꢀYorkꢀTimesꢀ,ꢀThe 
Guardian,ꢀTheꢀWashingtonꢀPostꢀ,ꢀv.v..)ꢀkhiꢀbạnꢀtruyꢀcập,ꢀbạnꢀđược 
yêuꢀcầuꢀphảiꢀđăngꢀkýꢀ(hayꢀ‘đặtꢀmua’),ꢀtuyꢀviệcꢀnàyꢀthườngꢀlàꢀmiễnꢀphí, 
nhưngꢀnóꢀđòiꢀhỏiꢀbạnꢀnhậpꢀthôngꢀtinꢀnhưꢀtuổiꢀtác,ꢀgiớiꢀtínhꢀvàꢀmãꢀnơi 
lưuꢀtrú.ꢀNhữngꢀtrangꢀwebꢀtrênꢀcóꢀthểꢀsửꢀdụngꢀthôngꢀtinꢀđó,ꢀcùngꢀvới 
nhữngꢀdữꢀliệuꢀkháiꢀquátꢀhơnꢀthuꢀthậpꢀtừꢀhànhꢀviꢀlướtꢀwebꢀnóiꢀchung 
vàꢀhànhꢀviꢀtìmꢀkiếmꢀcủaꢀbạn,ꢀđểꢀtùyꢀbiếnꢀchínhꢀxácꢀhơnꢀnhữngꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀbạnꢀsẽꢀthấyꢀtrênꢀtrangꢀwebꢀđó. 

Trênꢀnhiềuꢀtrangꢀweb,ꢀch;ngꢀhạnꢀnhữngꢀmạngꢀxãꢀhộiꢀnhư 

Gacebook,ꢀBeboꢀhayꢀMySpace,ꢀnhiềuꢀngườiꢀnhậpꢀthôngꢀtinꢀcáꢀnhân 
vượtꢀxaꢀnhữngꢀthôngꢀtinꢀcơꢀbảnꢀvềꢀnhânꢀkhẩuꢀhọc.ꢀHọꢀcònꢀtrưngꢀra 
nhiềuꢀthôngꢀtinꢀkhácꢀnhưꢀmộtꢀphầnꢀcủaꢀtrangꢀcáꢀnhânꢀcủaꢀhọ,ꢀch;ng 
hạnꢀngôiꢀsaoꢀưaꢀthíchꢀnhất,ꢀbanꢀnhạcꢀưaꢀthíchꢀnhất,ꢀmónꢀănꢀthích 
nhất,ꢀquanꢀđiểmꢀchínhꢀtrị,ꢀquanꢀđiểmꢀtônꢀgiáo,ꢀtìnhꢀtrạngꢀtìnhꢀcảm, 
v.v..ꢀĐiềuꢀnàyꢀmởꢀraꢀcảꢀmộtꢀchânꢀtrờiꢀmớiꢀvềꢀkhảꢀnăngꢀtiếpꢀcậnꢀđể 
quảngꢀcáo,ꢀhướngꢀđếnꢀmọiꢀngườiꢀthôngꢀquaꢀýꢀthíchꢀvàꢀquanꢀđiểmꢀyêu 
ghétꢀcủaꢀhọ.ꢀTiếtꢀlộꢀnhữngꢀthôngꢀtinꢀnhưꢀthếꢀvềꢀmìnhꢀcàngꢀkhiến 
ngườiꢀtaꢀdễꢀdàngꢀtiênꢀđoánꢀđiềuꢀgìꢀsẽꢀhấpꢀdẫnꢀbạnꢀvàꢀquảngꢀcáoꢀnào 
sẽꢀđượcꢀbạnꢀphảnꢀứngꢀmộtꢀcáchꢀtíchꢀcựcꢀnhất. 

Cóꢀrấtꢀítꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀnhậnꢀbiếtꢀđượcꢀhọꢀđangꢀbịꢀtheoꢀdõi, 
phânꢀloạiꢀvàꢀtiếpꢀcậnꢀquảngꢀcáoꢀtheoꢀcáchꢀnày.ꢀCũngꢀnhưꢀphương 
phápꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtrí,ꢀđâyꢀlàꢀkháiꢀniệmꢀđangꢀnởꢀrộ,ꢀvớiꢀsự 
thiếuꢀv:ngꢀtươngꢀđốiꢀcủaꢀluậtꢀpháp.ꢀVàꢀsởꢀdĩꢀcóꢀsựꢀchậmꢀtrễꢀcủaꢀpháp 
luậtꢀlàꢀvìꢀởꢀmộtꢀgócꢀđộꢀnàoꢀđó,ꢀđâyꢀđượcꢀxemꢀlàꢀsựꢀmởꢀrộngꢀcủaꢀthực 
tiễnꢀtiếpꢀcậnꢀđểꢀquảngꢀcáoꢀnóiꢀchung,ꢀvốnꢀđãꢀđượcꢀchấpꢀnhậnꢀtrong 
nhiềuꢀnămꢀqua. 

Cácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀtrướcꢀgiờꢀvẫnꢀluônꢀhướngꢀchiếnꢀdịchꢀquảng 
cáoꢀcủaꢀhọꢀđếnꢀmộtꢀnhómꢀnhữngꢀkháchꢀhàngꢀnhấtꢀđịnh.ꢀHọꢀlàmꢀđiều 
đóꢀbằngꢀcáchꢀđặtꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀmìnhꢀtrongꢀmộtꢀsốꢀđầuꢀbáo,ꢀkênhꢀTV 
hayꢀchươngꢀtrìnhꢀradioꢀnhấtꢀđịnh,ꢀvốnꢀnổiꢀtiếngꢀtrongꢀviệcꢀthuꢀhút 
mộtꢀnhómꢀđốiꢀtượngꢀcụꢀthểꢀ(víꢀdụ:ꢀđànꢀôngꢀthanhꢀniênꢀtrongꢀđộꢀtuổi 
1 8-@5).ꢀHọꢀcũngꢀcóꢀthểꢀlàmꢀchínhꢀchuyệnꢀđóꢀtrênꢀmạng.ꢀVíꢀdụ,ꢀnếu 
bạnꢀthườngꢀtruyꢀcậpꢀcácꢀtrangꢀwebꢀthểꢀthaoꢀhayꢀxeꢀhơiꢀvàꢀthườngꢀđọc 
nhữngꢀbàiꢀbáoꢀvềꢀtìnhꢀtrạngꢀTráiꢀđấtꢀấmꢀdầnꢀtrênꢀtrangꢀwebꢀtinꢀtức,ꢀvà 
đãꢀmuaꢀvéꢀxemꢀnhiềuꢀchươngꢀtrìnhꢀnhạcꢀrockꢀdiễnꢀraꢀgầnꢀđây,ꢀrấtꢀcó 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 

191 

  

 
 

  

thểꢀbạnꢀlàꢀmộtꢀthanhꢀniênꢀtrongꢀđộꢀtuổiꢀtừꢀ18-35. 

Tuyꢀnhiên,ꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀcầnꢀphảiꢀhướngꢀchiếnꢀdịch 
quảngꢀcáoꢀmạngꢀcủaꢀmìnhꢀtheoꢀnhữngꢀđốiꢀtượngꢀchiaꢀtheoꢀnhânꢀkhẩu 
họcꢀnữa.ꢀViệcꢀgìꢀhọꢀphảiꢀlàmꢀthếꢀtrongꢀkhiꢀhọꢀcóꢀthểꢀtiếpꢀcậnꢀtrựcꢀtiếp 
nhữngꢀđốiꢀtượngꢀđangꢀdạoꢀthịꢀtrườngꢀtìmꢀsảnꢀphẩmꢀcủaꢀhọ.ꢀBạnꢀcó 
đangꢀdạoꢀquanhꢀthịꢀtrườngꢀtìmꢀmộtꢀchiếcꢀxeꢀhơiꢀsangꢀtrọng?ꢀNếuꢀgần 
đâyꢀbạnꢀcóꢀtìmꢀkiếmꢀnhữngꢀbàiꢀbáoꢀsoꢀsánhꢀđộꢀanꢀtoànꢀgiữaꢀLexusꢀvà 
Mercedes,ꢀcũngꢀnhưꢀghéꢀthămꢀnhiềuꢀtrangꢀwebꢀsoꢀsánhꢀxeꢀhơi,ꢀvà 
trangꢀwebꢀcủaꢀmộtꢀhayꢀnhiềuꢀcửaꢀhàngꢀbánꢀxeꢀhơiꢀdanhꢀtiếng,ꢀrấtꢀcó 
thểꢀbạnꢀs:pꢀmuaꢀmộtꢀchiếcꢀxeꢀsangꢀtrọng.ꢀVìꢀthế,ꢀlầnꢀtớiꢀkhiꢀbạnꢀlướt 
web,ꢀđừngꢀngạcꢀnhiênꢀkhiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀxuấtꢀhiệnꢀtrênꢀtrangꢀweb 
bạnꢀđangꢀlướtꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀxeꢀhơiꢀsangꢀtrọng. 
Điềuꢀnàyꢀkhôngꢀhoànꢀtoànꢀkhácꢀvớiꢀnhữngꢀgìꢀxảyꢀraꢀtrongꢀquáꢀkhứꢀ- 
trừꢀmộtꢀđiểmꢀkhácꢀbiệtꢀquanꢀtrọng:ꢀlượngꢀthôngꢀtinꢀvềꢀbạnꢀđượcꢀthu 
thậpꢀkhiꢀbạnꢀkhôngꢀhềꢀnhậnꢀbiết. 

Nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmạngꢀđặtꢀtrướcꢀm:tꢀbạnꢀcóꢀthểꢀđượcꢀ‘đo 
đặt’ꢀtốcꢀhành,ꢀsaoꢀchoꢀphùꢀhợpꢀvớiꢀnhữngꢀthôngꢀtinꢀcụꢀthểꢀvềꢀbạn. 
Côngꢀnghệꢀđểꢀlàmꢀđượcꢀchuyệnꢀđóꢀhếtꢀsứcꢀphứcꢀtạp.ꢀCh;ngꢀhạn,ꢀnếu 
gầnꢀđâyꢀbạnꢀcóꢀtìmꢀkiếmꢀthôngꢀtinꢀvềꢀmáyꢀphaꢀcàꢀphêꢀvàꢀbạnꢀđangꢀđọc 
tinꢀtứcꢀngàyꢀhômꢀnayꢀtrênꢀtrangꢀwebꢀưaꢀthích,ꢀcóꢀlẽꢀbạnꢀsẽꢀkhôngꢀngạc 
nhiênꢀnếuꢀthấyꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀmộtꢀcửaꢀhàngꢀbánꢀlẻꢀ(víꢀdụ:ꢀTarget)ꢀcho 
máyꢀphaꢀcàꢀphê.ꢀNhưngꢀbạnꢀcóꢀthểꢀsẽꢀbấtꢀngờꢀkhiꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀliệtꢀkê 
tấtꢀcảꢀnhữngꢀdòngꢀmáyꢀphaꢀcàꢀphêꢀhiệnꢀcóꢀcủaꢀcửaꢀhàngꢀTargetꢀg6n 
nhàꢀbạnꢀnhấtꢀvàꢀcảꢀviệcꢀdòngꢀmáyꢀnàoꢀđangꢀcóꢀgiáꢀđặcꢀbiệtꢀtuầnꢀnày. 

Hoặcꢀgiảꢀsửꢀbạnꢀđãꢀtừngꢀghéꢀtrangꢀwebꢀsoꢀsánhꢀcácꢀmẫuꢀxeꢀhơiꢀvà 
tìmꢀhiểuꢀvềꢀđộꢀanꢀtoànꢀcủaꢀcácꢀmẫuꢀxe,ꢀđừngꢀngạcꢀnhiênꢀnếuꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀbạnꢀgặpꢀphảiꢀkhiꢀđangꢀđọcꢀtinꢀtứcꢀmớiꢀtrongꢀngàyꢀkhông 
chỉꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀxeꢀhơi,ꢀmàꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀLexusꢀ–ꢀmàꢀkhôngꢀchỉ 
bấtꢀkỳꢀmẫuꢀxeꢀLexusꢀnào,ꢀmàꢀlàꢀnhữngꢀmẫuꢀxeꢀLexusꢀcóꢀđộꢀanꢀtoàn 
cao.ꢀĐâyꢀchínhꢀlàꢀđiểmꢀmàꢀphươngꢀphápꢀtiếpꢀcậnꢀquảngꢀcáoꢀdựaꢀvào 
hànhꢀviꢀđãꢀ‘chỉꢀđiểm’ꢀlàꢀýꢀthíchꢀcủaꢀbạn. 

Tiếpꢀcậnꢀkiểuꢀnàyꢀthìꢀcònꢀgìꢀcóꢀthểꢀchínhꢀxácꢀhơnꢀnữa?ꢀVềꢀlý 
thuyếtꢀthìꢀkhôngꢀcóꢀgiớiꢀhạnꢀthựcꢀsự.ꢀTrongꢀsựꢀthiếuꢀv:ngꢀcủaꢀluậtꢀlệ, 
chúngꢀtaꢀđangꢀtrênꢀconꢀđườngꢀtiếpꢀcậnꢀngàyꢀcàngꢀchínhꢀxácꢀhơn. 

Ứngꢀdụngꢀmởꢀrộng 
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Ápꢀdụngꢀsựꢀchínhꢀxácꢀcaoꢀđộꢀtrongꢀtruyềnꢀthôngꢀthếꢀnàyꢀch:c 
ch:nꢀđượcꢀtậnꢀdụngꢀchoꢀnhữngꢀchiếnꢀdịchꢀvậnꢀđộngꢀchínhꢀtrị.ꢀTừꢀrất 
lâu,ꢀnhữngꢀnhàꢀquảnꢀlýꢀchínhꢀtrịꢀđãꢀhọcꢀcáchꢀđịnhꢀhướngꢀchiếnꢀdịch 
quảngꢀcáoꢀcủaꢀmìnhꢀvàoꢀnhữngꢀ‘chiếcꢀghếꢀđangꢀlungꢀlay’ꢀhayꢀtại 
nhữngꢀchínhꢀtrườngꢀvùngꢀmiềnꢀchính.ꢀVậyꢀlà,ꢀviệcꢀ‘đoꢀđặtꢀthiếtꢀkế’ 
nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđịaꢀphương,ꢀvớiꢀthôngꢀđiệpꢀmangꢀtínhꢀđịa 
phương,ꢀchạyꢀtrênꢀcácꢀkênhꢀtruyềnꢀthôngꢀđịaꢀphươngꢀ(báo,ꢀTV,ꢀradio) 
thìꢀch;ngꢀcóꢀgìꢀmới.ꢀQuảꢀvậy,ꢀngàyꢀnay,ꢀtrongꢀnhữngꢀkhuꢀvựcꢀbuồng 
bỏꢀphiếuꢀchính,ꢀngườiꢀdânꢀcóꢀthểꢀbịꢀ‘tấnꢀcông’ꢀbởiꢀnhữngꢀláꢀthưꢀquảng 
cáoꢀtrựcꢀtiếpꢀhayꢀquảngꢀcáoꢀquaꢀtruyềnꢀhìnhꢀcáp,ꢀtiếpꢀcậnꢀcửꢀtriꢀtrong 
khôngꢀgianꢀnhỏꢀh>pꢀđó,ꢀvớiꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀhoànꢀtoànꢀphùꢀhợpꢀbối 
cảnhꢀ(víꢀdụ:ꢀkếꢀhoạchꢀchuyểnꢀhướngꢀđườngꢀxáꢀhayꢀkếꢀhoạchꢀgây 
nhiềuꢀtranhꢀcãiꢀlàꢀxâyꢀnhàꢀcaoꢀtầngꢀtrongꢀkhuꢀvựcꢀđó). 

Giờꢀđây,ꢀphươngꢀphápꢀtiếpꢀcậnꢀquảngꢀcáoꢀdựaꢀvàoꢀhànhꢀviꢀcóꢀthể 
đẩyꢀmứcꢀđộꢀchínhꢀxácꢀcủaꢀthôngꢀđiệpꢀlênꢀmộtꢀtầmꢀcaoꢀhơnꢀnữa.ꢀNó 
choꢀphépꢀnhàꢀquảnꢀlýꢀchínhꢀtrịꢀcóꢀthểꢀtiếpꢀcậnꢀcửꢀtriꢀkhôngꢀchỉꢀtheo 
khuꢀvực,ꢀmàꢀcònꢀtheoꢀsởꢀthích,ꢀmốiꢀquanꢀtâmꢀvềꢀnhữngꢀvấnꢀđềꢀnhất 
địnhꢀ(víꢀdụ:ꢀsựꢀđóiꢀngh?o,ꢀpháꢀthaiꢀhayꢀbìnhꢀđ;ngꢀgiới).ꢀTheoꢀlờiꢀgiải 
thíchꢀcủaꢀtổngꢀgiámꢀđốcꢀmarketingꢀcủaꢀmộtꢀcôngꢀtyꢀcungꢀcấpꢀdịchꢀvụ 
nàyꢀlà:ꢀ‘Ngàyꢀnay,ꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀxácꢀđịnhꢀnhữngꢀngườiꢀquanꢀtâm 
nhấtꢀhoặcꢀbịꢀthôiꢀthúcꢀnhấtꢀbởiꢀmộtꢀvấnꢀđềꢀcụꢀthể,ꢀdựaꢀvàoꢀnhững 
trangꢀwebꢀhọꢀđãꢀtruyꢀcập,ꢀnhữngꢀtừꢀngữꢀhọꢀđãꢀtìmꢀkiếm,ꢀnhữngꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀvàꢀnhữngꢀlờiꢀchàoꢀhàngꢀhọꢀphảnꢀứngꢀtốt,ꢀvàꢀnhữngꢀcộng 
đồngꢀchungꢀsởꢀthíchꢀmàꢀhọꢀthamꢀgia…ꢀThếꢀgiớiꢀmạngꢀchoꢀtaꢀmộtꢀhệ 
dữꢀliệuꢀphongꢀphúꢀhơnꢀrấtꢀnhiều,ꢀbaoꢀgồmꢀnhữngꢀtrangꢀwebꢀhọꢀđã 
ghé,ꢀnhữngꢀđơnꢀkiếnꢀnghị,ꢀbảngꢀthămꢀdò,ꢀhoặcꢀbấtꢀkỳꢀnhữngꢀấnꢀphẩm 
nàoꢀ–ꢀvàꢀcảꢀnhữngꢀbàiꢀbáoꢀcụꢀthểꢀhọꢀđãꢀđọcꢀtrongꢀấnꢀphẩmꢀđó’. 

Trongꢀsựꢀthiếuꢀv:ngꢀcủaꢀluậtꢀpháp,ꢀđâyꢀlàꢀmộtꢀconꢀdốcꢀtrơnꢀtrượt 
khác.ꢀTheoꢀdõi,ꢀphânꢀloạiꢀvàꢀtiếpꢀcậnꢀnhằmꢀđạtꢀđượcꢀsựꢀchínhꢀxác 
trongꢀthôngꢀđiệpꢀsẽꢀkhôngꢀdừngꢀởꢀhìnhꢀthứcꢀquảngꢀcáoꢀmạng.ꢀNếu 
mọiꢀngườiꢀcóꢀthểꢀbịꢀtiếpꢀcậnꢀthôngꢀquaꢀmáyꢀtínhꢀcủaꢀmình,ꢀsẽꢀch;ng 
cóꢀlýꢀdoꢀgìꢀhọꢀkhôngꢀbịꢀtiếpꢀcậnꢀthôngꢀquaꢀtruyềnꢀhìnhꢀcápꢀ(trừꢀchiꢀphí 
sảnꢀxuấtꢀvàꢀtruyềnꢀtảiꢀcaoꢀhơn).ꢀNhữngꢀnhàꢀcungꢀcấpꢀdịchꢀvụꢀtruyền 
hìnhꢀcápꢀnhưꢀTimeꢀFarnerꢀđãꢀrụcꢀrịchꢀbướcꢀvàoꢀlĩnhꢀvựcꢀcôngꢀnghệ 
nàyꢀbằngꢀcáchꢀthuꢀmuaꢀnhữngꢀcôngꢀtyꢀsởꢀhữuꢀcôngꢀnghệꢀvềꢀphương 
phápꢀtiếpꢀcậnꢀquảngꢀcáoꢀdựaꢀvàoꢀhànhꢀvi. 

Tómꢀtắt 
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Điꢀcùngꢀvớiꢀmỗiꢀbướcꢀtiếnꢀcôngꢀnghệꢀlàꢀmộtꢀtháchꢀthứcꢀđặtꢀraꢀcho 
quảnꢀlý,ꢀvàꢀphươngꢀphápꢀtiếpꢀcậnꢀquảngꢀcáoꢀdựaꢀvàoꢀhànhꢀviꢀkhông 
phảiꢀlàꢀngoạiꢀlệ.ꢀLàꢀngườiꢀtiêuꢀdùng,ꢀchúngꢀtaꢀngàyꢀcàngꢀrơiꢀvàoꢀtầm 
ng:m,ꢀkhiꢀmạngꢀinternetꢀvàꢀquảngꢀcáoꢀmạngꢀngàyꢀcàngꢀchiếmꢀvaiꢀtrò 
quanꢀtrọngꢀhơnꢀtrongꢀcuộcꢀsốngꢀhằngꢀngày.ꢀCácꢀnhàꢀchứcꢀtráchꢀsẽ 
phảnꢀứngꢀnhưꢀthếꢀnào? 

Vàꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀphảnꢀứngꢀnhưꢀthếꢀnào?ꢀSuyꢀcho 
cùng,ꢀphươngꢀphápꢀtiếnꢀcậnꢀquảngꢀcáoꢀdựaꢀvàoꢀhànhꢀviꢀvừaꢀlàꢀhiện 
tượngꢀtíchꢀcựcꢀvừaꢀlàꢀtiêuꢀcực,ꢀtùyꢀcáchꢀbạnꢀnhìnꢀnhận.ꢀTíchꢀcựcꢀởꢀchỗ 
nhữngꢀvịꢀtríꢀquảngꢀcáoꢀsẽꢀcóꢀtoànꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀchúngꢀta 
muốnꢀxem.ꢀNhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀsẽꢀngàyꢀcàngꢀnóiꢀvềꢀnhữngꢀsản 
phẩm,ꢀthươngꢀhiệu,ꢀthôngꢀđiệpꢀvàꢀnhữngꢀthứꢀmàꢀchúngꢀtaꢀquanꢀtâm. 
Nhữngꢀthứꢀchúngꢀtaꢀítꢀquanꢀtâmꢀsẽꢀítꢀđi,ꢀkhôngꢀlàmꢀrốiꢀtrangꢀweb 
chúngꢀtaꢀxem. 

Mặtꢀcònꢀlạiꢀlàꢀnỗiꢀcámꢀdỗꢀtăngꢀcaoꢀthôiꢀthúcꢀchúngꢀtaꢀtiêuꢀtiềnꢀvào 
nhữngꢀmónꢀhàngꢀchàoꢀmờiꢀđó.ꢀVàꢀnhiềuꢀngườiꢀsẽꢀrấtꢀloꢀl:ngꢀvềꢀvấnꢀđề 
sựꢀriêngꢀtưꢀ–ꢀsựꢀthuꢀthậpꢀthôngꢀtinꢀdiễnꢀraꢀmàꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀhềꢀhay 
biết.ꢀSựꢀriêngꢀtưꢀcóꢀthểꢀlàꢀmộtꢀvấnꢀđềꢀhếtꢀsứcꢀnhạyꢀcảm,ꢀvàꢀvấnꢀđềꢀđó 
khôngꢀđâuꢀnhạyꢀcảmꢀbằngꢀởꢀMỹ.ꢀNướcꢀMỹꢀvàꢀcảꢀthếꢀgiớiꢀđangꢀvậtꢀlộn 
vớiꢀchínhꢀsáchꢀliênꢀquanꢀđếnꢀmạngꢀinternetꢀvàꢀphươngꢀphápꢀtiếpꢀcận 
quảngꢀcáoꢀdựaꢀvàoꢀhànhꢀvi. 

Vìꢀquảngꢀcáoꢀtrongꢀkhôngꢀgianꢀảoꢀmangꢀsứcꢀhútꢀngàyꢀmộtꢀgia 
tăng,ꢀnênꢀchúngꢀtaꢀbuộcꢀphảiꢀ‘mởꢀtoꢀm:tꢀtheoꢀdõi’,ꢀkhôngꢀvìꢀlýꢀdoꢀnày 
thìꢀcũngꢀvìꢀlýꢀdoꢀkhác. 
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1 2ꢀꢀ 
NHỮNGꢀHẠNꢀCHẾꢀTRONGꢀ 

QUẢNGꢀCÁO 

Quaꢀcácꢀchươngꢀtrước,ꢀchúngꢀtaꢀh;nꢀđãꢀthấyꢀtínhꢀhiệuꢀquảꢀcủa 
quảngꢀcáoꢀtruyềnꢀthốngꢀđãꢀđượcꢀthổiꢀphồngꢀquáꢀmức.ꢀĐồngꢀthời, 
nhữngꢀhìnhꢀthứcꢀquảngꢀcáoꢀmớiꢀsauꢀnày,ꢀđặcꢀbiệtꢀlàꢀhìnhꢀthứcꢀtrảꢀtiền 
đưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtrí,ꢀnhữngꢀđoạnꢀphimꢀquảngꢀcáoꢀdàiꢀvàꢀhình 
thứcꢀquảngꢀcáoꢀmạngꢀ(ápꢀdụngꢀphươngꢀthứcꢀtiếpꢀcậnꢀquảngꢀcáoꢀdựa 
vàoꢀhànhꢀvi)ꢀcũngꢀphátꢀtriểnꢀvềꢀsứcꢀảnhꢀhưởngꢀlẫnꢀthuyếtꢀphục.ꢀTính 
hiệuꢀquảꢀđượcꢀcườngꢀđiệuꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀtruyềnꢀthốngꢀđượcꢀdựaꢀtrên 
nhữngꢀkháiꢀniệmꢀtưởngꢀchừngꢀlàꢀcơꢀchếꢀvữngꢀvàngꢀvềꢀtâmꢀlýꢀhọc:ꢀsự 
ghiꢀnhậnꢀthôngꢀtinꢀngoàiꢀnhậnꢀthức,ꢀbiếnꢀthươngꢀhiệuꢀthànhꢀbiểu 
tượng,ꢀkhiếnꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀnhìnꢀnhậnꢀthươngꢀhiệuꢀtheoꢀmộtꢀgóc 
độꢀkhác,ꢀsứcꢀảnhꢀhưởngꢀcủaꢀsựꢀphụcꢀtùngꢀđaꢀsốꢀvàꢀviệcꢀsửꢀdụng 
thươngꢀhiệuꢀđểꢀthểꢀhiệnꢀcáꢀtính.ꢀThếꢀthìꢀtạiꢀsaoꢀquảngꢀcáoꢀtruyền 
thốngꢀlạiꢀkhôngꢀmangꢀsứcꢀmạnhꢀđángꢀsợꢀnhưꢀnhiềuꢀngườiꢀvẫnꢀeꢀngại? 

Chươngꢀnàyꢀsẽꢀtìmꢀhiểuꢀnhữngꢀnhânꢀtốꢀcóꢀthểꢀchếꢀngựꢀmãnhꢀliệt 
hoặcꢀthậmꢀchíꢀvôꢀhiệuꢀhóaꢀsứcꢀmạnhꢀảnhꢀhưởngꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀcủa 
từngꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀriêngꢀlẻ.ꢀTrongꢀchươngꢀnày,ꢀcácꢀbạnꢀsẽꢀthấyꢀnhà 
quảngꢀcáoꢀsẽꢀphảiꢀvấtꢀvảꢀthếꢀnàoꢀđểꢀkhiếnꢀcácꢀcơꢀchếꢀtâmꢀlýꢀhọcꢀphát 
huyꢀtácꢀdụng,ꢀcũngꢀnhưꢀchuyệnꢀhầuꢀnhưꢀkhôngꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀnàoꢀcó 
thểꢀcanꢀthiệpꢀquáꢀtayꢀđểꢀthaoꢀtúngꢀđạiꢀchúng.ꢀTươngꢀtựꢀnhưꢀviệcꢀhệ 
thốngꢀchínhꢀtrịꢀthườngꢀphảiꢀcóꢀnhữngꢀkhâuꢀkiểmꢀtraꢀvàꢀđốiꢀtrọngꢀđể 
kiềmꢀhãmꢀquyềnꢀhànhꢀtoꢀlớnꢀcủaꢀchínhꢀphủꢀhiệnꢀhành,ꢀthìꢀmôi 
trườngꢀcạnhꢀtranhꢀmàꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀhoạtꢀđộngꢀcũngꢀcóꢀnhữngꢀ‘kiểm 
traꢀvàꢀđốiꢀtrọng’ꢀcốꢀhữu.ꢀThêmꢀvàoꢀđó,ꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀchúngꢀtaꢀsử 
dụngꢀcáchꢀHtẩyꢀchay”ꢀ–ꢀđâyꢀlàꢀcôngꢀcụꢀchếꢀngựꢀquyềnꢀlựcꢀhiệuꢀquả 
nhất.ꢀKhiꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀhayꢀsảnꢀphẩmꢀkhôngꢀtốtꢀnhưꢀlờiꢀhứa, 
khôngꢀthỏaꢀmãnꢀnhữngꢀkỳꢀvọngꢀmàꢀquảngꢀcáoꢀtạoꢀra,ꢀchúngꢀtaꢀchỉ 
việcꢀ‘bỏꢀđi’.ꢀNhưꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀthấyꢀsauꢀđây,ꢀsứcꢀmạnhꢀcủaꢀquảngꢀcáo 
truyềnꢀthốngꢀcũngꢀbịꢀbóꢀbuộcꢀcảꢀvìꢀnhữngꢀhạnꢀchếꢀthựcꢀtế,ꢀlẫnꢀcácꢀhạn 
chếꢀtuyệtꢀđối. 
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Quảngꢀcáoꢀcủaꢀđốiꢀthủꢀcạnhꢀtranh 

Mộtꢀtrongꢀnhữngꢀhạnꢀchếꢀquanꢀtrọngꢀnhấtꢀđốiꢀvớiꢀsứcꢀảnhꢀhưởng 
củaꢀbấtꢀkỳꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀnàoꢀlàꢀhoạtꢀđộngꢀcủaꢀcácꢀđốiꢀthủꢀcạnhꢀtranh. 
Chiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀđốiꢀthủꢀthườngꢀngănꢀtrởꢀđángꢀkểꢀnỗꢀlựcꢀcủa 
từngꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀđộcꢀlập.ꢀNếuꢀMcDonald’sꢀlàꢀthươngꢀhiệuꢀduyꢀnhất 
quảngꢀcáoꢀtrongꢀngànhꢀnhàꢀhàngꢀthứcꢀănꢀnhanhꢀthìꢀch:cꢀch:nꢀsức 
mạnhꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀcảꢀthịꢀphầnꢀcủaꢀnóꢀsẽꢀlớnꢀhơnꢀnhiều. 

Tươngꢀứngꢀvớiꢀmỗiꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀsẽꢀcóꢀítꢀnhấtꢀmột,ꢀvàꢀthườngꢀlà 
nhiềuꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀtrongꢀcùngꢀmộtꢀngànhꢀhàng.ꢀĐiềuꢀnàyꢀsẽꢀdẫn 
đếnꢀsựꢀhỗnꢀđộnꢀvàꢀnhiềuꢀ‘tạpꢀâm’ꢀquảngꢀcáo.ꢀ‘Tạpꢀâm’ꢀtừꢀnhữngꢀlời 
tuyênꢀbốꢀcủaꢀđốiꢀthủꢀthườngꢀvôꢀhiệuꢀhóaꢀhayꢀítꢀnhấtꢀlàꢀlàmꢀloãngꢀhiệu 
quảꢀcủaꢀbấtꢀcứꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀđơnꢀlẻꢀnào.ꢀĐiềuꢀđóꢀcũngꢀkhiến 
nhàꢀquảngꢀcáoꢀphảiꢀđầuꢀtưꢀnhiềuꢀkinhꢀphíꢀhơnꢀđểꢀđạtꢀđượcꢀđộꢀnổiꢀbật 
vàꢀtầnꢀsuấtꢀmongꢀmuốn,ꢀgiữaꢀmộtꢀrừngꢀ‘tạpꢀâm’ꢀcủaꢀđốiꢀthủ.ꢀBảnꢀthân 
điềuꢀnàyꢀđãꢀlàꢀmộtꢀhạnꢀchế. 

Ch;ngꢀhạn,ꢀởꢀnhiềuꢀthịꢀtrường,ꢀcuộcꢀchiếnꢀquảngꢀcáoꢀgiữaꢀcác 
thươngꢀhiệuꢀviễnꢀthôngꢀđãꢀdiễnꢀraꢀkhốcꢀliệtꢀquaꢀnhiềuꢀthậpꢀkỷ.ꢀDꢀMỹ 
vàꢀcácꢀthịꢀtrườngꢀlớnꢀkhác,ꢀbạnꢀch;ngꢀcầnꢀphảiꢀđổiꢀsốꢀthuêꢀbaoꢀkhiꢀđổi 
nhàꢀcungꢀcấpꢀnữa.ꢀTheoꢀđó,ꢀnếuꢀmộtꢀcôngꢀtyꢀnhưꢀAT&Tꢀtăngꢀngân 
sáchꢀquảngꢀcáoꢀthìꢀnhữngꢀcôngꢀtyꢀkhácꢀnhưꢀVerizonꢀcũngꢀsẽꢀtăng 
tươngꢀứngꢀngânꢀsáchꢀđểꢀbảoꢀvệꢀlượngꢀkháchꢀhàngꢀmìnhꢀđangꢀcó.ꢀDo 
vậy,ꢀdùꢀAT&Tꢀcóꢀmộtꢀngânꢀsáchꢀkhổngꢀlồꢀvàꢀthườngꢀđứngꢀtrongꢀtop 
1 0ꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀlớnꢀnhất,ꢀVerizonꢀcũngꢀkhôngꢀkhácꢀgì.ꢀMộtꢀphần 
lớnꢀcủaꢀkhoảnꢀchiꢀtiêuꢀđóꢀlàꢀđểꢀđơnꢀthuầnꢀvôꢀhiệuꢀhóaꢀhayꢀtốiꢀthiểu 
hóaꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀđốiꢀthủ.ꢀĐiềuꢀtươngꢀtựꢀcũngꢀxảyꢀđếnꢀvới 
GeneralꢀMotors,ꢀcạnhꢀtranhꢀvớiꢀGord.ꢀVàꢀdùꢀcảꢀhaiꢀđềuꢀchiꢀrấtꢀmạnh 
choꢀquảngꢀcáo,ꢀkhôngꢀthươngꢀhiệuꢀnàoꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀviệcꢀngăn 
cảnꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀNhậtꢀmởꢀđườngꢀdàiꢀhạnꢀtiếnꢀvàoꢀthịꢀtrườngꢀvà 
giànhꢀthịꢀphầnꢀcủaꢀhọ.ꢀDùꢀngânꢀsáchꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀGMꢀlàꢀrấtꢀlớn, 
nhưngꢀtổngꢀngânꢀsáchꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀcácꢀnhàꢀsảnꢀxuấtꢀôꢀtôꢀNhật 
thườngꢀlớnꢀhơn. 

Tiền:ꢀHạnꢀchếꢀvềꢀngânꢀsách 

Trongꢀmôiꢀtrườngꢀcạnhꢀtranh,ꢀcầnꢀđầuꢀtưꢀmộtꢀkhoảnꢀtiềnꢀkhổng 
lồ,ꢀđôiꢀkhiꢀquaꢀmộtꢀkhoảngꢀthờiꢀgianꢀdài,ꢀđểꢀphátꢀhuyꢀhiệuꢀquảꢀcủa 
nhữngꢀcơꢀchếꢀnhư:ꢀsựꢀghiꢀnhậnꢀthôngꢀtinꢀngoàiꢀnhậnꢀthức,ꢀbiến 
thươngꢀhiệuꢀthànhꢀnhữngꢀbiểuꢀtượng,ꢀkhiếnꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀnhìn 
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nhậnꢀthươngꢀhiệuꢀtheoꢀmộtꢀgócꢀđộꢀkhác,ꢀsứcꢀảnhꢀhưởngꢀcủaꢀsựꢀphục 
tùngꢀđaꢀsốꢀvàꢀviệcꢀsửꢀdụngꢀthươngꢀhiệuꢀđểꢀthểꢀhiệnꢀcáꢀtính.ꢀNgayꢀcả 
nhữngꢀcôngꢀtyꢀquyꢀmôꢀnhấtꢀcũngꢀkhôngꢀđủꢀtiềmꢀlựcꢀtàiꢀchínhꢀđểꢀchi 
choꢀnhữngꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀcầnꢀthiếtꢀnhằmꢀ‘thaoꢀtúng’ꢀchúngꢀta 
trênꢀquyꢀmôꢀrộng,ꢀnhưꢀnhữngꢀkẻꢀthùꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀvẫnꢀeꢀngại.ꢀĐiều 
nàyꢀlạiꢀcàngꢀđúngꢀkhiꢀthươngꢀhiệuꢀkhôngꢀmangꢀlạiꢀlợiꢀíchꢀđộcꢀđáoꢀhay 
khôngꢀcóꢀkhácꢀbiệtꢀsoꢀvớiꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀkhác,ꢀvàꢀphảiꢀcậyꢀvào 
quảngꢀcáoꢀđểꢀtạoꢀraꢀsựꢀkhácꢀbiệt. 

Ngayꢀcảꢀnhữngꢀsảnꢀphẩmꢀthựcꢀsựꢀmangꢀlạiꢀlợiꢀíchꢀhơnꢀh;nꢀđối 
thủꢀthìꢀcũngꢀcầnꢀs=nꢀsàngꢀđầuꢀtưꢀrấtꢀnhiềuꢀđểꢀchuyểnꢀtảiꢀđượcꢀthông 
điệpꢀlợiꢀíchꢀvượtꢀtrộiꢀđóꢀđếnꢀngườiꢀtiêuꢀdùng. 

CảꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀnổiꢀtrộiꢀnhưꢀCocaꢀColaꢀcũngꢀhiếmꢀkhiꢀnào 
chiếmꢀđaꢀsốꢀtrongꢀtổngꢀchiꢀtiêuꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀcảꢀngànhꢀhàng.ꢀVíꢀdụꢀở 
nhữngꢀthịꢀtrườngꢀnhưꢀMỹ,ꢀAnhꢀvàꢀÚc,ꢀCocaꢀColaꢀthườngꢀchiếmꢀítꢀhơn 
mộtꢀphầnꢀbaꢀtổngꢀchiꢀtiêuꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀcảꢀngànhꢀnướcꢀngọt.ꢀTỉꢀlệꢀđó 
sẽꢀcàngꢀnhỏꢀđiꢀnếuꢀchúngꢀtaꢀxétꢀcảꢀnhữngꢀloạiꢀnướcꢀgiảiꢀkhátꢀkhác, 
vốnꢀkhôngꢀđượcꢀcoiꢀlàꢀđốiꢀthủꢀcạnhꢀtranhꢀtrựcꢀtiếpꢀcủaꢀCocaꢀCola,ꢀnhư 
nướcꢀuốngꢀđóngꢀchai,ꢀnướcꢀtráiꢀcây,ꢀsữa,ꢀtràꢀvàꢀcàꢀphê.ꢀTómꢀlại,ꢀcả 
nhữngꢀthươngꢀhiệuꢀkhổngꢀlồꢀcũngꢀhiếmꢀkhiꢀchiếmꢀtrọnꢀmôiꢀtrường 
quảngꢀcáo. 

Tạoꢀraꢀnhuꢀcầu 

Nhữngꢀngườiꢀ‘chốngꢀquảngꢀcáo’ꢀthườngꢀcảmꢀthấyꢀnhàꢀquảngꢀcáo 
tạoꢀraꢀnhuꢀcầuꢀvàꢀxúiꢀgiụcꢀchúngꢀtaꢀmuaꢀnhữngꢀthứꢀmìnhꢀkhôngꢀthực 
sựꢀcầnꢀhayꢀmuốn.ꢀCơꢀchếꢀtâmꢀlýꢀhọcꢀtrongꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀđượcꢀsử 
dụngꢀđếnꢀmứcꢀđộꢀnàoꢀđểꢀtạoꢀraꢀnhuꢀcầuꢀhayꢀxúiꢀgiụcꢀchúngꢀtaꢀnhư 
thế?ꢀTrướcꢀkhiꢀbạnꢀtrảꢀlời,ꢀcóꢀ9ꢀcâuꢀhỏiꢀliênꢀquanꢀbạnꢀcầnꢀtrảꢀlời 
trước.ꢀChúngꢀtaꢀthựcꢀsựꢀcầnꢀnhữngꢀgì?ꢀVàꢀvaiꢀtròꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀtrong 
việcꢀkhiếnꢀchúngꢀtaꢀchúꢀýꢀđếnꢀnhữngꢀsảnꢀphẩmꢀmới? 

Quảngꢀcáoꢀmangꢀthôngꢀtinꢀvềꢀsảnꢀphẩmꢀmới.ꢀNhìnꢀchungꢀnóꢀcũng 

hiệuꢀquả,ꢀítꢀnhấtꢀlàꢀgiúpꢀchúngꢀtaꢀnhậnꢀthứcꢀđượcꢀlàꢀcóꢀsảnꢀphẩmꢀmới 
vàꢀthươngꢀhiệuꢀmới.ꢀĐâyꢀlàꢀmộtꢀvaiꢀtròꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀmàꢀngườiꢀta 
thườngꢀítꢀphảnꢀđốiꢀ–ꢀtrừꢀkhiꢀsảnꢀphẩmꢀmớiꢀtầmꢀthường,ꢀkhôngꢀđáng 
kể.ꢀHầuꢀhếtꢀmọiꢀngườiꢀđềuꢀcoiꢀđâyꢀlàꢀmộtꢀvaiꢀtròꢀtíchꢀcực,ꢀmangꢀthông 
tinꢀvềꢀnhữngꢀsựꢀkiệnꢀmới.ꢀDꢀgócꢀđộꢀnày,ꢀquảngꢀcáoꢀcũngꢀnhưꢀtinꢀtức, 
đượcꢀngườiꢀtaꢀtrânꢀtrọngꢀvìꢀmangꢀtínhꢀthôngꢀtin. 
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Nhữngꢀngườiꢀ‘chốngꢀquảngꢀcáo’ꢀthườngꢀkhôngꢀtậpꢀtrungꢀvàoꢀvai 
tròꢀthôngꢀtinꢀmàꢀchúꢀtrọngꢀvaiꢀtròꢀthuyếtꢀphụcꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀ–ꢀkhả 
năngꢀthuyếtꢀphụcꢀchúngꢀtaꢀmuaꢀnhữngꢀthứꢀmìnhꢀkhôngꢀcần.ꢀTrong 
nhữngꢀchươngꢀtrước,ꢀtôiꢀđãꢀphủꢀnhậnꢀtínhꢀthuyếtꢀphụcꢀvàꢀđiꢀđếnꢀkết 
luậnꢀlàꢀtrongꢀtấtꢀcảꢀnhữngꢀcơꢀchếꢀtâmꢀlýꢀđằngꢀsauꢀhầuꢀhếtꢀcácꢀchiến 
dịchꢀquảngꢀcáo,ꢀtínhꢀthuyếtꢀphụcꢀcóꢀthểꢀđượcꢀcoiꢀlàꢀítꢀliênꢀquanꢀnhất. 
Nếuꢀnóꢀthựcꢀsựꢀhữuꢀquan,ꢀthìꢀsốꢀliệuꢀthốngꢀkêꢀlạiꢀcựcꢀkỳꢀthiếuꢀchính 
xác.ꢀSốꢀliệuꢀướcꢀtínhꢀcóꢀthểꢀchênhꢀnhauꢀđôiꢀchút,ꢀnhưngꢀmọiꢀngười 
đềuꢀthốngꢀnhấtꢀởꢀmộtꢀđiểmꢀ–ꢀtốiꢀthiểuꢀ40%ꢀcủaꢀtấtꢀcảꢀnhữngꢀchiến 
dịchꢀtungꢀsảnꢀphẩmꢀmớiꢀđềuꢀđiꢀđếnꢀthấtꢀbại,ꢀthậmꢀchíꢀcóꢀsốꢀliệuꢀghi 
nhậnꢀtỉꢀlệꢀthấtꢀbạiꢀlênꢀđếnꢀ80-90%.ꢀNhữngꢀgìꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀnhà 
tiếpꢀthịꢀmuốnꢀbánꢀđềuꢀchịuꢀảnhꢀhưởngꢀbởiꢀnhữngꢀgìꢀngườiꢀtiêuꢀdùng 
chúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀhiểu,ꢀliênꢀhệ,ꢀvàꢀsauꢀcùngꢀlàꢀmuốnꢀhayꢀcần…ꢀvàꢀngược 
lại. 

Quảngꢀcáoꢀkhôngꢀtạoꢀraꢀnhữngꢀsảnꢀphẩmꢀnày.ꢀĐiềuꢀquảngꢀcáo 
làmꢀlàꢀgiúpꢀđẩyꢀnhanhꢀviệcꢀkhuếchꢀtánꢀcủaꢀsảnꢀphẩmꢀđóꢀvàoꢀthị 
trườngꢀđạiꢀchúng.ꢀSảnꢀphẩmꢀcàngꢀmớiꢀvàꢀcàngꢀíchꢀlợiꢀthìꢀquảngꢀcáo 
choꢀsảnꢀphẩmꢀđóꢀcàngꢀmangꢀtínhꢀthôngꢀtinꢀcao.ꢀChúngꢀtaꢀcóꢀsựꢀlựa 
chọn:ꢀMìnhꢀthíchꢀhayꢀkhôngꢀthíchꢀlợiꢀíchꢀmớiꢀnày?ꢀMìnhꢀcóꢀđủꢀtiền 
muaꢀnóꢀkhông?ꢀMìnhꢀcóꢀs=nꢀsàngꢀtrảꢀmứcꢀgiáꢀđóꢀkhông? 

Ngàyꢀnay,ꢀmỗiꢀhộꢀgiaꢀđìnhꢀđềuꢀcầnꢀmộtꢀtủꢀlạnh,ꢀmộtꢀmáyꢀgiặtꢀvà 

mộtꢀchiếcꢀTV.ꢀNgayꢀcảꢀmộtꢀnhàꢀphêꢀbìnhꢀquảngꢀcáoꢀkh:tꢀkheꢀnhất 
cũngꢀthế.ꢀThếꢀchúngꢀtaꢀthựcꢀsựꢀcầnꢀthêmꢀnhữngꢀthứꢀgì?ꢀMáyꢀsưởi, 
máyꢀlạnh,ꢀlòꢀviꢀba,ꢀmáyꢀrửaꢀchén,ꢀđầuꢀđĩaꢀDVD?ꢀNhữngꢀthứꢀnàyꢀkhông 
cònꢀđượcꢀcoiꢀlàꢀđồꢀxaꢀxỉꢀnữa.ꢀMáyꢀảnhꢀkỹꢀthuậtꢀsốꢀvàꢀđiệnꢀthoạiꢀdi 
độngꢀcũngꢀđãꢀtrởꢀthànhꢀthiếtꢀbịꢀphổꢀbiếnꢀtoànꢀcầu.ꢀKếtꢀnốiꢀinternet 
khôngꢀdâyꢀbăngꢀthôngꢀrộngꢀcũngꢀtrởꢀnênꢀthôngꢀdụng.ꢀVàꢀhầuꢀhếtꢀcác 
giaꢀđìnhꢀtrongꢀthếꢀgiớiꢀphátꢀtriểnꢀđềuꢀcóꢀmáyꢀviꢀtínhꢀtrongꢀkhiꢀhai 
mươiꢀlămꢀnămꢀtrước,ꢀhầuꢀnhưꢀkhôngꢀgiaꢀđìnhꢀnàoꢀcó.ꢀDanhꢀsáchꢀnày 
cóꢀthểꢀkéoꢀdàiꢀmãi.ꢀNhữngꢀphátꢀkiếnꢀvàꢀxaꢀxỉꢀphẩmꢀcủaꢀquáꢀkhứꢀtrở 
thànhꢀnhuꢀyếuꢀphẩmꢀtrongꢀhiệnꢀtại.ꢀChúngꢀtaꢀcóꢀcầnꢀnhữngꢀthứꢀnày 
không?ꢀAiꢀnóiꢀkhôngꢀthìꢀcũngꢀđúng.ꢀKhôngꢀcóꢀnó,ꢀchúngꢀtaꢀvẫnꢀsống. 
Nhưngꢀchúngꢀtaꢀcóꢀmuốnꢀthếꢀkhông? 

Đâyꢀlàꢀnhữngꢀnhuꢀcầuꢀdoꢀquenꢀmàꢀcó,ꢀkhôngꢀphảiꢀnhuꢀcầuꢀsinh 
họcꢀnhưꢀđói,ꢀkhátꢀvàꢀtìnhꢀdục.ꢀNóꢀcóꢀphảiꢀtạoꢀraꢀbởiꢀquảngꢀcáo? 
Không.ꢀNóꢀđượcꢀtạoꢀraꢀbởiꢀcácꢀnhàꢀphátꢀminh.ꢀVaiꢀtròꢀcơꢀbảnꢀcủa 
quảngꢀcáoꢀlàꢀtạoꢀraꢀsựꢀnhậnꢀthứcꢀtrongꢀcôngꢀchúngꢀvềꢀcácꢀphátꢀminh 
đó.ꢀNhưngꢀrõꢀràng,ꢀnếuꢀkhôngꢀnhờꢀquảngꢀcáo,ꢀnhữngꢀtiếnꢀbộꢀnàyꢀ(từ 
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máyꢀviꢀtínhꢀđếnꢀcácꢀloạiꢀthứcꢀănꢀítꢀchấtꢀbéoꢀvàꢀcácꢀthiếtꢀbịꢀtiếtꢀkiệm 
năngꢀlượng)ꢀsẽꢀkhuếchꢀtánꢀvàoꢀdânꢀsốꢀquốcꢀgiaꢀởꢀmộtꢀtốcꢀđộꢀchậm 
hơnꢀnhiều. 

Làmꢀthếꢀnàoꢀquảngꢀcáoꢀthúcꢀđẩyꢀthịꢀtrườngꢀđạiꢀchúng 

Ngayꢀcảꢀkhiꢀkhôngꢀtínhꢀđếnꢀtínhꢀthuyếtꢀphụcꢀthìꢀbảnꢀthânꢀviệc 
quảngꢀbáꢀthôngꢀtinꢀvềꢀsựꢀtồnꢀtạiꢀcủaꢀmộtꢀsảnꢀphẩmꢀmớiꢀ(víꢀdụ:ꢀmáy 
ảnhꢀkỹꢀthuậtꢀsố,ꢀthiếtꢀbịꢀngheꢀnhạcꢀMP@,ꢀbộꢀđịnhꢀvịꢀtoànꢀcầuꢀGPS, 
radioꢀvệꢀtinh)ꢀcũngꢀđãꢀlàmꢀtăngꢀnhuꢀcầuꢀvềꢀsảnꢀphẩmꢀđó;ꢀbởiꢀvì,ꢀchỉ 
xétꢀriêngꢀvềꢀsốꢀliệuꢀthốngꢀkêꢀthìꢀtrongꢀchúngꢀtaꢀluônꢀcóꢀngườiꢀthích 
muaꢀnhữngꢀsảnꢀphẩmꢀphátꢀkiến.ꢀViệcꢀmuaꢀhàngꢀnàyꢀdẫnꢀđếnꢀviệcꢀtăng 
quyꢀmôꢀsảnꢀxuấtꢀcủaꢀsảnꢀphẩmꢀmớiꢀđó,ꢀvàꢀkéoꢀtheoꢀviệcꢀgiảmꢀgiá 
thànhꢀtrênꢀmỗiꢀsảnꢀphẩm.ꢀĐiềuꢀnàyꢀtạoꢀraꢀlợiꢀthếꢀkinhꢀtếꢀtheoꢀquyꢀmô 
sảnꢀxuất,ꢀkếtꢀquảꢀlàꢀkhiꢀraꢀthịꢀtrường,ꢀgiáꢀbánꢀsảnꢀphẩmꢀmớiꢀsẽꢀđược 
giảmꢀxuống.ꢀKhiꢀsảnꢀphẩmꢀđượcꢀquảngꢀcáoꢀvớiꢀgiáꢀthấpꢀhơn,ꢀnhững 
ngườiꢀtrướcꢀđâyꢀkhôngꢀcóꢀýꢀđịnhꢀmuaꢀsảnꢀphẩmꢀvìꢀquáꢀđ:tꢀđỏꢀsẽꢀsuy 
nghĩꢀlại.ꢀSảnꢀphẩmꢀđãꢀtrởꢀvềꢀtrongꢀtầmꢀchiꢀtiêuꢀcủaꢀnhữngꢀngườiꢀmà 
theoꢀlẽꢀthườngꢀsẽꢀkhôngꢀđủꢀtiềnꢀmua.ꢀViệcꢀnàyꢀsẽꢀgiúpꢀdoanhꢀsốꢀcàng 
tăng,ꢀquyꢀmôꢀsảnꢀxuấtꢀcũngꢀcàngꢀtăng,ꢀvàꢀgiáꢀbánꢀsẽꢀcàngꢀgiảm,ꢀsản 
phẩmꢀsẽꢀcàngꢀphủꢀrộngꢀvàꢀcàngꢀvừaꢀtúiꢀtiềnꢀđốiꢀvớiꢀnhiềuꢀngườiꢀhơn. 
Máyꢀtínhꢀđiệnꢀtử,ꢀđồngꢀhồꢀđiệnꢀtử,ꢀđiệnꢀthoạiꢀdiꢀđộngꢀvàꢀmáyꢀviꢀtính 
cáꢀnhânꢀlàꢀnhữngꢀđiểnꢀhìnhꢀtrongꢀquáꢀkhứ.ꢀIpod,ꢀbộꢀđịnhꢀvịꢀtoànꢀcầu 
GPSꢀvàꢀmáyꢀquayꢀkỹꢀthuậtꢀsốꢀlàꢀnhữngꢀvíꢀdụꢀgầnꢀđâyꢀhơn. 

Toànꢀbộꢀtácꢀđộngꢀđóꢀcóꢀtínhꢀxoayꢀvòng.ꢀQuảngꢀcáo,ꢀtrướcꢀlàꢀvềꢀsản 
phẩm,ꢀsauꢀlàꢀvềꢀmứcꢀgiáꢀphảiꢀchăng,ꢀđãꢀthúcꢀđẩyꢀsựꢀphổꢀcậpꢀcủaꢀphát 
kiếnꢀmớiꢀvàoꢀthịꢀtrườngꢀđạiꢀchúng.ꢀNếuꢀkhôngꢀnhờꢀquảngꢀcáo,ꢀquá 
trìnhꢀnàyꢀcóꢀlẽꢀcũngꢀsẽꢀxảyꢀra,ꢀnhưngꢀởꢀmộtꢀtốcꢀđộꢀchậmꢀhơnꢀrất 
nhiều,ꢀvàꢀcóꢀlẽꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀvẫnꢀsửꢀdụngꢀmáyꢀgiặtꢀv:tꢀnướcꢀbằngꢀtrục 
lănꢀvàꢀmáyꢀđánhꢀchữꢀthủꢀcông;ꢀvàꢀbiếtꢀđâuꢀchỉꢀcóꢀcácꢀdoanhꢀnghiệp 
mớiꢀđủꢀtiềnꢀsửꢀdụngꢀmáyꢀviꢀtính. 

Nhữngꢀaiꢀphảnꢀđốiꢀđiềuꢀnàyꢀthườngꢀhayꢀluyếnꢀtiếcꢀnhữngꢀđiều 

giảnꢀdịꢀcủaꢀquáꢀkhứ.ꢀHoàiꢀcổꢀlàꢀsựꢀcốꢀg:ngꢀtạoꢀraꢀmộtꢀquáꢀkhứꢀđượcꢀlý 
tưởngꢀhóaꢀtrongꢀthờiꢀhiệnꢀtại.ꢀNóꢀthườngꢀcheꢀđậyꢀnhữngꢀkhíaꢀcạnh 
khôngꢀmấyꢀdễꢀchịuꢀcủaꢀquáꢀkhứ,ꢀvàꢀchỉꢀtậpꢀtrungꢀvàoꢀnhữngꢀkhíaꢀcạnh 
tíchꢀcực.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀviệcꢀchúngꢀtaꢀđangꢀởꢀtrongꢀthờiꢀhiệnꢀtạiꢀthìꢀkhông 
aiꢀcóꢀthểꢀbànꢀcãi.ꢀChỉꢀcóꢀnhữngꢀkẻꢀlãngꢀmạnꢀđếnꢀnghệchꢀngờꢀmới 
tranhꢀluậnꢀrằngꢀngườiꢀnguyênꢀthủyꢀđãꢀhạnhꢀphúcꢀhơnꢀkhiꢀcònꢀănꢀlông 
ởꢀlỗ.ꢀAiꢀlạiꢀmuốnꢀtrởꢀvềꢀthờiꢀrửaꢀchénꢀbằngꢀtayꢀvàꢀhâmꢀnóngꢀthứcꢀăn 
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bằngꢀcáchꢀđặtꢀlênꢀnócꢀlòꢀnướng,ꢀthayꢀvìꢀbằngꢀlòꢀviꢀba?ꢀTấtꢀnhiên,ꢀkhi 
tínhꢀbềnꢀvữngꢀtrởꢀthànhꢀvấnꢀđềꢀnổiꢀcộmꢀthìꢀviệcꢀkiềmꢀnénꢀmứcꢀđộ 
phátꢀtriểnꢀcủaꢀtiêuꢀdùngꢀlàꢀđiềuꢀkhôngꢀtránhꢀkhỏi.ꢀTuyꢀnhiênꢀchỉꢀcó 
nhữngꢀngườiꢀbảoꢀthủꢀhoàiꢀcổꢀnhấtꢀmớiꢀbiệnꢀbácꢀrằngꢀôngꢀbàꢀtaꢀđã 
hạnhꢀphúcꢀhơnꢀkhiꢀrửaꢀchénꢀtrongꢀchậuꢀđunꢀnóngꢀbằngꢀdầu,ꢀsoꢀvới 
chúngꢀtaꢀcùngꢀmáyꢀrửaꢀchénꢀhiệnꢀđại,ꢀtủꢀlạnh,ꢀlòꢀviꢀba,ꢀđiệnꢀthoạiꢀvà 
nhữngꢀtiệnꢀnghiꢀkhác. 

Quảngꢀcáoꢀchoꢀthươngꢀhiệuꢀhayꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀsản 
phẩm? 

Phầnꢀlớnꢀcácꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀthườngꢀhướngꢀđếnꢀkhuyến 
khíchꢀchúngꢀtaꢀmuaꢀthươngꢀhiệuꢀnàyꢀmàꢀkhôngꢀmuaꢀthươngꢀhiệu 
khác,ꢀthayꢀvìꢀkhuyếnꢀkhíchꢀchúngꢀtaꢀmuaꢀsảnꢀphẩmꢀmới.ꢀNhững 
chươngꢀtrướcꢀtậpꢀtrungꢀvàoꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀquảngꢀcáoꢀtrongꢀnhững 
ngànhꢀhàngꢀđòiꢀhỏiꢀítꢀsuyꢀnghĩ,ꢀtheoꢀđóꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀảnhꢀhưởng 
đếnꢀcánꢀcânꢀcânꢀnh:cꢀgiữaꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀkhiꢀcácꢀyếuꢀtốꢀkhácꢀtương 
đồng,ꢀhoặcꢀviệcꢀthươngꢀhiệuꢀnàoꢀđángꢀđượcꢀcânꢀnh:c.ꢀChỉꢀcóꢀnhững 
thươngꢀhiệuꢀdẫnꢀđầuꢀhiếmꢀhoiꢀnhưꢀsúpꢀCampbell’sꢀhoặcꢀMicrosoCt 
mớiꢀđủꢀmạnhꢀđểꢀcóꢀthểꢀquảngꢀcáoꢀthúcꢀđẩyꢀsựꢀtăngꢀtrưởngꢀtoàn 
ngànhꢀhàng.ꢀDoꢀvậy,ꢀchỉꢀcóꢀmộtꢀtỉꢀlệꢀrấtꢀnhỏꢀcácꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáo 
hướngꢀtrựcꢀtiếpꢀvàoꢀảnhꢀhưởngꢀsuyꢀnghĩꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀcóꢀnênꢀmua 
mộtꢀsảnꢀphẩmꢀhayꢀkhông,ꢀthayꢀvìꢀsuyꢀnghĩꢀnênꢀmuaꢀsảnꢀphẩmꢀcủa 
thươngꢀhiệuꢀnào.ꢀ(Trườngꢀhợpꢀngoạiꢀlệꢀchủꢀyếuꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀcác 
nhuꢀyếuꢀphẩmꢀ–ꢀsữa,ꢀthịtꢀheo,ꢀthịtꢀbò,ꢀnhoꢀkhô,ꢀxoài,ꢀphôꢀmai,ꢀgạo, 
bơ,ꢀchuối,ꢀv.v..ꢀ–ꢀvàꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀcácꢀloạiꢀthuốcꢀkêꢀtoaꢀhướngꢀtrực 
tiếpꢀđếnꢀngườiꢀtiêuꢀdùng,ꢀnhằmꢀkêuꢀgọiꢀchúngꢀtaꢀđếnꢀbácꢀsĩꢀvàꢀtưꢀvấn 
cáchꢀđiềuꢀtrịꢀchứngꢀrốiꢀloạnꢀcươngꢀdươngꢀhayꢀchứngꢀmấtꢀngủ,ꢀv.v..). 

Đạiꢀđaꢀsốꢀcácꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀthươngꢀhiệuꢀchúngꢀtaꢀtiếpꢀxúc 
thườngꢀkhôngꢀmangꢀtínhꢀthuyếtꢀphụcꢀmuaꢀhàngꢀtrựcꢀtiếp.ꢀNếuꢀcác 
chiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀthươngꢀhiệuꢀthựcꢀsựꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀnhuꢀcầuꢀcủa 
chúngꢀtaꢀvềꢀmộtꢀngànhꢀhàngꢀthìꢀtácꢀđộngꢀnàyꢀgầnꢀvớiꢀtácꢀđộngꢀphụ 
hơnꢀlàꢀtrọngꢀtâmꢀbanꢀđầuꢀcủaꢀchiếnꢀdịchꢀđó.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀđiềuꢀnày 
khôngꢀcóꢀnghĩaꢀlàꢀtácꢀđộngꢀđóꢀkhôngꢀquanꢀtrọng.ꢀRõꢀràngꢀcóꢀđủꢀngười 
tinꢀnóꢀquanꢀtrọng,ꢀđếnꢀmứcꢀcấmꢀh;nꢀquảngꢀcáoꢀthuốcꢀláꢀvàꢀđềꢀra 
nhữngꢀgiớiꢀhạnꢀchoꢀquảngꢀcáoꢀrượuꢀbia.ꢀVàꢀcóꢀnhiềuꢀngườiꢀchoꢀrằng 
quảngꢀcáoꢀcácꢀloạiꢀthuốcꢀkêꢀtoaꢀhướngꢀtrựcꢀtiếpꢀđếnꢀngườiꢀtiêuꢀdùng 
cũngꢀcầnꢀđượcꢀhạnꢀchế. 

Cóꢀrấtꢀítꢀnhữngꢀnghiênꢀcứuꢀvềꢀkhảꢀnăngꢀtạoꢀnhuꢀcầuꢀchoꢀcảꢀngành 
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hàngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀthươngꢀhiệu.ꢀBằngꢀchứngꢀhùngꢀhồnꢀnhấtꢀnằmꢀở 
nướcꢀMỹ,ꢀnơiꢀthịꢀtrườngꢀdượcꢀphẩmꢀtăngꢀtrưởngꢀvượtꢀbậcꢀnhờꢀsự 
hợpꢀphápꢀhóaꢀquảngꢀcáoꢀcácꢀloạiꢀthuốcꢀkêꢀtoaꢀhướngꢀtrựcꢀtiếpꢀđến 
ngườiꢀtiêuꢀdùng.ꢀMặtꢀkhác,ꢀnhữngꢀđiềuꢀtraꢀbaoꢀquátꢀvềꢀvaiꢀtròꢀcủa 
quảngꢀcáoꢀthươngꢀhiệuꢀtrongꢀviệcꢀgiaꢀtăngꢀtỉꢀlệꢀbéoꢀphì,ꢀchứngꢀnghiện 
rượuꢀvàꢀcácꢀvấnꢀđềꢀtươngꢀtựꢀlạiꢀvẫnꢀchỉꢀmangꢀlạiꢀkếtꢀquảꢀlửngꢀlơꢀthiếu 
thuyếtꢀphục.ꢀSuyꢀđoánꢀcủaꢀtôiꢀlàꢀnghiênꢀcứuꢀđóꢀrồiꢀsẽꢀminhꢀchứng 
rằngꢀtácꢀđộngꢀphụꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀthươngꢀhiệuꢀlàꢀđángꢀkể,ꢀvàꢀsẽꢀcho 
thấyꢀcơꢀchếꢀtácꢀđộngꢀđóꢀchủꢀyếuꢀdựaꢀtrênꢀtácꢀđộngꢀthiếtꢀlậpꢀdanh 
sách,ꢀbằngꢀcáchꢀxâyꢀdựngꢀhìnhꢀảnhꢀngànhꢀhàngꢀlàꢀnổiꢀtiếngꢀvàꢀđược 
xãꢀhộiꢀchấpꢀnhậnꢀ–ꢀtuyꢀnhiên,ꢀsuyꢀđoánꢀnàyꢀchỉꢀthànhꢀhiệnꢀthựcꢀnếu 
chúngꢀtaꢀcóꢀđủꢀnhiềuꢀcácꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀđủꢀcácꢀthương 
hiệu,ꢀvàꢀđượcꢀchạyꢀtrongꢀthờiꢀgianꢀđủꢀnhiều. 

Dùꢀđiềuꢀnàyꢀcóꢀthậtꢀđiꢀnữaꢀthìꢀnóꢀcũngꢀẩnꢀchứaꢀnhiềuꢀhạnꢀchếꢀvề 
khảꢀnăngꢀcủaꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀtrongꢀviệcꢀgạꢀbánꢀbấtꢀcứꢀthứꢀgìꢀchoꢀchúng 
ta.ꢀTrừꢀkhiꢀsảnꢀphẩmꢀmớiꢀđạtꢀđượcꢀsựꢀchấpꢀthuậnꢀtươngꢀđốiꢀtrong 
thờiꢀgianꢀng:n,ꢀnóꢀcóꢀthểꢀbịꢀngưngꢀsảnꢀxuấtꢀtrướcꢀkhiꢀhiệuꢀứngꢀthiết 
lậpꢀdanhꢀsáchꢀcóꢀthờiꢀgianꢀphátꢀhuyꢀtácꢀđộng.ꢀCácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀcó 
mứcꢀgiớiꢀhạnꢀvềꢀthờiꢀgianꢀhọꢀcóꢀthểꢀvàꢀs=nꢀsàngꢀduyꢀtrìꢀquảngꢀcáoꢀmột 
sảnꢀphẩmꢀbánꢀkhôngꢀđủꢀtốtꢀđểꢀtrangꢀtrảiꢀchiꢀphíꢀsảnꢀxuất,ꢀchỉꢀvớiꢀhy 
vọngꢀlàꢀsảnꢀphẩmꢀnàyꢀsauꢀcùngꢀsẽꢀ‘cấtꢀcánh’.ꢀĐâyꢀlàꢀnguyênꢀdoꢀngười 
taꢀtiếnꢀhànhꢀnghiênꢀcứuꢀthịꢀtrường,ꢀđểꢀxácꢀđịnhꢀtrướcꢀnhữngꢀsản 
phẩmꢀmàꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀsẽꢀmuốnꢀsởꢀhữu,ꢀhayꢀtốiꢀthiểuꢀlàꢀsảnꢀphẩm 
màꢀcóꢀkhảꢀnăngꢀđượcꢀchấpꢀnhận,ꢀthayꢀvìꢀbịꢀtừꢀchối. 

Quaꢀviệcꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀguꢀthẩmꢀmỹ,ꢀxuꢀhướngꢀvàꢀsựꢀchấpꢀthuận 
xãꢀhội,ꢀcácꢀphươngꢀtiệnꢀtruyềnꢀthôngꢀđạiꢀchúngꢀvốnꢀdĩꢀquyềnꢀlựcꢀhơn 
quảngꢀcáoꢀrấtꢀnhiều.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀsựꢀlênꢀngôiꢀcủaꢀhìnhꢀthứcꢀđưaꢀsản 
phẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtrí,ꢀnhưꢀchúngꢀtaꢀđãꢀthấyꢀởꢀChươngꢀ6,ꢀđãꢀchoꢀphépꢀnhà 
quảngꢀcáoꢀkhảꢀnăngꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀnộiꢀdungꢀchươngꢀtrình,ꢀdoꢀđó,ꢀxóa 
nhòaꢀranhꢀgiớiꢀgiữaꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀtruyềnꢀthôngꢀđạiꢀchúng.ꢀTrongꢀbối 
cảnhꢀthiếuꢀquyꢀđịnhꢀluậtꢀphápꢀthìꢀkhôngꢀcònꢀnghiꢀngờꢀgìꢀnữa,ꢀhình 
thứcꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtríꢀsẽꢀgiúpꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀtăngꢀsứcꢀảnh 
hưởngꢀđếnꢀchúngꢀtaꢀsoꢀvớiꢀtrướcꢀđây. 

Sựꢀcưỡngꢀlạiꢀtrướcꢀthayꢀđổi 

Cònꢀmộtꢀhạnꢀchếꢀnữaꢀvềꢀkhảꢀnăngꢀtạoꢀraꢀảnhꢀhưởngꢀvôꢀbiênꢀlên 
côngꢀchúngꢀcủaꢀquảngꢀcáo.ꢀHạnꢀchếꢀnàyꢀlàꢀsựꢀcưỡngꢀlạiꢀtrướcꢀnhững 
thayꢀđổiꢀvàꢀcáchꢀthứcꢀhoạtꢀđộngꢀtựꢀnhiênꢀcủaꢀtâmꢀtríꢀconꢀngười.ꢀTâm 
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tríꢀchúngꢀtaꢀdườngꢀnhưꢀcóꢀmộtꢀnhuꢀcầuꢀcốꢀhữuꢀrấtꢀmạnhꢀmẽꢀvềꢀsự 
nhấtꢀquánꢀcủaꢀnhậnꢀthức.ꢀChúngꢀtaꢀcóꢀxuꢀhướngꢀchốiꢀbỏꢀnhữngꢀgì 
khôngꢀthốngꢀnhấtꢀvớiꢀđiềuꢀmìnhꢀbiếtꢀhayꢀđiềuꢀmìnhꢀdựꢀđoán.ꢀĐểꢀđạt 
đượcꢀthànhꢀcông,ꢀmộtꢀphátꢀkiếnꢀthườngꢀphảiꢀtìmꢀmộtꢀlốiꢀvàoꢀcóꢀítꢀ‘sự 
chốngꢀcự’ꢀnhất. 

Víꢀdụ,ꢀnhiềuꢀnămꢀtrờiꢀsauꢀkhiꢀnóꢀđượcꢀphátꢀminh,ꢀngườiꢀtaꢀvẫnꢀtừ 
chốiꢀcàꢀphêꢀhòaꢀtan,ꢀvốnꢀđượcꢀquảngꢀcáoꢀdựaꢀtrênꢀtínhꢀtiệnꢀdụng. 
Nghiênꢀcứuꢀchoꢀthấy,ꢀnhữngꢀngườiꢀphụꢀtráchꢀmuaꢀthứcꢀănꢀchoꢀgia 
đìnhꢀ(chủꢀyếuꢀlàꢀphụꢀnữ,ꢀtrongꢀthậpꢀniênꢀ1950)ꢀcoiꢀlợiꢀíchꢀtiệnꢀdụngꢀlà 
thểꢀhiệnꢀcủaꢀsựꢀyếuꢀkémꢀcủaꢀhọ.ꢀMuaꢀcàꢀphêꢀhòaꢀtanꢀ(thayꢀvìꢀcàꢀphê 
hạt)ꢀđượcꢀcoiꢀlàꢀdấuꢀhiệuꢀcủaꢀ‘mộtꢀngườiꢀnộiꢀtrợꢀbiếngꢀnhác,ꢀkhông 
quanꢀtâmꢀđếnꢀgiaꢀđình’.ꢀHãyꢀnhớ,ꢀđiểnꢀhìnhꢀphụꢀnữꢀtrongꢀthậpꢀniên 
1 950ꢀkhôngꢀnhưꢀngàyꢀnay.ꢀChínhꢀsựꢀliênꢀtưởngꢀtiêuꢀcựcꢀnàyꢀđãꢀlàm 
chậmꢀkhảꢀnăngꢀchấpꢀnhậnꢀcủaꢀcácꢀphátꢀminhꢀdựaꢀtrênꢀtínhꢀtiệnꢀdụng, 
tiếtꢀkiệmꢀthờiꢀgian,ꢀbaoꢀgồmꢀmáyꢀrửaꢀchén,ꢀlòꢀviꢀbaꢀvàꢀmáyꢀgiặtꢀtự 
động. 

Mộtꢀvíꢀdụꢀkhácꢀlàꢀmáyꢀxayꢀthứcꢀănꢀkhôngꢀtiếngꢀồn,ꢀvốnꢀbịꢀtừꢀchối 
vìꢀmộtꢀlýꢀdoꢀhoànꢀtoànꢀkhácꢀ–ꢀvìꢀnóꢀcóꢀvẻꢀkhôngꢀmạnh.ꢀChúngꢀta 
thườngꢀtinꢀrằngꢀnhữngꢀmáyꢀmócꢀmạnhꢀmẽꢀphảiꢀồnꢀào.ꢀVàꢀmáyꢀxay 
thứcꢀănꢀkhôngꢀtiếngꢀồnꢀlạiꢀlàꢀđiềuꢀtráiꢀngược.ꢀMộtꢀchiếcꢀmáyꢀvừa 
mạnhꢀvừaꢀyênꢀlặngꢀkhôngꢀhợpꢀlýꢀvớiꢀsuyꢀnghĩꢀcủaꢀchúngꢀta,ꢀdoꢀđóꢀta 
thấyꢀnóꢀkhóꢀchấpꢀchậnꢀđược. 

Tươngꢀtựꢀnhưꢀthế,ꢀbạnꢀthườngꢀthêmꢀtrứngꢀkhiꢀdùngꢀnhữngꢀsản 
phẩmꢀbộtꢀbánhꢀđóngꢀgói.ꢀViệcꢀthêmꢀtrứngꢀcóꢀlẽꢀch;ngꢀảnhꢀhưởngꢀgì 
đếnꢀsựꢀthànhꢀbạiꢀcủaꢀchiếcꢀbánh,ꢀnhưngꢀngườiꢀtaꢀvẫnꢀđểꢀtrứngꢀtrong 
côngꢀthứcꢀlàmꢀbánh,ꢀvìꢀnghiênꢀcứuꢀchoꢀthấyꢀngườiꢀtaꢀkhôngꢀcảmꢀthấy 
thỏaꢀmãnꢀkhiꢀlàmꢀraꢀmộtꢀthànhꢀphẩmꢀmàꢀhọꢀkhôngꢀbỏꢀnhiềuꢀtâm 
huyết,ꢀđặcꢀbiệtꢀlàꢀkhiꢀthànhꢀphẩmꢀđóꢀlàꢀmộtꢀổꢀbánhꢀđầyꢀbổꢀdưỡngꢀvà 
đầyꢀtínhꢀchiềuꢀchuộng. 

Cóꢀlẽꢀvíꢀdụꢀnổiꢀtrộiꢀnhấtꢀcủaꢀhiệuꢀứngꢀnàyꢀlàꢀsảnꢀphẩmꢀtẩyꢀrửa 

chénꢀđĩa.ꢀTrướcꢀkhiꢀsảnꢀphẩmꢀnàyꢀđượcꢀphátꢀminh,ꢀkhiꢀrửaꢀchén 
trongꢀbồnꢀđầyꢀnướcꢀxàꢀphòng,ꢀchúngꢀtaꢀcănꢀcứꢀvàoꢀlượngꢀbọtꢀxà 
phòngꢀtrênꢀmặtꢀnướcꢀđểꢀxácꢀđịnhꢀlúcꢀnàoꢀcầnꢀchoꢀthêmꢀxàꢀphòng.ꢀSản 
phẩmꢀtẩyꢀrửaꢀdànhꢀchoꢀchénꢀđĩaꢀvềꢀbảnꢀchấtꢀlàꢀkhôngꢀtạoꢀbọt,ꢀnhưng 
nhàꢀsảnꢀxuấtꢀphảiꢀthêmꢀbọtꢀvàoꢀsảnꢀphẩmꢀđểꢀnóꢀđượcꢀthịꢀtrườngꢀchấp 
nhận.ꢀNếuꢀkhôngꢀcóꢀbọtꢀthìꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀkhôngꢀtinꢀlàꢀsảnꢀphẩmꢀcó 
hiệuꢀquả.ꢀTrừꢀphiꢀsảnꢀphẩmꢀmớiꢀtươngꢀthích,ꢀhoặcꢀítꢀnhấtꢀlàꢀkhông 
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mâuꢀthuẫnꢀvớiꢀnhữngꢀgìꢀs=nꢀcóꢀtrongꢀtâmꢀtrí,ꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀsản 
phẩmꢀđóꢀcóꢀthểꢀsẽꢀgặpꢀsựꢀchốngꢀcựꢀđángꢀkểꢀvớiꢀphátꢀminhꢀcủaꢀmình. 
Họꢀcóꢀthểꢀphảiꢀdấnꢀthânꢀvàoꢀmộtꢀcuộcꢀchiếnꢀdàiꢀhơi,ꢀgianꢀkhổꢀvàꢀtốn 
kémꢀđểꢀnhiềuꢀnămꢀsauꢀđó,ꢀsảnꢀphẩmꢀcủaꢀhọꢀcóꢀthể,ꢀnếuꢀmayꢀm:n,ꢀđạt 
đượcꢀsựꢀchấpꢀthuậnꢀcủaꢀđạiꢀđaꢀsố. 

Sảnꢀphẩmꢀtẩyꢀrửaꢀchénꢀđĩaꢀvớiꢀtưꢀcáchꢀlàꢀsảnꢀphẩmꢀmớiꢀđãꢀmâu 
thuẫnꢀvớiꢀ(hayꢀkhôngꢀthốngꢀnhấtꢀvới)ꢀmộtꢀsuyꢀnghĩꢀđãꢀănꢀsâuꢀtrong 
tâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀ–ꢀkhiꢀrửaꢀchén,ꢀnướcꢀcóꢀbọtꢀxàꢀphòngꢀthìꢀsẽꢀrửaꢀsạch 
chén,ꢀthiếuꢀbọtꢀxàꢀphòngꢀsẽꢀrửaꢀkhôngꢀsạchꢀvàꢀđóꢀlàꢀlúcꢀcầnꢀchoꢀthêm 
xàꢀphòng.ꢀĐểꢀmộtꢀsảnꢀphẩmꢀđượcꢀđạiꢀchúngꢀtiếpꢀnhận,ꢀcóꢀthểꢀnóꢀcũng 
cầnꢀđiềuꢀchỉnhꢀđểꢀthốngꢀnhấtꢀvớiꢀnhữngꢀniềmꢀtinꢀvàꢀkỳꢀvọngꢀcủa 
ngườiꢀtiêuꢀdùng.ꢀĐiềuꢀnàyꢀphảnꢀánhꢀmộtꢀnguyênꢀlýꢀtâmꢀlýꢀhọcꢀchung, 
thườngꢀđượcꢀbiếtꢀđếnꢀvớiꢀtênꢀgọiꢀsựꢀnhấtꢀquánꢀvềꢀnhậnꢀthứcꢀ. 

Sựꢀnhấoꢀqtánꢀvềꢀnhậnꢀohức 

Tâmꢀtríꢀconꢀngườiꢀdườngꢀnhưꢀluônꢀcầnꢀsựꢀnhấtꢀquán,ꢀtrongꢀthái 
độ,ꢀtrongꢀniềmꢀtin,ꢀvàꢀgiữaꢀtháiꢀđộꢀvàꢀcáchꢀhànhꢀxử.ꢀChoꢀphépꢀtôi 
đượcꢀminhꢀhọaꢀcơꢀchếꢀchungꢀđangꢀdiễnꢀraꢀởꢀđây.ꢀNếuꢀchúngꢀtaꢀchạy 
xeꢀToyotaꢀvàꢀtinꢀrằngꢀToyotaꢀlàꢀdòngꢀxeꢀanꢀtoàn,ꢀvàꢀtaꢀđọcꢀđượcꢀtrong 
bảnꢀbáoꢀcáoꢀtiêuꢀdùngꢀlàꢀngườiꢀchạyꢀxeꢀToyotaꢀgặpꢀnhiềuꢀtaiꢀnạnꢀhơn 
h;nꢀkhiꢀchạyꢀxeꢀkhác,ꢀchuyệnꢀgìꢀsẽꢀxảyꢀra?ꢀTrongꢀchúngꢀtaꢀtựꢀđộng 
nhenꢀnhómꢀmộtꢀđộngꢀlựcꢀcốꢀg:ngꢀgiảiꢀthíchꢀsựꢀmâuꢀthuẫnꢀrànhꢀrành 
đó.ꢀHoặcꢀlàꢀniềmꢀtinꢀbanꢀđầuꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀlàꢀsaiꢀlầmꢀvàꢀtaꢀnênꢀsuy 
nghĩꢀkỹꢀtrongꢀlầnꢀmuaꢀxeꢀsau;ꢀhoặcꢀlàꢀcóꢀđiềuꢀgìꢀđóꢀkhôngꢀđúngꢀtrong 
bảnꢀbáoꢀcáo.ꢀChúngꢀtaꢀđangꢀcảmꢀthấyꢀcầnꢀcóꢀsựꢀnhấtꢀquánꢀtrongꢀnhận 
thức.ꢀChúngꢀtaꢀbuộcꢀphảiꢀthayꢀđổiꢀsuyꢀnghĩꢀvềꢀđộꢀanꢀtoànꢀcủaꢀxe 
Toyotaꢀhoặcꢀphảiꢀtìmꢀraꢀđiểmꢀsaiꢀsótꢀtrongꢀbảnꢀbáoꢀcáoꢀ–ꢀđểꢀphủꢀnhận 
nó. 

Conꢀngườiꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀcốꢀg:ngꢀgiữꢀgìnꢀsựꢀthốngꢀnhấtꢀgiữa 
tháiꢀđộꢀvàꢀniềmꢀtin,ꢀcũngꢀnhưꢀgiữaꢀtháiꢀđộꢀvàꢀhànhꢀvi.ꢀĐâyꢀkhôngꢀphải 
làꢀmộtꢀcơꢀchếꢀtựꢀnguyện,ꢀmàꢀlàꢀmộtꢀcơꢀchếꢀngoàiꢀnhậnꢀthức,ꢀtựꢀđộng 
phátꢀhuyꢀtácꢀdụng.ꢀĐiềuꢀnàyꢀđãꢀđượcꢀminhꢀchứngꢀlầnꢀđầuꢀtiênꢀbởi 
LeonꢀGestinger,ꢀtrongꢀmộtꢀchuỗiꢀnhữngꢀthíꢀnghiệmꢀcổꢀđiển.ꢀCh;ng 
hạn,ꢀtrongꢀcuộcꢀchiếnꢀvớiꢀViệtꢀNam,ꢀGestingerꢀđãꢀchoꢀcácꢀđốiꢀtượng 
thửꢀnghiệm,ꢀvốnꢀphảnꢀđốiꢀchiếnꢀtranh,ꢀnhữngꢀkhuyếnꢀkhíchꢀvậtꢀchất 
đểꢀhọꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀtranhꢀluậnꢀtráiꢀngượcꢀvớiꢀniềmꢀtinꢀcủaꢀmình, 
nghĩaꢀlàꢀủngꢀhộꢀcuộcꢀchiến.ꢀÔngꢀđãꢀphátꢀhiệnꢀrằngꢀcácꢀđốiꢀtượngꢀthử 
nghiệmꢀcủaꢀmìnhꢀcóꢀxuꢀhướngꢀthayꢀđổiꢀtháiꢀđộꢀtheoꢀhướngꢀmàꢀhọꢀđã 
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đượcꢀtrảꢀtiềnꢀđểꢀbiệnꢀbácꢀ–ꢀủngꢀhộꢀcuộcꢀchiến. 

Thíꢀnghiệmꢀnàyꢀđãꢀchứngꢀminhꢀkhiꢀhànhꢀviꢀkhôngꢀthốngꢀnhấtꢀvới 
tháiꢀđộꢀthìꢀtháiꢀđộꢀb:tꢀđầuꢀthayꢀđổi.ꢀTươngꢀtựꢀnhưꢀthế,ꢀnóꢀcũngꢀsẽꢀxảy 
raꢀnếuꢀtaꢀcóꢀhaiꢀtháiꢀđộꢀhayꢀniềmꢀtinꢀvàꢀvềꢀsauꢀnghiệmꢀraꢀrằngꢀchúng 
khôngꢀthốngꢀnhất.ꢀVíꢀdụ,ꢀchuyệnꢀgìꢀsẽꢀxảyꢀraꢀnếuꢀbạnꢀkhôngꢀưaꢀxe 
SUVꢀcỡꢀlớnꢀvìꢀchúngꢀtácꢀđộngꢀxấuꢀđếnꢀmôiꢀtrường,ꢀnhưngꢀngườiꢀbạn 
thânꢀnhấtꢀcủaꢀbạn,ꢀvốnꢀrấtꢀđượcꢀbạnꢀcoiꢀtrọngꢀýꢀkiến,ꢀlạiꢀmuaꢀchính 
chiếcꢀxeꢀloạiꢀđó?ꢀBạnꢀcóꢀhaiꢀtháiꢀđộ,ꢀmộtꢀtíchꢀcực,ꢀmộtꢀtiêuꢀcực.ꢀThái 
độꢀvềꢀngườiꢀbạnꢀlàꢀtíchꢀcực,ꢀvàꢀtháiꢀđộꢀvềꢀchiếcꢀSUVꢀlàꢀtiêuꢀcực.ꢀHai 
tháiꢀđộꢀnàyꢀkhôngꢀthốngꢀnhất,ꢀhayꢀkhôngꢀcânꢀbằng.ꢀTrongꢀtrườngꢀhợp 
này,ꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀtránhꢀkhỏiꢀviệcꢀđốiꢀdiệnꢀvớiꢀsựꢀthiếuꢀnhất 
quánꢀcủaꢀhaiꢀtháiꢀđộ,ꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀtựꢀđộngꢀthayꢀđổiꢀmộtꢀtrong 
hai,ꢀđểꢀtáiꢀlậpꢀsựꢀcânꢀbằng.ꢀCóꢀthểꢀđịnhꢀkiếnꢀvềꢀchiếcꢀSUVꢀsẽꢀsuyꢀgiảm, 
cóꢀthểꢀlòngꢀtônꢀtrọngꢀdànhꢀchoꢀngườiꢀbạnꢀkiaꢀvàꢀýꢀkiếnꢀcủaꢀngườiꢀđó 
sẽꢀsuyꢀgiảm. 

Cóꢀmộtꢀlưuꢀýꢀquanꢀtrọngꢀlàꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀnhấtꢀthiếtꢀphảiꢀnhận 
thứcꢀrõꢀvềꢀsựꢀkhácꢀbiệtꢀgiữaꢀcácꢀtháiꢀđộꢀđểꢀkíchꢀhoạtꢀquáꢀtrìnhꢀhàmꢀẩn 
nóiꢀtrên.ꢀDùꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀcóꢀtậpꢀtrungꢀvàoꢀchuyệnꢀkhácꢀngoàiꢀsự 
khácꢀbiệtꢀđó,ꢀthìꢀquáꢀtrìnhꢀnàyꢀvẫnꢀđượcꢀkíchꢀhoạt.ꢀThậmꢀchíꢀquá 
trìnhꢀnàyꢀcònꢀđượcꢀghiꢀnhậnꢀởꢀnhữngꢀngườiꢀbịꢀchứngꢀmấtꢀtríꢀnhớ, 
nghĩaꢀlàꢀdùꢀhọꢀkhôngꢀcóꢀkhảꢀnăngꢀnhớꢀlạiꢀnhữngꢀkýꢀứcꢀvềꢀsựꢀkhác 
biệt,ꢀhọꢀvẫnꢀcóꢀthayꢀđổiꢀvềꢀtháiꢀđộꢀhayꢀhànhꢀvi. 

Quảngꢀcáoꢀlàꢀngtồnꢀảnhꢀhưởngꢀqếtꢀhơn 

Thôngꢀthường,ꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀnguồnꢀảnhꢀhưởngꢀyếuꢀhơnꢀsoꢀvới 
nhữngꢀgìꢀchúngꢀtaꢀđãꢀbiếtꢀvàꢀlưuꢀtrữꢀtrongꢀtâmꢀtrí.ꢀBấtꢀcứꢀmộtꢀchiến 
dịchꢀquảngꢀcáoꢀnàoꢀcũngꢀcóꢀthểꢀđiꢀđếnꢀthấtꢀbại,ꢀnếuꢀthôngꢀđiệpꢀquảng 
cáoꢀkhôngꢀthốngꢀnhấtꢀvớiꢀniềmꢀtinꢀs=nꢀcóꢀcủaꢀchúngꢀta,ꢀhoặcꢀvới 
nhữngꢀgìꢀđạiꢀđaꢀsốꢀtinꢀtưởng.ꢀCácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀphảiꢀcốꢀg:ngꢀđưaꢀra 
mộtꢀđịnhꢀvịꢀthươngꢀhiệuꢀđángꢀtinꢀcậy,ꢀhayꢀtốiꢀthiểuꢀthìꢀcũngꢀkhông 
mâuꢀthuẫnꢀvớiꢀnhữngꢀgìꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀchúngꢀtaꢀđãꢀbiếtꢀvàꢀđãꢀnghĩ. 

Víꢀdụ,ꢀtạiꢀnhiềuꢀnơiꢀtrênꢀthếꢀgiới,ꢀloạiꢀbiaꢀnồngꢀđộꢀnh>ꢀđãꢀgặpꢀrất 
nhiềuꢀkhóꢀkhănꢀđểꢀđạtꢀđượcꢀsựꢀchấpꢀnhậnꢀcủaꢀnhómꢀthanhꢀniênꢀtrẻ 
(18-94ꢀtuổi).ꢀLoạiꢀbiaꢀnàyꢀđượcꢀtiếpꢀnhậnꢀnồngꢀhậuꢀhơnꢀbởiꢀnhóm 
kháchꢀhàngꢀlớnꢀtuổiꢀhơn.ꢀNhómꢀtrẻꢀthườngꢀkiếmꢀtìmꢀhìnhꢀảnhꢀcá 
nhân,ꢀvàꢀbiểuꢀtượngꢀcủaꢀtínhꢀcáchꢀcáꢀnhânꢀđóngꢀvaiꢀtròꢀquanꢀtrọng. 
Bấtꢀchấpꢀnhữngꢀnỗꢀlựcꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀtrongꢀviệcꢀgiúp 
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biaꢀnồngꢀđộꢀnh>ꢀđượcꢀchấpꢀnhận,ꢀnóꢀvẫnꢀbịꢀđốiꢀtượngꢀkháchꢀhàngꢀtrẻ 
từꢀchốiꢀtrongꢀnhiềuꢀnămꢀliền.ꢀĐốiꢀvớiꢀhọ,ꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀsảnꢀphẩmꢀbia 
nh>ꢀkhôngꢀnhấtꢀquánꢀvớiꢀhìnhꢀảnhꢀđànꢀôngꢀmạnhꢀmẽꢀthườngꢀđược 
đồngꢀnhấtꢀvớiꢀviệcꢀuốngꢀbia. 

Tươngꢀtựꢀnhưꢀthế,ꢀngayꢀcảꢀkhiꢀquảngꢀcáoꢀthuốcꢀláꢀbịꢀcấmꢀvàꢀcác 
chiếnꢀdịchꢀvềꢀsứcꢀkhỏeꢀkhuyếnꢀkhíchꢀthanhꢀniênꢀkhôngꢀhútꢀthuốc,ꢀthì 
điềuꢀđóꢀcũngꢀcầnꢀmộtꢀthờiꢀgianꢀdàiꢀmớiꢀmangꢀlạiꢀnhữngꢀtácꢀđộng 
đángꢀkểꢀ-ꢀđặcꢀbiệtꢀlàꢀđốiꢀvớiꢀcácꢀthiếuꢀnữ.ꢀMiễnꢀlàꢀbạnꢀb?ꢀhọꢀvẫnꢀhút 
thuốcꢀvàꢀviệcꢀhútꢀthuốcꢀvẫnꢀđượcꢀxemꢀlàꢀ‘ngầu,ꢀsànhꢀđiệu’,ꢀthìꢀbấtꢀcứ 
thôngꢀđiệpꢀsứcꢀkhỏeꢀnàoꢀcũngꢀchỉꢀlàꢀngheꢀtaiꢀnọ,ꢀxọꢀtaiꢀkia. 

Hiếmꢀkhiꢀnàoꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀlạiꢀđủꢀtiềmꢀlựcꢀtàiꢀchínhꢀđểꢀđeo 

đuổiꢀviệcꢀcốꢀg:ngꢀtrựcꢀtiếpꢀđươngꢀđầuꢀvàꢀthayꢀđổiꢀnhữngꢀtháiꢀđộꢀvà 
hànhꢀviꢀcổꢀhủ.ꢀHọꢀthườngꢀchọnꢀmộtꢀcáchꢀtiếpꢀcậnꢀdễꢀchấpꢀnhậnꢀhơn, 
vìꢀnóꢀhòaꢀhợpꢀvớiꢀniềmꢀtinꢀs=nꢀcóꢀvàꢀđồngꢀđiệuꢀvớiꢀnhữngꢀđộngꢀlực 
quanꢀtrọng.ꢀKhiꢀnhữngꢀthôngꢀđiệpꢀsứcꢀkhỏeꢀbàiꢀxíchꢀchuyệnꢀhútꢀthuốc 
củaꢀphụꢀnữꢀlọtꢀngoàiꢀtai,ꢀngườiꢀtaꢀđãꢀkhéoꢀléoꢀthayꢀđổiꢀcáchꢀtiếpꢀcận 
quảngꢀcáoꢀsangꢀhướngꢀxâyꢀdựngꢀhìnhꢀảnhꢀ‘khôngꢀsànhꢀđiệu’ꢀchoꢀviệc 
hútꢀthuốcꢀ(víꢀdụꢀnhấnꢀmạnhꢀchuyệnꢀhôiꢀmiệngꢀhoặcꢀtócꢀcóꢀmùiꢀ– 
nhữngꢀtácꢀhạiꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀgiaoꢀtiếpꢀxãꢀhội,ꢀvàꢀsựꢀlãngꢀmạnꢀlứa 
đôi). 

Tómꢀlại,ꢀđiềuꢀquanꢀtrọngꢀlàꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀphảiꢀtìmꢀmộtꢀthông 
điệpꢀthốngꢀnhấtꢀvớiꢀniềmꢀtinꢀhayꢀđộngꢀlựcꢀngườiꢀtiêuꢀdùng.ꢀMộtꢀvíꢀdụ 
điểnꢀhìnhꢀlàꢀchiếnꢀdịchꢀnổiꢀtiếngꢀ‘Avisꢀ–ꢀChúngꢀtôiꢀcốꢀg:ngꢀnhiềuꢀhơn’ 
đãꢀthảoꢀluậnꢀởꢀcácꢀchươngꢀtrước.ꢀChiếnꢀdịchꢀnàyꢀlợiꢀdụngꢀmộtꢀniềm 
tinꢀphổꢀbiếnꢀlàꢀtìnhꢀtrạngꢀđộcꢀquyềnꢀlàmꢀcácꢀcôngꢀtyꢀlớnꢀthườngꢀtrở 
nênꢀtựꢀmãn.ꢀNhữngꢀcôngꢀtyꢀđangꢀtrênꢀđàꢀcốꢀg:ngꢀvượtꢀlênꢀdẫnꢀđầu 
chắcꢀchắnꢀsẽꢀcốꢀg:ngꢀnhiềuꢀhơn.ꢀChiếnꢀdịchꢀnàyꢀthốngꢀnhấtꢀvềꢀnhận 
thứcꢀvớiꢀnhữngꢀgìꢀtaꢀđãꢀbiết,ꢀvìꢀthếꢀcóꢀkhảꢀnăngꢀđượcꢀchấpꢀnhậnꢀcao 
hơn. 

Nhuꢀcầuꢀvềꢀsựꢀnhấtꢀquánꢀnhậnꢀthứcꢀcóꢀnghĩaꢀlàꢀnhàꢀquảngꢀcáo 

nàoꢀcốꢀg:ngꢀthuyếtꢀphụcꢀchúngꢀtaꢀđiꢀngượcꢀlạiꢀýꢀcủaꢀmình,ꢀchấpꢀnhận 
nhữngꢀgìꢀtráiꢀngượcꢀvớiꢀthôngꢀtinEtháiꢀđộꢀs=nꢀcó,ꢀhầuꢀnhưꢀch:cꢀch:n 
sẽꢀthấtꢀbạiꢀ(trừꢀkhiꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀcóꢀvôꢀkhốiꢀthờiꢀgianꢀvàꢀtiềnꢀbạc 
đểꢀđeoꢀđuổiꢀvềꢀlâuꢀdài).ꢀĐâyꢀlàꢀmộtꢀhạnꢀchếꢀrấtꢀlớnꢀkiềmꢀhãmꢀsức 
mạnhꢀquảngꢀcáo,ꢀvốnꢀgóiꢀgọnꢀtrongꢀbảnꢀchấtꢀtâmꢀlýꢀconꢀngười.ꢀCũng 
nhưꢀnhữngꢀhạnꢀchếꢀkhác,ꢀđâyꢀkhôngꢀphảiꢀlàꢀhạnꢀchếꢀtuyệtꢀđối.ꢀTìm 
cáchꢀvượtꢀquaꢀhạnꢀchếꢀnàyꢀlàꢀmộtꢀbàiꢀtoánꢀkhôngꢀdễꢀdànhꢀchoꢀcác 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 

205 

  

 
 

  

côngꢀtyꢀquảngꢀcáo. 

Địnhꢀvịꢀnhấtꢀquánꢀvớiꢀnhậnꢀthức 

TrongꢀChươngꢀ9ꢀcóꢀđềꢀcậpꢀconꢀngườiꢀcóꢀkhảꢀnăngꢀnhìnꢀnhậnꢀcùng 
mộtꢀsựꢀvậtꢀ(sảnꢀphẩmꢀhayꢀmẩuꢀquảngꢀcáo)ꢀtheoꢀnhiềuꢀcáchꢀkhác 
nhau,ꢀtùyꢀthuộcꢀvàoꢀhệꢀquyꢀchiếu.ꢀTháchꢀthứcꢀdànhꢀchoꢀcácꢀcôngꢀty 
quảngꢀcáoꢀlàꢀđịnhꢀvịꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀhayꢀsảnꢀphẩmꢀtheoꢀcáchꢀđượcꢀcho 
làꢀthốngꢀnhất,ꢀthayꢀvìꢀmâuꢀthuẫnꢀvớiꢀcáchꢀnhìnꢀnhậnꢀs=nꢀcóꢀtrongꢀtâm 
tríꢀchúngꢀta.ꢀTrongꢀrấtꢀnhiềuꢀtrườngꢀhợp,ꢀhọꢀđãꢀkhôngꢀthànhꢀcôngꢀ– 
bằngꢀchứngꢀlàꢀsựꢀthấtꢀbạiꢀcủaꢀrấtꢀnhiềuꢀsảnꢀphẩmꢀmới. 

Đâyꢀlàꢀmộtꢀbàiꢀtoánꢀdànhꢀchoꢀbộꢀphậnꢀsángꢀtạo.ꢀRấtꢀkhóꢀđểꢀnêuꢀra 

nhữngꢀvíꢀdụꢀvềꢀcáchꢀhoạtꢀđộngꢀcủaꢀ‘tínhꢀsángꢀtạo’ꢀnàyꢀmàꢀkhôngꢀvi 
phạmꢀđiềuꢀkhoảnꢀtiếtꢀlộꢀbíꢀmậtꢀkinhꢀdoanhꢀcủaꢀkháchꢀhàng.ꢀTuyꢀnhiên 
tôiꢀsẽꢀminhꢀhọaꢀđiềuꢀđóꢀbằngꢀmộtꢀvàiꢀvíꢀdụꢀgiảꢀđịnh. 

HãyꢀcùngꢀphânꢀtíchꢀOscarꢀMayer,ꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀMỹꢀthuộcꢀtập 
đoànꢀKraCtꢀvốnꢀđồngꢀnhấtꢀvớiꢀcâuꢀkhẩuꢀhiệuꢀ‘thựcꢀphẩmꢀconꢀbạnꢀsẽ 
ăn’.ꢀGiảꢀdụꢀOscarꢀMayerꢀmuốnꢀtungꢀraꢀthịꢀtrườngꢀmộtꢀloạiꢀxúcꢀxích 
‘ tốtꢀchoꢀbạn’.ꢀNhưngꢀhầuꢀnhưꢀaiꢀcũngꢀbiếtꢀxúcꢀxíchꢀđượcꢀlàmꢀtừ 
nhữngꢀmẩuꢀđầuꢀthừaꢀđuôiꢀth>oꢀ–ꢀnộiꢀtạngꢀvàꢀnhữngꢀphầnꢀkinhꢀnhất 
củaꢀconꢀvật.ꢀThếꢀthìꢀlàmꢀsaoꢀnóꢀcóꢀthểꢀ‘tốtꢀchoꢀbạn’ꢀđược?ꢀNgayꢀcảꢀkhi 
ngheꢀtuyênꢀbốꢀ‘xúcꢀxíchꢀlàmꢀtừꢀ100%ꢀthịtꢀbò’ꢀthìꢀtrongꢀđầuꢀchúngꢀta 
cũngꢀnghĩꢀ‘xúcꢀxíchꢀlàmꢀtừꢀ100%ꢀnhữngꢀphầnꢀđầuꢀthừaꢀđuôiꢀth>oꢀcủa 
conꢀbò’.ꢀBởiꢀvìꢀtrongꢀchúngꢀtaꢀcóꢀmộtꢀkhuynhꢀhướngꢀchủꢀđộngꢀlà 
khôngꢀtinꢀđiềuꢀđó,ꢀnênꢀđịnhꢀvịꢀsảnꢀphẩmꢀ‘tốtꢀchoꢀbạn’ꢀkhóꢀmàꢀthành 
công. 

Thửꢀxemꢀxétꢀmộtꢀvíꢀdụꢀgiảꢀđịnhꢀtươngꢀtự.ꢀLầnꢀnày,ꢀmộtꢀthương 
hiệuꢀcáꢀhộpꢀgiảꢀđịnhꢀmangꢀtênꢀGine-CꢀGoods,ꢀvốnꢀnổiꢀtiếngꢀtừꢀlâuꢀtrên 
phạmꢀviꢀtoànꢀcầuꢀnhưꢀlàꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀchấtꢀlượngꢀcao,ꢀsửꢀdụng 
câuꢀkhẩuꢀhiệuꢀ‘ChínhꢀnhữngꢀconꢀcáꢀbịꢀFine-CꢀloạiꢀraꢀđãꢀgiúpꢀGine-C 
đạtꢀchấtꢀlượngꢀtốtꢀnhất’.ꢀTrongꢀđịnhꢀvịꢀcủaꢀmình,ꢀhìnhꢀảnhꢀvềꢀchất 
lượngꢀthươngꢀhiệuꢀđạtꢀmứcꢀtốiꢀđa.ꢀCôngꢀtyꢀquyếtꢀđịnhꢀbướcꢀvàoꢀmột 
thịꢀtrườngꢀmới,ꢀnhưngꢀvẫnꢀcóꢀliênꢀquan.ꢀDꢀnhiềuꢀnơiꢀtrênꢀthếꢀgiớiꢀcó 
mộtꢀngànhꢀsảnꢀphẩmꢀgọiꢀlàꢀ‘patêꢀcá’,ꢀmộtꢀloạiꢀthựcꢀphẩmꢀdạngꢀđểꢀphết 
lênꢀbánh,ꢀđựngꢀtrongꢀhũ.ꢀGine-Cꢀmuốnꢀthâmꢀnhậpꢀthịꢀtrườngꢀnàyꢀvới 
mộtꢀsảnꢀphẩmꢀbộtꢀcáꢀchấtꢀlượng,ꢀcạnhꢀtranhꢀvớiꢀnhữngꢀthươngꢀhiệu 
đãꢀvốnꢀcóꢀchấtꢀlượngꢀtệꢀhơn.ꢀĐịnhꢀvịꢀsảnꢀphẩmꢀnàyꢀtheoꢀkhíaꢀcạnh 
chấtꢀlượng,ꢀ‘Gine-C…ꢀbộtꢀcáꢀchấtꢀlượngꢀhảoꢀhạng’,ꢀsẽꢀthốngꢀnhấtꢀvới 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 

206 

  

 
 

  

hìnhꢀảnhꢀchấtꢀlượngꢀcủaꢀGine-C.ꢀĐịnhꢀvịꢀnàyꢀhợpꢀvớiꢀnhữngꢀniềmꢀtin 
từꢀtrướcꢀvàꢀhòaꢀđiệuꢀvớiꢀhìnhꢀảnhꢀchấtꢀlượngꢀmàꢀGine-Cꢀđãꢀvàꢀđang 
xâyꢀdựng.ꢀTừꢀđầuꢀđếnꢀgiờ,ꢀmọiꢀchuyệnꢀđềuꢀxuôiꢀch?oꢀmátꢀmái.ꢀTuy 
nhiên,ꢀcóꢀmộtꢀtrởꢀngạiꢀthựcꢀsựꢀđangꢀchựcꢀchờꢀdướiꢀlànꢀnước.ꢀBởiꢀvì 
cóꢀmộtꢀnhậnꢀđịnhꢀphổꢀbiếnꢀgiữaꢀnhữngꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀlàꢀbộtꢀcá 
đượcꢀlàmꢀtừꢀnhữngꢀphầnꢀthừaꢀbỏꢀđiꢀ–ꢀnhữngꢀphầnꢀngonꢀnhấtꢀcủaꢀcon 
cáꢀđãꢀđượcꢀdùngꢀlàmꢀnhữngꢀthứꢀkhácꢀ(tươngꢀtựꢀnhưꢀnhậnꢀđịnhꢀvềꢀxúc 
xích),ꢀnênꢀcâuꢀkhẩuꢀhiệuꢀ‘Gine-C…ꢀbộtꢀcáꢀchấtꢀlượngꢀhảoꢀhạng’ꢀsẽ 
đượcꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀtựꢀđộngꢀdịchꢀsangꢀ‘Gine-C…ꢀphầnꢀcáꢀthừaꢀchất 
lượngꢀhảoꢀhạng’.ꢀĐâyꢀch;ngꢀphảiꢀlàꢀhìnhꢀảnhꢀmongꢀmuốn.ꢀĐâyꢀcóꢀthể 
làꢀthảmꢀhọaꢀchoꢀsảnꢀphẩm.ꢀSựꢀthiếuꢀnhấtꢀquánꢀvềꢀnhậnꢀthứcꢀcóꢀthể 
đẩyꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀconꢀđườngꢀthấtꢀbạiꢀngayꢀtừꢀkhiꢀb:tꢀđầu. 

Côngꢀtyꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀlàmꢀđượcꢀgìꢀtrongꢀtrườngꢀhợpꢀnày?ꢀMột 
giảiꢀphápꢀlàꢀđổiꢀtênꢀsảnꢀphẩmꢀthànhꢀPatéꢀCá.ꢀPatéꢀcũngꢀlàꢀthựcꢀphẩm 
dạngꢀđểꢀphết,ꢀnhưngꢀnóꢀcóꢀnhữngꢀmốiꢀdâyꢀliênꢀtưởngꢀthốngꢀnhấtꢀvới 
địnhꢀvịꢀchấtꢀlượngꢀcủaꢀGine-CꢀGood.ꢀChiếnꢀlượcꢀnàyꢀcònꢀcóꢀkhảꢀnăng 
thànhꢀcôngꢀhơnꢀlàꢀchiếnꢀlượcꢀđươngꢀđầuꢀtrựcꢀtiếpꢀvớiꢀnhữngꢀtháiꢀđộ 
thànhꢀkiếnꢀtiêuꢀcựcꢀvềꢀbộtꢀcá. 

Doꢀvậy,ꢀmộtꢀphầnꢀlớnꢀcủaꢀnghệꢀthuậtꢀquảngꢀcáoꢀnằmꢀởꢀviệcꢀtìm 
cáchꢀhướngꢀtrọngꢀtâmꢀchúꢀýꢀvàoꢀnhữngꢀthuộcꢀtínhꢀsảnꢀphẩmꢀnhất 
quánꢀvớiꢀnhữngꢀgìꢀs=nꢀcóꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀtiêuꢀdùng.ꢀNhữngꢀgìꢀcó 
s=nꢀtrongꢀđầuꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀchínhꢀlàꢀmộtꢀhạnꢀchếꢀvềꢀsứcꢀmạnhꢀcủa 
quảngꢀcáo. 

‛hiꢀmọiꢀnhânꢀtốꢀkhácꢀkhôngꢀtươngꢀđồng 

Cácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀb:tꢀđầuꢀnhậnꢀraꢀchuyệnꢀquảngꢀcáoꢀsẽꢀphát 
huyꢀtácꢀdụngꢀcaoꢀnhấtꢀkhiꢀnóꢀnóiꢀvềꢀnhữngꢀlợiꢀíchꢀtíchꢀcực,ꢀhoặcꢀkhi 
thươngꢀhiệuꢀítꢀnhấtꢀcũngꢀngangꢀhàngꢀvớiꢀcácꢀđốiꢀthủꢀtrênꢀthịꢀtrường 
vàꢀquảngꢀcáoꢀgiúpꢀđẩyꢀcánꢀcânꢀcânꢀnh:cꢀvềꢀphíaꢀmình.ꢀHiếmꢀkhiꢀnào 
quảngꢀcáoꢀlạiꢀthànhꢀcôngꢀnếuꢀthươngꢀhiệuꢀyếuꢀkémꢀhơnꢀđốiꢀthủ,ꢀhoặc 
nếuꢀnhữngꢀphẩmꢀchấtꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀkhôngꢀthốngꢀnhấtꢀvớiꢀnhận 
thứcꢀngườiꢀtiêuꢀdùng.ꢀNóiꢀcáchꢀkhác,ꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀphảiꢀphép 
màu.ꢀNóꢀchỉꢀlàꢀmộtꢀtrongꢀnhiềuꢀnguồnꢀảnhꢀhưởngꢀvàꢀkhiꢀcóꢀsựꢀkhác 
biệtꢀthựcꢀsựꢀgiữaꢀcácꢀthươngꢀhiệu,ꢀcuốiꢀcùngꢀsựꢀthựcꢀthườngꢀsẽꢀchiến 
th:ng.ꢀQuảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀkhiếnꢀchúngꢀtaꢀmuaꢀthửꢀsảnꢀphẩm,ꢀnhưng 
chínhꢀsựꢀtrảiꢀnghiệmꢀsảnꢀphẩmꢀsẽꢀvượtꢀlênꢀtấtꢀcảꢀnhữngꢀgìꢀquảngꢀcáo 
truyềnꢀđạt.ꢀNếuꢀsảnꢀphẩmꢀkhôngꢀtốtꢀnhưꢀđãꢀhứa,ꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀkhông 
muaꢀsảnꢀphẩmꢀđóꢀlầnꢀhai. 
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Sựꢀchuyểnꢀhóa/thuyếtꢀphụcꢀvàꢀsựꢀcủngꢀcố 

Điềuꢀtrênꢀđâyꢀkh;ngꢀđịnhꢀtácꢀđộngꢀchínhꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀcủng 
cố,ꢀthayꢀvìꢀthuyếtꢀphục.ꢀNghĩaꢀlà,ꢀnóꢀcủngꢀcốꢀniềmꢀtinꢀcủaꢀchúngꢀta 
vàoꢀquyếtꢀđịnhꢀmuaꢀthươngꢀhiệu,ꢀvàꢀtăngꢀkhảꢀnăngꢀchúngꢀtaꢀtiếpꢀtục 
muaꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀvềꢀsau.ꢀQuaꢀcácꢀthửꢀnghiệmꢀnhờꢀmộtꢀnhóm 
ngườiꢀtiêuꢀdùngꢀbáoꢀcáoꢀnhữngꢀmónꢀhàngꢀhọꢀmuaꢀmỗiꢀtuần,ꢀgiáoꢀsư 
ngườiꢀAnhꢀAndrewꢀEhrenbergꢀcóꢀlẽꢀlàꢀngườiꢀnghiênꢀcứuꢀsâuꢀnhấtꢀtác 
độngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀđếnꢀviệcꢀmuaꢀhàng.ꢀKếtꢀluậnꢀcủaꢀôngꢀlàꢀ‘vaiꢀtrò 
chínhꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀcủngꢀcốꢀcảmꢀgiácꢀthỏaꢀmãnꢀvềꢀnhữngꢀthương 
hiệuꢀmàꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀđãꢀvàꢀđangꢀsửꢀdụng’. 

Kếtꢀluậnꢀnàyꢀkhôngꢀkhácꢀvớiꢀnhữngꢀquanꢀsátꢀcủaꢀchínhꢀtôi,ꢀqua 

việcꢀxemꢀxétꢀhàngꢀtrămꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀởꢀkh:pꢀnơiꢀtrênꢀthếꢀgiới. 
Mộtꢀmìnhꢀquảngꢀcáoꢀthìꢀthườngꢀkémꢀhiệuꢀquảꢀtrongꢀviệcꢀthuyếtꢀphục 
ngườiꢀtaꢀmuaꢀthửꢀmộtꢀthươngꢀhiệu.ꢀĐểꢀđạtꢀđượcꢀtỉꢀlệꢀmuaꢀthửꢀrộng 
kh:pꢀchoꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀmới,ꢀquảngꢀcáoꢀcầnꢀsựꢀhỗꢀtrợꢀrấtꢀlớnꢀcủa 
khuyếnꢀmại,ꢀhìnhꢀthứcꢀtrưngꢀbàyꢀtrongꢀcửaꢀhàngꢀvàꢀphátꢀhàngꢀdùng 
thửꢀmiễnꢀphí.ꢀVớiꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀbánꢀquaꢀsiêuꢀthị,ꢀtỉꢀlệꢀnàyꢀchịu 
ảnhꢀhưởngꢀrấtꢀlớnꢀcủaꢀhànhꢀviꢀxácꢀđịnhꢀvịꢀtríꢀmónꢀhàng.ꢀThươngꢀhiệu 
mớiꢀphảiꢀngănꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀđượcꢀbướcꢀđiꢀquáꢀ9kmEhꢀvàꢀphảiꢀvượt 
lênꢀsựꢀhỗnꢀđộnꢀtrongꢀtrưngꢀbàyꢀđểꢀn:mꢀb:tꢀđượcꢀsựꢀchúꢀýꢀcủaꢀchúng 
ta.ꢀChỉꢀriêngꢀquảngꢀcáoꢀthìꢀchỉꢀmangꢀlạiꢀmộtꢀmứcꢀtácꢀđộngꢀgiớiꢀhạn. 
(Quảngꢀcáoꢀquảꢀthựcꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀhơnꢀtrongꢀviệcꢀkêuꢀgọiꢀngườiꢀtiêu 
dùngꢀmuaꢀmộtꢀsảnꢀphẩmꢀthựcꢀsựꢀmớiꢀmẻꢀlầnꢀđầuꢀtiênꢀcóꢀmặt,ꢀhơnꢀlà 
kêuꢀgọiꢀngườiꢀtaꢀmuaꢀthửꢀmộtꢀsảnꢀphẩmꢀb:tꢀchướcꢀtrongꢀcùngꢀngành 
hàng.ꢀNhưng,ꢀmộtꢀlầnꢀnữa,ꢀđốiꢀvớiꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀbánꢀquaꢀsiêu 
thị,ꢀvẫnꢀcầnꢀsựꢀhỗꢀtrợꢀcủaꢀhìnhꢀthứcꢀtrưngꢀbàyꢀtrongꢀcửaꢀhàngꢀvàꢀcác 
chươngꢀtrìnhꢀkhuyếnꢀmạiꢀđểꢀđạtꢀđượcꢀtỉꢀlệꢀmuaꢀthửꢀcaoꢀtrongꢀthời 
gianꢀtươngꢀđốiꢀnhanhꢀchóng). 

Sựꢀcủngꢀcốꢀlàꢀnguyênꢀdoꢀnhiềuꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáo,ꢀbởiꢀcácꢀnhà 
quảngꢀcáoꢀkhônꢀngoan,ꢀtròꢀchuyệnꢀvớiꢀkháchꢀhàngꢀhiệnꢀtạiꢀcủaꢀmình. 
Soꢀvớiꢀnhữngꢀngườiꢀkhôngꢀdùngꢀthươngꢀhiệuꢀthìꢀnhữngꢀkháchꢀhàng 
củaꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀhầuꢀnhưꢀluônꢀphảnꢀứngꢀmộtꢀcáchꢀtíchꢀcựcꢀhơn 
trướcꢀnhữngꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀthươngꢀhiệuꢀmình.ꢀThươngꢀhiệu 
xeꢀtảiꢀToyotaꢀđãꢀtậnꢀdụngꢀtốtꢀsựꢀthựcꢀnàyꢀởꢀnhiềuꢀthịꢀtrườngꢀtrênꢀthế 
giới,ꢀvớiꢀcâuꢀkhẩuꢀhiệuꢀ‘Tôiꢀthíchꢀnhữngꢀgìꢀbạnꢀlàmꢀchoꢀtôi’.ꢀMộtꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀToyotaꢀchoꢀthịꢀtrườngꢀMỹꢀchứaꢀnhiềuꢀcảnhꢀnhiềuꢀchủꢀxe 
Toyotaꢀchiaꢀsẻꢀcâuꢀchuyệnꢀhọꢀđangꢀlàmꢀgìꢀkhiꢀxeꢀcủaꢀhọꢀchạyꢀđược 
1 00.000,ꢀ900.000,ꢀ@00.000ꢀdặm.ꢀPhimꢀkếtꢀthúcꢀvớiꢀmộtꢀlờiꢀkêuꢀgọi 
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cácꢀchủꢀxeꢀtảiꢀToyotaꢀhãyꢀgọiꢀmộtꢀsốꢀđiệnꢀthoạiꢀmiễnꢀphíꢀvàꢀ‘chiaꢀsẻ 
câuꢀchuyệnꢀbạnꢀđangꢀởꢀđâuꢀvàꢀlàmꢀgìꢀkhiꢀxeꢀbạnꢀđạtꢀnhữngꢀcộtꢀmốc 
quanꢀtrọng’.ꢀMẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀđãꢀch:cꢀch:nꢀcủngꢀcốꢀkhảꢀnăngꢀmua 
lầnꢀhaiꢀgiữaꢀnhữngꢀngườiꢀđãꢀsởꢀhữuꢀxeꢀtảiꢀToyota,ꢀbằngꢀcáchꢀnh:cꢀhọ 
độꢀbềnꢀcủaꢀchiếcꢀxeꢀvàꢀtổngꢀsốꢀdặmꢀnóꢀđãꢀđiꢀđược.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀcũng 
khôngꢀkémꢀphầnꢀquanꢀtrọng,ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀcũngꢀđãꢀgiánꢀtiếp 
chuyểnꢀtảiꢀthôngꢀđiệpꢀnàyꢀđếnꢀnhữngꢀ‘kháchꢀquaꢀđường’,ꢀnhững 
ngườiꢀchưaꢀbaoꢀgiờꢀsởꢀhữuꢀxeꢀtảiꢀToyota,ꢀrằngꢀxeꢀnàyꢀrất,ꢀrấtꢀbền. 

ChiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀdàiꢀhơiꢀcủaꢀxàꢀphòngꢀkhửꢀmùiꢀcơꢀthểꢀDialꢀlà 
mộtꢀvíꢀdụꢀtươngꢀtựꢀvềꢀviệcꢀdùngꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀthươngꢀhiệuꢀmình 
nóiꢀvềꢀsảnꢀphẩm,ꢀsaoꢀchoꢀngườiꢀxemꢀđượcꢀđặtꢀvàoꢀvịꢀtríꢀ‘ngườiꢀthứꢀ@’, 
thayꢀvìꢀđốiꢀtượngꢀtrựcꢀtiếpꢀtiếpꢀnhậnꢀthôngꢀđiệp.ꢀ‘Bạnꢀcóꢀvuiꢀvìꢀđãꢀsử 
dụngꢀDialꢀkhôngꢀ–ꢀBạnꢀcóꢀnghĩꢀphảiꢀchiꢀaiꢀaiꢀcũngꢀdùngꢀxàꢀphòngꢀđó?’ 
Mộtꢀvíꢀdụꢀkhác,ꢀđếnꢀtừꢀÚc,ꢀlàꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀbơꢀthựcꢀvậtꢀcủaꢀÚc,ꢀtên 
gọiꢀMeadowꢀLea.ꢀTrongꢀnhiềuꢀnămꢀròng,ꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀnó 
đãꢀhátꢀchoꢀnhânꢀvậtꢀmuaꢀMeadowꢀLeaꢀtrênꢀmànꢀảnh,ꢀ‘Bạnꢀcầnꢀđược 
tuyênꢀdương’ꢀ(ngụꢀý,ꢀvìꢀguꢀchọnꢀsảnꢀphẩm/khảꢀnăngꢀđánhꢀgiáꢀcủa 
bạn). 

Nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnhưꢀthế,ꢀthayꢀvìꢀđặtꢀtrọngꢀtâmꢀchúꢀýꢀvào 
mộtꢀlờiꢀtuyênꢀbố/lờiꢀhứaꢀcóꢀthểꢀbịꢀcoiꢀlàꢀsáoꢀrỗng,ꢀđãꢀtròꢀchuyệnꢀvới 
nhữngꢀngườiꢀđãꢀsửꢀdụngꢀsảnꢀphẩm,ꢀnh:cꢀnhởꢀhọꢀlàꢀhọꢀđangꢀrấtꢀhài 
lòngꢀvớiꢀsảnꢀphẩmꢀnày.ꢀ(Nếuꢀtaꢀkhôngꢀhàiꢀlòngꢀthìꢀliệuꢀtaꢀcóꢀmuaꢀnó 
không?ꢀAiꢀlạiꢀtranhꢀcãiꢀđượcꢀvớiꢀđiềuꢀnày?).ꢀThửꢀtưởngꢀtượngꢀphản 
ứngꢀtừꢀchốiꢀcủaꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀsẽꢀmạnhꢀmẽꢀđếnꢀđâu,ꢀkhiꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀnóiꢀHnếuꢀbạnꢀchuyểnꢀsangꢀdùngꢀsảnꢀphẩmꢀchúngꢀtôi,ꢀbạnꢀsẽꢀhài 
lòng’,ꢀhayꢀ‘nếuꢀbạnꢀchuyểnꢀsangꢀdùngꢀsảnꢀphẩmꢀchúngꢀtôi,ꢀbạnꢀsẽ 
đượcꢀtuyênꢀdương’? 

Vìꢀvậy,ꢀthayꢀvìꢀdùngꢀnhữngꢀlờiꢀtuyênꢀbốꢀđiểnꢀhìnhꢀ(nhưꢀ‘Mua 
thươngꢀhiệuꢀ<ꢀvàꢀbạnꢀsẽꢀnhậnꢀđượcꢀkếtꢀquảꢀY’),ꢀloạiꢀhìnhꢀquảngꢀcáo 
trênꢀđãꢀmangꢀđếnꢀchoꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀcủaꢀmìnhꢀmộtꢀcúꢀ‘vỗꢀvaiꢀkhích 
lệ’ꢀbằngꢀlời.ꢀĐồngꢀthời,ꢀquảngꢀcáoꢀkiểuꢀnàyꢀcũngꢀđặtꢀnhữngꢀngười 
chưaꢀsửꢀdụngꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀvịꢀtríꢀngườiꢀthứꢀ@,ꢀ‘vôꢀtìnhꢀngheꢀđược’ 
đoạnꢀhộiꢀthoạiꢀgiữaꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀkháchꢀhàngꢀthươngꢀhiệu.ꢀVì 
ngườiꢀxemꢀđứngꢀởꢀvịꢀtríꢀbênꢀlềꢀnênꢀtrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀch;ngꢀcóꢀyếu 
tốꢀgìꢀcóꢀthểꢀkhiếnꢀhọꢀcốꢀg:ngꢀbácꢀbỏꢀnó.ꢀNhưꢀđãꢀthấyꢀởꢀphầnꢀtrước, 
cáchꢀnàyꢀthậmꢀchíꢀcònꢀhiệuꢀquảꢀhơnꢀcáchꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀtrựcꢀtiếpꢀnói 
chuyệnꢀvớiꢀngườiꢀxemꢀquảngꢀcáo.ꢀTấtꢀnhiên,ꢀnếuꢀngườiꢀbênꢀlềꢀvôꢀtình 
ngheꢀđốiꢀthoạiꢀnàyꢀnổiꢀhứngꢀmuốnꢀsửꢀdụngꢀthửꢀsảnꢀphẩm,ꢀhọꢀsẽꢀtrở 
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thànhꢀkháchꢀhàngꢀcủaꢀthươngꢀhiệu,ꢀvàꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀlạiꢀtrởꢀthành 
cúꢀvỗꢀvaiꢀkhíchꢀlệ’ꢀdànhꢀchoꢀhọ.ꢀMẩuꢀquảngꢀcáoꢀchínhꢀlàꢀ‘chiếcꢀlông 
vũ’. 
‘ 

Trongꢀmộtꢀcáchꢀnhìnꢀnhậnꢀthôngꢀminhꢀvềꢀkháiꢀniệmꢀnày, 
Deightonꢀđãꢀkếtꢀluậnꢀquảngꢀcáoꢀgiúpꢀtăngꢀsựꢀchúꢀýꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀvề 
mộtꢀhoặcꢀvàiꢀthuộcꢀtínhꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀngayꢀtạiꢀthờiꢀđiểmꢀchúngꢀta 
sửꢀd*ngꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀ.ꢀSoꢀvớiꢀnhữngꢀlúcꢀbìnhꢀthường,ꢀchúngꢀta 
thườngꢀhayꢀnghĩꢀvềꢀmộtꢀyếuꢀtốꢀnàoꢀđóꢀtrongꢀquảngꢀcáoꢀngayꢀtạiꢀthời 
điểmꢀchúngꢀtaꢀsửꢀdụngꢀsảnꢀphẩmꢀđượcꢀquảngꢀcáo,ꢀdoꢀvậyꢀsẽꢀchúꢀýꢀyếu 
tốꢀđóꢀnhiềuꢀhơn.ꢀCũngꢀnhưꢀviệcꢀtôiꢀcóꢀthểꢀhướngꢀsựꢀchúꢀýꢀcủaꢀbạnꢀvào 
nhữngꢀâmꢀthanhꢀquanhꢀbạnꢀngayꢀlúcꢀnày,ꢀnhữngꢀâmꢀthanhꢀmàꢀvài 
giâyꢀtrướcꢀbạnꢀkhôngꢀhềꢀđểꢀý,ꢀthìꢀquảngꢀcáoꢀcũngꢀcóꢀthểꢀkêuꢀgọiꢀchúꢀý 
hoặcꢀgợiꢀnh:cꢀbạnꢀđểꢀýꢀđếnꢀthuộcꢀtínhꢀđượcꢀquảngꢀcáo,ꢀtrongꢀlúcꢀbạn 
sửꢀdụngꢀsảnꢀphẩm.ꢀNhờꢀsựꢀlặpꢀđiꢀlặpꢀlạiꢀcủaꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáoꢀmà 
khiꢀsửꢀdụngꢀthươngꢀhiệu,ꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀnghĩꢀđếnꢀvàꢀđoanꢀch:cꢀrằng 
thươngꢀhiệuꢀthựcꢀsựꢀcóꢀthuộcꢀtínhꢀđượcꢀquảngꢀcáo.ꢀQuảngꢀcáoꢀlàm 
chúngꢀtaꢀnhạyꢀcảmꢀvớiꢀthuộcꢀtínhꢀđượcꢀquảngꢀcáoꢀtheoꢀhướngꢀđểꢀýꢀvà 
kh;ngꢀđịnhꢀnó.ꢀDoꢀvậy,ꢀnóꢀcóꢀtiềmꢀnăngꢀxoayꢀchuyểnꢀtrảiꢀnghiệmꢀsử 
dụngꢀsảnꢀphẩm.ꢀNếuꢀkhôngꢀxemꢀquảngꢀcáoꢀtừꢀtrước,ꢀrấtꢀcóꢀthểꢀchúng 
taꢀsẽꢀsửꢀdụngꢀthươngꢀhiệuꢀmàꢀkhôngꢀđểꢀýꢀsựꢀkhácꢀbiệtꢀgiữaꢀnóꢀvàꢀđối 
thủ. 

Việcꢀkh;ngꢀđịnhꢀthươngꢀhiệuꢀthựcꢀsựꢀsởꢀhữuꢀthuộcꢀtínhꢀđãꢀquảng 
cáoꢀcóꢀhaiꢀtácꢀdụng: 

Nóꢀcủngꢀcốꢀtrảiꢀnghiệmꢀs,ꢀd-ngꢀsảnꢀphẩm,ꢀvàꢀt0ngꢀkhảꢀn0ngꢀkhiến 
chúngꢀtaꢀtiếpꢀt-cꢀmuaꢀthươngꢀhiệuꢀđó* 
Nóꢀkhiếnꢀchúngꢀtaꢀcảmꢀthấyꢀhàiꢀlòngꢀhơnꢀvềꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀtínhꢀchân 
thậtꢀcủaꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáo*ꢀ(/ọiꢀngườiꢀdùngꢀtrảiꢀnghiệmꢀs,ꢀd-ng 
thươngꢀhiệuꢀcủaꢀchínhꢀmìnhꢀđểꢀđánhꢀgiáꢀtínhꢀchânꢀthật,ꢀcũngꢀnhưꢀtính 
thôngꢀtinꢀcủaꢀquảngꢀcáo*ꢀViệcꢀmọiꢀngườiꢀđánhꢀgiáꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀmang 
tínhꢀthôngꢀtinꢀhayꢀkhôngꢀtùyꢀthuộcꢀvàoꢀsựꢀthỏaꢀmãnꢀcủaꢀhọꢀvềꢀthương 
hiệu). 

Quảngꢀcáoꢀhiệuꢀquảꢀhayꢀquảngꢀcáoꢀđạtꢀgiảiꢀthưởng 

Ch;ngꢀhềꢀcóꢀchuyệnꢀgiốngꢀnhưꢀtiênꢀnhưꢀPhậtꢀcóꢀthểꢀtùyꢀhứngꢀthao 
túngꢀconꢀngười,ꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀthườngꢀtrănꢀtrởꢀtrongꢀtuyệtꢀvọng 
đểꢀlàmꢀraꢀmộtꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀhiệuꢀquả.ꢀHọꢀthườngꢀnảnꢀchíꢀvì 
lựcꢀbấtꢀtòngꢀtâmꢀkhiꢀmuốnꢀlàmꢀraꢀmộtꢀchiếnꢀdịchꢀcóꢀtácꢀđộngꢀtíchꢀcực 
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đoꢀđếmꢀđượcꢀvềꢀdoanhꢀthuꢀvàꢀthịꢀphần.ꢀLàmꢀraꢀmộtꢀtácꢀphẩmꢀnghệ 
thuậtꢀhayꢀhoꢀthìꢀtươngꢀđốiꢀdễ,ꢀnhưngꢀhọꢀvẫnꢀmuốnꢀbánꢀđượcꢀhàng. 

Nhữngꢀngườiꢀphụꢀtráchꢀlàmꢀraꢀnhữngꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáo, 
nhữngꢀgiámꢀđốcꢀsángꢀtạoꢀtrongꢀcôngꢀtyꢀquảngꢀcáo,ꢀlàꢀnhữngꢀngười 
mangꢀtínhꢀnghệꢀsĩ.ꢀMộtꢀphầnꢀtrongꢀsốꢀhọꢀlàmꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀphảiꢀvì 
thích,ꢀmàꢀvìꢀhọꢀkhôngꢀthểꢀlàmꢀcôngꢀviệcꢀmàꢀhọꢀưaꢀthíchꢀ–ꢀlàmꢀphim 
điệnꢀảnh. 

Doꢀbịꢀtướcꢀcơꢀhộiꢀlàmꢀphimꢀtruyệnꢀnênꢀcũngꢀdễꢀhiểuꢀkhiꢀhọꢀtìm 
thấyꢀmộtꢀmứcꢀđộꢀthỏaꢀmãnꢀnhấtꢀđịnhꢀtrongꢀviệcꢀlàmꢀphimꢀtruyệnꢀ@0 
giây.ꢀKếtꢀquảꢀlàꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀcóꢀtrongꢀtayꢀmộtꢀđoạnꢀphim 
truyệnꢀ@0ꢀgiây,ꢀngụyꢀtrangꢀnhưꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀTV.ꢀRấtꢀnhiều 
phimꢀnhưꢀthếꢀđãꢀđạtꢀnhiềuꢀgiảiꢀthưởng.ꢀNhữngꢀđoạnꢀphimꢀnhưꢀthếꢀcó 
thểꢀrấtꢀđ>pꢀvềꢀmỹꢀthuật,ꢀrấtꢀthôngꢀminhꢀvàꢀmangꢀtínhꢀgiảiꢀtríꢀcao, 
nhưngꢀnếuꢀthươngꢀhiệuꢀchỉꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀnhưꢀmộtꢀđạoꢀcụꢀvàꢀmục 
đíchꢀchínhꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀbịꢀngóꢀlơ,ꢀthìꢀcơꢀhộiꢀđạtꢀmụcꢀđíchꢀthựcꢀsựꢀlà 
rấtꢀthấp.ꢀNếuꢀnóꢀquảꢀthựcꢀcóꢀhiệuꢀquả,ꢀđóꢀlàꢀnhờꢀmayꢀm:nꢀhơnꢀlàꢀnhờ 
sựꢀs:pꢀđặtꢀtừꢀđầu. 

Từꢀxưaꢀđếnꢀgiờ,ꢀcácꢀgiảiꢀthưởngꢀtrongꢀngànhꢀquảngꢀcáoꢀkhông 
dựaꢀtrênꢀtiêuꢀchíꢀtínhꢀhiệuꢀquả,ꢀmàꢀdựaꢀtrênꢀsựꢀđánhꢀgiáꢀchủꢀquanꢀvà 
tínhꢀsángꢀtạoꢀnghệꢀthuật.ꢀSựꢀđoꢀlườngꢀkháchꢀquanꢀvềꢀtínhꢀhiệuꢀquả 
trongꢀdoanhꢀsốꢀchưaꢀbaoꢀgiờꢀlàꢀtiêuꢀchíꢀhàngꢀđầu.ꢀKếtꢀquảꢀlàꢀtrước 
đây,ꢀnhiềuꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀbiếtꢀđượcꢀnhữngꢀbộꢀphimꢀsiêuꢀng:n 
nàyꢀcóꢀhayꢀkhôngꢀcóꢀhiệuꢀquả.ꢀThôngꢀthường,ꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáo 
khôngꢀthểꢀđoꢀđếmꢀhiệuꢀquảꢀchỉꢀbằngꢀdoanhꢀsố,ꢀvìꢀcóꢀquáꢀnhiềuꢀcácꢀyếu 
tốꢀkhácꢀ(khuyếnꢀmạiꢀvềꢀgiá,ꢀnhữngꢀhoạtꢀđộngꢀcủaꢀđốiꢀthủ)ꢀcũngꢀcóꢀthể 
ảnhꢀhưởngꢀđếnꢀdoanhꢀsố;ꢀvàꢀnhưꢀchúngꢀtaꢀđãꢀthấy,ꢀtácꢀđộngꢀcơꢀbản 
củaꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀthườngꢀsựꢀcủngꢀcố,ꢀkhôngꢀphảiꢀdoanhꢀsố.ꢀCácꢀnhà 
quảngꢀcáoꢀkhôngꢀcònꢀcáchꢀnàoꢀkhác,ꢀphảiꢀdòꢀdẫmꢀvềꢀtínhꢀhiệuꢀquả 
quảngꢀcáo. 

Tuyꢀnhiên,ꢀđiềuꢀnàyꢀđangꢀdầnꢀthayꢀđổi.ꢀVớiꢀsựꢀraꢀđờiꢀcủaꢀcông 

nghệꢀnghiênꢀcứuꢀthịꢀtrườngꢀmới,ꢀvàꢀmộtꢀthếꢀhệꢀgiámꢀđốcꢀsảnꢀphẩm, 
giámꢀđốcꢀtiếpꢀthị,ꢀtổngꢀgiámꢀđốcꢀtiếpꢀthịꢀđàoꢀtạoꢀbàiꢀbảnꢀhơn,ꢀcácꢀcông 
tyꢀcàngꢀngàyꢀcàngꢀítꢀlệꢀthuộcꢀvàoꢀchiếnꢀth:ngꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀquảngꢀcáoꢀtại 
cácꢀgiảiꢀthưởngꢀnghệꢀthuậtꢀđểꢀtựꢀđảmꢀbảoꢀvớiꢀmìnhꢀrằngꢀchiếnꢀdịch 
quảngꢀcáoꢀcóꢀhiệuꢀquả.ꢀNhữngꢀgiảiꢀthưởngꢀ(nhưꢀgiảiꢀECCies)ꢀdựaꢀtrên 
nhữngꢀchứngꢀcứꢀđoꢀlườngꢀkháchꢀquanꢀvềꢀhiệuꢀquảꢀquảngꢀcáo,ꢀthayꢀvì 
dựaꢀtrênꢀtínhꢀnghệꢀthuật,ꢀxuấtꢀhiệnꢀởꢀhầuꢀhếtꢀnhữngꢀthịꢀtrườngꢀtrọng 
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điểmꢀphươngꢀTây.ꢀBảnꢀthânꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀcũngꢀngàyꢀcàngꢀđầuꢀtư 
nhữngꢀcơꢀchếꢀnghiênꢀcứuꢀthịꢀtrường,ꢀchoꢀphépꢀhọꢀđánhꢀgiáꢀchiếnꢀdịch 
nàoꢀhiệuꢀquả,ꢀchiếnꢀdịchꢀnàoꢀkhôngꢀhiệuꢀquả. 

Tómꢀtắt 

Phầnꢀlớnꢀcácꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀthườngꢀhướngꢀđếnꢀkhuyến 
khíchꢀchúngꢀtaꢀmuaꢀthươngꢀhiệuꢀnàyꢀmàꢀkhôngꢀmuaꢀthươngꢀhiệu 
khác,ꢀthayꢀvìꢀkhuyếnꢀkhíchꢀchúngꢀtaꢀmuaꢀsảnꢀphẩmꢀmới.ꢀNóꢀpháꢀthế 
cânꢀbằngꢀkhiꢀcânꢀnh:cꢀgiữaꢀnhữngꢀthươngꢀhiệu,ꢀtrongꢀđiềuꢀkiện 
nhữngꢀnhânꢀtốꢀkhácꢀtươngꢀđồng,ꢀvàꢀcóꢀthểꢀảnhꢀhưởngꢀcảꢀchuyện 
thươngꢀhiệuꢀnàoꢀđượcꢀcânꢀnh:c. 

Quảngꢀcáoꢀsảnꢀphẩmꢀmớiꢀthườngꢀmangꢀtínhꢀthôngꢀtin,ꢀloanꢀbáo 
hơnꢀlàꢀtínhꢀthuyếtꢀphục.ꢀNếuꢀtínhꢀthuyếtꢀphụcꢀthựcꢀsựꢀcóꢀthậtꢀthìꢀsố 
liệuꢀthốngꢀkêꢀcủaꢀnóꢀcựcꢀkỳꢀkémꢀchínhꢀxác,ꢀvìꢀtốiꢀthiểuꢀ40%ꢀcủaꢀtấtꢀcả 
nhữngꢀchiếnꢀdịchꢀtungꢀsảnꢀphẩmꢀmớiꢀđềuꢀđiꢀđếnꢀthấtꢀbại.ꢀKhiꢀquảng 
cáoꢀthựcꢀsựꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀnhuꢀcầuꢀvềꢀmộtꢀngànhꢀhàngꢀthìꢀđóꢀchỉꢀlà 
mộtꢀtácꢀdụngꢀphụ,ꢀhơnꢀlàꢀmụcꢀđíchꢀchínhꢀyếuꢀbanꢀđầuꢀcủaꢀquảngꢀcáo. 

Doꢀvậy,ꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀnằmꢀởꢀtínhꢀthuyếtꢀphục, 
màꢀlàꢀsựꢀcủngꢀcố.ꢀNghĩaꢀlà,ꢀnóꢀcủngꢀcốꢀniềmꢀtinꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀvào 
quyếtꢀđịnhꢀmuaꢀthươngꢀhiệu,ꢀvàꢀtăngꢀkhảꢀnăngꢀchúngꢀtaꢀtiếpꢀtụcꢀmua 
thươngꢀhiệuꢀđóꢀvềꢀsau. 

Phầnꢀlớnꢀcủaꢀnghệꢀthuậtꢀquảngꢀcáoꢀnằmꢀởꢀviệcꢀtìmꢀcáchꢀhướng 
trọngꢀtâmꢀchúꢀýꢀvàoꢀnhữngꢀthuộcꢀtínhꢀsảnꢀphẩmꢀnhấtꢀquánꢀvớiꢀnhững 
gìꢀs=nꢀcóꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀtiêuꢀdùng.ꢀĐịnhꢀvịꢀmộtꢀsảnꢀphẩmꢀtheo 
cáchꢀnàyꢀkhôngꢀphảiꢀchuyệnꢀđơnꢀgiản. 

Sứcꢀmạnhꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀbịꢀbóꢀbuộcꢀcảꢀvìꢀnhữngꢀhạnꢀchếꢀthựcꢀtế, 
lẫnꢀcácꢀhạnꢀchếꢀtuyệtꢀđối.ꢀBaoꢀgồm: 

Thựcꢀtế:ꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀtẩyꢀchay; 
Quảngꢀcáoꢀcủaꢀđốiꢀthủꢀcạnhꢀtranh; 
Tiền:ꢀhạnꢀchếꢀvềꢀngânꢀsách; 
Thựcꢀtiễnꢀkinhꢀtế; 
Xuꢀhướngꢀcưỡngꢀlạiꢀthayꢀđổiꢀvàꢀnhuꢀcầuꢀnhấtꢀquánꢀvềꢀnhậnꢀthức; 
Thựcꢀtế:ꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀnguồnꢀảnhꢀhưởngꢀyếuꢀhơn,ꢀsoꢀvớiꢀnhữngꢀgìꢀchúng 
taꢀđãꢀbiếtꢀvàꢀlưuꢀtrữꢀtrongꢀtâmꢀtrí* 
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Khôngꢀcóꢀhạnꢀchếꢀnàoꢀtrênꢀđâyꢀlàꢀhạnꢀchếꢀtuyệtꢀđối,ꢀnhưngꢀkết 
hợpꢀlại,ꢀchúngꢀcóꢀthểꢀlàmꢀquảngꢀcáoꢀkémꢀảnhꢀhưởngꢀđiꢀrấtꢀnhiềuꢀso 
vớiꢀnhữngꢀtưởngꢀtượngꢀcủaꢀmộtꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀbìnhꢀthường.ꢀQuan 
điểmꢀnàyꢀcóꢀlẽꢀsẽꢀkhôngꢀthuyếtꢀphụcꢀnổiꢀnhữngꢀngườiꢀmuốnꢀtinꢀvào 
sứcꢀmạnhꢀthaoꢀtúngꢀcủaꢀquảngꢀcáo,ꢀvìꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀmộtꢀtrongꢀnhững 
kẻꢀthùꢀưaꢀthíchꢀcủaꢀnhiềuꢀngười.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀsựꢀthựcꢀlàꢀnhữngꢀsức 
mạnhꢀvàꢀbíꢀẩnꢀxoayꢀquanhꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀnhữngꢀngườiꢀlàmꢀquảngꢀcáo 
đãꢀđượcꢀcườngꢀđiệuꢀlênꢀrấtꢀnhiều. 

Tuyꢀnhiên,ꢀkhôngꢀkháiꢀniệmꢀnàoꢀlàꢀkhôngꢀbiếnꢀchuyển,ꢀvàꢀnhững 
hìnhꢀthứcꢀquảngꢀcáoꢀcũngꢀđangꢀthayꢀđổiꢀnhanhꢀchóng.ꢀNhữngꢀhình 
thứcꢀquảngꢀcáoꢀnhưꢀtrảꢀtiềnꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtríꢀđãꢀvàꢀđangꢀxóa 
nhòaꢀranhꢀgiớiꢀgiữaꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀnộiꢀdungꢀcủaꢀtruyềnꢀthôngꢀđại 
chúng.ꢀKhiꢀquảngꢀcáoꢀngụyꢀtrangꢀthànhꢀnộiꢀdungꢀchươngꢀtrìnhꢀgiải 
trí,ꢀmộtꢀsốꢀnhữngꢀbứcꢀtườngꢀngănꢀquảngꢀcáoꢀtrongꢀchúngꢀtaꢀbịꢀvô 
hiệu.ꢀNhữngꢀhạnꢀchếꢀvốnꢀđãꢀbảoꢀvệꢀchúngꢀtaꢀtrongꢀthờiꢀgianꢀquaꢀkhỏi 
nhữngꢀảnhꢀhưởngꢀquáꢀmứcꢀtừꢀquảngꢀcáo,ꢀkhôngꢀđảmꢀbảoꢀsẽꢀtựꢀđộng 
bảoꢀvệꢀchúngꢀtaꢀtrongꢀtươngꢀlai.ꢀVìꢀthế,ꢀtrongꢀlúcꢀsứcꢀmạnhꢀquảngꢀcáo 
đangꢀđượcꢀthổiꢀphồng,ꢀchúngꢀtaꢀhãyꢀnhớꢀlờiꢀThomasꢀAeCCersonꢀ‘cáiꢀgiá 
củaꢀsựꢀtựꢀdoꢀlàꢀsuốtꢀđờiꢀsốngꢀtrongꢀcảnhꢀgiác’. 
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PHẦNꢀB 

CHIẾNꢀLƯỢCꢀNÀOꢀHIỆUꢀQUẢ‚ꢀ‛HÔNGꢀHIỆUꢀQUẢ‚ꢀVÀ 
NGUYÊNꢀDOꢀĐẰNGꢀSAU 
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GIỚIꢀTHIỆU 

TrongꢀphầnꢀA,ꢀchúngꢀtaꢀđãꢀđiꢀđếnꢀmộtꢀhiểuꢀbiếtꢀquanꢀtrọngꢀvề 
quảngꢀcáoꢀbằngꢀcáchꢀđặtꢀcâuꢀhỏiꢀ‘Mẩuꢀquảngꢀcáoꢀđangꢀnóiꢀchuyệnꢀvới 
ai?’ꢀBạnꢀcũngꢀcóꢀthểꢀhiểuꢀnhữngꢀcuốnꢀsáchꢀdạngꢀnàyꢀbằngꢀcâuꢀhỏi 
tươngꢀtự.ꢀCuốnꢀsáchꢀnàyꢀđangꢀnóiꢀchuyệnꢀvớiꢀai?ꢀNếuꢀnh:mꢀđếnꢀcông 
chúng,ꢀnóꢀsẽꢀcóꢀmộtꢀphongꢀcáchꢀhoànꢀtoànꢀkhác,ꢀsoꢀvớiꢀkhiꢀnh:mꢀđến 
nhữngꢀnhânꢀlựcꢀtrongꢀngànhꢀquảngꢀcáoꢀhoặcꢀsinhꢀviênꢀngànhꢀtiếpꢀthị 
hayꢀtruyềnꢀthôngꢀđạiꢀchúng.ꢀPhầnꢀAꢀchủꢀyếuꢀnh:mꢀđếnꢀđôngꢀđảoꢀcông 
chúng. 

B:tꢀđầuꢀtừꢀphầnꢀnàyꢀcủaꢀsách,ꢀnhữngꢀđộcꢀgiảꢀngoàiꢀngànhꢀsẽꢀcảm 
thấyꢀsựꢀthayꢀđổiꢀtrongꢀcáchꢀviết.ꢀNhiềuꢀchươngꢀcủaꢀPhầnꢀBꢀcóꢀnguồn 
gốcꢀlàꢀnhữngꢀbàiꢀbáoꢀviếtꢀchoꢀcácꢀtạpꢀchíꢀthươngꢀmại.ꢀĐộcꢀgiảꢀcủa 
nhữngꢀấnꢀphẩmꢀnàyꢀlàꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀngườiꢀlàmꢀtiếpꢀthị,ꢀmuốn 
tìmꢀhiểuꢀthêmꢀđểꢀtăngꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀnhữngꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀhọ 
làmꢀra. 

Tuyꢀphầnꢀnàyꢀchủꢀyếuꢀnóiꢀchuyệnꢀvớiꢀnhữngꢀngườiꢀtrongꢀngành, 
nhữngꢀđộcꢀgiảꢀngoàiꢀngànhꢀcũngꢀcóꢀthểꢀcoiꢀđâyꢀlàꢀmộtꢀtrảiꢀnghiệmꢀthú 
vị,ꢀtừꢀgócꢀnhìnꢀcủaꢀngườiꢀthứꢀ@.ꢀThựcꢀchất,ꢀhọꢀcóꢀthểꢀtưởngꢀtượng 
mìnhꢀchínhꢀlàꢀnhàꢀquảngꢀcáo.ꢀBằngꢀcáchꢀnhìnꢀsựꢀviệcꢀquaꢀconꢀm:tꢀnhà 
quảngꢀcáo,ꢀhọꢀcóꢀthểꢀhiểuꢀrõꢀhơnꢀvềꢀcáchꢀquảngꢀcáoꢀtácꢀđộng,ꢀvàꢀhiểu 
nhữngꢀtrởꢀngạiꢀmàꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀphảiꢀcốꢀvượtꢀqua,ꢀtrongꢀnỗꢀlực 
muốnꢀảnhꢀhưởngꢀchúngꢀta. 

ĐểꢀđọcꢀvàꢀhiểuꢀPhầnꢀB,ꢀchỉꢀcầnꢀhiểuꢀrõꢀ@ꢀthuậtꢀngữ.ꢀThuậtꢀngữ 
thứꢀnhất,ꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀ(adꢀexecution)ꢀ,ꢀđãꢀđượcꢀđề 
cậpꢀtrongꢀPhầnꢀA.ꢀMộtꢀthươngꢀhiệuꢀnhưꢀCokeꢀthườngꢀcóꢀnhiềuꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀchạyꢀcùngꢀlúcꢀtrongꢀcùngꢀmộtꢀtuầnꢀlễ.ꢀChúngꢀthườngꢀcó 
cùngꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀthôngꢀđiệpꢀthiếtꢀyếu,ꢀnhưngꢀnhânꢀvật,ꢀđoạnꢀđối 
thoạiꢀvàꢀcácꢀcảnhꢀphimꢀcóꢀthểꢀkhácꢀnhauꢀtrongꢀtừngꢀmẩuꢀquảngꢀcáo. 
Mỗiꢀphiênꢀbảnꢀnhưꢀthếꢀđượcꢀgọiꢀlàꢀmộtꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáo. 
Hoặcꢀbạnꢀcóꢀthểꢀthấyꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ@0ꢀgiây,ꢀvàꢀmẩuꢀ15ꢀgiây,ꢀvốn 
làꢀphiênꢀbảnꢀc:tꢀng:nꢀcủaꢀphimꢀ@0ꢀgiây.ꢀHaiꢀphiênꢀbảnꢀnàyꢀđượcꢀgọi 
làꢀhaiꢀ‘hìnhꢀthứcꢀthểꢀhiện’.ꢀNhưꢀvậy,ꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀsángꢀtạo 
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(creativeꢀexecution)ꢀlàꢀcáchꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀthểꢀhiện,ꢀsản 
xuất. 

Thuậtꢀngữꢀthứꢀhaiꢀlàꢀchạyꢀquảngꢀcáoꢀtheoꢀlịchꢀngắtꢀquãng 
(flighting)ꢀ.ꢀCóꢀnhữngꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀxếpꢀlịchꢀchạyꢀquảngꢀcáoꢀhàng 
tuần.ꢀĐâyꢀgọiꢀlàꢀlịchꢀchạyꢀquảngꢀcáoꢀliênꢀtục.ꢀMộtꢀsốꢀkhácꢀlạiꢀthích 
‘ ng:tꢀquãng’ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀhọ,ꢀnóiꢀcáchꢀkhácꢀlàꢀphátꢀsóngꢀdồn 
dậpꢀcùngꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtrongꢀnhiềuꢀtuần,ꢀsauꢀđóꢀngưngꢀtrong 
nhiềuꢀtuầnꢀtiếpꢀtheo,ꢀsauꢀđóꢀlạiꢀlênꢀsóng,ꢀvàꢀlạiꢀxuốngꢀsóng,ꢀv.v.. 

Đâyꢀđượcꢀgọiꢀlàꢀlịchꢀquảngꢀcáoꢀtheoꢀkiểuꢀng:tꢀquãng.ꢀMỗiꢀmộtꢀgiai 
đoạnꢀchạyꢀquảngꢀcáoꢀdồnꢀdậpꢀđượcꢀgọiꢀlàꢀmộtꢀ‘quãng’ꢀ(Clight). 

ThuậtꢀngữꢀthứꢀbaꢀlàꢀTRP,ꢀviếtꢀt:tꢀcủaꢀtargetꢀratingꢀpointsꢀ- 
lượngꢀkháchꢀhàngꢀm*cꢀtiêuꢀcóꢀxemꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ.ꢀKháiꢀniệmꢀnày 
cóꢀnhiềuꢀtênꢀgọi,ꢀtùyꢀtheoꢀtừngꢀquốcꢀgia.ꢀDꢀAnh,ꢀnóꢀđượcꢀgọiꢀlàꢀTVR, 
ởꢀÚcꢀlàꢀTARP.ꢀNhưngꢀvềꢀbảnꢀchấtꢀlàꢀnhưꢀnhau.ꢀNômꢀnaꢀmàꢀnói,ꢀnóꢀlà 
sốꢀngườiꢀxemꢀcủaꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀMộtꢀcáchꢀgiánꢀtiếp,ꢀnóꢀphản 
ảnhꢀsốꢀlượngꢀkhánꢀgiảꢀcóꢀxemꢀvàꢀsốꢀlầnꢀxemꢀmàꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀbỏ 
tiềnꢀđầuꢀtư.ꢀConꢀsốꢀTRPꢀlàꢀlượngꢀkhánꢀgiảꢀtrongꢀnhómꢀkháchꢀhàng 
mụcꢀtiêuꢀcóꢀ‘cơꢀhộiꢀthấy’ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvìꢀhọꢀngồiꢀtrướcꢀmànꢀhình 
tiviꢀngayꢀlúcꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀphátꢀsóng. 

Choꢀphépꢀtôiꢀgiảiꢀthíchꢀđiểmꢀnàyꢀbằngꢀmộtꢀvíꢀdụ.ꢀNhãnꢀhàng 
Kleenexꢀđịnhꢀnghĩaꢀthịꢀtrườngꢀmụcꢀtiêuꢀchoꢀkhănꢀgiấyꢀlàꢀphụꢀnữꢀtừꢀ18 
đếnꢀ45ꢀtuổi.ꢀNếuꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkhănꢀgiấyꢀKleenexꢀlênꢀsóngꢀNBCꢀlúc 
8 :50ꢀtốiꢀhômꢀquaꢀvàꢀcóꢀ5%ꢀnhómꢀđốiꢀtượngꢀtrênꢀxemꢀkênhꢀNBCꢀngay 
lúcꢀđó,ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀsẽꢀcóꢀ5ꢀTRP.ꢀNếuꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀphátꢀlại 
nhiềuꢀlầnꢀtrongꢀcùngꢀtuầnꢀđó,ꢀgiữaꢀnhiềuꢀchươngꢀtrìnhꢀởꢀnhiềuꢀkênh 
khácꢀnhau,ꢀthìꢀsauꢀmỗiꢀlần,ꢀtỉꢀlệꢀphầnꢀtrămꢀlượngꢀkháchꢀhàngꢀmục 
tiêuꢀcóꢀxemꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀsẽꢀđượcꢀcộngꢀdồnꢀvàoꢀconꢀsốꢀTRP.ꢀNghĩaꢀlà 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀđạtꢀđến,ꢀgiảꢀsử,ꢀ910ꢀTRPꢀtrongꢀtuầnꢀđó.ꢀLưuꢀý 
đâyꢀchỉꢀlàꢀtổngꢀsốꢀngườiꢀcóꢀ‘cơꢀhộiꢀxem’ꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀSẽꢀcóꢀnhững 
ngườiꢀtrongꢀsốꢀnàyꢀđãꢀxemꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtừꢀđầuꢀtuần,ꢀnhưngꢀnhững 
lầnꢀhọꢀxemꢀsauꢀđóꢀvẫnꢀđượcꢀtínhꢀtrongꢀtổngꢀsốꢀTRP.ꢀTổngꢀsốꢀTRP 
đượcꢀtínhꢀbằngꢀtổngꢀsốꢀphầnꢀtrămꢀkháchꢀhàngꢀmụcꢀtiêuꢀcóꢀcơꢀhộiꢀxem 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀtốiꢀthiểuꢀ1ꢀlần,ꢀconꢀsốꢀnàyꢀnếuꢀchiaꢀchoꢀtrungꢀbìnhꢀsố 
lầnꢀxem,ꢀgọiꢀlàꢀtầnꢀsuấtꢀtrungꢀbìnhꢀ(averageꢀCrequency),ꢀsẽꢀđượcꢀchỉꢀsố 
tiếpꢀcậnꢀròngꢀ(netꢀreach).ꢀTổngꢀsốꢀTRPꢀtrongꢀtuầnꢀlàꢀ910ꢀcóꢀthểꢀlàꢀsự 
kếtꢀhợpꢀcủaꢀnhiềuꢀcặpꢀtầnꢀsuấtꢀtrungꢀbìnhꢀvàꢀchỉꢀsốꢀtiếpꢀcậnꢀròng. 
BảngꢀBI.1ꢀchoꢀtaꢀvàiꢀvíꢀdụ. 
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BảngꢀBI.1:ꢀCấuꢀthànhꢀconꢀsốꢀTRP 

T6nꢀsuấtꢀtrung Chỉ ꢀsốꢀtiếpꢀcậnꢀr<ng TổngꢀsốꢀTRP 
bình 

1 00 2.1 210 

210 

210 

5 0 4.2 

6.0 3 5 

Ch;ngꢀhạn,ꢀtoànꢀbộꢀnhómꢀkháchꢀhàngꢀmụcꢀtiêuꢀcóꢀthểꢀđãꢀxem 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀtrongꢀsuốtꢀtuầnꢀphátꢀsóng,ꢀmỗiꢀngườiꢀxemꢀtrungꢀbình 
2 
4 
.1ꢀlần.ꢀHoặcꢀchỉꢀ50%ꢀthịꢀtrườngꢀmụcꢀtiêuꢀcóꢀxem,ꢀvàꢀmỗiꢀngườiꢀxem 
.9ꢀlần.ꢀTrườngꢀhợpꢀnàyꢀthìꢀconꢀsốꢀTRPꢀvẫnꢀlàꢀ910.ꢀNóiꢀcáchꢀkhác, 

mộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀđạtꢀconꢀsốꢀTRPꢀlàꢀ910,ꢀthôngꢀquaꢀbấtꢀkỳꢀsự 
kếtꢀhợpꢀnàoꢀgiữaꢀchỉꢀsốꢀtiếpꢀcậnꢀròngꢀ(tỉꢀlệꢀphầnꢀtrămꢀnhómꢀkhách 
hàngꢀxemꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀítꢀnhấtꢀ1ꢀlần)ꢀvàꢀtầnꢀsuấtꢀtrungꢀbìnhꢀ(trung 
bìnhꢀsốꢀlầnꢀhọꢀxemꢀmẩuꢀquảngꢀcáo)ꢀmàꢀcóꢀtíchꢀlàꢀ910. 

PhầnꢀlớnꢀcácꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀchạyꢀvớiꢀTRPꢀtừꢀ100ꢀđếnꢀ@00 

mỗiꢀtuần.ꢀ50ꢀTRPꢀnghĩaꢀlàꢀchạyꢀhơiꢀítꢀvàꢀ400ꢀTRPꢀlàꢀchạyꢀquáꢀdàyꢀđặc 
soꢀvớiꢀmộtꢀtuần. 
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1 3ꢀꢀ 
KHẢOꢀSÁTꢀLIÊNꢀTỤC:ꢀꢀBẠNꢀCÓ 

ĐANGꢀBỊꢀTHEOꢀDÕI? 

Ngàyꢀcàngꢀcóꢀnhiềuꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀtheoꢀdõiꢀhoạtꢀđộngꢀcủaꢀđốiꢀthủ 
lẫnꢀcủaꢀchínhꢀmìnhꢀbằngꢀcáchꢀliênꢀtụcꢀkhảoꢀsátꢀngườiꢀtiêuꢀdùng. 
Nhữngꢀcuộcꢀthămꢀdòꢀnàyꢀkhôngꢀphảiꢀhàngꢀnămꢀhayꢀhàngꢀquý.ꢀNó 
đượcꢀthựcꢀhiệnꢀhàngꢀtuầnꢀ–ꢀvớiꢀmộtꢀlượngꢀmẫuꢀthămꢀdòꢀnhỏꢀmỗi 
tuần,ꢀtíchꢀlũyꢀtrongꢀhơnꢀmộtꢀnămꢀsẽꢀdẫnꢀđếnꢀmộtꢀcơꢀsởꢀdữꢀliệuꢀkhổng 
lồ,ꢀgiúpꢀchoꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀmộtꢀbứcꢀtranhꢀtoànꢀdiện,ꢀmangꢀtínhꢀliên 
tục. 

Mỗiꢀtuần,ꢀcácꢀcôngꢀtyꢀghiꢀnhậnꢀvàoꢀmáyꢀtínhꢀnhữngꢀthôngꢀtinꢀmới 
trênꢀnhữngꢀnhómꢀmẫuꢀthămꢀdòꢀmới.ꢀThôngꢀtinꢀđóꢀlàꢀvềꢀmọiꢀthương 
hiệuꢀtrênꢀthịꢀtrường.ꢀLýꢀtưởngꢀnhấtꢀlàꢀnóꢀphảiꢀbaoꢀgồmꢀcảꢀmộtꢀgiai 
đoạnꢀlênꢀxuốngꢀcủaꢀnhữngꢀgìꢀxảyꢀraꢀtrongꢀtuầnꢀđó,ꢀvềꢀhànhꢀvi,ꢀtháiꢀđộ 
ngườiꢀtiêuꢀdùng,ꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀthươngꢀhiệu,ꢀhìnhꢀảnhꢀthươngꢀhiệu, 
cũngꢀnhưꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀnhữngꢀchiếnꢀdịchꢀtruyềnꢀthôngꢀtrựcꢀtiếpꢀnhư 
độꢀghiꢀnhớꢀquảngꢀcáo,ꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀthôngꢀđiệpꢀrútꢀra. 
Doꢀvậy,ꢀthôngꢀtinꢀtrênꢀcũngꢀliênꢀquanꢀđếnꢀnhữngꢀthôngꢀtinꢀkhácꢀvềꢀdữ 
liệuꢀvềꢀtruyềnꢀthôngꢀ(cóꢀnhữngꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀnàoꢀcũngꢀlênꢀsóng 
trongꢀtuầnꢀđó,ꢀvàoꢀlúcꢀnàoꢀvàꢀvớiꢀcườngꢀđộꢀchạyꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀbao 
nhiêu),ꢀcũngꢀnhưꢀdữꢀliệuꢀvềꢀdoanhꢀsốꢀvàꢀthịꢀphần. 

Côngꢀnghệꢀkhảoꢀsátꢀthịꢀtrườngꢀliênꢀtụcꢀđãꢀnhanhꢀchóngꢀđược 
chấpꢀnhậnꢀlàꢀcôngꢀcụꢀtốtꢀnhấtꢀđểꢀđánhꢀgiáꢀchínhꢀxácꢀtácꢀđộngꢀcủa 
quảngꢀcáo,ꢀchiếnꢀlượcꢀnàoꢀcóꢀhoặcꢀkhôngꢀcóꢀhiệuꢀquả.ꢀViệcꢀtheoꢀdõi 
liênꢀtụcꢀthôngꢀtinꢀvềꢀsựꢀmuaꢀhàngꢀcóꢀthểꢀhéꢀlộꢀchiếnꢀlượcꢀnàoꢀhiệu 
quả.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀviệcꢀbiếtꢀnóꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀhayꢀkhôngꢀlàꢀmộtꢀchuyện, 
biếtꢀđượcꢀnguyênꢀnhânꢀđằngꢀsauꢀlạiꢀlàꢀmộtꢀchuyệnꢀkhác.ꢀThôngꢀtin 
chẩnꢀđoánꢀnàyꢀphảiꢀlàꢀthôngꢀtinꢀliênꢀtục,ꢀrútꢀraꢀtừꢀnhữngꢀcuộcꢀkhảo 
sátꢀliênꢀtụcꢀ(ꢀcontinuousꢀtrackingꢀ). 

Việcꢀnghiênꢀcứuꢀthịꢀtrườngꢀthườngꢀcóꢀđặcꢀđiểmꢀlàꢀquyꢀmôꢀlớn, 
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vớiꢀlượngꢀmẫuꢀkhảoꢀsátꢀlớn,ꢀđạiꢀdiệnꢀchoꢀmộtꢀthờiꢀđiểmꢀnhấtꢀđịnh. 
Thườngꢀđượcꢀgọiꢀlàꢀkhảoꢀsátꢀphiꢀdựꢀtínhꢀ(‘adꢀhoc’ꢀsurvey),ꢀnhững 
nghiênꢀcứuꢀnàyꢀthườngꢀđượcꢀthựcꢀhiệnꢀtrướcꢀvàꢀsauꢀkhiꢀchạyꢀmột 
chiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáo.ꢀBấtꢀcứꢀkhácꢀbiệtꢀnàoꢀvềꢀnhữngꢀchỉꢀsốꢀquan 
trọngꢀgiữaꢀhaiꢀnghiênꢀcứuꢀnàyꢀ(ch;ngꢀhạnꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀthươngꢀhiệu, 
độꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀhoặcꢀthịꢀphầnꢀcủaꢀthươngꢀhiệu)ꢀđềuꢀđượcꢀcho 
làꢀbiểuꢀhiệnꢀcủaꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀkhảꢀdĩꢀcủaꢀquảngꢀcáo.ꢀKỹꢀthuậtꢀkhảo 
sátꢀ‘trướcEsau’ꢀnàyꢀđãꢀbấtꢀđ:cꢀdĩꢀtừngꢀbước,ꢀtừngꢀbướcꢀnhườngꢀchỗ 
choꢀcôngꢀnghệꢀmới,ꢀcôngꢀnghệꢀnghiênꢀcứuꢀthịꢀtrườngꢀmangꢀtínhꢀliên 
tục. 

Thựcꢀhiệnꢀnhữngꢀcuộcꢀkhảoꢀsátꢀphiꢀdựꢀtính,ꢀhoặcꢀkhảoꢀsát 
trướcEsauꢀlàꢀmộtꢀcáchꢀ‘lỗiꢀthời’ꢀnhằmꢀtìmꢀhiểuꢀnhữngꢀgìꢀđangꢀxảyꢀra 
trênꢀthịꢀtrường.ꢀViệcꢀnàyꢀcũngꢀgiốngꢀnhưꢀviệcꢀlấyꢀvàiꢀkhungꢀhìnhꢀtĩnh 
ởꢀđầuꢀvàꢀcuốiꢀphimꢀquảngꢀcáoꢀđểꢀtừꢀđó,ꢀcốꢀn:mꢀđượcꢀtinhꢀthầnꢀcủaꢀcả 
mẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀSựꢀkhácꢀbiệtꢀgiữaꢀkhảoꢀsátꢀphiꢀdựꢀtínhꢀvàꢀkhảoꢀsát 
liênꢀtụcꢀcũngꢀtươngꢀtựꢀnhưꢀsựꢀkhácꢀbiệtꢀgiữaꢀnhiếpꢀảnhꢀvàꢀđiệnꢀảnh: 
ngườiꢀtaꢀchỉꢀcóꢀthểꢀphỏngꢀđoánꢀsựꢀviệcꢀđangꢀxảyꢀra,ꢀnếuꢀkhôngꢀcóꢀsự 
liênꢀtụcꢀtrongꢀhìnhꢀảnh. 

Thửꢀlấyꢀvíꢀdụꢀvềꢀtrườngꢀhợpꢀđầyꢀkịchꢀtínhꢀcủaꢀmộtꢀthươngꢀhiệu 
dầuꢀgộiꢀvốnꢀchỉꢀcóꢀ9,5%ꢀthịꢀphần,ꢀtrongꢀthịꢀtrườngꢀkháchꢀhàngꢀlàꢀphụ 
nữꢀdướiꢀ@5ꢀtuổi.ꢀThươngꢀhiệuꢀnàyꢀtungꢀraꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtuyệt 
vời.ꢀTìnhꢀhuốngꢀxảyꢀraꢀnhưꢀsau:ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđầyꢀmớiꢀlạꢀnàyꢀđược 
phátꢀtrênꢀTV.ꢀKhácꢀbiệtꢀvàꢀđầyꢀhàoꢀhứng.ꢀNhàꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀđầuꢀtưꢀrất 
nhiềuꢀvàoꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnày.ꢀKhôngꢀngoàiꢀdựꢀđoánꢀcủaꢀmọiꢀngười, 
chúngꢀtaꢀnhanhꢀchóngꢀthấyꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀviệc 
vượtꢀlênꢀđốngꢀhỗnꢀđộnꢀquảngꢀcáoꢀdầuꢀgộiꢀvàꢀtruyềnꢀtảiꢀđượcꢀthông 
điệp.ꢀChúngꢀtaꢀthấyꢀrõꢀđiềuꢀnàyꢀtrongꢀ9ꢀdữꢀliệuꢀcủaꢀ9ꢀtuầnꢀđầuꢀtiên 
(xemꢀHìnhꢀ1@.1ꢀvàꢀ1@.9).ꢀChoꢀđếnꢀgiờꢀthìꢀmọiꢀviệcꢀvẫnꢀổn,ꢀnhưngꢀliệu 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀcóꢀgiúpꢀtăngꢀdoanhꢀsốꢀsảnꢀphẩm?ꢀNếuꢀbạnꢀlàꢀđối 
thủ,ꢀbạnꢀsẽꢀphảnꢀứngꢀraꢀsao?ꢀHoảngꢀloạn?ꢀÁnꢀbinhꢀbấtꢀđộng?ꢀBạnꢀnhớ 
lạiꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀtrướcꢀcủaꢀcùngꢀthươngꢀhiệuꢀdầuꢀgộiꢀđó,ꢀcũng 
rấtꢀđộtꢀphá,ꢀnhưngꢀthanꢀôi,ꢀkhôngꢀgiúpꢀbánꢀđượcꢀhàng.ꢀCóꢀlẽꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀnàyꢀcũngꢀthế.ꢀKhôngꢀnênꢀphátꢀhoảngꢀvội.ꢀCâuꢀhỏiꢀquan 
trọngꢀlàꢀliệuꢀhànhꢀviꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀcóꢀthayꢀđổi? 

Cuộcꢀkhảoꢀsátꢀliênꢀtụcꢀmàꢀbạnꢀđangꢀthựcꢀhiệnꢀch:cꢀch:nꢀsẽꢀhỏi 
thươngꢀhiệuꢀmàꢀđápꢀviênꢀmuaꢀlầnꢀcuốiꢀlàꢀthươngꢀhiệuꢀgì,ꢀcâuꢀtrảꢀlời 
sẽꢀđượcꢀghiꢀnhậnꢀmỗiꢀtuần,ꢀtrongꢀlượngꢀdữꢀliệuꢀhàngꢀtuần.ꢀBạnꢀngồi 
chờꢀtrongꢀkhổꢀsở.ꢀLiệuꢀhànhꢀviꢀmuaꢀhàngꢀcóꢀthayꢀđổiꢀnhờꢀquảngꢀcáo 
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không? 

Lưuꢀý,ꢀKhảoꢀsátꢀliênꢀtụcꢀvềꢀmứcꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀtứcꢀthờiꢀquảngꢀcáo 
củaꢀDecoré. 

Hìnhꢀ13.1:ꢀĐộꢀnhậnꢀbiếtꢀvềꢀquảngꢀcáoꢀd6uꢀgộiꢀ(Nguồn: 
MarketMind) 
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Hìnhꢀ13.2:ꢀThịꢀph6nꢀd6uꢀgội,ꢀsauꢀảnhꢀhư7ngꢀcủaꢀchiếnꢀdịch 
quảngꢀcáoꢀmới.ꢀ(Nguồn:ꢀMarkeoMpnd) 

Hìnhꢀ1@.1ꢀvàꢀ1@.9ꢀđãꢀvẽꢀnênꢀcâuꢀchuyện.ꢀTrongꢀmộtꢀthángꢀquảng 
cáoꢀphátꢀsóng,ꢀbạnꢀbiếtꢀđượcꢀmộtꢀsựꢀthựcꢀdựngꢀtócꢀgáy.ꢀTrongꢀtuần 
thứꢀ@ꢀhoặcꢀ4ꢀchạyꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmới,ꢀthịꢀphầnꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀđó 
cóꢀsựꢀthayꢀđổi.ꢀSauꢀtuầnꢀthứꢀ5,ꢀthịꢀphầnꢀđãꢀtăngꢀgấpꢀđôi,ꢀtừꢀ9,5ꢀlênꢀ5%. 
Vậyꢀlàꢀrõꢀràngꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀcóꢀhiệuꢀquả.ꢀNếuꢀđâyꢀlàꢀđối 
thủꢀcạnhꢀtranh,ꢀbạnꢀcầnꢀphảiꢀhànhꢀđộngꢀnhanh,ꢀphảiꢀtìmꢀcáchꢀphản 
kháng.ꢀNếuꢀkhông,ꢀhãyꢀchuẩnꢀbịꢀhiệuꢀchỉnhꢀthịꢀphầnꢀdựꢀkiếnꢀthương 
hiệuꢀmìnhꢀtheoꢀchiềuꢀhướngꢀđiꢀxuốngꢀ. 

Thựcꢀchất,ꢀ9ꢀtuầnꢀsauꢀkhiꢀtungꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmới,ꢀthươngꢀhiệu 
đãꢀđẩyꢀthịꢀphầnꢀlênꢀmứcꢀ10%ꢀ–ꢀmộtꢀthànhꢀcôngꢀrựcꢀrỡ.ꢀNếuꢀbạnꢀlàꢀđối 
thủꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀnày,ꢀtinꢀtứcꢀbạnꢀnhậnꢀđượcꢀtừꢀkếtꢀquảꢀkhảoꢀsát 
sẽꢀkháꢀảmꢀđạm.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀmặtꢀtíchꢀcựcꢀlàꢀbạnꢀsẽꢀbiếtꢀtinꢀđóꢀvàoꢀlúc 
sớmꢀnhấtꢀcóꢀthể.ꢀTuyꢀđâyꢀcóꢀlẽꢀlàꢀmộtꢀlờiꢀanꢀủiꢀrỗngꢀtuếch,ꢀnhưngꢀquả 
thựcꢀbạnꢀsẽꢀcóꢀthêmꢀthờiꢀgianꢀđểꢀvạchꢀraꢀmộtꢀchiếnꢀlượcꢀtrảꢀđũa. 

Tôiꢀcũngꢀtừngꢀchứngꢀkiếnꢀnhiềuꢀtìnhꢀhuốngꢀtrongꢀđó,ꢀmẩuꢀquảng 
cáo,ꢀtuyꢀphủꢀsóngꢀkh:pꢀnơiꢀvàꢀrấtꢀb:tꢀm:t,ꢀnhưngꢀvẫnꢀkhôngꢀgiúpꢀbán 
đượcꢀhàngꢀ(đôiꢀkhiꢀvìꢀthiếuꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀphùꢀhợpꢀhoặcꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀđãꢀthấtꢀbạiꢀkhiꢀtruyềnꢀtảiꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀg:nꢀkếtꢀnóꢀvớiꢀthông 
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điệp).ꢀNếuꢀkhôngꢀcóꢀnhữngꢀthôngꢀtinꢀhàngꢀtuần,ꢀchúngꢀtaꢀthỉnh 
thoảngꢀdễꢀtràoꢀdângꢀcảmꢀgiácꢀmuốnꢀđốiꢀphó,ꢀtrongꢀkhiꢀthựcꢀtếꢀthì 
ch;ngꢀcầnꢀthiết.ꢀSẽꢀrấtꢀthanhꢀthảnꢀnếuꢀnhưꢀtaꢀđượcꢀbiết,ꢀsớmꢀnhấtꢀcó 
thể,ꢀmìnhꢀcóꢀcầnꢀphảiꢀđốiꢀphóꢀtrướcꢀđộngꢀtháiꢀcủaꢀđốiꢀthủꢀhayꢀkhông. 

Ch;ngꢀhạn,ꢀởꢀthịꢀtrườngꢀnày,ꢀtháiꢀđộꢀthayꢀđổiꢀtrướcꢀhànhꢀvi,ꢀhay 
hànhꢀviꢀthayꢀđổiꢀtrướcꢀtháiꢀđộ?ꢀCóꢀphảiꢀquảngꢀcáoꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀhình 
ảnh,ꢀsauꢀđóꢀđếnꢀtháiꢀđộꢀvàꢀsauꢀcùngꢀlàꢀhànhꢀvi?ꢀĐầuꢀđuôiꢀxâuꢀchuỗiꢀsự 
kiệnꢀlàꢀgì? 

Cácꢀgiámꢀđốcꢀsảnꢀphẩmꢀvàꢀgiámꢀđốcꢀtiếpꢀthịꢀđềuꢀmuốnꢀbiếtꢀchiến 
lượcꢀnàoꢀcóꢀvàꢀkhôngꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀởꢀthịꢀtrườngꢀcủaꢀhọ.ꢀNếuꢀđốiꢀthủꢀcó 
độngꢀtháiꢀmới,ꢀhọꢀcóꢀnênꢀđốiꢀphóꢀkhông?ꢀLàmꢀthếꢀnàoꢀđểꢀđánhꢀgiá 
đâuꢀlàꢀđộngꢀtháiꢀcầnꢀvàꢀkhôngꢀcầnꢀđốiꢀphó? 

Tuyꢀkhảoꢀsátꢀliênꢀtụcꢀvớiꢀtưꢀcáchꢀlàꢀ‘kínhꢀchiếuꢀhậu’ꢀđãꢀđượcꢀáp 
dụngꢀmộtꢀthờiꢀgian,ꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀnhậnꢀthấyꢀmộtꢀxuꢀhướngꢀápꢀdụng 
mớiꢀgiữaꢀcộngꢀđồngꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáo.ꢀNhữngꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀkhôn 
ngoanꢀkhôngꢀchỉꢀsửꢀdụngꢀcôngꢀcụꢀnàyꢀđểꢀtìmꢀhiểuꢀtìnhꢀhìnhꢀthương 
hiệu,ꢀvàꢀđánhꢀgiáꢀhiệuꢀquảꢀnhữngꢀhoạtꢀđộngꢀcủaꢀmìnhꢀmàꢀhọꢀcòn 
dùngꢀnóꢀđểꢀtrảꢀlờiꢀcâuꢀhỏiꢀlớnꢀhơn:ꢀcáchꢀthịꢀtrườngꢀhoạtꢀđộng.ꢀCàng 
ngàyꢀhọꢀcàngꢀsửꢀdụngꢀcôngꢀcụꢀnàyꢀtrướcꢀmỗiꢀđộngꢀtháiꢀquanꢀtrọng,ꢀvà 
nghiênꢀcứuꢀhoạtꢀđộngꢀđốiꢀthủ,ꢀcũngꢀnhưꢀhoạtꢀđộngꢀcủaꢀchínhꢀmình. 
Mụcꢀtiêuꢀlàꢀbiếtꢀđượcꢀchiếnꢀlượcꢀnàoꢀhiệuꢀquảꢀtrướcꢀkhiꢀxúcꢀtiếnꢀthực 
hiệnꢀhoạtꢀđộngꢀđóꢀngoàiꢀthịꢀtrường.ꢀMụcꢀđíchꢀlàꢀđềꢀraꢀmộtꢀđộngꢀthái 
đúngꢀđ:nꢀđểꢀđảmꢀbảoꢀtốiꢀđaꢀcơꢀhộiꢀthànhꢀcông. 

Khôngꢀphảiꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀnàoꢀcũngꢀdùngꢀcôngꢀcụꢀtrênꢀtheoꢀcách 
nàyꢀ–ꢀchỉꢀnhữngꢀcôngꢀtyꢀthựcꢀsựꢀkhônꢀngoanꢀmàꢀthôi.ꢀNhữngꢀcôngꢀty 
nàyꢀkhôngꢀchỉꢀkhảoꢀsátꢀthươngꢀhiệuꢀmình,ꢀmàꢀcònꢀkhảoꢀsát,ꢀnghiên 
cứuꢀhoạtꢀđộngꢀđốiꢀthủꢀvàꢀcảꢀmứcꢀđộꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀnhữngꢀhoạtꢀđộng 
đó.ꢀBằngꢀcáchꢀbiếtꢀhoạtꢀđộngꢀnàoꢀcóꢀvàꢀkhôngꢀcóꢀhiệuꢀquả,ꢀhọꢀsẽꢀtiến 
đếnꢀchuyệnꢀtrảꢀlờiꢀđượcꢀcâuꢀhỏiꢀchiếnꢀlượcꢀnàoꢀcóꢀhoặcꢀkhôngꢀcóꢀhiệu 
quảꢀởꢀthịꢀtrườngꢀcủaꢀmình.ꢀNhữngꢀcâuꢀhỏiꢀdạngꢀnhư: 

Liệuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀphátꢀhuyꢀhiệuꢀquảꢀởꢀthịꢀtrườngꢀnày? 
5ìnhꢀthứcꢀquảngꢀcáoꢀnàoꢀsẽꢀhiệuꢀquả? 
Quảngꢀcáoꢀtácꢀđộngꢀnhưꢀthếꢀnào? 
Liệuꢀquảngꢀcáoꢀlàmꢀthayꢀđổiꢀtháiꢀđộꢀtrước,ꢀsauꢀđóꢀđếnꢀhànhꢀvi?ꢀ5ay 
hànhꢀviꢀtrước,ꢀvàꢀsauꢀđóꢀđếnꢀtháiꢀđộ? 
7húngꢀtaꢀnênꢀchạyꢀquảngꢀcáoꢀchủꢀyếuꢀđểꢀcủngꢀcốꢀhànhꢀviꢀ(.Bạnꢀcóꢀvui 
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vìꢀđãꢀs,ꢀd-ngꢀ8ialꢀkhông?)ꢀ5ayꢀlàꢀchúngꢀtaꢀcầnꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀchủ 
yếuꢀđểꢀkíchꢀthíchꢀdùngꢀth,?ꢀ(4ꢀnguyênꢀnhânꢀđểꢀdùngꢀth,ꢀthươngꢀhiệu 
X)? 

Nóiꢀcáchꢀkhác,ꢀ‘Chiếnꢀlượcꢀnàoꢀhiệuꢀquả?ꢀChiếnꢀlượcꢀnàoꢀkhông?’ 

Điểmꢀquanꢀtrọngꢀcầnꢀlưuꢀýꢀlàꢀởꢀđây,ꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀchỉꢀbànꢀvề 
quảngꢀcáo.ꢀNhữngꢀgiámꢀđốcꢀsảnꢀphẩmꢀvàꢀgiámꢀđốcꢀtiếpꢀthịꢀcònꢀquan 
tâmꢀđếnꢀcácꢀchươngꢀtrìnhꢀkhuyếnꢀmãi,ꢀnhữngꢀthayꢀđổiꢀvềꢀ‘quãng’ 
chạyꢀquảngꢀcáo,ꢀcườngꢀđộꢀchạyꢀquảngꢀcáo,ꢀviệcꢀchuyểnꢀsangꢀquảng 
cáoꢀthờiꢀlượngꢀng:nꢀhơn,ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmớiꢀtungꢀlênꢀYouTube, 
chiếnꢀdịchꢀphátꢀmẫuꢀthử,ꢀsựꢀthayꢀđổiꢀvềꢀgiáꢀbán,ꢀđịnhꢀvịꢀmới,ꢀgương 
mặtꢀđạiꢀdiệnꢀmới,ꢀhoặcꢀmộtꢀýꢀtưởngꢀquảngꢀcáoꢀmới.ꢀ(BiểuꢀđồꢀởꢀHình 
1 
6 
@.1ꢀchoꢀthấyꢀđiềuꢀgìꢀđãꢀxảyꢀraꢀkhiꢀthươngꢀhiệuꢀchuyểnꢀtừꢀquảngꢀcáo 
0ꢀgiâyꢀxuốngꢀquảngꢀcáoꢀ@0ꢀgiây.ꢀSauꢀsựꢀthayꢀđổiꢀđó,ꢀthườngꢀcóꢀsự 

chữngꢀlạiꢀvềꢀmứcꢀgiaꢀtăngꢀđộꢀnổiꢀbậtꢀcủaꢀquảngꢀcáo.ꢀĐiềuꢀnàyꢀcũng 
xảyꢀraꢀkhiꢀquảngꢀcáoꢀthayꢀđổiꢀthờiꢀlượngꢀtừꢀ@0ꢀxuốngꢀ15ꢀgiây).ꢀHầu 
nhưꢀbấtꢀkỳꢀhoạtꢀđộngꢀhoặcꢀsựꢀkiệnꢀnàoꢀdiễnꢀraꢀtrênꢀthịꢀtrườngꢀcũngꢀcó 
thểꢀđượcꢀvẽꢀtrênꢀtrụcꢀthờiꢀgian,ꢀnhằmꢀđượcꢀphânꢀtíchꢀhiệuꢀquảꢀtheo 
cáchꢀtrên. 

Nhữngꢀcuộcꢀkhảoꢀsátꢀtứcꢀthời,ꢀtạiꢀmộtꢀthờiꢀđiểmꢀkhôngꢀhợpꢀcách 
phânꢀtíchꢀnày.ꢀChúngꢀtaꢀcầnꢀsựꢀchuyểnꢀđộng.ꢀNhữngꢀbứcꢀhìnhꢀchụp 
thìꢀquáꢀchậm,ꢀkhôngꢀthểꢀghiꢀnhậnꢀhếtꢀnhữngꢀsựꢀkiệnꢀngoàiꢀdựꢀkiếnꢀ– 
ch;ngꢀhạnꢀviệcꢀđốiꢀthủꢀtungꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀmới.ꢀCácꢀcuộcꢀkhảo 
sátꢀtrướcEsauꢀhoặcꢀkhảoꢀsátꢀnhanhꢀthịꢀtrườngꢀtheoꢀđịnhꢀkỳꢀhàngꢀquý 
hayꢀhàngꢀnửaꢀnămꢀđãꢀlàꢀkỹꢀthuậtꢀlỗiꢀthời.ꢀVấnꢀđềꢀcủaꢀnhữngꢀkỹꢀthuật 
đóꢀlàꢀthiếuꢀh;nꢀnhânꢀtốꢀthờiꢀgian. 

Nhờꢀviệcꢀđoꢀlườngꢀtrongꢀbốiꢀcảnhꢀđộngꢀmàꢀmôꢀhìnhꢀthịꢀtrườngꢀvà 
kiếnꢀthứcꢀthịꢀtrườngꢀđượcꢀtíchꢀlũyꢀquaꢀnămꢀtháng,ꢀvàꢀgiúpꢀcôngꢀty 
hiểuꢀbiếtꢀhơnꢀđốiꢀthủꢀmìnhꢀrấtꢀnhiềuꢀvềꢀcáchꢀthịꢀtrườngꢀhoạtꢀđộng, 
chiếnꢀlượcꢀnàoꢀsẽꢀhiệuꢀquảꢀvàꢀkhôngꢀhiệuꢀquảꢀtrongꢀthịꢀtrườngꢀđó. 
Mụcꢀtiêuꢀlàꢀthựcꢀhiệnꢀnhiềuꢀhơnꢀnhữngꢀchiếnꢀlượcꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀvàꢀhạn 
chếꢀnhữngꢀchiếnꢀlượcꢀkhôngꢀhiệuꢀquả. 

KhôngꢀphảiꢀngẫuꢀnhiênꢀmàꢀRonaldꢀReaganꢀlàꢀtổngꢀthốngꢀđượcꢀưa 
thíchꢀnhấtꢀsoꢀvớiꢀtấtꢀcảꢀnhữngꢀngườiꢀtiềnꢀnhiệmꢀ–ꢀvàꢀGeorgeꢀBush 
(cha)ꢀvốnꢀđứngꢀhạngꢀtuốtꢀđằngꢀsauꢀkhiꢀgiànhꢀđượcꢀghếꢀtổngꢀthống 
vàoꢀnămꢀ1989.ꢀĐảngꢀCộngꢀHòaꢀđãꢀkhámꢀpháꢀtừꢀrấtꢀsớmꢀ‘xâuꢀchuỗi’ 
cònꢀthiếuꢀtrongꢀkhảoꢀsát.ꢀĐóꢀlàꢀnhânꢀtốꢀthờiꢀgian:ꢀviệcꢀsửꢀdụngꢀkỹ 
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thuậtꢀkhảoꢀsátꢀliênꢀtục.ꢀBushꢀcuốiꢀcùngꢀcũngꢀbịꢀClintonꢀhạꢀbệꢀvàoꢀnăm 
999,ꢀđiềuꢀnàyꢀgiúpꢀminhꢀchứngꢀchoꢀluậnꢀđiểmꢀđềꢀcậpꢀtrongꢀphần 1 
trướcꢀ–ꢀcóꢀnhữngꢀgiớiꢀhạnꢀthựcꢀsựꢀvềꢀquyềnꢀnăngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀvà 
khuyếnꢀmãi,ꢀkhiꢀsảnꢀphẩmꢀkhôngꢀthỏaꢀmãnꢀngườiꢀmua,ꢀhoặcꢀtrôngꢀcó 
vẻꢀcũꢀkỹꢀvàꢀmệtꢀmỏi.ꢀKhiꢀđếnꢀkỳꢀtáiꢀbầuꢀcửꢀnămꢀ1996,ꢀClintonꢀvàꢀĐảng 
DânꢀChủꢀđãꢀthànhꢀthạoꢀkỹꢀthuậtꢀmớiꢀ–ꢀkhảoꢀsátꢀliênꢀtụcꢀ–ꢀvàꢀđãꢀphát 
huyꢀtốiꢀđaꢀcôngꢀdụngꢀcủaꢀnóꢀtrongꢀviệcꢀđánhꢀgiáꢀvàꢀhiệuꢀchỉnhꢀtính 
hiệuꢀquảꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀhọ,ꢀđặcꢀbiệtꢀlàꢀởꢀnhữngꢀtiểuꢀbang 
cònꢀlưỡngꢀlự.ꢀTriꢀthứcꢀđóꢀcònꢀđượcꢀchoꢀnướcꢀngoàiꢀ‘vayꢀmượn’,ꢀdưới 
hìnhꢀthứcꢀlàꢀnhữngꢀchuyênꢀgiaꢀdướiꢀtrướngꢀClintonꢀđãꢀhỗꢀtrợꢀTony 
BlairꢀgiànhꢀghếꢀthủꢀtướngꢀAnh,ꢀvàꢀkếtꢀquảꢀcủaꢀviệcꢀnàyꢀđãꢀđiꢀvàoꢀlịch 
sử.ꢀHìnhꢀthứcꢀnghiênꢀcứuꢀkhảoꢀsátꢀliênꢀtụcꢀnayꢀđãꢀđượcꢀcoiꢀlàꢀcôngꢀcụ 
vôꢀgiáꢀtrongꢀkhoꢀvũꢀkhíꢀcủaꢀnhữngꢀchiếnꢀdịchꢀtruyềnꢀthôngꢀchínhꢀtrị. 

Tráiꢀngượcꢀvớiꢀnhữngꢀthànhꢀcôngꢀvẻꢀvangꢀđó,ꢀnhữngꢀcuộcꢀnghiên 
cứuꢀthịꢀtrườngꢀtheoꢀcáchꢀtruyềnꢀthống,ꢀtạiꢀmộtꢀthờiꢀđiểmꢀnhấtꢀđịnh 
thườngꢀthấtꢀbạiꢀtrongꢀviệcꢀcungꢀcấpꢀnhữngꢀthôngꢀtinꢀđủꢀđểꢀraꢀquyết 
địnhꢀhànhꢀđộng.ꢀThườngꢀrấtꢀkhóꢀđểꢀđánhꢀgiáꢀgiáꢀtrịꢀcủaꢀnhữngꢀcuộc 
khảoꢀsátꢀnày,ꢀbởiꢀvìꢀnhânꢀtốꢀphảnꢀánhꢀbảnꢀchấtꢀđộngꢀcủaꢀthịꢀtrườngꢀlà 
nhânꢀtốꢀthờiꢀgianꢀđãꢀbịꢀthiếuꢀmất,ꢀhoặcꢀbịꢀnhìnꢀnhậnꢀhếtꢀsứcꢀsaiꢀlệch. 
Nhânꢀtốꢀthờiꢀgianꢀphảiꢀđượcꢀcoiꢀlàꢀmộtꢀbiếnꢀsốꢀliênꢀtục,ꢀvàꢀphảiꢀđược 
coiꢀlàꢀmộtꢀnhânꢀtốꢀcủaꢀphươngꢀphápꢀnghiênꢀcứuꢀthịꢀtrường,ꢀthayꢀvìꢀbị 
bỏꢀquaꢀhayꢀđượcꢀcoiꢀlàꢀmộtꢀbiếnꢀsốꢀlưỡngꢀphân. 

Khảoꢀsátꢀquaꢀmạng 

Vềꢀbảnꢀchất,ꢀkháiꢀniệmꢀkhảoꢀsátꢀliênꢀtụcꢀkhôngꢀkhácꢀnhauꢀgìꢀgiữa 
việcꢀkhảoꢀsátꢀquaꢀmạngꢀhayꢀquaꢀđiệnꢀthoại.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀvềꢀnhiều 
phươngꢀdiệnꢀthìꢀInternetꢀkhiếnꢀviệcꢀkhảoꢀsátꢀtrởꢀnênꢀdễꢀdàngꢀvà 
nhanhꢀchóngꢀhơn,ꢀthậmꢀchíꢀcóꢀthểꢀmangꢀlạiꢀthôngꢀtinꢀtốtꢀhơn.ꢀCh;ng 
hạn: 

ViệcꢀđoꢀlườngꢀmứcꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀTVꢀvàꢀquảngꢀcáoꢀbáo 
chíꢀtrởꢀnênꢀdễꢀdàngꢀhơnꢀvìꢀhìnhꢀảnhꢀquảngꢀcáoꢀ(hoặcꢀhìnhꢀảnhꢀbaoꢀbì, 
hìnhꢀthứcꢀtrưngꢀbày…)ꢀcóꢀthểꢀđượcꢀtrưngꢀraꢀchoꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀxemꢀvà 
phảnꢀứngꢀtrướcꢀhìnhꢀảnhꢀth0mꢀdòꢀthựcꢀsự,ꢀthayꢀvìꢀquaꢀlờiꢀmôꢀtả*ꢀThực 
vậy,ꢀbạnꢀcóꢀthểꢀchiếuꢀnguyênꢀcảꢀmẩuꢀquảngꢀcáo* 
Nhữngꢀngườiꢀsẽꢀtiếpꢀxúcꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀmạng,ꢀvềꢀđịnhꢀnghĩa,ꢀlàꢀnhững 
ngườiꢀcóꢀtrênꢀthếꢀgiớiꢀmạng,ꢀnghĩaꢀlàꢀhọꢀcóꢀthểꢀđượcꢀtiếpꢀcậnꢀthôngꢀqua 
môiꢀtrườngꢀmạngꢀ(vốnꢀítꢀtốnꢀkémꢀhơnꢀnhiều). 
MạngꢀInternetꢀchoꢀbạnꢀkhảꢀn0ngꢀtiếpꢀcậnꢀmộtꢀlượngꢀđốiꢀtượngꢀrấtꢀlớn, 
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mộtꢀcáchꢀrấtꢀnhanhꢀchóngꢀvàꢀrẻꢀtiền,ꢀbằngꢀcáchꢀchọnꢀngẫuꢀnhiênꢀ(víꢀd-: 
nhữngꢀngườiꢀcóꢀth0mꢀmộtꢀtrangꢀ6ebꢀbấtꢀkỳ)ꢀhoặcꢀquaꢀmộtꢀnhómꢀđáp 
viênꢀđãꢀtuyểnꢀchọnꢀtrước. 
Việcꢀdùngꢀnhómꢀđápꢀviênꢀtuyểnꢀchọnꢀtrướcꢀchoꢀphépꢀbạnꢀnhắmꢀđếnꢀcả 
nhữngꢀnhómꢀđốiꢀtượngꢀítꢀlênꢀmạngꢀ+ꢀnhưꢀngườiꢀuốngꢀrượuꢀ6hiskey, 
ph-ꢀnữꢀđangꢀmangꢀthai,ꢀngườiꢀbịꢀbệnhꢀvảyꢀnến,ꢀv*v** 
Khảꢀn0ngꢀthuꢀthậpꢀthôngꢀtinꢀcựcꢀnhanhꢀchóngꢀvàꢀítꢀtốnꢀkémꢀđồngꢀnghĩa 
vớiꢀviệcꢀkhảoꢀsátꢀquaꢀmạngꢀcóꢀthểꢀcungꢀcấpꢀthôngꢀtinꢀ.tinh2ꢀhơn,ꢀtheo 
hàngꢀngàyꢀcũngꢀnhưꢀhàngꢀtuần. 
Việcꢀs,ꢀd-ngꢀnhữngꢀnhómꢀ.đốiꢀchứng2ꢀthườngꢀkhôngꢀkhảꢀthiꢀxétꢀvềꢀchi 
phí,ꢀtrongꢀtrườngꢀhợpꢀphỏngꢀvấnꢀquaꢀđiệnꢀthoại,ꢀnhưngꢀmạngꢀinternetꢀđã 
giúpꢀđiềuꢀnàyꢀtrởꢀnênꢀkinhꢀtếꢀvàꢀkhảꢀthiꢀhơnꢀrấtꢀnhiều. 
Bạnꢀcũngꢀhoànꢀtoànꢀcóꢀkhảꢀn0ngꢀliênꢀt-cꢀghiꢀnhậnꢀlượngꢀkháchꢀghé 
th0mꢀtrangꢀ6ebꢀcủaꢀmình*ꢀ5ọꢀlàꢀai?ꢀ5ọꢀđếnꢀt4ꢀđâu?ꢀ5ọꢀthườngꢀth0m 
nhữngꢀtrangꢀ6ebꢀnào?ꢀ5ọꢀthườngꢀđểꢀýꢀđếnꢀnhữngꢀphầnꢀnàoꢀnhấtꢀtrên 
trangꢀ6ebꢀcủaꢀbạn?ꢀ(Xemꢀ7hươngꢀ11,ꢀ.Tiếpꢀcậnꢀquảngꢀcáoꢀdựaꢀvào 
hànhꢀvi2*) 

Tómꢀtắt 

Điểmꢀyếuꢀcủaꢀviệcꢀnghiênꢀcứuꢀthịꢀtrườngꢀtheoꢀcáchꢀtruyềnꢀthống 
làꢀnóꢀtươngꢀtựꢀnhưꢀmộtꢀchiếcꢀmáyꢀảnhꢀchụpꢀnhiềuꢀảnhꢀtĩnh,ꢀthiếuꢀmất 
nhânꢀtốꢀtiếpꢀdiễnꢀthờiꢀgian.ꢀViệcꢀđóꢀgiốngꢀnhưꢀlấyꢀkhungꢀhìnhꢀđầuꢀvà 
cuốiꢀcủaꢀmộtꢀphimꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀtừꢀđó,ꢀcốꢀg:ngꢀhiểuꢀnhữngꢀgìꢀxảyꢀra 
giữaꢀhaiꢀkhungꢀhìnhꢀđó.ꢀNếuꢀcóꢀnhânꢀtốꢀthờiꢀgian,ꢀbạnꢀsẽꢀhiểuꢀđược 
câuꢀchuyệnꢀtrongꢀbốiꢀcảnhꢀtiếpꢀdiễnꢀthờiꢀgian.ꢀCuộcꢀnghiênꢀcứuꢀsẽꢀtrở 
nênꢀsâuꢀhơn,ꢀvàꢀgiáꢀtrịꢀcủaꢀcuộcꢀnghiênꢀcứuꢀđóꢀcũngꢀdễꢀđượcꢀchứng 
minhꢀhơn,ꢀvềꢀnhữngꢀmặt: 

vaiꢀtròꢀcủaꢀcuộcꢀnghiênꢀcứuꢀđó,ꢀvớiꢀtưꢀcáchꢀlàꢀ.hệꢀthốngꢀbáoꢀđộngꢀsớm2; 
khảꢀn0ngꢀphátꢀhiệnꢀnhữngꢀdấuꢀhiệuꢀthayꢀđổiꢀtrênꢀthịꢀtrường; 
khảꢀn0ngꢀloạiꢀbỏꢀchuyệnꢀsuyꢀđoánꢀvềꢀnhữngꢀkếtꢀquảꢀtrênꢀthịꢀtrường,ꢀvà 
quyꢀnhữngꢀkếtꢀquảꢀđóꢀchoꢀsựꢀđánhꢀgiáꢀvềꢀtínhꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀquảngꢀcáo, 
khuyếnꢀmại… 
khảꢀn0ngꢀghiꢀnhậnꢀnhữngꢀsựꢀkiệnꢀngoàiꢀdựꢀtính;ꢀvà 
giáꢀtrịꢀcủaꢀmộtꢀcơꢀsởꢀdữꢀliệuꢀtíchꢀlũy* 

Thịꢀtrườngꢀluônꢀluônꢀbiếnꢀđộng.ꢀĐóꢀlàꢀmộtꢀbứcꢀtranhꢀđộng, 
vàꢀnóꢀđòiꢀhỏiꢀnhữngꢀkỹꢀthuậtꢀmangꢀtínhꢀđộngꢀ–ꢀthayꢀvìꢀtĩnhꢀ–ꢀđể 
n:mꢀb:tꢀđộꢀphứcꢀtạpꢀphongꢀphúꢀcủaꢀnó. 

Nếuꢀbạnꢀkhôngꢀtheoꢀdõiꢀđốiꢀthủꢀbằngꢀphươngꢀphápꢀkhảoꢀsát 
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liênꢀtục,ꢀliệuꢀđốiꢀthủꢀcóꢀđangꢀkhảoꢀsátꢀbạnꢀhayꢀkhông?ꢀNóiꢀng:n 
gọn,ꢀliệuꢀbạnꢀcóꢀđangꢀbịꢀtheoꢀdõiꢀhayꢀkhông? 
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1 4ꢀꢀ 
TUNGꢀSẢNꢀPHẨMꢀMỚI:ꢀꢀĐỪNG 

BỎꢀCUỘCꢀQUÁꢀSỚM 

Vìꢀsaoꢀcóꢀquáꢀnhiềuꢀsảnꢀphẩmꢀmớiꢀđiꢀđếnꢀthấtꢀbại? 

Trongꢀgầnꢀhaiꢀthậpꢀkỉꢀqua,ꢀtôiꢀđãꢀtheoꢀdõiꢀcácꢀchiếnꢀdịchꢀquảng 
cáoꢀcủaꢀhàngꢀtrămꢀchủngꢀngànhꢀsảnꢀphẩmꢀởꢀnhiềuꢀnơiꢀtrênꢀthếꢀgiới. 
Trongꢀđaꢀsốꢀnhữngꢀngànhꢀhàngꢀđó,ꢀtôiꢀđãꢀquanꢀsátꢀquáꢀtrìnhꢀtungꢀra 
thịꢀtrườngꢀnhiềuꢀsảnꢀphẩmꢀhayꢀthươngꢀhiệuꢀmới.ꢀTuyꢀkhôngꢀcóꢀmộtꢀlí 
doꢀrõꢀrệtꢀduyꢀnhấtꢀnàoꢀchoꢀsựꢀthấtꢀbạiꢀcủaꢀcácꢀsảnꢀphẩmꢀmới,ꢀnhưng 
cóꢀmộtꢀlíꢀdoꢀkháꢀphổꢀbiến.ꢀĐóꢀlàꢀviệcꢀsựꢀquanꢀtâmꢀchúꢀýꢀởꢀgiaiꢀđoạn 
tiềnꢀraꢀm:tꢀsảnꢀphẩmꢀkhôngꢀcònꢀđượcꢀduyꢀtrìꢀtiếpꢀnối,ꢀsauꢀkhiꢀsản 
phẩmꢀđượcꢀbấmꢀnútꢀ‘raꢀm:t’. 

Ítꢀcôngꢀtyꢀnàoꢀtheoꢀdõiꢀsátꢀsaoꢀvàꢀliênꢀtụcꢀnhữngꢀgìꢀxảyꢀraꢀtrongꢀlúc 
tungꢀsảnꢀphẩm,ꢀvàꢀtrongꢀgiaiꢀđoạnꢀngayꢀsauꢀkhiꢀtungꢀra.ꢀKếtꢀquảꢀlàꢀhọ 
khôngꢀthểꢀthựcꢀhiệnꢀnhữngꢀđiềuꢀchỉnhꢀcầnꢀthiếtꢀđểꢀtạoꢀnênꢀmộtꢀchiến 
dịchꢀtiếpꢀthịꢀthànhꢀcông.ꢀSảnꢀphẩmꢀcũngꢀtừꢀđóꢀmàꢀpháꢀsản. 

Đaꢀphầnꢀcácꢀcôngꢀtyꢀngàyꢀnayꢀđầuꢀtưꢀnhiềuꢀtiềnꢀvàꢀtâmꢀhuyếtꢀvào 
việcꢀphátꢀtriểnꢀsảnꢀphẩmꢀmới,ꢀcũngꢀnhưꢀvàoꢀviệcꢀphátꢀtriểnꢀchiếnꢀlược 
quảngꢀcáoꢀvàꢀchươngꢀtrìnhꢀquảngꢀbáꢀđểꢀhỗꢀtrợꢀsảnꢀphẩmꢀđó.ꢀHọꢀthực 
hiệnꢀnhữngꢀcuộcꢀnghiênꢀcứuꢀtrướcꢀkhiꢀtungꢀcácꢀmẫuꢀquảngꢀcáoꢀvà 
khảoꢀsátꢀmứcꢀđộꢀchấpꢀnhậnꢀcủaꢀkháiꢀniệmꢀsảnꢀphẩm,ꢀcốꢀg:ngꢀs:pꢀđặt 
mọiꢀthứꢀchoꢀkếꢀhoạchꢀraꢀm:tꢀsảnꢀphẩmꢀmớiꢀthànhꢀcông. 

Vàꢀrồiꢀmộtꢀchuyệnꢀnựcꢀcườiꢀdiễnꢀra.ꢀNútꢀkhởiꢀđộngꢀđượcꢀbấm. 
Ngayꢀtrongꢀgiaiꢀđoạnꢀquyếtꢀđịnh,ꢀsauꢀkhiꢀsảnꢀphẩmꢀvừaꢀđượcꢀtungꢀra 
thịꢀtrường,ꢀhọꢀlạiꢀcóꢀkhuynhꢀhướngꢀlàꢀch;ngꢀlàmꢀgì,ꢀngoàiꢀchuyệnꢀhít 
mộtꢀhơiꢀthậtꢀsâu,ꢀcầuꢀnguyệnꢀrằngꢀmọiꢀchuyệnꢀmìnhꢀlàmꢀlàꢀđúngꢀđ:n 
vàꢀhồiꢀhộpꢀchờꢀđợiꢀthịꢀtrườngꢀđánhꢀgiá.ꢀSảnꢀphẩmꢀcủaꢀmìnhꢀrồiꢀsẽ 
thànhꢀcôngꢀhayꢀthấtꢀbại?ꢀNếuꢀNASAꢀphóngꢀtênꢀlửaꢀcũngꢀnhưꢀcáchꢀcác 
côngꢀtyꢀtungꢀnhãnꢀhàngꢀmớiꢀthìꢀcóꢀlẽꢀsốꢀlượngꢀphiꢀhànhꢀgiaꢀsẽꢀgiảmꢀđi 
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khaꢀkháꢀđấy! 

Cầnꢀrấtꢀnhiềuꢀtàiꢀnguyênꢀquảngꢀcáoꢀđểꢀtiếpꢀlửaꢀchoꢀmộtꢀchiếnꢀdịch 
tungꢀsảnꢀphẩmꢀmới,ꢀvàꢀquáꢀtrìnhꢀnày,ꢀcũngꢀnhưꢀquáꢀtrìnhꢀphóngꢀtên 
lửa,ꢀcầnꢀđượcꢀgiámꢀsátꢀvàꢀđiềuꢀchỉnhꢀmộtꢀcáchꢀliênꢀtục. 

Hàngꢀhóaꢀlâuꢀbền 

Nhiềuꢀsảnꢀphẩmꢀhàngꢀhóaꢀlâuꢀbềnꢀthấtꢀbạiꢀlàꢀdoꢀdoanhꢀsốꢀgiai 
đoạnꢀđầuꢀkhôngꢀđượcꢀnhưꢀmongꢀđợi.ꢀKhôngꢀkhíꢀbiꢀquanꢀbaoꢀtrùm 
toànꢀcôngꢀtyꢀvàꢀthườngꢀdẫnꢀđếnꢀhệꢀquảꢀlàꢀbộꢀmáyꢀlãnhꢀđạoꢀHrútꢀdây” 
quáꢀsớm,ꢀquyếtꢀđịnhꢀbỏꢀmặcꢀsảnꢀphẩm. 

Biểuꢀđồꢀ14.1ꢀchoꢀthấyꢀquáꢀtrìnhꢀgiớiꢀthiệuꢀmộtꢀnhãnꢀhàngꢀmới 
thuộcꢀngànhꢀhàngꢀhóaꢀlâuꢀbềnꢀvớiꢀlịchꢀquảngꢀcáoꢀliênꢀtiếpꢀtrongꢀbảy 
tuần.ꢀDꢀcuốiꢀgiaiꢀđoạnꢀđó,ꢀcôngꢀtyꢀbỏꢀmặcꢀviệcꢀquảngꢀcáoꢀsảnꢀphẩm 
nàyꢀHbởiꢀsốꢀlượngꢀhàngꢀbánꢀkhôngꢀđượcꢀnhưꢀmongꢀđợi”.ꢀTâmꢀtrạng 
toànꢀcôngꢀtyꢀcũngꢀnhưꢀđộiꢀngũꢀlàmꢀtiếpꢀthịꢀchoꢀsảnꢀphẩmꢀnàyꢀtrởꢀnên 
thấtꢀvọngꢀvàꢀtấtꢀcảꢀdầnꢀđoánꢀtrướcꢀsựꢀthấtꢀbạiꢀcậnꢀkềꢀcủaꢀsảnꢀphẩm. 
Đâyꢀchínhꢀlàꢀđiểmꢀnguyꢀhiểmꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀraꢀm:tꢀsảnꢀphẩmꢀmới 
bởiꢀsựꢀuꢀámꢀnàyꢀcóꢀthểꢀsẽꢀtựꢀtiêuꢀtan. 

Mayꢀthay,ꢀtrongꢀtrườngꢀhợpꢀnày,ꢀlầnꢀđầuꢀtiênꢀtrongꢀlịchꢀsửꢀcông 

ty,ꢀngườiꢀtaꢀkhôngꢀchỉꢀgiámꢀsátꢀliênꢀtụcꢀsốꢀlượngꢀhàngꢀbánꢀmàꢀcảꢀthái 
độꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀđốiꢀvớiꢀnhãnꢀhàng.ꢀCănꢀcứꢀvàoꢀdữꢀliệuꢀkhảoꢀsát 
liênꢀtục,ꢀcácꢀnhàꢀnghiênꢀcứuꢀthịꢀtrườngꢀđãꢀđấuꢀtranhꢀđểꢀcôngꢀtyꢀtiếp 
tụcꢀduyꢀtrìꢀsảnꢀphẩm;ꢀsốꢀlượngꢀsảnꢀphẩmꢀtiêuꢀthụꢀchưaꢀnhiềuꢀkhông 
phảiꢀlàꢀlíꢀdoꢀđểꢀhủyꢀbỏꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀhayꢀtừꢀbỏꢀsảnꢀphẩmꢀmới. 

Kếtꢀquảꢀlàꢀcôngꢀtyꢀnàyꢀquayꢀtrởꢀlạiꢀtiếpꢀtụcꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáo 
sảnꢀphẩm.ꢀĐồꢀthịꢀchỉꢀraꢀrõꢀràngꢀmỗiꢀkhiꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀxuất 
hiện,ꢀtháiꢀđộꢀtiêuꢀdùngꢀđốiꢀvớiꢀnhãnꢀhàngꢀlạiꢀđượcꢀcảiꢀthiệnꢀ(trừ 
trườngꢀhợpꢀkhiꢀcóꢀsựꢀxuấtꢀhiệnꢀcủaꢀnhãnꢀhàngꢀcạnhꢀtranhꢀmới,ꢀphần 
nàoꢀlàmꢀrốiꢀbứcꢀtranhꢀthịꢀtrường).ꢀBaꢀthángꢀsauꢀkhiꢀsảnꢀphẩmꢀmới 
nàyꢀđượcꢀtungꢀra,ꢀnóꢀkhôngꢀnhữngꢀkhôngꢀthấtꢀbạiꢀmàꢀcònꢀchiếmꢀđược 
1 5%ꢀthịꢀphần.ꢀThươngꢀhiệuꢀnàyꢀgiờꢀđâyꢀvẫnꢀtồnꢀtạiꢀvàꢀphátꢀtriểnꢀtốt 
nhưngꢀnếuꢀnhưꢀquyếtꢀđịnhꢀhủyꢀbỏꢀnóꢀdiễnꢀraꢀthìꢀch:cꢀgiờꢀnóꢀchỉꢀlà 
mộtꢀtrongꢀsốꢀnhữngꢀsảnꢀphẩmꢀthấtꢀbạiꢀkhácꢀtrongꢀcuốnꢀbiênꢀniênꢀký 
lịchꢀsửꢀcácꢀsảnꢀphẩmꢀmàꢀthôi. 
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Lưuꢀý,ꢀÝꢀđịnhꢀmuaꢀthươngꢀhiệuꢀmớiꢀgiaꢀtăngꢀkhiꢀchạyꢀquảngꢀcáo, 
sụtꢀgiảmꢀkhiꢀngừngꢀquảngꢀcáo,ꢀdẫnꢀđếnꢀxuꢀhướngꢀchungꢀlàꢀđiꢀlên. 

Hìnhꢀ14.1:ꢀẢnhꢀhư7ngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀlênꢀýꢀđịnhꢀ(Nguồn: 
MarketMind) 

Trườngꢀhợpꢀnêuꢀtrênꢀminhꢀhọaꢀrõꢀràngꢀtầmꢀquanꢀtrọngꢀcủaꢀviệc 
đoꢀlườngꢀkhảoꢀsátꢀliênꢀtụcꢀ–ꢀkhôngꢀchỉꢀlàꢀnhữngꢀnghiênꢀcứuꢀnhấtꢀthời. 
Thịꢀtrườngꢀcũngꢀgiốngꢀnhưꢀmộtꢀbộꢀphim,ꢀkhôngꢀthểꢀnàoꢀn:mꢀb:t 
đượcꢀsựꢀphongꢀphúꢀcủaꢀnóꢀtrongꢀvàiꢀcuộcꢀnghiênꢀcứuꢀthịꢀtrường 
nhanhꢀgọnꢀcũngꢀnhưꢀkhôngꢀthểꢀghiꢀtrọnꢀbộꢀphimꢀbằngꢀchiếcꢀmáy 
chụpꢀhìnhꢀBoxꢀBrownie.ꢀPhảiꢀcóꢀsựꢀđoꢀlườngꢀkhảoꢀsátꢀliênꢀtục. 

Thửꢀxemꢀxétꢀtrườngꢀhợpꢀtámꢀthángꢀđầuꢀtiênꢀtrongꢀvòngꢀđờiꢀmột 
sảnꢀphẩm.ꢀNếuꢀngườiꢀtaꢀthựcꢀhiệnꢀmộtꢀcuộcꢀnghiênꢀcứuꢀthịꢀtrường 
nhấtꢀthờiꢀvàoꢀngàyꢀ@E9,ꢀhọꢀsẽꢀthấyꢀcóꢀ10%ꢀsốꢀngườiꢀđượcꢀphỏngꢀvấn 
nghiêmꢀtúcꢀcânꢀnh:cꢀthươngꢀhiệuꢀnàyꢀtrongꢀlầnꢀs:pꢀtới,ꢀkhiꢀhọꢀcần 
muaꢀloạiꢀsảnꢀphẩmꢀđấyꢀ(nghĩaꢀlàꢀ‘nhữngꢀngườiꢀđưaꢀthươngꢀhiệuꢀmình 
vàoꢀdanhꢀsáchꢀcânꢀnh:c).ꢀĐâyꢀlàꢀmộtꢀkếtꢀquảꢀtốt.ꢀNếuꢀngườiꢀtaꢀthực 
hiệnꢀmộtꢀcuộcꢀnghiênꢀcứuꢀthịꢀtrườngꢀkhácꢀvàoꢀngàyꢀ18E8,ꢀtứcꢀ6ꢀtháng 
sauꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáo,ꢀkếtꢀquảꢀtìmꢀđượcꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀđem 
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lạiꢀthayꢀđổiꢀgìꢀcảꢀsoꢀvớiꢀtrướcꢀđó.ꢀNếuꢀkhôngꢀcóꢀsựꢀđoꢀlườngꢀkhảoꢀsát 
liênꢀtục,ꢀnhữngꢀcuộcꢀnghiênꢀcứuꢀthịꢀtrườngꢀnàyꢀsẽꢀchoꢀchúngꢀtaꢀmộtꢀý 
niệmꢀsaiꢀlệchꢀvềꢀthịꢀtrường,ꢀrằngꢀviệcꢀtăngꢀcườngꢀquảngꢀcáoꢀcủa 
chúngꢀtaꢀkhôngꢀcóꢀchútꢀhiệuꢀquảꢀđốiꢀvớiꢀtháiꢀđộꢀngườiꢀtiêuꢀdùng. 

Tuyꢀnhiên,ꢀtheoꢀnhưꢀđườngꢀxuꢀhướngꢀtrongꢀdữꢀliệuꢀkhảoꢀsátꢀliên 
tụcꢀthìꢀvềꢀlâuꢀdài,ꢀviệcꢀquảngꢀcáoꢀliênꢀtụcꢀcóꢀmộtꢀtácꢀđộngꢀtíchꢀcựcꢀlên 
thươngꢀhiệu.ꢀMỗiꢀkhiꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀphátꢀsóng,ꢀnóꢀlạiꢀphátꢀtriểnꢀvà 
củngꢀcốꢀtháiꢀđộꢀcủaꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀđốiꢀvớiꢀthươngꢀhiệuꢀ–ꢀnóꢀcủngꢀcố 
thiệnꢀýꢀcủaꢀkháchꢀhàngꢀhướngꢀvềꢀthươngꢀhiệu.ꢀTrongꢀkhoảngꢀthời 
gianꢀgiữaꢀnhữngꢀlầnꢀphátꢀsóngꢀquảngꢀcáo,ꢀvịꢀtríꢀmàꢀmẫuꢀquảngꢀcáo 
giànhꢀđượcꢀtrongꢀtríꢀócꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀsẽꢀbịꢀmờꢀnhạtꢀbởiꢀthiếuꢀđiꢀsự 
củngꢀcốꢀthườngꢀxuyên,ꢀsongꢀnhìnꢀchungꢀvềꢀlâuꢀdàiꢀthìꢀsảnꢀphẩmꢀcủa 
chúngꢀtaꢀđượcꢀnhiềuꢀhơnꢀmất. 

Sựꢀtáiꢀmuaꢀhàngꢀđốiꢀvớiꢀcácꢀsảnꢀphẩmꢀtrongꢀsiêuꢀthị 

Thôngꢀtinꢀliênꢀtụcꢀvềꢀdoanhꢀsốꢀvàꢀthịꢀphầnꢀcóꢀvaiꢀtròꢀquanꢀtrọng 
đốiꢀvớiꢀmọiꢀmặtꢀhàngꢀ–ꢀkhôngꢀchỉꢀvớiꢀnhữngꢀsảnꢀphẩmꢀmớiꢀtungꢀra. 
Bạnꢀcầnꢀphảiꢀbiếtꢀliệuꢀnhữngꢀgìꢀmìnhꢀđangꢀlàmꢀcóꢀthànhꢀcôngꢀkhông, 
vềꢀmặtꢀảnhꢀhưởngꢀhànhꢀvi.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀchỉꢀriêngꢀnhữngꢀthôngꢀtinꢀtầm 
vĩꢀmôꢀnhưꢀthếꢀthìꢀchưaꢀđủꢀđểꢀbạnꢀchẩnꢀđoánꢀnguyênꢀnhânꢀvìꢀsao 
thànhꢀcôngꢀhayꢀthấtꢀbại.ꢀThôngꢀtinꢀđóꢀcóꢀthểꢀchoꢀbạnꢀbiếtꢀhoạtꢀđộng 
nàoꢀcóꢀvàꢀkhôngꢀcóꢀhiệuꢀquả,ꢀnhưꢀmộtꢀtấmꢀgươngꢀchiếuꢀhậuꢀquan 
trọng.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀđểꢀcóꢀthểꢀquyếtꢀđịnhꢀnhữngꢀhànhꢀđộngꢀtươngꢀlai 
hayꢀhướngꢀđiềuꢀchỉnhꢀs:pꢀtới,ꢀbạnꢀcầnꢀtậpꢀtrungꢀvàoꢀsựꢀchẩnꢀđoán, 
nguyênꢀnhânꢀđằngꢀsauꢀnhữngꢀgìꢀđangꢀxảyꢀraꢀtrênꢀthịꢀtrườngꢀ(xem 
Chươngꢀ96-27). 

Đặcꢀbiệtꢀtrongꢀgiaiꢀđoạnꢀtungꢀsảnꢀphẩmꢀmới,ꢀviệcꢀthiếtꢀyếuꢀlàꢀphải 
theoꢀdõiꢀnhiềuꢀchỉꢀsốꢀkhácꢀnhauꢀ–ꢀtrongꢀđóꢀcóꢀchỉꢀsốꢀnhậnꢀbiếtꢀ(tỉꢀlệꢀsố 
ngườiꢀcóꢀnhậnꢀthứcꢀvềꢀsảnꢀphẩmꢀmớiꢀnày)ꢀvàꢀchỉꢀsốꢀdùngꢀthửꢀ(tỉꢀlệꢀsố 
ngườiꢀđãꢀdùngꢀthử)ꢀ–ꢀvàꢀphảiꢀtheoꢀdõiꢀmộtꢀcáchꢀliênꢀtục.ꢀVìꢀsaoꢀđiều 
nàyꢀlạiꢀquanꢀtrọng?ꢀBởiꢀvìꢀconꢀsốꢀthịꢀphầnꢀ10%ꢀđốiꢀvớiꢀnhữngꢀmặt 
hàngꢀbánꢀtrongꢀsiêuꢀthịꢀcóꢀthểꢀđạtꢀđượcꢀbằngꢀ9ꢀcáchꢀcựcꢀđoanꢀsau: 

Ch1ꢀcóꢀ10%ꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀđãꢀmuaꢀth,ꢀsảnꢀphẩmꢀmớiꢀnày,ꢀvàꢀhọꢀmua 
nóꢀtrongꢀ100%ꢀsốꢀlầnꢀmua*ꢀNghĩaꢀlàꢀhọꢀtuyệtꢀđốiꢀtrungꢀthành* 
1 
1 
00%ꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀđãꢀmuaꢀsảnꢀphẩmꢀnày,ꢀnhưngꢀhọꢀch1ꢀmuaꢀtrong 
0%ꢀsốꢀlầnꢀmua*ꢀNghĩaꢀlàꢀtrongꢀ10ꢀlầnꢀhọꢀmuaꢀsảnꢀphẩmꢀt4ꢀngànhꢀhàng 

này,ꢀhọꢀchọnꢀnhãnꢀhàngꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀ1ꢀlần. 
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Nhữngꢀhệꢀquảꢀvềꢀmặtꢀchiếnꢀlượcꢀsẽꢀrấtꢀkhácꢀnhau,ꢀtùyꢀthuộcꢀvào 
tìnhꢀhìnhꢀthươngꢀhiệu.ꢀTrongꢀtrườngꢀhợpꢀđầu,ꢀcôngꢀtyꢀcầnꢀphải 
thuyếtꢀphụcꢀnhiềuꢀngườiꢀmuaꢀthửꢀsảnꢀphẩmꢀhơn,ꢀnếuꢀhọꢀmuốnꢀtăng 
thịꢀphần.ꢀTrongꢀtrườngꢀhợpꢀthứꢀ9,ꢀcôngꢀtyꢀđãꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀviệc 
khuyếnꢀkhíchꢀmuaꢀthử,ꢀnênꢀcáchꢀduyꢀnhấtꢀđểꢀtăngꢀthịꢀphầnꢀlàꢀtăngꢀsự 
táiꢀmuaꢀhàng. 

Thếꢀnên,ꢀtrongꢀgiaiꢀđoạnꢀtungꢀsảnꢀphẩm,ꢀđiềuꢀtốiꢀquanꢀtrọngꢀlà 
phảiꢀđoꢀlườngꢀkhôngꢀchỉꢀthịꢀphần,ꢀmàꢀcònꢀsốꢀlượngꢀngườiꢀđãꢀtừng 
muaꢀvàꢀdùngꢀthửꢀsảnꢀphẩmꢀmới.ꢀTuyꢀđiềuꢀnàyꢀcóꢀvẻꢀrấtꢀkhóꢀtin, 
nhưngꢀnhiềuꢀcôngꢀtyꢀhoànꢀtoànꢀkhôngꢀđoꢀlườngꢀgìꢀcả.ꢀVàꢀtrongꢀnhững 
trườngꢀhợpꢀcóꢀkhảoꢀsát,ꢀthìꢀngườiꢀtaꢀchỉꢀkhảoꢀsátꢀtheoꢀđịnhꢀkỳꢀ6ꢀtháng 
hoặcꢀ1ꢀnăm. 

Nhưꢀvậyꢀlàꢀchưaꢀđủ.ꢀCácꢀcôngꢀtyꢀcầnꢀbiếtꢀchỉꢀsốꢀdùngꢀthửꢀtăng 
giảmꢀliênꢀtụcꢀraꢀsaoꢀtheoꢀthờiꢀgian.ꢀNASAꢀluônꢀtheoꢀdõiꢀliênꢀt*cꢀnhững 
tênꢀlửaꢀđãꢀphóng.ꢀHọꢀkhôngꢀbấmꢀnútꢀphóngꢀvàꢀquayꢀtrởꢀlạiꢀsauꢀgiờ 
nghỉꢀtrưaꢀđểꢀxemꢀsựꢀthểꢀđangꢀtớiꢀđâu.ꢀHọꢀbiếtꢀrằngꢀtrongꢀkhoảngꢀthời 
gianꢀđóꢀcóꢀthểꢀxảyꢀraꢀbấtꢀkỳꢀđiềuꢀgì.ꢀNhữngꢀbiếnꢀcốꢀcầnꢀsửaꢀchữa,ꢀhiệu 
chỉnhꢀhayꢀtinhꢀchỉnh!ꢀKhiꢀdoanhꢀnghiệpꢀquayꢀtrởꢀlạiꢀlàmꢀnghiênꢀcứu 
khảoꢀsátꢀ1ꢀtháng,ꢀ9ꢀthángꢀhayꢀ6ꢀthángꢀsauꢀkhiꢀtung,ꢀmọiꢀviệcꢀđãꢀquá 
muộn.ꢀThôngꢀthường,ꢀkếtꢀquảꢀhọꢀtìmꢀraꢀlàꢀsảnꢀphẩmꢀđãꢀvượtꢀraꢀtầm 
kiểmꢀsoátꢀhayꢀđãꢀthấtꢀbạiꢀ–ꢀhoặcꢀđôiꢀkhi,ꢀsảnꢀphẩmꢀchưaꢀtừngꢀ‘cất 
cánh’. 

Mộtꢀnhàꢀsảnꢀxuấtꢀbánhꢀquyꢀnổiꢀtiếngꢀthườngꢀtungꢀsảnꢀphẩmꢀbánh 
quyꢀmớiꢀtheoꢀcáchꢀnày.ꢀCôngꢀtyꢀnàyꢀđổꢀnguồnꢀlựcꢀkhổngꢀlồꢀvàoꢀviệc 
phátꢀtriểnꢀnhữngꢀdòngꢀbánhꢀquyꢀkhácꢀnhau,ꢀsauꢀđóꢀthựcꢀhiệnꢀnhững 
nghiênꢀcứu:ꢀsảnꢀphẩmꢀđượcꢀđưaꢀvàoꢀcácꢀhộꢀgiaꢀđìnhꢀvàꢀngườiꢀtiêu 
dùngꢀđượcꢀhỏiꢀ(những)ꢀloạiꢀbánhꢀnàoꢀhọꢀthíchꢀnhất,ꢀtừꢀđóꢀtìmꢀraꢀsản 
phẩmꢀtốtꢀnhấtꢀđểꢀtungꢀraꢀthịꢀtrường. 

Hìnhꢀthứcꢀnghiênꢀcứuꢀnàyꢀchoꢀthấyꢀnhữngꢀsảnꢀphẩmꢀnàoꢀđược 
ngườiꢀtiêuꢀdùngꢀưaꢀthích,ꢀthíchꢀđếnꢀmứcꢀđộꢀnàoꢀvàꢀmứcꢀđộꢀtáiꢀmua 
hàngꢀdànhꢀchoꢀnhữngꢀsảnꢀphẩmꢀđó.ꢀVấnꢀđềꢀlàꢀcôngꢀtyꢀnàyꢀkhôngꢀn:m 
b:tꢀđượcꢀđiềuꢀcơꢀbảnꢀlàꢀcáchꢀthứcꢀkhiếnꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀmuaꢀvàꢀăn 
thửꢀbánh.ꢀHọꢀchỉꢀnhìnꢀvàoꢀdoanhꢀsốꢀvàꢀthịꢀphần. 

Nhưꢀthườngꢀlệ,ꢀsauꢀkhiꢀtungꢀmộtꢀsảnꢀphẩmꢀbánhꢀquyꢀmới,ꢀcôngꢀty 
sẽꢀnhìnꢀvàoꢀdoanhꢀsố.ꢀNếuꢀnóꢀkhôngꢀđạtꢀmứcꢀmongꢀđợiꢀtrongꢀkhoảng 
@ꢀthángꢀđầu,ꢀcôngꢀtyꢀsẽꢀđơnꢀgiảnꢀlàꢀbỏꢀngangꢀsảnꢀphẩmꢀđó.ꢀTuyꢀcông 
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tyꢀnàyꢀcóꢀvàiꢀthànhꢀcông,ꢀnhưngꢀ‘thấtꢀbại’ꢀvẫnꢀnhiềuꢀhơn.ꢀLýꢀdoꢀchính 
đằngꢀsauꢀnhữngꢀthấtꢀbạiꢀnàyꢀvẫnꢀtiếpꢀtụcꢀlàꢀmộtꢀẩnꢀsố,ꢀvàꢀcôngꢀtyꢀtiếp 
tụcꢀtáiꢀphạmꢀsaiꢀlầmꢀhếtꢀlầnꢀnàyꢀđếnꢀlầnꢀkhác. 

Trongꢀhầuꢀhếtꢀnhữngꢀtrườngꢀhợp,ꢀvấnꢀđềꢀkhôngꢀnằmꢀởꢀchỗꢀsản 
phẩmꢀmớiꢀbịꢀthịꢀtrườngꢀchốiꢀbỏ.ꢀVấnꢀđềꢀlàꢀkhôngꢀcóꢀđủꢀsựꢀhỗꢀtrợꢀvề 
tiếpꢀthịꢀđằngꢀsauꢀkếꢀhoạchꢀtungꢀraꢀthịꢀtrường,ꢀvàꢀviệcꢀlệꢀthuộcꢀquá 
nhiềuꢀvàoꢀriêngꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀmàꢀkhôngꢀcóꢀhoạtꢀđộngꢀkhuyến 
mãiꢀnàoꢀđểꢀkíchꢀthíchꢀmuaꢀthử.ꢀCôngꢀtyꢀđãꢀkhôngꢀgiámꢀsátꢀchặtꢀchẽ 
nhữngꢀgìꢀđangꢀxảyꢀra,ꢀngayꢀsauꢀkhiꢀhọꢀbấmꢀnútꢀ‘khởiꢀđộng’ꢀvàꢀchiến 
dịchꢀtungꢀraꢀsảnꢀphẩmꢀb:tꢀđầu. 

Vìꢀhọꢀkhôngꢀbiếtꢀchínhꢀxácꢀnhữngꢀgìꢀxảyꢀraꢀtrongꢀkhoảngꢀthờiꢀgian 

từꢀlúcꢀtungꢀraꢀđếnꢀlúcꢀthấtꢀbạiꢀnênꢀhọꢀvẫnꢀtiếpꢀtụcꢀthấtꢀbại,ꢀphầnꢀlớn 
vẫnꢀlàꢀdoꢀcùngꢀnhữngꢀnguyênꢀnhân.ꢀĐâyꢀlàꢀnhữngꢀgìꢀsẽꢀxảyꢀraꢀnếu 
côngꢀtyꢀchỉꢀnhìnꢀvàoꢀdoanhꢀsốꢀvàꢀthịꢀphầnꢀđểꢀphánꢀquyếtꢀmứcꢀđộ 
thànhꢀcôngꢀcủaꢀmộtꢀsảnꢀphẩmꢀmới,ꢀvàꢀchỉꢀdựaꢀvàoꢀnhữngꢀchỉꢀsốꢀnày 
đểꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀquyếtꢀđịnhꢀquanꢀtrọng.ꢀĐâyꢀlàꢀmộtꢀnguyênꢀnhânꢀphổ 
biếnꢀđằngꢀsauꢀthấtꢀbạiꢀcủaꢀnhữngꢀsảnꢀphẩmꢀmới. 

Trongꢀmộtꢀvíꢀdụ,ꢀmộtꢀsảnꢀphẩmꢀbánhꢀquyꢀmớiꢀđượcꢀtungꢀraꢀthị 
trườngꢀnhưngꢀbịꢀngưngꢀsảnꢀxuấtꢀ4ꢀthángꢀsauꢀđó.ꢀKhiꢀđưaꢀraꢀquyết 
địnhꢀtừꢀbỏ,ꢀdòngꢀbánhꢀquyꢀnàyꢀcóꢀkhoảngꢀ@%ꢀthịꢀphần,ꢀmộtꢀconꢀsốꢀbị 
choꢀlàꢀ‘chưaꢀđủꢀlớn’.ꢀNhưꢀnhữngꢀnỗꢀlựcꢀtungꢀraꢀsảnꢀphẩmꢀmớiꢀtrước 
đó,ꢀcôngꢀtyꢀxemꢀkếꢀhoạchꢀlầnꢀnàyꢀlàꢀthấtꢀbại.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀconꢀsốꢀthị 
phầnꢀnằmꢀởꢀmứcꢀđóꢀlàꢀvìꢀchỉꢀ10%ꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀđãꢀănꢀthửꢀloạiꢀbánh 
quyꢀđó.ꢀTỉꢀlệꢀtáiꢀmuaꢀhàngꢀthựcꢀraꢀlàꢀkháꢀtốt.ꢀNhữngꢀngườiꢀđãꢀănꢀthử, 
thựcꢀsựꢀđãꢀmuaꢀbánhꢀquyꢀnàyꢀvàoꢀ1ꢀtrongꢀ@ꢀlầnꢀhọꢀđiꢀmuaꢀbánhꢀquyꢀ– 
mộtꢀkếtꢀquảꢀkhôngꢀtệꢀtrongꢀngànhꢀhàngꢀbánhꢀquyꢀvốnꢀcóꢀrấtꢀnhiềuꢀlựa 
chọn. 

Côngꢀtyꢀđãꢀkhảoꢀsátꢀsảnꢀphẩmꢀnàyꢀbằngꢀphươngꢀphápꢀđưaꢀsản 
phẩmꢀvàoꢀhộꢀgiaꢀđình,ꢀnghĩaꢀlàꢀtrongꢀđiềuꢀkiệnꢀănꢀthửꢀ‘épꢀbuộc’,ꢀvà 
khảoꢀsátꢀnàyꢀđãꢀdựꢀđoánꢀchínhꢀxácꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀsẽꢀchấpꢀnhậnꢀvà 
thíchꢀsảnꢀphẩm,ꢀmộtꢀkhiꢀhọꢀđãꢀănꢀthử.ꢀCụmꢀtừꢀquanꢀtrọngꢀlàꢀmộtꢀkhi 
họꢀđãꢀănꢀthửꢀ.ꢀHãyꢀnhớ,ꢀchỉꢀcóꢀ10%ꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀđãꢀănꢀthửꢀsản 
phẩmꢀkhiꢀcôngꢀtyꢀquyếtꢀđịnhꢀtừꢀbỏꢀnó.ꢀNhânꢀtốꢀthấtꢀbạiꢀkhôngꢀphảiꢀlà 
sảnꢀphẩm,ꢀmàꢀlàꢀhoạtꢀđộngꢀtiếpꢀthịꢀvớiꢀmụcꢀtiêuꢀkhuyếnꢀkhíchꢀănꢀthử 
sảnꢀphẩm.ꢀCôngꢀtyꢀđãꢀkhôngꢀđầuꢀtưꢀđủꢀnguồnꢀlựcꢀvàoꢀkếꢀhoạchꢀtung 
raꢀsảnꢀphẩmꢀđểꢀđảmꢀbảoꢀtruyềnꢀđạtꢀthànhꢀcôngꢀnhữngꢀphẩmꢀchấtꢀsản 
phẩm,ꢀđủꢀđểꢀkhiếnꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀmuaꢀănꢀthửꢀlầnꢀđầu. 
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Côngꢀtyꢀđãꢀtừꢀbỏꢀloạiꢀbánhꢀnàyꢀvàꢀchuyểnꢀsangꢀphátꢀtriểnꢀmột 
dòngꢀbánhꢀmớiꢀvớiꢀhyꢀvọngꢀnóꢀsẽꢀthànhꢀcôngꢀhơn! 

Điểmꢀquanꢀtrọngꢀởꢀđâyꢀlà,ꢀviệcꢀdùngꢀthửꢀlầnꢀđầuꢀtiênꢀlàꢀmộtꢀthành 
tốꢀthiếtꢀyếuꢀtrongꢀbấtꢀkỳꢀkếꢀhoạchꢀtungꢀsảnꢀphẩmꢀmớiꢀvớiꢀgiáꢀtrịꢀthấp, 
đặcꢀbiệtꢀlàꢀsảnꢀphẩmꢀbánꢀtrongꢀsiêuꢀthị.ꢀNgayꢀcảꢀkhiꢀsảnꢀphẩmꢀlàꢀloại 
bánhꢀquyꢀngonꢀnhấtꢀtrầnꢀđờiꢀvớiꢀtỉꢀlệꢀtáiꢀmuaꢀhàngꢀlàꢀ100%,ꢀthìꢀnó 
cũngꢀkhôngꢀthểꢀđạtꢀthịꢀphầnꢀtrênꢀ10%ꢀnếuꢀnhưꢀchỉꢀcóꢀ10%ꢀngườiꢀtiêu 
dùngꢀănꢀthử.ꢀTráiꢀlại,ꢀvớiꢀtỉꢀlệꢀmuaꢀhàngꢀởꢀmứcꢀ@0%,ꢀnếuꢀcôngꢀtyꢀkêu 
gọiꢀđượcꢀ60%ꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀănꢀthửꢀsảnꢀphẩm,ꢀthịꢀphầnꢀtiềmꢀnăng 
nóꢀcóꢀthểꢀđạtꢀđượcꢀlàꢀ18%ꢀ(nghĩaꢀlàꢀ@0%ꢀcủaꢀ60%). 

Nhàꢀsảnꢀxuấtꢀbánhꢀquyꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀđãꢀlãngꢀphíꢀrấtꢀnhiềuꢀngân 

sáchꢀđểꢀtìmꢀraꢀmộtꢀcôngꢀthứcꢀsảnꢀphẩmꢀxuấtꢀs:c,ꢀcóꢀthểꢀđảmꢀbảo 
thànhꢀcông.ꢀNhưngꢀmộtꢀkhiꢀbạnꢀnhìnꢀvàoꢀhoạtꢀđộngꢀcủaꢀnó,ꢀtrongꢀbối 
cảnhꢀchỉꢀsốꢀdùngꢀthửꢀrấtꢀthấp,ꢀthìꢀbàiꢀhọcꢀđãꢀrõꢀràng.ꢀThiênꢀhạꢀkhông 
tựꢀtìmꢀđườngꢀđếnꢀgõꢀcửaꢀbấtꢀkỳꢀcôngꢀtyꢀnào,ꢀdùꢀnóꢀsảnꢀxuấtꢀbẫyꢀchuột 
hayꢀbánhꢀquyꢀưuꢀviệt.ꢀSảnꢀphẩmꢀphảiꢀđượcꢀtiếpꢀthịꢀmộtꢀcáchꢀkiệuꢀquả. 
Côngꢀtyꢀphảiꢀkhuyếnꢀkhíchꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀthửꢀsảnꢀphẩm. 

Tinhꢀchỉnhꢀnhữngꢀhoạtꢀđộngꢀtiếpꢀthịꢀhỗꢀtrợ 

Thayꢀvìꢀtìmꢀkiếmꢀcôngꢀthứcꢀsảnꢀphẩmꢀlýꢀtưởng,ꢀnhuꢀcầuꢀkhẩnꢀcấp 

thườngꢀlàꢀđiềuꢀchỉnhꢀmứcꢀđộꢀvàꢀtinhꢀchỉnhꢀnhữngꢀhoạtꢀđộngꢀtiếpꢀthị 
hỗꢀtrợꢀchoꢀsảnꢀphẩmꢀmới.ꢀĐểꢀđoanꢀch:cꢀnhữngꢀhoạtꢀđộngꢀnàyꢀlàꢀthỏa 
đángꢀvàꢀcóꢀhiệuꢀquả,ꢀnhàꢀsảnꢀxuấtꢀnhấtꢀthiếtꢀphảiꢀgiámꢀsátꢀchặtꢀchẽꢀkế 
hoạchꢀtungꢀraꢀsảnꢀphẩm,ꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀđiềuꢀchỉnhꢀthíchꢀhợpꢀkhiꢀcần 
thiết.ꢀViệcꢀthiếuꢀv:ngꢀhoạtꢀđộngꢀnàyꢀlàꢀmộtꢀtrongꢀnhữngꢀnguyênꢀdo 
quanꢀtrọngꢀnhấtꢀdẫnꢀđếnꢀthấtꢀbại.ꢀTrongꢀđaꢀsốꢀtrườngꢀhợp,ꢀcácꢀnhà 
tiếpꢀthịꢀn:mꢀquáꢀítꢀthôngꢀtinꢀvàꢀ‘rútꢀdây’ꢀquáꢀsớm,ꢀnghĩaꢀlàꢀtrướcꢀkhi 
sảnꢀphẩmꢀmớiꢀđạtꢀđượcꢀmứcꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀvàꢀdùngꢀthửꢀcầnꢀthiết. 

Cầnꢀphảiꢀkhuyếnꢀkhíchꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀsớmꢀsửꢀdụngꢀthửꢀsản 
phẩm,ꢀkhiꢀnóꢀcònꢀtínhꢀchấtꢀmớiꢀmẻ.ꢀNếuꢀkhôngꢀđạtꢀđượcꢀmứcꢀđộ 
thâmꢀnhậpꢀtốtꢀtrongꢀvòngꢀ6ꢀthángꢀđầuꢀtiên,ꢀrấtꢀcóꢀthểꢀsảnꢀphẩmꢀsẽ 
khôngꢀthànhꢀcông.ꢀĐiềuꢀnàyꢀđặcꢀbiệtꢀquanꢀtrọngꢀđốiꢀvớiꢀnhữngꢀsản 
phẩmꢀthờiꢀvụꢀnhưꢀnhữngꢀdòngꢀsảnꢀphẩmꢀsúpꢀđóngꢀhộpꢀhayꢀbánhꢀquy 
chocolateꢀchoꢀmùaꢀđông,ꢀhoặcꢀk>oꢀmứtꢀlạnhꢀdànhꢀchoꢀmùaꢀh?.ꢀNếu 
trongꢀmùaꢀđầuꢀtiên,ꢀsảnꢀphẩmꢀkhôngꢀnhanhꢀchóngꢀđạtꢀđượcꢀmứcꢀđộ 
dùngꢀthửꢀnhấtꢀđịnh,ꢀsảnꢀphẩmꢀ‘mới’ꢀđóꢀphảiꢀquayꢀtrởꢀlạiꢀvàoꢀmùaꢀsau, 
vớiꢀtưꢀcáchꢀlàꢀsảnꢀphẩmꢀcũ,ꢀđiềuꢀnàyꢀkhiếnꢀnóꢀđánhꢀmấtꢀtínhꢀ‘mớiꢀmẻ’ 
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vốnꢀrấtꢀquanꢀtrọngꢀtrongꢀviệcꢀkhơiꢀlênꢀsựꢀquanꢀtâmꢀvàꢀkíchꢀthíchꢀdùng 
thử.ꢀNóiꢀchungꢀlàꢀkhôngꢀthànhꢀcôngꢀ(<emꢀChươngꢀ19:ꢀQuảngꢀcáoꢀthời 
vụ). 

Mộtꢀsảnꢀphẩmꢀmới,ꢀnếuꢀmuốnꢀthànhꢀcông,ꢀcầnꢀđạtꢀđượcꢀmứcꢀđộ 
dùngꢀthửꢀnhấtꢀđịnhꢀtrongꢀthờiꢀgianꢀcàngꢀnhanhꢀcàngꢀtốt,ꢀtrướcꢀkhiꢀnó 
đánhꢀmấtꢀtínhꢀ‘mớiꢀmẻ’;ꢀthôngꢀthường,ꢀđiềuꢀnàyꢀcóꢀnghĩaꢀlàꢀtrong 
mùaꢀđầuꢀtiênꢀsảnꢀphẩmꢀđượcꢀtungꢀraꢀthịꢀtrường.ꢀMộtꢀphầnꢀtấtꢀyếu 
củaꢀviệcꢀđạtꢀđượcꢀmứcꢀđộꢀdùngꢀthửꢀmùa-đầu-tiênꢀnàyꢀlàꢀphảiꢀkhiến 
ngườiꢀtiêuꢀdùngꢀcóꢀnhậnꢀthứcꢀvàꢀcóꢀquanꢀtâmꢀvềꢀsảnꢀphẩm.ꢀĐâyꢀlà 
mộtꢀnhiệmꢀvụꢀdànhꢀchoꢀtruyềnꢀthông,ꢀvàꢀcũngꢀnhưꢀtấtꢀcảꢀnhữngꢀviệc 
khác,ꢀnóꢀcầnꢀđượcꢀgiámꢀsát. 

Hìnhꢀ14.9ꢀchoꢀthấyꢀphảnꢀứngꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀtrướcꢀmộtꢀsản 
phẩmꢀmới,ꢀ9ꢀthángꢀsauꢀkhiꢀtungꢀra.ꢀChỉꢀ96%ꢀnhómꢀkháchꢀhàngꢀmục 
tiêuꢀcóꢀngheꢀđếnꢀtênꢀthươngꢀhiệu,ꢀnghĩaꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀtínhꢀđếnꢀthời 
điểmꢀnàyꢀđãꢀthấtꢀbạiꢀtrongꢀviệcꢀquảngꢀbáꢀsựꢀtồnꢀtạiꢀcủaꢀsảnꢀphẩm 
mới,ꢀđếnꢀvớiꢀhơnꢀphânꢀnửaꢀcủaꢀthịꢀtrườngꢀtiềmꢀnăng. 

Hìnhꢀ14.2:ꢀMứcꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀcủaꢀmộtꢀsảnꢀphẩmꢀthựcꢀphẩm 
mới.ꢀ(Nguồn:ꢀMarketMind) 

Ngụꢀýꢀcủaꢀdữꢀliệuꢀlàꢀquáꢀrõ:ꢀtừꢀbỏꢀsảnꢀphẩmꢀnàyꢀsẽꢀlàꢀmộtꢀhành 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 

234 

  

 
 

  

độngꢀxuẩnꢀngốc.ꢀCáiꢀcầnꢀthayꢀđổiꢀlàꢀchiếnꢀlượcꢀquảngꢀcáoꢀhayꢀkhuyến 
mãi.ꢀHoặcꢀlàꢀlịchꢀchạyꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀviệcꢀchọnꢀđốiꢀtượngꢀquảngꢀcáoꢀlà 
chưaꢀđủꢀhiệuꢀquả,ꢀhoặcꢀlàꢀbảnꢀthânꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀchưaꢀđủꢀsángꢀtạo 
đểꢀvượtꢀlênꢀkhỏiꢀmớꢀhỗnꢀđộnꢀvàꢀthuyếtꢀphụcꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀmua 
thửꢀsảnꢀphẩmꢀmàꢀkhôngꢀcầnꢀhoạtꢀđộngꢀkhuyếnꢀmãiꢀbổꢀtrợ. 

Việcꢀtungꢀraꢀsảnꢀphẩmꢀmớiꢀnênꢀđượcꢀxemꢀnhưꢀviệcꢀphóngꢀtàuꢀcon 
thoiꢀ–ꢀsốꢀlầnꢀthànhꢀcôngꢀcầnꢀphảiꢀlớnꢀhơnꢀsốꢀlầnꢀthấtꢀbại.ꢀViệcꢀthất 
bạiꢀnhiềuꢀhơnꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀviệcꢀtungꢀraꢀsảnꢀphẩmꢀmớiꢀkhông 
phảiꢀlàꢀluậtꢀtiếpꢀthịꢀbấtꢀkhảꢀchống. 

Tómꢀtắt 

Mộtꢀnguyênꢀnhânꢀchủꢀyếuꢀđằngꢀsauꢀsựꢀthấtꢀbạiꢀcủaꢀnhiềuꢀsản 
phẩmꢀmớiꢀlàꢀsựꢀquanꢀtâmꢀchúꢀýꢀởꢀgiaiꢀđoạnꢀtiền-tungꢀraꢀsảnꢀphẩm 
khôngꢀđượcꢀtiếpꢀtụcꢀsauꢀkhiꢀnútꢀ‘khởiꢀđộng’ꢀđượcꢀkíchꢀhoạt.ꢀCóꢀsự 
thiếuꢀv:ngꢀh;nꢀnhữngꢀđiềuꢀchỉnhꢀcầnꢀthiếtꢀđểꢀcóꢀmộtꢀthànhꢀcôngꢀvề 
mặtꢀtiếpꢀthị. 

Nhữngꢀthôngꢀtinꢀliênꢀtụcꢀvềꢀdoanhꢀsốꢀvàꢀthịꢀphầnꢀlàꢀrấtꢀcầnꢀthiếtꢀ– 
nhưngꢀvẫnꢀchưaꢀđủ.ꢀĐểꢀtinhꢀchỉnhꢀhoạtꢀđộngꢀtiếpꢀthịꢀbổꢀtrợ,ꢀđiều 
quanꢀtrọngꢀlàꢀphảiꢀkhôngꢀngừngꢀkhảoꢀsát,ꢀtheoꢀdõiꢀnhữngꢀthôngꢀsố 
thiếtꢀyếuꢀkhácꢀnhưꢀlàꢀmứcꢀđộꢀnhậnꢀbiết,ꢀdùngꢀthửꢀvàꢀtỉꢀlệꢀtáiꢀmua 
hàng.ꢀNếuꢀkhông,ꢀsẽꢀcóꢀnguyꢀcơꢀ‘rútꢀdâyꢀtừꢀbỏ’ꢀquáꢀsớm.ꢀThông 
thường,ꢀthấtꢀbạiꢀcủaꢀcácꢀsảnꢀphẩmꢀmớiꢀđếnꢀtừꢀsựꢀthiếuꢀhụtꢀhoạtꢀđộng 
tiếpꢀthịꢀcầnꢀthiếtꢀđểꢀđảmꢀbảoꢀchoꢀkếꢀhoạchꢀtungꢀraꢀsảnꢀphẩmꢀđiꢀđúng 
hướng. 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 

235 

  

 
 

  

1 5ꢀꢀ 
HOẠCHꢀĐỊNHꢀCHIẾNꢀLƯỢC 

TRUYỀNꢀTHÔNGꢀXOAYꢀQUANH 

NHỮNGꢀNGĂNꢀTỦꢀTRÍꢀNHỚ 

CỦAꢀNGƯỜIꢀTIÊUꢀDÙNG 

Quảngꢀcáoꢀcũngꢀnhưꢀbiaꢀrượu:ꢀxemꢀcàngꢀnhiềuꢀthìꢀnhớꢀcàngꢀít. 
Chỉꢀsauꢀhai,ꢀbaꢀly,ꢀcácꢀgiácꢀquanꢀcủaꢀbạnꢀb:tꢀđầuꢀtrởꢀnênꢀsuyꢀyếu.ꢀSau 
khiꢀxemꢀchỉꢀmộtꢀhoặcꢀhaiꢀquảngꢀcáoꢀđốiꢀthủꢀcạnhꢀtranh,ꢀtríꢀnhớꢀvề 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀđầuꢀtiênꢀb:tꢀđầuꢀtrởꢀnênꢀsuyꢀkém.ꢀNhữngꢀgìꢀđúngꢀvới 
biaꢀrượuꢀthìꢀcũngꢀđúngꢀvớiꢀtríꢀnhớꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀdànhꢀchoꢀquảng 
cáoꢀ–ꢀítꢀnhấtꢀlàꢀđúngꢀđốiꢀvớiꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀcạnhꢀtranhꢀnhauꢀtrong 
cùngꢀmộtꢀngànhꢀhàng. 

Trongꢀvòngꢀmộtꢀtuần,ꢀnếuꢀcóꢀcàngꢀnhiềuꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcạnh 

tranhꢀtrongꢀcùngꢀmộtꢀngànhꢀhàngꢀthìꢀmộtꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀbình 
thườngꢀsẽꢀnhớꢀcàngꢀítꢀvềꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđó.ꢀĐaꢀsốꢀmọiꢀngười 
tinꢀrằngꢀsựꢀquênꢀchỉꢀđơnꢀgiảnꢀlàꢀsựꢀphaiꢀnhạtꢀtríꢀnhớꢀtheoꢀthờiꢀgian. 
Tuyꢀnhiên,ꢀgiờꢀđây,ꢀngườiꢀtaꢀđãꢀkh;ngꢀđịnhꢀrằngꢀhànhꢀđộngꢀquên 
khôngꢀchỉꢀvìꢀriêngꢀnguyênꢀnhânꢀthờiꢀgian,ꢀmàꢀcònꢀvìꢀsựꢀcanꢀthiệpꢀcủa 
nhữngꢀthôngꢀtinꢀnhậnꢀthêmꢀvàoꢀtrongꢀcùngꢀthờiꢀđiểmꢀđó.ꢀKhiꢀthời 
gianꢀtrôiꢀquaꢀmàꢀngườiꢀtaꢀkhôngꢀtiếpꢀthêm,ꢀhoặcꢀtiếpꢀthêmꢀítꢀthôngꢀtin 
mới,ꢀthìꢀngườiꢀtaꢀthườngꢀítꢀquênꢀhơn. 

Tráiꢀlại,ꢀkhiꢀcóꢀnhiềuꢀhoạtꢀđộngꢀvàꢀnhiềuꢀsựꢀtiếpꢀnhậnꢀthôngꢀtin 

mới,ꢀđặcꢀbiệtꢀlàꢀtiếpꢀnhậnꢀnhữngꢀthôngꢀtinꢀcạnhꢀtranhꢀthìꢀcùngꢀvới 
thờiꢀgian,ꢀnhữngꢀ‘tácꢀđộngꢀcanꢀthiệp’ꢀtrởꢀnênꢀrấtꢀđángꢀkể.ꢀNhữngꢀtác 
độngꢀnàyꢀlàꢀmộtꢀtrongꢀnhữngꢀkếtꢀluậnꢀrõꢀràngꢀnhấtꢀvềꢀcáchꢀthứcꢀhoạt 
độngꢀcủaꢀtríꢀnhớꢀconꢀngười.ꢀĐóꢀcũngꢀchínhꢀlàꢀmộtꢀtrongꢀnhữngꢀkết 
luậnꢀthườngꢀgặpꢀnhấtꢀtrongꢀnhữngꢀnghiênꢀcứuꢀkhảoꢀsátꢀquảngꢀcáo 
liênꢀtục. 
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‛ýꢀứcꢀngầmꢀcóꢀphảiꢀlàꢀmộtꢀngoạiꢀlệ? 

Mộtꢀsốꢀngườiꢀđãꢀtranhꢀluậnꢀrằngꢀđiềuꢀnàyꢀchỉꢀđúngꢀvớiꢀnhữngꢀký 
ứcꢀrõꢀràngꢀmàꢀkhôngꢀápꢀdụngꢀchoꢀviệcꢀhọcꢀhỏiꢀkhiꢀkhôngꢀchúꢀýꢀvìꢀcó 
nhữngꢀbằngꢀchứngꢀchoꢀthấyꢀkýꢀứcꢀngầmꢀkéoꢀdàiꢀlâuꢀhơnꢀnhiềuꢀ(xem 
Chươngꢀ97:ꢀĐoꢀlườngꢀtácꢀđộngꢀquảngꢀcáoꢀtrongꢀtríꢀnhớ).ꢀTuyꢀnhiên, 
lậpꢀluậnꢀđóꢀlàꢀsaiꢀlầm,ꢀvìꢀnóꢀnhầmꢀlẫnꢀkýꢀứcꢀngầmꢀvớiꢀviệcꢀhọcꢀhỏi 
ngoàiꢀnhậnꢀthức,ꢀnghĩaꢀlàꢀhọcꢀhỏiꢀngầm.ꢀHaiꢀkháiꢀniệmꢀnàyꢀhoànꢀtoàn 
khácꢀnhau.ꢀTayꢀbạnꢀcóꢀchạmꢀbànꢀphímꢀkhông?ꢀNếuꢀcóꢀthìꢀvịꢀtríꢀcủa 
nhữngꢀphímꢀbấmꢀđượcꢀlưuꢀtrongꢀvùngꢀkýꢀứcꢀngầmꢀcủaꢀbạn.ꢀNhư 
AohnꢀAndersonꢀđãꢀviếtꢀ‘Nhiềuꢀngườiꢀkhôngꢀthểꢀnhớꢀraꢀthôngꢀtinꢀnày, 
nhưngꢀhọꢀcóꢀthểꢀnhớꢀvịꢀtríꢀmộtꢀchữꢀcáiꢀbằngꢀcáchꢀtưởngꢀtượngꢀmình 
đangꢀgõꢀmộtꢀtừꢀcóꢀsửꢀdụngꢀchữꢀcáiꢀđóꢀvàꢀđểꢀýꢀxemꢀngónꢀtayꢀmìnhꢀdi 
chuyểnꢀđếnꢀđâu’.ꢀViệcꢀđâyꢀlàꢀkýꢀứcꢀngầmꢀkhôngꢀcóꢀnghĩaꢀlàꢀnóꢀđược 
tiếpꢀnhậnꢀkhiꢀbạnꢀkhôngꢀtậpꢀtrung.ꢀThựcꢀtế,ꢀnóꢀkhôngꢀnhữngꢀcầnꢀsự 
tậpꢀtrung,ꢀmàꢀcònꢀcầnꢀsựꢀlặpꢀlại,ꢀkiênꢀtrìꢀvàꢀcốꢀg:ng. 

Kýꢀứcꢀngầmꢀkhôngꢀđồngꢀnhấtꢀvớiꢀviệcꢀhọcꢀhỏiꢀngoàiꢀnhậnꢀthức,ꢀvà 
nhữngꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀtrongꢀtríꢀnhớꢀhiếmꢀkhiꢀnàoꢀlàꢀkếtꢀquả 
củaꢀsựꢀhọcꢀhỏiꢀhoànꢀtoànꢀngoàiꢀnhậnꢀthức.ꢀViệcꢀtưꢀduyꢀcóꢀnhậnꢀthức 
mộtꢀthôngꢀđiệpꢀtrựcꢀtiếpꢀkhôngꢀphảiꢀlàꢀcáchꢀthứcꢀduyꢀnhấtꢀchúngꢀta 
tiếpꢀnhậnꢀmộtꢀthôngꢀđiệp.ꢀNhưꢀđãꢀthấyꢀởꢀphầnꢀtrước,ꢀkhiꢀchúngꢀta 
chúꢀýꢀđếnꢀphầnꢀkhácꢀtrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthìꢀchúngꢀtaꢀvẫnꢀcóꢀthểꢀhọc 
hỏiꢀthôngꢀtinꢀquaꢀnhữngꢀliênꢀtưởngꢀngầm.ꢀCóꢀmộtꢀmốiꢀtươngꢀtácꢀgiữa 
haiꢀquáꢀtrìnhꢀnày.ꢀRobertꢀHeath,ꢀcóꢀlẽꢀlàꢀngườiꢀủngꢀhộꢀmạnhꢀmẽꢀnhất 
choꢀkháiꢀniệmꢀhọcꢀhỏiꢀngầm,ꢀđãꢀkh;ngꢀđịnh:ꢀ‘Vìꢀthuộcꢀvềꢀtiềmꢀthức 
nênꢀhìnhꢀthứcꢀhọcꢀhỏiꢀngầmꢀkhôngꢀthểꢀhuyꢀđộngꢀkhảꢀnăngꢀphânꢀtích 
trongꢀtríꢀnhớꢀchúngꢀta.ꢀNóꢀchỉꢀcóꢀthểꢀlưuꢀtrữꢀnhữngꢀgìꢀquanꢀsátꢀvà 
nhìnꢀnhận,ꢀcùngꢀvớiꢀnhữngꢀýꢀnghĩaꢀkháiꢀniệmꢀđơnꢀgiảnꢀđiꢀcùng 
nhữngꢀnhậnꢀđịnhꢀnày:ꢀnóꢀkhôngꢀthểꢀdiễnꢀgiảiꢀhayꢀgiảiꢀmãꢀthôngꢀđiệp, 
hoặcꢀrútꢀraꢀkếtꢀluậnꢀtừꢀnhậnꢀđịnhꢀđó’.ꢀNhưꢀvậy,ꢀkếtꢀluậnꢀởꢀđâyꢀvẫnꢀlà 
thế,ꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀnóiꢀchung,ꢀbằngꢀchứngꢀđãꢀchỉꢀraꢀrằngꢀkhảꢀnăngꢀgợi 
lạiꢀmộtꢀsựꢀkiệnꢀhayꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀcóꢀthểꢀbịꢀsuyꢀgiảmꢀnghiêmꢀtrọng 
nếuꢀtrongꢀthờiꢀgianꢀng:n,ꢀchúngꢀtaꢀtiếpꢀxúcꢀnhiềuꢀsựꢀkiệnꢀtươngꢀtự. 

Tuyꢀđâyꢀlàꢀmộtꢀkếtꢀluậnꢀđượcꢀcôngꢀnhậnꢀtrongꢀngànhꢀtâmꢀlýꢀhọc, 
nhưngꢀnóꢀvẫnꢀcònꢀítꢀđượcꢀbiếtꢀđếnꢀtrongꢀngànhꢀtiếpꢀthị.ꢀQuáꢀítꢀngười 
chúꢀýꢀđếnꢀnóꢀtrongꢀkhiꢀhoạchꢀđịnhꢀlịchꢀtruyềnꢀthôngꢀquảngꢀcáoꢀhoặc 
khiꢀhọꢀđánhꢀgiáꢀnguyênꢀnhânꢀ‘thấtꢀbại’ꢀcủaꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀcủa 
mình. 
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Nhữngꢀhìnhꢀmẫuꢀcủaꢀtríꢀnhớꢀvàꢀsựꢀquên 

Tạiꢀmộtꢀbuổiꢀtiệcꢀđôngꢀđúc,ꢀbạnꢀphảiꢀlênꢀgiọngꢀrấtꢀtoꢀnếuꢀnhưꢀbạn 
muốnꢀnóiꢀđiềuꢀgì.ꢀCàngꢀcóꢀnhiềuꢀtiếngꢀnóiꢀthìꢀsựꢀcạnhꢀtranhꢀcàng 
nhiều,ꢀvàꢀtiếngꢀồnꢀcũngꢀcàngꢀlớn.ꢀBạnꢀphảiꢀtoꢀtiếng,ꢀvượtꢀlênꢀsựꢀhỗn 
độn,ꢀđểꢀđượcꢀngườiꢀkhácꢀngheꢀthấy.ꢀTrênꢀtruyềnꢀhình,ꢀbạnꢀcũngꢀphải 
toꢀtiếngꢀđểꢀngườiꢀtaꢀngheꢀthấyꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀmình.ꢀCàngꢀhỗn 
độnꢀthìꢀbạnꢀcàngꢀphảiꢀlaꢀto.ꢀNóiꢀcáchꢀkhác,ꢀcàngꢀcóꢀnhiềuꢀđốiꢀthủ 
quảngꢀcáoꢀcạnhꢀtranhꢀvớiꢀbạnꢀthìꢀbạnꢀcàngꢀphảiꢀbỏꢀnhiềuꢀcôngꢀsứcꢀvà 
tiềnꢀcủaꢀđểꢀđưaꢀthôngꢀđiệpꢀvàoꢀđầuꢀngườiꢀtiêuꢀdùng. 

Thậmꢀchíꢀngayꢀcảꢀkhiꢀbạnꢀ‘laꢀthậtꢀto’ꢀthìꢀthôngꢀđiệpꢀcủaꢀbạnꢀcũng 
cóꢀthểꢀkhôngꢀđọngꢀlạiꢀtrongꢀngườiꢀtiêuꢀdùng,ꢀđặcꢀbiệtꢀlàꢀkhiꢀkhách 
hàngꢀmụcꢀtiêuꢀcủaꢀbạnꢀbịꢀxaoꢀlãng,ꢀl:ngꢀngheꢀcuộcꢀtròꢀchuyệnꢀcủa 
ngườiꢀkhác,ꢀhoặcꢀđangꢀsuyꢀngẫmꢀchuyệnꢀgìꢀkhác.ꢀDꢀmộtꢀthờiꢀđiểm, 
bạnꢀcóꢀthểꢀđểꢀtâmꢀđếnꢀbaoꢀnhiêuꢀcuộcꢀđốiꢀthoại?ꢀHaiꢀhayꢀba?ꢀMột 
ngườiꢀtiêuꢀdùngꢀcóꢀthểꢀghiꢀnhớꢀtrongꢀđầuꢀbaoꢀnhiêuꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
củaꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀkhácꢀnhauꢀtrongꢀcùngꢀmộtꢀngànhꢀhàng?ꢀKhông 
cóꢀmộtꢀngưỡngꢀchungꢀchoꢀmọiꢀngười.ꢀThayꢀvàoꢀđó,ꢀmỗiꢀmộtꢀtácꢀnhân 
đếnꢀsauꢀsẽꢀgiảmꢀdầnꢀtríꢀnhớꢀdànhꢀchoꢀmỗiꢀvàꢀmọiꢀtácꢀnhânꢀcóꢀtrước. 

Quanꢀđiểmꢀphổꢀbiếnꢀvềꢀtríꢀnhớꢀlàꢀchỉꢀcóꢀthểꢀcóꢀhoặcꢀkhôngꢀcóꢀvết 
tíchꢀcủaꢀnhữngꢀsựꢀvậtꢀđượcꢀnhớ.ꢀBạnꢀchỉꢀcóꢀthểꢀnhớꢀhoặcꢀkhôngꢀnhớ 
sựꢀvậtꢀđó.ꢀThựcꢀtếꢀđãꢀchứngꢀminhꢀhìnhꢀmẫuꢀtríꢀnhớꢀnàyꢀlàꢀsai.ꢀĐãꢀbao 
lầnꢀbạnꢀkhôngꢀthểꢀnhớꢀtênꢀmộtꢀngười,ꢀdùꢀbạnꢀch:cꢀmẩmꢀlàꢀmìnhꢀbiết 
tênꢀngườiꢀđó?ꢀViệcꢀquênꢀthườngꢀlàꢀdoꢀsựꢀ‘mấtꢀkhảꢀnăngꢀtruyꢀxuất’ 
hơnꢀlàꢀthiếuꢀkhảꢀnăngꢀlưuꢀtrữꢀkýꢀức.ꢀThôngꢀthườngꢀthìꢀvấnꢀđềꢀkhông 
nằmꢀởꢀkhảꢀnăngꢀlưuꢀtrữꢀkýꢀức.ꢀVấnꢀđềꢀnằmꢀởꢀchỗꢀthiếuꢀkhảꢀnăngꢀtruy 
xuấtꢀkýꢀứcꢀđóꢀkhiꢀcầnꢀthiết. 

Đôiꢀkhiꢀsẽꢀcóꢀíchꢀhơnꢀkhiꢀtaꢀnghĩꢀtríꢀnhớꢀđượcꢀlưuꢀtrữꢀởꢀmộtꢀtrong 
nhiềuꢀngănꢀtủꢀtrongꢀtâmꢀtrí.ꢀNếuꢀbạnꢀlưuꢀtrữꢀcẩnꢀthậnꢀmộtꢀkýꢀứcꢀmới, 
víꢀdụꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀtrongꢀmộtꢀngănꢀhồꢀsơꢀnhấtꢀđịnh,ꢀbạnꢀsẽꢀcó 
thểꢀtruyꢀxuấtꢀnóꢀdễꢀdàngꢀvàꢀnhanhꢀchóngꢀkhiꢀcầnꢀthiết.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀnếu 
bạnꢀđủꢀxaoꢀnhãngꢀhoặcꢀthiếuꢀđộngꢀlựcꢀđếnꢀmứcꢀs:pꢀxếpꢀkýꢀứcꢀmột 
cáchꢀxuềꢀxòa,ꢀkhôngꢀđểꢀtâmꢀchuyệnꢀmìnhꢀđangꢀlàmꢀgìꢀhayꢀđangꢀxếpꢀký 
ứcꢀđóꢀvàoꢀngănꢀtủꢀnào,ꢀkhảꢀnăngꢀrấtꢀlớnꢀlàꢀbạnꢀsẽꢀgặpꢀkhóꢀkhănꢀkhi 
muốnꢀtruyꢀxuấtꢀkýꢀứcꢀđó.ꢀCáchꢀgợiꢀnhớꢀduyꢀnhấtꢀlàꢀbạnꢀphảiꢀchịuꢀkhó 
lụcꢀlọiꢀtừngꢀngănꢀtủꢀvàꢀxemꢀxétꢀtừngꢀhồꢀsơ. 

Vớiꢀtríꢀnhớ,ꢀvấnꢀđềꢀthườngꢀkhôngꢀphảiꢀlàꢀsựꢀbấtꢀlựcꢀtrongꢀtruy 
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xuất,ꢀmàꢀlàꢀsựꢀbấtꢀlựcꢀtrongꢀtruyꢀxuấtꢀtrongꢀkhungꢀthờiꢀgianꢀcầnꢀthiết 
hoặcꢀhợpꢀlý.ꢀVìꢀthếꢀxétꢀvềꢀmọiꢀýꢀđịnhꢀvàꢀmụcꢀđíchꢀthìꢀthôngꢀtinꢀđóꢀtrở 
nênꢀ‘thấtꢀlạcꢀvàꢀvôꢀdụng’. 

Thôngꢀtinꢀcóꢀthểꢀtrởꢀnênꢀthấtꢀlạcꢀvàꢀvôꢀdụngꢀvìꢀnóꢀđượcꢀlưuꢀtrữ 
cáchꢀđóꢀquáꢀlâu.ꢀHoặcꢀnóꢀcóꢀthểꢀtrởꢀnênꢀnhưꢀthếꢀvìꢀnhữngꢀtácꢀđộng 
canꢀthiệpꢀ–ꢀsựꢀtiếpꢀxúcꢀvớiꢀnhữngꢀthôngꢀtinꢀcạnhꢀtranhꢀmàꢀchúngꢀta 
đãꢀthảoꢀluậnꢀbênꢀtrên.ꢀBạnꢀcóꢀthểꢀxemꢀtácꢀđộngꢀcanꢀthiệpꢀnhưꢀlàꢀkết 
quảꢀcủaꢀviệcꢀcốꢀlưuꢀnhiềuꢀkýꢀứcꢀtươngꢀtựꢀvàoꢀcùngꢀmộtꢀhồꢀsơ.ꢀHồꢀsơ 
càngꢀhỗnꢀtạpꢀthìꢀbạnꢀcàngꢀmấtꢀnhiềuꢀthờiꢀgianꢀđểꢀlướtꢀquaꢀhồꢀsơꢀđó 
đểꢀtìmꢀmộtꢀthôngꢀtinꢀcụꢀthể. 

Đâyꢀlàꢀchuyệnꢀsẽꢀxảyꢀraꢀkhiꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀtiếpꢀxúcꢀvớiꢀnhững 

mẩuꢀquảngꢀcáoꢀcạnhꢀtranhꢀnhau.ꢀCóꢀtácꢀđộngꢀcanꢀthiệpꢀtừꢀnhữngꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀlưuꢀtrữꢀtừꢀtrước,ꢀvàꢀtácꢀđộngꢀnàyꢀcàngꢀnghiêmꢀtrọngꢀvì 
thựcꢀtếꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀkháꢀthiếuꢀđộngꢀlựcꢀvàꢀkháꢀvôꢀtâmꢀkhiꢀlưuꢀtrữ 
kýꢀứcꢀvềꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀNhữngꢀthểꢀloạiꢀnhậpꢀkýꢀứcꢀvàꢀtácꢀđộng 
canꢀthiệpꢀnàyꢀsẽꢀcàngꢀlớnꢀkhiꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀcàngꢀítꢀquanꢀtâm. 

Ứngꢀdụngꢀvàoꢀquảngꢀcáo 

Cũngꢀbởiꢀlýꢀdoꢀnàyꢀmàꢀ‘tínhꢀhiệuꢀquả’ꢀhayꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀmộtꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀtùyꢀthuộcꢀrấtꢀnhiềuꢀvàoꢀmứcꢀđộꢀchiꢀtiêuꢀquảngꢀcáoꢀcạnh 
tranhꢀcủaꢀđốiꢀthủ.ꢀĐặcꢀbiệtꢀlàꢀkhiꢀmuốnꢀđưaꢀthôngꢀđiệpꢀvàoꢀđầuꢀngười 
tiêuꢀdùng,ꢀhiếmꢀkhiꢀnàoꢀviệcꢀđóꢀchỉꢀlệꢀthuộcꢀvàoꢀchuyệnꢀthươngꢀhiệu 
đượcꢀquảngꢀcáoꢀchiꢀbaoꢀnhiêuꢀtiềnꢀvàoꢀthờiꢀlượngꢀquảngꢀcáoꢀ(lượng 
chiꢀphíꢀtruyềnꢀthông). 

Mộtꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀthểꢀlênꢀkếꢀhoạchꢀvàꢀtheoꢀdõiꢀhiệuꢀquả 
chiếnꢀlượcꢀquảngꢀcáoꢀthươngꢀhiệuꢀmìnhꢀkhiꢀkhôngꢀcóꢀthôngꢀtinꢀvề 
hoạtꢀđộngꢀcủaꢀđốiꢀthủ.ꢀĐâyꢀlàꢀnguyênꢀnhânꢀchoꢀnhữngꢀaiꢀthựcꢀsự 
muốnꢀtốiꢀđaꢀhóaꢀhiệuꢀquảꢀchiếnꢀlượcꢀquảngꢀcáoꢀcầnꢀphảiꢀtiếpꢀcận 
đượcꢀdữꢀliệuꢀhàngꢀtuầnꢀ(dữꢀliệuꢀhàngꢀthángꢀhayꢀhàngꢀquýꢀthìꢀchưa 
đủ)ꢀvềꢀchuyệnꢀtrongꢀtuầnꢀđó,ꢀcóꢀnhữngꢀđốiꢀthủꢀnàoꢀđangꢀquảngꢀcáo 
trênꢀtivi,ꢀtrênꢀmạngꢀhayꢀbáoꢀchí,ꢀvàꢀquảngꢀcáoꢀvớiꢀlượngꢀchiꢀphíꢀbao 
nhiêu. 

Luônꢀluônꢀbõꢀcôngꢀxemꢀxétꢀmốiꢀliênꢀhệꢀmộcꢀgiữaꢀngânꢀsáchꢀquảng 
cáoꢀvàꢀcácꢀchỉꢀsốꢀhiệuꢀquảꢀnhưꢀlàꢀdoanhꢀsố,ꢀthịꢀphầnꢀhayꢀmứcꢀđộꢀnhận 
biếtꢀquảngꢀcáo.ꢀNhưngꢀđừngꢀngạcꢀnhiênꢀhayꢀthấtꢀvọngꢀkhiꢀbạnꢀkhông 
thấyꢀđượcꢀmộtꢀmốiꢀliênꢀhệꢀrõꢀràng.ꢀĐiềuꢀnàyꢀkhôngꢀcóꢀnghĩaꢀlàꢀquảng 
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cáoꢀkhôngꢀcóꢀtácꢀdụng.ꢀThửꢀđừngꢀđểꢀýꢀtổngꢀngânꢀsáchꢀquảngꢀcáoꢀcủa 
thươngꢀhiệu,ꢀmàꢀhãyꢀđểꢀýꢀđếnꢀtỉꢀlệꢀngânꢀsáchꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀthương 
hiệuꢀmình,ꢀtrênꢀtổngꢀngânꢀsáchꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀcảꢀngànhꢀhàng,ꢀtuần 
nàyꢀsangꢀtuầnꢀkhác.ꢀCóꢀlẽꢀbạnꢀsẽꢀthấyꢀmộtꢀmốiꢀliênꢀhệꢀrõꢀràngꢀhơn. 
(Điềuꢀnàyꢀthườngꢀdễꢀxảyꢀraꢀhơnꢀkhiꢀbạnꢀmuốnꢀđưaꢀmộtꢀthôngꢀđiệp 
mớiꢀvàoꢀđầuꢀngườiꢀtiêuꢀdùng,ꢀthayꢀvìꢀquảngꢀcáoꢀđểꢀcủngꢀcố/nh:c 
nhở.) 

Hìnhꢀ15.1ꢀminhꢀhọaꢀđiềuꢀnày.ꢀCácꢀthanhꢀđồꢀthịꢀchỉꢀnhữngꢀtuầnꢀcó 
phátꢀsóngꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀChiềuꢀcaoꢀnhữngꢀthanhꢀđóꢀchỉꢀtỉꢀlệꢀngân 
sáchꢀdànhꢀchoꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀthươngꢀhiệu,ꢀtínhꢀtrênꢀtổngꢀngânꢀsách 
quảngꢀcáoꢀngànhꢀhàngꢀ(hayꢀcònꢀgọiꢀlàꢀtỉꢀsuấtꢀchiꢀtiêuꢀquảngꢀcáoꢀ– 
shareꢀoCꢀmediaꢀweightꢀhayꢀshareꢀoCꢀvoice). 

Đâyꢀlàꢀmộtꢀsảnꢀphẩmꢀtiêuꢀdùngꢀvàꢀtỉꢀsuấtꢀchiꢀtiêuꢀquảngꢀcáoꢀcủa 
nóꢀđượcꢀđồꢀthịꢀhóaꢀtrongꢀmốiꢀtươngꢀquanꢀvớiꢀmứcꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀtự 
độngꢀcủaꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀđốiꢀvớiꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀKháiꢀniệmꢀnàyꢀlà 
mộtꢀsựꢀđoꢀlườngꢀtươngꢀđối,ꢀvàꢀnóꢀđượcꢀgọiꢀlàꢀtỉꢀsuấtꢀtrongꢀtâmꢀtrí 
(shareꢀoCꢀmind)ꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthươngꢀhiệuꢀđó.ꢀNóꢀlàꢀtỉꢀsuất 
nhậnꢀbiếtꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀtínhꢀtrênꢀtổngꢀmứcꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáo 
củaꢀngànhꢀhàng;ꢀnóiꢀcáchꢀkhác,ꢀlượngꢀtríꢀnhớꢀdànhꢀchoꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀđóꢀkhiꢀsoꢀvớiꢀtoànꢀbộꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkhácꢀtrongꢀcùng 
ngànhꢀhàng.ꢀNóꢀđượcꢀthểꢀhiệnꢀquaꢀđồꢀthịꢀdạngꢀđường. 

Taꢀcóꢀthểꢀthấyꢀmộtꢀmốiꢀliênꢀhệꢀrõꢀràngꢀmỗiꢀkhiꢀthươngꢀhiệuꢀlên 
sóngꢀmộtꢀquãngꢀ(Clight)ꢀquảngꢀcáoꢀmới.ꢀCùngꢀvớiꢀmỗiꢀquãng,ꢀtỉꢀsuất 
trongꢀtâmꢀtríꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀthươngꢀhiệuꢀsẽꢀđiꢀlên.ꢀ(Đồꢀthịꢀcũngꢀchoꢀta 
nhữngꢀthôngꢀtinꢀquýꢀbáuꢀvềꢀviệcꢀtríꢀnhớꢀdànhꢀchoꢀquảngꢀcáoꢀsẽꢀphai 
mờꢀnhanhꢀhoặcꢀchậmꢀđếnꢀmứcꢀnào,ꢀgiữaꢀcácꢀquãngꢀquảngꢀcáo).ꢀĐồ 
thịꢀchỉꢀhiệuꢀquảꢀnàyꢀcóꢀthểꢀđượcꢀsoꢀsánhꢀvớiꢀnhữngꢀđồꢀthịꢀtương 
đươngꢀcủaꢀđốiꢀthủ,ꢀvàꢀtaꢀcóꢀthểꢀrútꢀraꢀnhữngꢀsuyꢀluậnꢀvềꢀtínhꢀhiệuꢀquả 
củaꢀchiếnꢀlượcꢀquảngꢀcáoꢀthươngꢀhiệuꢀmình,ꢀsoꢀvớiꢀđốiꢀthủ. 
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Lưuꢀý,ꢀĐốiꢀvớiꢀthươngꢀhiệuꢀnày,ꢀcóꢀmộtꢀmốiꢀliênꢀhệꢀrõꢀràngꢀgiữa 

tỉꢀsuấtꢀchiꢀtiêuꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀtỉꢀsuấtꢀghiꢀnhớꢀquảngꢀcáo. 

Hìnhꢀ15.1:ꢀTỉꢀsuấtꢀchiꢀtiêuꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀchỉꢀsuấtꢀtrongꢀtâmꢀtrí 
củaꢀquảngꢀcáoꢀtiviꢀ(Nguồn:ꢀMarkeoMpnd) 

Nhữngꢀthànhꢀtốꢀcủaꢀmộtꢀmôiꢀtrườngꢀhỗnꢀđộn 

Điềuꢀnàyꢀđặtꢀraꢀmộtꢀcâuꢀhỏi:ꢀMộtꢀthươngꢀhiệuꢀsẽꢀcạnhꢀtranhꢀvới 
nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnào?ꢀ<étꢀởꢀquyꢀmôꢀrộngꢀnhấtꢀthìꢀnóꢀcạnhꢀtranh 
vớiꢀtấtꢀcảꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkhácꢀ–ꢀcảꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkhông 
cùngꢀngànhꢀhàng.ꢀĐâyꢀgọiꢀlàꢀmứcꢀđộꢀhỗnꢀđộnꢀcaoꢀnhấtꢀmàꢀbấtꢀkỳꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀnàoꢀcũngꢀphảiꢀvượtꢀlênꢀtrên.ꢀMứcꢀđộꢀnàyꢀthườngꢀlàꢀhằngꢀsố 
tươngꢀđối,ꢀítꢀnhấtꢀlàꢀtrongꢀthờiꢀgianꢀng:n.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀnóꢀcóꢀxuꢀhướng 
tăngꢀlênꢀvềꢀlâuꢀdài,ꢀkhôngꢀchỉꢀriêngꢀvìꢀchuyệnꢀngườiꢀtaꢀdànhꢀnhiều 
thờiꢀgianꢀhơnꢀchoꢀquảngꢀcáoꢀmàꢀcònꢀvìꢀthựcꢀtếꢀngườiꢀtaꢀngàyꢀcàng 
dùngꢀnhiềuꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthờiꢀlượngꢀng:nꢀhơn.ꢀNhững 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthờiꢀlượngꢀng:nꢀhơnꢀsẽꢀlàmꢀtăngꢀtổngꢀsốꢀmẩu 
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quảngꢀcáoꢀtrênꢀsóngꢀmàꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀcóꢀthểꢀtiếpꢀxúcꢀtạiꢀmộtꢀthời 
điểm,ꢀvàꢀđiềuꢀnàyꢀtăngꢀấnꢀtượngꢀlàꢀcóꢀnhiềuꢀquảngꢀcáoꢀhơnꢀtrênꢀTV. 

Cóꢀcáiꢀgọiꢀlàꢀmứcꢀđộꢀhỗnꢀđộnꢀcaoꢀnhất,ꢀnhưngꢀquanꢀtrọngꢀhơnꢀlà 
cóꢀ‘mứcꢀđộꢀhỗnꢀđộnꢀngànhꢀhàng’.ꢀMộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàoꢀđóꢀsẽꢀphải 
cạnhꢀtranhꢀvớiꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkhácꢀtrongꢀcùngꢀngànhꢀhàng, 
gọiꢀlàꢀ‘mứcꢀđộꢀhỗnꢀđộnꢀngànhꢀhàng’,ꢀvàꢀmứcꢀđộꢀnàyꢀcóꢀthayꢀđổiꢀtùy 
theoꢀtuần. 

Mộtꢀđiểmꢀcóꢀthểꢀgâyꢀngạcꢀnhiênꢀchoꢀnhiềuꢀđộcꢀgiảꢀlàꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀcũngꢀphảiꢀcạnhꢀtranhꢀvớiꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkhácꢀchoꢀcùng 
thươngꢀhiệuꢀđó,ꢀnếuꢀnóꢀđượcꢀphátꢀsóngꢀtrongꢀcùngꢀmộtꢀtuần.ꢀNghĩa 
là,ꢀnhữngꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀtươngꢀtựꢀnhau,ꢀchoꢀcùngꢀmột 
thươngꢀhiệuꢀcóꢀthểꢀcạnhꢀtranhꢀlẫnꢀnhauꢀvàꢀcóꢀthểꢀmangꢀlạiꢀtácꢀđộng 
canꢀthiệpꢀvàꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀtínhꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀtừngꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
(đặcꢀbiệtꢀlàꢀvớiꢀnhómꢀkhánꢀgiảꢀítꢀquanꢀtâm). 

Mộtꢀcôngꢀtyꢀcóꢀthểꢀcạnhꢀtranhꢀvớiꢀchínhꢀmình? 

Liệuꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀbạnꢀcóꢀkémꢀđiꢀtácꢀdụngꢀvìꢀsựꢀcạnhꢀtranhꢀtừ 
nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkhácꢀmàꢀchínhꢀcôngꢀtyꢀbạnꢀphátꢀsóng?ꢀNếu 
côngꢀtyꢀbạnꢀlàꢀmộtꢀtậpꢀđoànꢀđaꢀsảnꢀphẩm,ꢀđaꢀthươngꢀhiệuꢀthìꢀcâuꢀtrả 
lờiꢀhầuꢀnhưꢀch:cꢀch:nꢀlàꢀ‘có’.ꢀMộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀToyotaꢀCorollaꢀcạnh 
tranhꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀnhữngꢀdòngꢀxeꢀsảnꢀxuấtꢀbởiꢀGord,ꢀGM, 
Nissan,ꢀBMF,ꢀVolvo,ꢀv.v..ꢀTuyꢀkhôngꢀrõꢀràngꢀnhưngꢀcũngꢀkhôngꢀkém 
phầnꢀthật,ꢀđóꢀlàꢀnóꢀcũngꢀcạnhꢀtranhꢀvớiꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkhác 
từꢀchínhꢀToyota,ꢀphátꢀsóngꢀtrongꢀtuầnꢀđó.ꢀNhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnày 
cũngꢀcạnhꢀtranhꢀđểꢀgiànhꢀsựꢀquanꢀtâmꢀvàꢀtríꢀnhớꢀcủaꢀngườiꢀtiêuꢀdùng. 

Nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀhướngꢀđếnꢀnhómꢀkhánꢀgiảꢀcóꢀmứcꢀquan 
tâmꢀcaoꢀthườngꢀítꢀchịuꢀảnhꢀhưởngꢀbởiꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀnày.ꢀĐiềuꢀnày 
làꢀdoꢀtrongꢀnhữngꢀtìnhꢀhuốngꢀđòiꢀhỏiꢀnhiềuꢀquanꢀtâm,ꢀngườiꢀtiêu 
dùngꢀcóꢀđểꢀtâmꢀvàꢀcốꢀtìnhꢀtưꢀduyꢀthôngꢀđiệpꢀtheoꢀcáchꢀgiúpꢀthông 
điệpꢀtrởꢀnênꢀkhóꢀquênꢀhơn.ꢀNghĩaꢀlà,ꢀthôngꢀđiệpꢀđóꢀđượcꢀlưuꢀtrữꢀtheo 
cáchꢀcẩnꢀthận,ꢀvớiꢀdựꢀtrùꢀsẽꢀcầnꢀtruyꢀxuấtꢀtrongꢀtươngꢀlai.ꢀKhôngꢀnhư 
nhữngꢀthôngꢀđiệpꢀtrongꢀtìnhꢀhuốngꢀđòiꢀhỏiꢀítꢀquanꢀtâm,ꢀvớiꢀthông 
điệpꢀtrongꢀtìnhꢀhuốngꢀnhiềuꢀquanꢀtâm,ꢀngườiꢀxemꢀdựꢀtrùꢀnhuꢀcầuꢀsử 
dụngꢀthôngꢀtinꢀđóꢀtrongꢀtươngꢀlai. 

Điểmꢀquanꢀtrọngꢀởꢀđâyꢀlàꢀmứcꢀđộꢀquanꢀtâmꢀcủaꢀnhómꢀkhách 
hàngꢀmụcꢀtiêu.ꢀNếuꢀquảngꢀcáoꢀxeꢀhơiꢀđượcꢀhướngꢀđếnꢀnhữngꢀngười 
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cóꢀdựꢀđịnhꢀmuaꢀxeꢀtrongꢀ9-@ꢀthángꢀtới,ꢀnhữngꢀngườiꢀnàyꢀsẽꢀcóꢀmức 
quanꢀtâmꢀcao.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀkhoảngꢀ1E@ꢀcủaꢀtấtꢀcảꢀnhữngꢀhợpꢀđồngꢀmua 
xeꢀmớiꢀđượcꢀkýꢀbởiꢀnhữngꢀngườiꢀhoànꢀtoànꢀkhôngꢀcóꢀýꢀđịnhꢀmuaꢀxe 
từꢀtrướcꢀmàꢀhọꢀmuaꢀxeꢀvìꢀnhuꢀcầuꢀbấtꢀchợtꢀbởiꢀnhiềuꢀtrườngꢀhợp. 
Baoꢀgồmꢀchuyệnꢀxeꢀcũꢀtựꢀnhiênꢀtrởꢀchứngꢀhoặcꢀnhữngꢀngườiꢀvừaꢀly 
thânꢀcóꢀnhuꢀcầuꢀmuaꢀxeꢀriêng.ꢀNhữngꢀngườiꢀnhưꢀthếꢀcóꢀxuꢀhướngꢀít 
quanꢀtâmꢀtạiꢀthờiꢀđiểmꢀtiếpꢀxúcꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ–ꢀítꢀraꢀlàꢀítꢀquanꢀtâm 
choꢀđếnꢀkhiꢀcóꢀnhuꢀcầuꢀvìꢀnhữngꢀsựꢀviệcꢀkhôngꢀngờꢀtới. 

Nhưꢀvậy,ꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀnhữngꢀsảnꢀphẩmꢀđòiꢀhỏiꢀnhiềuꢀquanꢀtâm 
(nhưꢀxeꢀhơi)ꢀkhôngꢀchỉꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀnhómꢀkhánꢀgiảꢀquanꢀtâm.ꢀNóꢀtác 
độngꢀcảꢀnhómꢀkhánꢀgiảꢀquanꢀtâmꢀvàꢀtươngꢀđốiꢀítꢀquanꢀtâm.ꢀVàꢀnhóm 
khánꢀgiảꢀítꢀquanꢀtâmꢀnàyꢀtạiꢀmộtꢀthờiꢀđiểmꢀnàoꢀđóꢀtrongꢀtươngꢀlaiꢀcó 
thểꢀtrởꢀnênꢀquanꢀtâmꢀhơn,ꢀvàꢀsẽꢀnhớꢀlạiꢀnhữngꢀkýꢀứcꢀvềꢀquảngꢀcáo 
trongꢀquáꢀkhứ. 

Tómꢀtắt 

Việcꢀhoạchꢀđịnhꢀvàꢀđánhꢀgiáꢀthànhꢀcôngꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀđòi 
hỏiꢀsựꢀphânꢀtíchꢀchiꢀtiếtꢀcủaꢀkhôngꢀchỉꢀriêngꢀchiꢀphíꢀquảngꢀcáoꢀcôngꢀty 
mình.ꢀNóꢀđặcꢀbiệtꢀđòiꢀhỏiꢀsựꢀthấuꢀhiểuꢀcủaꢀcácꢀquáꢀtrìnhꢀcủaꢀtríꢀnhớ 
ngườiꢀtiêuꢀdùng,ꢀvềꢀtácꢀđộngꢀcanꢀthiệpꢀcũngꢀnhưꢀsựꢀphaiꢀmờꢀkýꢀức. 
Tínhꢀhiệuꢀquảꢀtrênꢀsóngꢀcủaꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀchịuꢀảnhꢀhưởngꢀcủa 
nhiềuꢀyếuꢀtốꢀ–ꢀkhôngꢀtheoꢀthứꢀtựꢀquanꢀtrọng: 

5ìnhꢀthứcꢀthểꢀhiện*ꢀĐóꢀcóꢀphảiꢀlàꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀhay? 
Ngânꢀsáchꢀchiꢀtiêu*ꢀLượngꢀchiꢀphíꢀđầuꢀtưꢀchoꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtrongꢀtuần 
đó? 
Ch1ꢀsốꢀtiếpꢀcận*ꢀT1ꢀlệꢀphầnꢀtr0mꢀkháchꢀhàngꢀm-cꢀtiêuꢀcóꢀcơꢀhộiꢀxem 
quảngꢀcáo? 
Lịchꢀchạyꢀquảngꢀcáo*ꢀQuảngꢀcáoꢀđượcꢀxếpꢀlịchꢀphátꢀsóngꢀnhưꢀthếꢀnàoꢀt4 
tuầnꢀnàyꢀsangꢀtuầnꢀkhác? 
Sốꢀlượngꢀđốiꢀthủꢀcóꢀphátꢀsóngꢀquảngꢀcáoꢀtrongꢀcùngꢀtuầnꢀđó,ꢀvàꢀlượng 
chiꢀphíꢀquảngꢀcáoꢀhọꢀbỏꢀra. 
Sốꢀlượngꢀcácꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀcùngꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀmà 
bạnꢀcùngꢀphátꢀsóngꢀtrongꢀcùngꢀmộtꢀtuần. 
Sốꢀlượngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀthươngꢀhiệuꢀmẹꢀmàꢀbạnꢀphátꢀsóngꢀtrong 
cùngꢀmộtꢀtuần. 
Mứcꢀđộꢀquanꢀtâmꢀcủaꢀnhómꢀkháchꢀhàngꢀm-cꢀtiêuꢀvàꢀđộꢀphứcꢀtạpꢀcủa 
thôngꢀđiệpꢀcầnꢀtruyềnꢀtải. 
M-cꢀtiêuꢀquảngꢀcáo*ꢀNóꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀnhắcꢀnhởꢀchoꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀcũ 
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hayꢀquảngꢀcáoꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀhoànꢀtoànꢀmới? 
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1 6ꢀꢀ 
CHUYỆNꢀGÌꢀXẢYꢀRAꢀꢀKHIꢀBẠN 

NGỪNGꢀQUẢNGꢀCÁO? 

Trongꢀthờiꢀbuổiꢀkinhꢀtếꢀkhóꢀkhăn,ꢀngườiꢀtaꢀluônꢀđặtꢀápꢀlựcꢀlên 
chuyệnꢀc:tꢀgiảmꢀquảngꢀcáo.ꢀMộtꢀcôngꢀtyꢀcóꢀthểꢀlàmꢀvậyꢀđượcꢀchăng? 
Liệuꢀnóꢀcóꢀthểꢀthoátꢀkhỏiꢀhậuꢀquả?ꢀĐâuꢀsẽꢀlàꢀtácꢀđộngꢀvềꢀlâuꢀdàiꢀlên 
côngꢀty?ꢀĐâyꢀlàꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀb:tꢀđầuꢀđượcꢀđặtꢀraꢀkhiꢀcơnꢀbãoꢀsuy 
thoáiꢀb:tꢀđầuꢀđổꢀbộ. 

Nếuꢀcôngꢀtyꢀngừngꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀmứcꢀdoanhꢀsốꢀvẫnꢀgiữꢀnguyênꢀvị 
tríꢀthìꢀviệcꢀngừngꢀchiꢀtiêuꢀquảngꢀcáoꢀsẽꢀmangꢀlạiꢀmộtꢀmứcꢀgiaꢀtăngꢀtức 
thìꢀvềꢀkếtꢀquảꢀkinhꢀdoanhꢀsauꢀthuế.ꢀDoꢀvậy,ꢀngườiꢀtaꢀthườngꢀcóꢀmột 
thôiꢀthúcꢀmạnhꢀmẽꢀđểꢀc:tꢀgiảmꢀquảngꢀcáoꢀtrongꢀthờiꢀkỳꢀkhóꢀkhănꢀđể 
khảꢀquanꢀhóaꢀlợiꢀnhuậnꢀkinhꢀdoanhꢀcủaꢀcôngꢀty.ꢀHậuꢀquảꢀchuyệnꢀnày 
làꢀgì?ꢀChúngꢀtaꢀbiếtꢀgìꢀvềꢀchuyệnꢀngừngꢀquảngꢀcáo? 

Chuyệnꢀgìꢀxảyꢀraꢀkhiꢀquảngꢀcáoꢀngừng? 

Cóꢀrấtꢀnhiềuꢀđiềuꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀbiếtꢀvềꢀchuyệnꢀsẽꢀxảyꢀraꢀkhi 
quảngꢀcáoꢀngừng,ꢀnhưngꢀnhữngꢀgìꢀchúngꢀtaꢀbiếtꢀthìꢀđủꢀđểꢀkêuꢀgọiꢀsự 
cẩnꢀtrọng.ꢀĐaꢀphầnꢀcácꢀcôngꢀtyꢀkhôngꢀbiếtꢀchuyệnꢀxảyꢀraꢀkhiꢀquảng 
cáoꢀngừngꢀvìꢀhọꢀchỉꢀnhìnꢀvàoꢀdoanhꢀsốꢀngayꢀsauꢀđó.ꢀNếuꢀdoanhꢀsố 
khôngꢀgiảm,ꢀhọꢀsẽꢀthởꢀphàoꢀnh>ꢀnhõm.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀđiềuꢀquanꢀtrọngꢀlà 
nhìnꢀvàoꢀnhữngꢀthayꢀđổiꢀdiễnꢀraꢀởꢀdướiꢀbềꢀmặt,ꢀởꢀtầmꢀhìnhꢀảnhꢀvà 
‘ giáꢀtrị’ꢀthươngꢀhiệu.ꢀĐóꢀlàꢀnơiꢀtaꢀthườngꢀthấyꢀtrướcꢀtiênꢀnhữngꢀdấu 
hiệuꢀcảnhꢀbáoꢀbanꢀđầuꢀvềꢀsựꢀxóiꢀmònꢀgiáꢀtrịꢀthươngꢀhiệu. 

Ch;ngꢀhạn,ꢀhãyꢀcùngꢀphânꢀtíchꢀchuyệnꢀxảyꢀraꢀkhiꢀmộtꢀcôngꢀty 
thựcꢀphẩmꢀMỹꢀbịꢀbuộcꢀphảiꢀc:tꢀgiảmꢀmộtꢀnửaꢀngânꢀsáchꢀquảngꢀcáo. 
Giaiꢀđoạnꢀtrướcꢀkhiꢀgiảm,ꢀtrongꢀnhữngꢀcuộcꢀkhảoꢀsátꢀmùiꢀvị,ꢀcóꢀmột 
sựꢀkhácꢀbiệtꢀrõꢀrệtꢀgiữaꢀhaiꢀkếtꢀquảꢀkhiꢀcóꢀvàꢀkhôngꢀcóꢀtênꢀthương 
hiệuꢀtrênꢀbaoꢀbì.ꢀKhiꢀthươngꢀhiệuꢀđượcꢀhỗꢀtrợꢀbởiꢀquảngꢀcáoꢀởꢀmức 
vừaꢀphảiꢀthìꢀtênꢀthươngꢀhiệuꢀgiúpꢀtăngꢀkếtꢀquảꢀhơnꢀ94%ꢀsoꢀvớiꢀkhảo 
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sátꢀkhôngꢀtênꢀ(nghĩaꢀlàꢀtăngꢀ94%ꢀsoꢀvớiꢀsốꢀđápꢀviênꢀănꢀthửꢀcùngꢀsản 
phẩmꢀmàꢀkhôngꢀbiếtꢀtênꢀthươngꢀhiệu).ꢀSauꢀbốnꢀnămꢀc:tꢀgiảmꢀđángꢀkể 
quảngꢀcáo,ꢀconꢀsốꢀnàyꢀcũngꢀgiảmꢀđángꢀkể,ꢀxuốngꢀcònꢀ10%ꢀsoꢀvớiꢀkhảo 
sátꢀkhôngꢀtên!ꢀTênꢀthươngꢀhiệuꢀgiảmꢀhơnꢀphânꢀnửaꢀsứcꢀmạnh.ꢀNgười 
tiêuꢀdùngꢀkémꢀấnꢀtượngꢀhơnꢀvớiꢀthươngꢀhiệuꢀđó,ꢀvàꢀnóꢀđánhꢀmất 
phầnꢀlớnꢀkhảꢀnăngꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀsuyꢀnghĩꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀđâyꢀlàꢀsản 
phẩmꢀchấtꢀlượngꢀvàꢀngon. 

Mộtꢀvíꢀdụꢀkhác.ꢀVàiꢀnămꢀtrướcꢀđây,ꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀthựcꢀphẩm 
hàngꢀđầuꢀkhác,ꢀvàꢀcũngꢀlàꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀlớnꢀnhấtꢀtrongꢀngànhꢀhàng 
quyếtꢀđịnhꢀngưngꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀvốnꢀrấtꢀthốngꢀnhấtꢀcủaꢀmình. 
Nhưꢀdựꢀđoán,ꢀthịꢀphầnꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀcaoꢀcấpꢀnàyꢀdầnꢀđiꢀxuống, 
cùngꢀvớiꢀnhữngꢀnhậnꢀđịnhꢀvềꢀchấtꢀlượngꢀvàꢀgiáꢀtrịꢀthươngꢀhiệuꢀđó. 
Thươngꢀhiệuꢀnàyꢀkhôngꢀchỉꢀhaoꢀmònꢀvềꢀnhữngꢀchỉꢀsốꢀnày,ꢀmàꢀcònꢀvề 
thịꢀphầnꢀvàꢀnhữngꢀliênꢀtưởngꢀhìnhꢀảnhꢀ‘đángꢀđồngꢀtiềnꢀbátꢀgạo’ꢀvà 
‘ chấtꢀlượngꢀcao’.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀđiềuꢀđángꢀngạcꢀnhiênꢀnhấtꢀlàꢀđiểmꢀsốꢀcủa 
nhữngꢀthươngꢀhiệuꢀkhác,ꢀítꢀquảngꢀcáo,ꢀgiáꢀthấpꢀhayꢀcònꢀgọiꢀlàꢀthương 
hiệuꢀ‘tiềnꢀnàoꢀcủaꢀnấy’ꢀb:tꢀđầuꢀgiaꢀtăngꢀsauꢀgiaiꢀđoạnꢀấy.ꢀTrongꢀkhi 
thiếuꢀv:ngꢀsựꢀcủngꢀcốꢀnhờꢀquảngꢀcáoꢀtừꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀdẫnꢀđầu, 
ngườiꢀtiêuꢀdùngꢀcóꢀnhiềuꢀtựꢀdoꢀhơnꢀđểꢀnângꢀnhậnꢀđịnhꢀcủaꢀmìnhꢀvề 
nhữngꢀsảnꢀphẩmꢀthayꢀthếꢀvàꢀraꢀquyếtꢀđịnhꢀhoànꢀtoànꢀdựaꢀvàoꢀnhững 
gìꢀs=nꢀcóꢀtrênꢀkệ.ꢀTuyꢀmấtꢀmộtꢀthờiꢀgianꢀdài,ꢀnhưngꢀsauꢀcùngꢀthì 
thươngꢀhiệuꢀmộtꢀthờiꢀvangꢀbóngꢀnàyꢀnayꢀđãꢀtrởꢀlạiꢀthịꢀtrườngꢀvà 
đượcꢀcoiꢀngangꢀhàngꢀvớiꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀdướiꢀđáyꢀngànhꢀhàng. 

Nhưꢀvậy,ꢀchấmꢀdứtꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀlàꢀmộtꢀquyếtꢀđịnhꢀkhôn 
ngoan.ꢀNhưngꢀnóꢀcũngꢀcóꢀthểꢀlàꢀquảꢀbomꢀh>nꢀgiờ.ꢀMộtꢀluậnꢀánꢀtiếnꢀsĩ 
vàiꢀnămꢀtrướcꢀđâyꢀvềꢀđềꢀtàiꢀquảngꢀcáoꢀsữaꢀởꢀMỹꢀđãꢀchoꢀthấyꢀbảnꢀchất 
nổꢀchậmꢀcủaꢀmộtꢀquảꢀbomꢀh>nꢀgiờ.ꢀTrongꢀmộtꢀchuỗiꢀnhữngꢀthí 
nghiệmꢀkéoꢀdàiꢀtrongꢀthịꢀtrườngꢀthửꢀnghiệm,ꢀngườiꢀtaꢀđãꢀphátꢀhiện 
khiꢀngừngꢀquảngꢀcáoꢀsữa,ꢀkhôngꢀcóꢀgìꢀxảyꢀđếnꢀvớiꢀdoanhꢀsố.ꢀKhôngꢀcó 
gì,ꢀtrongꢀvòngꢀ19ꢀtháng.ꢀSauꢀmộtꢀnămꢀkhôngꢀquảngꢀcáo,ꢀdoanhꢀsốꢀsữa 
độtꢀnhiênꢀgiảmꢀmạnhꢀvàꢀtiếpꢀtụcꢀgiảmꢀvớiꢀtốcꢀđộꢀchóngꢀmặt.ꢀĐiềuꢀnày 
nhấnꢀmạnhꢀmộtꢀsựꢀthựcꢀlàꢀduyꢀtrìꢀdoanhꢀsốꢀtrongꢀng:nꢀhạnꢀhoặc 
trungꢀhạnꢀkhôngꢀphảiꢀlàꢀđiềuꢀđángꢀtựꢀmãn. 

Ngayꢀlậpꢀtức,ꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀb:tꢀđầuꢀtrởꢀlại.ꢀNhưngꢀđãꢀquá 
muộn.ꢀMấtꢀ18ꢀthángꢀđểꢀkiềmꢀhãmꢀsựꢀsụtꢀgiảmꢀvàꢀb:tꢀđầuꢀđảoꢀngược 
nó.ꢀVìꢀthế,ꢀhãyꢀcoiꢀchừngꢀquảꢀbomꢀnổꢀchậm.ꢀ‘<étꢀvềꢀlâuꢀdài,ꢀviệcꢀgiành 
lạiꢀmộtꢀvịꢀthếꢀtốtꢀbịꢀđánhꢀmấtꢀtrongꢀgiaiꢀđoạnꢀkhóꢀkhănꢀcóꢀthểꢀtốn 
nhiềuꢀtiềnꢀhơnꢀrấtꢀnhiều,ꢀsoꢀvớiꢀviệcꢀcốꢀg:ngꢀgìnꢀgiữꢀnóꢀbằngꢀcách 
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quảngꢀcáoꢀởꢀmứcꢀđộꢀduyꢀtrì!’ 

Mộtꢀcôngꢀtyꢀcóꢀthểꢀngừngꢀquảngꢀcáoꢀtrongꢀbaoꢀlâu? 

Thayꢀvìꢀhỏiꢀcâuꢀ‘Chúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀngừngꢀquảngꢀcáoꢀkhông?’,ꢀcóꢀlẽ 
sẽꢀýꢀnghĩaꢀhơnꢀnếuꢀtaꢀhỏiꢀ‘Liệuꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀduyꢀtrìꢀquảngꢀcáoꢀhỗ 
trợꢀthươngꢀhiệuꢀmàꢀđồngꢀthờiꢀvẫnꢀgiảmꢀchiꢀphíꢀquảngꢀcáoꢀnóiꢀchung?’ 
Việcꢀtạoꢀdựngꢀmộtꢀvịꢀtríꢀchoꢀthươngꢀhiệuꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀtiêu 
dùngꢀđòiꢀhỏiꢀnhiềuꢀcôngꢀsứcꢀvàꢀtiềnꢀcủaꢀhơnꢀrấtꢀnhiềuꢀsoꢀvớiꢀviệcꢀduy 
trìꢀvịꢀtríꢀđó.ꢀChiꢀphíꢀduyꢀtrìꢀcóꢀthểꢀthấpꢀhơnꢀmộtꢀcáchꢀđángꢀkể.ꢀNó 
thườngꢀngụꢀýꢀchuyệnꢀc:tꢀgiảmꢀtầnꢀsuất,ꢀsốꢀlầnꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀđược 
tiếpꢀxúcꢀvớiꢀthôngꢀđiệpꢀtrongꢀvòngꢀmộtꢀtuần,ꢀthayꢀvìꢀc:tꢀgiảmꢀvềꢀchỉꢀsố 
tiếpꢀcận,ꢀthôngꢀđiệpꢀcủaꢀbạnꢀtiếpꢀcậnꢀđượcꢀbaoꢀnhiêuꢀngườiꢀtrongꢀmột 
tuần. 

Tuyꢀnhiên,ꢀtrongꢀnhữngꢀthờiꢀkỳꢀth:tꢀlưngꢀbuộcꢀbụng,ꢀcóꢀthể 
khôngꢀcònꢀlựaꢀchọnꢀnàoꢀkhácꢀngoàiꢀviệcꢀtánꢀthànhꢀlệnhꢀngưngꢀquảng 
cáoꢀcủaꢀbanꢀquảnꢀtrị.ꢀBạnꢀnghĩꢀsauꢀbaoꢀlâuꢀthìꢀhệꢀquảꢀcủaꢀhànhꢀđộng 
nàyꢀsẽꢀlộꢀdiện? 

Phầnꢀlớnꢀđiềuꢀnàyꢀtùyꢀthuộcꢀvàoꢀdưꢀâmꢀcủaꢀnhữngꢀchiếnꢀdịch 
quảngꢀcáoꢀhiệnꢀtạiꢀvàꢀquáꢀkhứ.ꢀNhiềuꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀdưꢀâm 
cựcꢀkỳꢀmạnhꢀmẽ.ꢀCũngꢀcóꢀnhữngꢀquảngꢀcáoꢀkhácꢀhầuꢀnhưꢀch;ngꢀcó 
chútꢀnào;ꢀbịꢀlãngꢀquênꢀngayꢀsauꢀkhiꢀxuốngꢀsóng.ꢀViệcꢀkhảoꢀsátꢀliênꢀtục 
nhữngꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀlịchꢀphátꢀsóngꢀcủaꢀnóꢀcóꢀthểꢀchoꢀtaꢀbiết 
cóꢀbaoꢀnhiêuꢀ‘tácꢀđộngꢀdưꢀâm’ꢀđãꢀđượcꢀtíchꢀlũy,ꢀvàꢀtácꢀđộngꢀđóꢀsẽ 
giảmꢀnhanhꢀđếnꢀmứcꢀnàoꢀsauꢀkhiꢀquảngꢀcáoꢀbịꢀchấmꢀdứt. 

Mnoꢀvàpꢀkpnhꢀnghpệm 

Hìnhꢀ16.1,ꢀ16.9ꢀvàꢀ16.@ꢀmiêuꢀtảꢀmộtꢀvàiꢀtìnhꢀhuốngꢀxảyꢀraꢀkhi 
ngừngꢀquảngꢀcáo.ꢀHãyꢀcùngꢀsoꢀsánhꢀhaiꢀbiểuꢀđồꢀđầuꢀtiên,ꢀdiễnꢀtả 
chuyệnꢀxảyꢀraꢀkhiꢀhaiꢀthươngꢀhiệuꢀ(thuộcꢀhaiꢀngànhꢀhàngꢀkhácꢀnhau) 
ngừngꢀquảngꢀcáo. 

ThươngꢀhiệuꢀAꢀvàꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀnóꢀcóꢀnhiềuꢀtácꢀđộngꢀdưꢀâmꢀsau 
khiꢀquảngꢀcáoꢀngừng.ꢀHầuꢀnhưꢀkhôngꢀcóꢀdấuꢀhiệuꢀlãngꢀquênꢀcủa 
ngườiꢀdùngꢀdànhꢀchoꢀthươngꢀhiệuꢀhayꢀquảngꢀcáoꢀthươngꢀhiệuꢀtrong 
vòngꢀ@ꢀthángꢀsauꢀđó.ꢀNgượcꢀlại,ꢀtrongꢀtrườngꢀhợpꢀthươngꢀhiệuꢀB,ꢀbản 
thânꢀthươngꢀhiệuꢀcóꢀtácꢀđộngꢀdưꢀâm,ꢀnhưngꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀcủa 
nóꢀthìꢀkhôngꢀcó.ꢀKhiꢀngừngꢀquảngꢀcáo,ꢀsựꢀgợiꢀnhớꢀvềꢀquảngꢀcáoꢀgiảm 
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nhanhꢀchóngꢀtrongꢀkhiꢀđộꢀnhậnꢀthứcꢀthươngꢀhiệuꢀvẫnꢀgiữꢀnguyên 
mứcꢀđó. 

ThươngꢀhiệuꢀAꢀđãꢀxuốngꢀsóngꢀtrongꢀ4ꢀtháng.ꢀThươngꢀhiệuꢀBꢀđã 
xuốngꢀsóngꢀtrongꢀ7ꢀtháng.ꢀTrongꢀcảꢀhaiꢀtrườngꢀhợp,ꢀkhôngꢀcóꢀdấu 
hiệuꢀgiảmꢀthịꢀphần.ꢀNhưngꢀđóꢀchínhꢀlàꢀđiểmꢀphảiꢀngừngꢀtựꢀmãn.ꢀKhi 
xemꢀxétꢀkỹꢀthìꢀnhữngꢀdấuꢀhiệuꢀchoꢀthấyꢀcóꢀnhiềuꢀvấnꢀđềꢀkhácꢀđang 
xảyꢀraꢀmàꢀcóꢀthểꢀcóꢀhạiꢀtrongꢀdàiꢀhạn. 

Sựꢀxópꢀmònꢀorongꢀsựꢀưaꢀohíchꢀohươngꢀhpệtꢀ(brand 
franchise) 

Biểuꢀđồꢀthứꢀ@ꢀchoꢀthấyꢀtổngꢀlượngꢀkháchꢀhàngꢀmụcꢀtiêuꢀcóꢀxem 

quảngꢀcáoꢀ(TRP)ꢀtrongꢀmộtꢀtrongꢀnhữngꢀthịꢀtrườngꢀnày.ꢀBaꢀtháng 
trước,ꢀngườiꢀtaꢀđãꢀngừngꢀquảngꢀcáoꢀtrongꢀthịꢀtrườngꢀnày.ꢀVẫnꢀchưa 
ghiꢀnhậnꢀđượcꢀdấuꢀhiệuꢀnàoꢀvềꢀsựꢀthayꢀđổiꢀdoanhꢀsốꢀhayꢀthịꢀphầnꢀcủa 
bấtꢀkỳꢀthươngꢀhiệuꢀnàoꢀtrênꢀthịꢀtrường,ꢀtạiꢀthờiꢀđiểmꢀđóꢀ. 

Tuyꢀnhiên,ꢀnếuꢀnhìnꢀbênꢀdướiꢀbềꢀmặt,ꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀthấyꢀxuấtꢀhiện 
mộtꢀxuꢀhướngꢀđángꢀloꢀngại.ꢀSựꢀtrungꢀthànhꢀthươngꢀhiệuꢀđangꢀsuy 
giảm.ꢀNgườiꢀtiêuꢀdùngꢀvẫnꢀmuaꢀthươngꢀhiệuꢀđó,ꢀnhưngꢀnhữngꢀcảm 
giácꢀ‘camꢀkết’ꢀvốnꢀcóꢀdànhꢀchoꢀthươngꢀhiệuꢀđangꢀxóiꢀmònꢀđi. 

Theoꢀnhưꢀbiểuꢀđồꢀthìꢀthịꢀtrườngꢀđượcꢀphânꢀlàmꢀhaiꢀphânꢀkhúcꢀ– 
nhữngꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀtrungꢀthànhꢀvớiꢀthươngꢀhiệu’ꢀvàꢀ‘những ‘ 
ngườiꢀmuaꢀvìꢀthóiꢀquen’.ꢀNhữngꢀngườiꢀtrungꢀthànhꢀvớiꢀthươngꢀhiệu 
tinꢀvàoꢀsựꢀkhácꢀbiệtꢀgiữaꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀluônꢀmuaꢀcùngꢀmột 
thươngꢀhiệu.ꢀNhữngꢀngườiꢀmuaꢀtheoꢀthóiꢀquenꢀcũngꢀmuaꢀcùngꢀmột 
thươngꢀhiệuꢀmỗiꢀkhiꢀmuaꢀhàng,ꢀnhưngꢀhọꢀlạiꢀtinꢀlàꢀkhôngꢀcóꢀsựꢀkhác 
biệtꢀthựcꢀsựꢀgiữaꢀcácꢀthươngꢀhiệu. 
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Lưuꢀý,ꢀKhiꢀquảngꢀcáoꢀsảnꢀphẩmꢀnàyꢀbịꢀchấmꢀdứt,ꢀkhôngꢀcóꢀdấu 
hiệuꢀsuyꢀgiảmꢀrõꢀrệtꢀvềꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀkhôngꢀtrợꢀgiúpꢀcủaꢀthươngꢀhiệu 
hayꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀthươngꢀhiệu. 

Hìnhꢀ16.1:ꢀMứcꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀkhôngꢀtrợꢀgiúpꢀ-ꢀThươngꢀhiệuꢀA. 
(Nguồn:ꢀMarkeoMpnd) 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 

249 

  

  

Lưuꢀý,ꢀKhiꢀquảngꢀcáoꢀsảnꢀphẩmꢀnàyꢀbịꢀchấmꢀdứt,ꢀtuyꢀkhôngꢀcó 
dấuꢀhiệuꢀsuyꢀgiảmꢀrõꢀrệtꢀvềꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀkhôngꢀtrợꢀgiúpꢀcủaꢀthương 
hiệu,ꢀnhưngꢀlạiꢀcóꢀsựꢀsuyꢀgiảmꢀtrongꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀkhôngꢀtrợꢀgiúpꢀcủa 
chiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáo. 

Hìnhꢀ16.2:ꢀMứcꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀkhôngꢀtrợꢀgiúpꢀ-ꢀThươngꢀhiệuꢀB. 
(Nguồn:ꢀMarkeoMpnd) 
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Lưuꢀý,ꢀViệcꢀquảngꢀcáoꢀbịꢀchấmꢀdứtꢀkhôngꢀcóꢀtácꢀđộngꢀrõꢀrệtꢀlên 
doanhꢀsố.ꢀTuyꢀnhiênꢀsauꢀ9ꢀtháng,ꢀmứcꢀđộꢀ‘camꢀkết’ꢀcủaꢀngườiꢀmuaꢀsụt 
giảmꢀnhanhꢀchóng.ꢀSựꢀthiếuꢀv:ngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀcủngꢀcốꢀtạoꢀraꢀnhững 
ngườiꢀmuaꢀtheoꢀthóiꢀquen,ꢀthayꢀvìꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀtrungꢀthành 
thươngꢀhiệu,ꢀkhiếnꢀthươngꢀhiệuꢀdễꢀbịꢀtổnꢀhạiꢀtrướcꢀtấnꢀcôngꢀhơn. 

Hìnhꢀ16.3:ꢀĐộꢀlớnꢀcủaꢀcácꢀphânꢀkhúcꢀthịꢀtrường.ꢀ(Nguồn: 
MarketMind) 

Nhữngꢀngườiꢀmuaꢀthươngꢀhiệuꢀtheoꢀthóiꢀquenꢀkhôngꢀđồngꢀnhất 
vớiꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀtrungꢀthànhꢀvớiꢀthươngꢀhiệu.ꢀHọꢀmuaꢀsảnꢀphẩm 
theoꢀquánꢀtính,ꢀthayꢀvìꢀbởiꢀlòngꢀtrungꢀthành.ꢀCùngꢀvớiꢀviệcꢀchấmꢀdứt 
quảngꢀcáo,ꢀsốꢀlượngꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀtrungꢀthànhꢀsẽꢀsuyꢀgiảm,ꢀvàꢀsố 
lượngꢀngườiꢀmuaꢀtheoꢀthóiꢀquenꢀsẽꢀtăngꢀlên.ꢀTuyꢀdoanhꢀsốꢀcóꢀthể 
khôngꢀthayꢀđổiꢀtrướcꢀm:t,ꢀnhưngꢀngayꢀcảꢀ(những)ꢀthươngꢀhiệuꢀtên 
tuổiꢀtrênꢀthịꢀtrườngꢀcũngꢀtrởꢀnênꢀdễꢀbịꢀtổnꢀthươngꢀ–ꢀdễꢀbịꢀtấnꢀcông. 
Chúngꢀđánhꢀmấtꢀsựꢀưaꢀthíchꢀthươngꢀhiệu. 

Tuyꢀdoanhꢀsốꢀvàꢀthịꢀphầnꢀcóꢀthểꢀkhôngꢀthayꢀđổi,ꢀnhưngꢀnếuꢀngười 
taꢀvẫnꢀđểꢀxuꢀhướngꢀnàyꢀtiếpꢀdiễnꢀthìꢀthịꢀtrườngꢀcóꢀthểꢀsẽꢀrấtꢀkhác. 
Trongꢀkhiꢀthịꢀtrườngꢀtrongꢀquáꢀkhứꢀvốnꢀđượcꢀđịnhꢀhìnhꢀbằngꢀnhững 
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thươngꢀhiệuꢀvớiꢀnhiềuꢀhoạtꢀđộngꢀhỗꢀtrợꢀviệcꢀxâyꢀđ:pꢀsựꢀưaꢀthích 
thươngꢀhiệu,ꢀthìꢀgiờꢀđâyꢀnóꢀcóꢀthểꢀtrởꢀthànhꢀthịꢀtrườngꢀcủaꢀnhững 
mặtꢀhàngꢀvớiꢀrấtꢀítꢀsựꢀkhácꢀbiệtꢀgiữaꢀcácꢀthươngꢀhiệu.ꢀDoanhꢀsốꢀcủa 
thươngꢀhiệuꢀdẫnꢀđầuꢀthịꢀtrường,ꢀdoꢀđó,ꢀcóꢀthểꢀhứngꢀchịuꢀmộtꢀđợtꢀtấn 
côngꢀvềꢀgiáꢀcủaꢀmộtꢀđốiꢀthủꢀcạnhꢀtranhꢀcũꢀhoặcꢀmớiꢀtrênꢀthịꢀtrường. 

Cơꢀhni 

FilliamꢀMoranꢀđãꢀtừngꢀviếtꢀrằngꢀ‘thayꢀvìꢀngồiꢀchờꢀviệcꢀkinh 
doanhꢀtrởꢀlạiꢀnhưꢀbìnhꢀthườngꢀthìꢀcácꢀlãnhꢀđạoꢀcấpꢀcaoꢀcóꢀthểꢀđầuꢀtư 
vàoꢀcơꢀhộiꢀcóꢀđượcꢀtừꢀviệcꢀđốiꢀthủꢀngừngꢀquảngꢀcáo.ꢀCôngꢀtyꢀnàoꢀđủ 
canꢀđảmꢀđểꢀtrụꢀlạiꢀvàꢀchiếnꢀđấuꢀkhiꢀmọiꢀđốiꢀthủꢀkhácꢀeꢀd?ꢀtrongꢀthời 
buổiꢀsuyꢀthoái,ꢀcóꢀthểꢀmangꢀlạiꢀnhữngꢀthayꢀđổiꢀngoạnꢀmụcꢀvềꢀvịꢀthế 
trênꢀthịꢀtrường’. 

Giờꢀđâyꢀtaꢀmớiꢀhiểuꢀnguyênꢀnhânꢀđằngꢀsau.ꢀVíꢀdụꢀtrênꢀđâyꢀđã 
minhꢀhọaꢀviệcꢀthịꢀtrườngꢀcóꢀthểꢀtrởꢀnênꢀdễꢀtổnꢀhạiꢀmặcꢀdùꢀtrongꢀng:n 
hạn,ꢀdoanhꢀsốꢀvàꢀthịꢀphầnꢀcóꢀvẻꢀnhưꢀkhôngꢀthayꢀđổiꢀgì.ꢀĐốiꢀvớiꢀmột 
côngꢀtyꢀnhỏꢀtrênꢀthịꢀtrường,ꢀđâyꢀchínhꢀlàꢀthờiꢀđiểmꢀtấnꢀcôngꢀngười 
dẫnꢀđầu.ꢀNhưꢀmộtꢀphiꢀcôngꢀláiꢀmáyꢀbayꢀxuyênꢀthủngꢀtầngꢀmây,ꢀcông 
tyꢀnhỏꢀcóꢀthểꢀtậnꢀdụngꢀtìnhꢀhuốngꢀnàyꢀđểꢀl?oꢀláiꢀthươngꢀhiệuꢀmình 
đếnꢀmộtꢀvịꢀthếꢀcaoꢀhơnꢀxétꢀvềꢀthịꢀphầnꢀvàꢀđộꢀnổiꢀtrộiꢀthươngꢀhiệu. 
Giaiꢀđoạnꢀnàyꢀcóꢀítꢀsựꢀhỗnꢀđộnꢀtrongꢀquảngꢀcáo,ꢀnênꢀmộtꢀnhàꢀquảng 
cáoꢀnhỏ,ꢀdùꢀítꢀngânꢀsách,ꢀvẫnꢀcóꢀthểꢀđượcꢀchúꢀý,ꢀbởiꢀvìꢀcácꢀnhàꢀquảng 
cáoꢀlớnꢀgiữꢀimꢀlặngꢀvàꢀcamꢀkếtꢀtinhꢀthầnꢀdànhꢀchoꢀthươngꢀhiệuꢀlớn 
cũngꢀb:tꢀđầuꢀxóiꢀmòn. 

sácꢀđnngꢀcủngꢀcốꢀcủaꢀqtảngꢀcáo 

Nhưꢀvậy,ꢀkhôngꢀnênꢀchỉꢀnhìnꢀnhậnꢀtácꢀđộngꢀquảngꢀcáoꢀtheo 
hướngꢀcóꢀtăngꢀdoanhꢀsốꢀhayꢀkhông.ꢀLàmꢀnhưꢀvậyꢀsẽꢀbỏꢀquaꢀmộtꢀsự 
thậtꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀtácꢀđộngꢀcủngꢀcốꢀ. 

Mộtꢀtrongꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀtốiꢀquanꢀtrọngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀcủng 

cốꢀvàꢀbảoꢀvệꢀnhữngꢀgìꢀđãꢀxâyꢀdựngꢀđược.ꢀNóꢀcủngꢀcốꢀhànhꢀvi.ꢀNgười 
tiêuꢀdùngꢀsẽꢀđượcꢀthuyếtꢀphụcꢀnhiềuꢀhơnꢀvềꢀtínhꢀ‘đúngꢀđ:n’ꢀtrongꢀsự 
lựaꢀchọnꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀmìnhꢀkhiꢀhọꢀthấyꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀđược 
quảngꢀcáo.ꢀ‘Chiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀhayꢀsẽꢀgiúpꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀhợpꢀlý 
hóaꢀsựꢀưaꢀthíchꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀhọ’.ꢀVàꢀtrongꢀtrườngꢀhợpꢀcácꢀyếuꢀtố 
khácꢀtươngꢀđồng,ꢀhọꢀcóꢀxuꢀhướngꢀsẽꢀlạiꢀmuaꢀthươngꢀhiệuꢀđó. 
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Mộtꢀphầnꢀtrongꢀsốꢀnhữngꢀngườiꢀnăngꢀđọcꢀquảngꢀcáoꢀxeꢀhơiꢀnhất 
làꢀnhữngꢀngườiꢀvừaꢀmuaꢀthươngꢀhiệuꢀxeꢀđó.ꢀMẩuꢀquảngꢀcáoꢀgiúp 
củngꢀcốꢀquyếtꢀđịnhꢀcủaꢀhọ.ꢀĐiềuꢀnàyꢀcóꢀvẻꢀkhôngꢀhợpꢀlýꢀl:m,ꢀnhưng 
conꢀngườiꢀvốnꢀlàꢀthế. 

Nhữngꢀphươngꢀánꢀkhácꢀthayꢀchoꢀviệcꢀngừngꢀquảngꢀcáo 

Trongꢀthờiꢀbuổiꢀsuyꢀthoái,ꢀnếuꢀnhưꢀápꢀlựcꢀđượcꢀđặtꢀlênꢀbạnꢀthì 
câuꢀhỏiꢀquanꢀtrọngꢀnhấtꢀnênꢀlàꢀbạnꢀcóꢀthểꢀđiềuꢀchỉnhꢀquảngꢀcáoꢀcủa 
mìnhꢀraꢀsao,ꢀthayꢀvìꢀđơnꢀthuầnꢀlàꢀchấmꢀdứtꢀquảngꢀcáo.ꢀLàmꢀsaoꢀđểꢀcải 
thiệnꢀkếtꢀquảꢀkinhꢀdoanhꢀmàꢀkhôngꢀhủyꢀhoạiꢀthươngꢀhiệuꢀtrongꢀdài 
hạn? 

Chúngꢀtaꢀđãꢀthấyꢀnguyꢀcơꢀcủaꢀviệcꢀchấmꢀdứtꢀquảngꢀcáoꢀhoànꢀtoàn. 
Vìꢀvậy,ꢀnếuꢀbạnꢀquyếtꢀđịnhꢀkhôngꢀngừngꢀquảngꢀcáoꢀnhưngꢀlạiꢀchịuꢀáp 
lựcꢀtiếtꢀkiệmꢀngânꢀsáchꢀthìꢀliệuꢀcóꢀphươngꢀánꢀnàoꢀdànhꢀchoꢀbạn?ꢀCâu 
trảꢀlờiꢀlàꢀcó.ꢀBạnꢀcầnꢀcânꢀnh:cꢀvàiꢀchiếnꢀlượcꢀth:tꢀlưngꢀbuộcꢀbụng 
trongꢀthờiꢀbuổiꢀkhóꢀkhăn. 

Vàpꢀchpếnꢀlượcꢀohắoꢀlưngꢀbtncꢀbụngꢀorongꢀohờpꢀbtổpꢀkhó 
khăn 

Bạnꢀcầnꢀphảiꢀnângꢀcaoꢀhiệuꢀquảꢀsửꢀdụngꢀcủaꢀngânꢀsáchꢀquảngꢀcáo 

hiệnꢀcó.ꢀThayꢀvìꢀngừngꢀquảngꢀcáo,ꢀhãyꢀcânꢀnh:cꢀnhữngꢀcáchꢀsauꢀđể 
c:tꢀgiảmꢀngânꢀsách: 

Chiếnꢀlượcꢀtruyềnꢀthôngꢀ.nhỏꢀgiọt2,ꢀnghĩaꢀlàꢀthayꢀvìꢀng4ngꢀquảngꢀcáo 
hoànꢀtoàn,ꢀhãyꢀgiảmꢀsốꢀlầnꢀquảngꢀcáoꢀ(giảmꢀTRPꢀhàngꢀtuần)ꢀđểꢀítꢀraꢀlà 
cốꢀbảoꢀvệꢀvịꢀthếꢀmàꢀbạnꢀđangꢀchiếmꢀgiữ. 
Tìmꢀcáchꢀhyꢀsinhꢀtầnꢀsuấtꢀđểꢀtốiꢀđaꢀhóaꢀch1ꢀsốꢀtiếpꢀcậnꢀtrongꢀnhóm 
kháchꢀhàngꢀm-cꢀtiêu* 
Nếuꢀcầnꢀthiết,ꢀth,ꢀxemꢀxétꢀđộꢀkhảꢀthiꢀcủaꢀviệcꢀkéoꢀdàiꢀkhoảngꢀngh1ꢀgiữa 
haiꢀchuꢀkỳꢀquảngꢀcáo*ꢀBạnꢀcóꢀthểꢀxuốngꢀsóngꢀtốiꢀđaꢀlàꢀbaoꢀlâuꢀmàꢀkhông 
ảnhꢀhưởngꢀđếnꢀđộꢀưaꢀthíchꢀthươngꢀhiệu? 
Nếuꢀbạnꢀđangꢀchạyꢀcùngꢀlúcꢀmộtꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀnhiềuꢀphiênꢀbản 
thểꢀhiện,ꢀhãyꢀcắtꢀgiảmꢀxuốngꢀcònꢀmộtꢀphiênꢀbảnꢀthểꢀhiệnꢀvàꢀđổꢀngân 
sáchꢀtruyềnꢀthôngꢀvàoꢀđó*ꢀ5ãyꢀchuyênꢀtâmꢀvàoꢀmộtꢀm-cꢀđích*ꢀ5ầuꢀhết 
côngꢀtyꢀđềuꢀchạyꢀnhiềuꢀphiênꢀbảnꢀthểꢀhiệnꢀvàꢀđạtꢀđượcꢀquáꢀítꢀTRPꢀdành 
choꢀt4ngꢀphiênꢀbản*ꢀNóiꢀcáchꢀkhác,ꢀtránhꢀtìnhꢀtrạngꢀ.thiếuꢀ0nꢀvìꢀquá 
nhiềuꢀphiênꢀbảnꢀthểꢀhiện2ꢀ(xemꢀ7hươngꢀ20:ꢀ.Quảngꢀcáoꢀkémꢀhiệuꢀquả2)* 
Nếuꢀbạnꢀmuốnꢀtiếtꢀkiệm,ꢀhãyꢀcânꢀnhắcꢀdùngꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀngắn 
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hơnꢀ+ꢀnhưngꢀkhôngꢀdùngꢀnóꢀnhưꢀcôngꢀc-ꢀtấnꢀcôngꢀmàꢀlàꢀcôngꢀc-ꢀbảoꢀvệ 
lãnhꢀthổꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀmàꢀthươngꢀhiệuꢀđãꢀchiếmꢀđược. 
5ãyꢀđảmꢀbảoꢀbạnꢀđãꢀđạtꢀđượcꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀcaoꢀvớiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀdài, 
trướcꢀkhiꢀbạnꢀchuyểnꢀsangꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀngắn*ꢀĐ4ngꢀdùngꢀquảngꢀcáo 
thờiꢀlượngꢀ15ꢀgiâyꢀđểꢀthayꢀthếꢀchoꢀquảngꢀcáoꢀ30ꢀgiây*ꢀ(xemꢀ7hươngꢀ18: 
LàmꢀquenꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀTVꢀthờiꢀlượngꢀngắnꢀhơn2*) 
Cuốiꢀcùng,ꢀnếuꢀbạnꢀđãꢀthànhꢀcôngꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀTVꢀcùngꢀnhữngꢀcông 
c-ꢀtấnꢀcôngꢀkhácꢀtrongꢀviệcꢀđạtꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀcaoꢀvềꢀquảngꢀcáo,ꢀhãyꢀcân 
nhắcꢀchuyểnꢀsangꢀchiếnꢀlượcꢀduyꢀtrì,ꢀtốnꢀítꢀngânꢀsáchꢀhơn,ꢀbằngꢀcáchꢀs, 
d-ngꢀnhữngꢀcôngꢀc-ꢀtruyềnꢀthôngꢀrẻꢀhơn,ꢀmangꢀtínhꢀ.bảoꢀvệꢀlãnhꢀthổ 
tâmꢀtrí2ꢀ(quảngꢀcáoꢀbáoꢀchí,ꢀquảngꢀcáoꢀmạng,ꢀquảngꢀcáoꢀngoàiꢀtrời, 
quảngꢀcáoꢀlanꢀtruyền…)*ꢀNhữngꢀcôngꢀc-ꢀbảoꢀvệꢀnàyꢀtốnꢀítꢀchiꢀphíꢀhơn* 
Thôngꢀthường,ꢀbạnꢀsẽꢀngạcꢀnhiênꢀvềꢀthờiꢀgianꢀmộtꢀlãnhꢀthổꢀtâmꢀtríꢀcó 
thểꢀđượcꢀbảoꢀvệꢀvớiꢀnhữngꢀcôngꢀc-ꢀtruyềnꢀthôngꢀítꢀchiꢀphíꢀnày*ꢀ5ãy 
nhớ,ꢀviệcꢀthâmꢀnhậpꢀvàoꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀkhóꢀhơnꢀviệcꢀbảoꢀvệꢀvị 
tríꢀđóꢀrấtꢀnhiều. 

Tómꢀtắt 

Trongꢀthếꢀgiớiꢀtàiꢀchínhꢀnày,ꢀnơiꢀngườiꢀtaꢀđặtꢀquáꢀnhiềuꢀtầm 
quanꢀtrọngꢀvàoꢀkếtꢀquảꢀng:nꢀhạn,ꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀthườngꢀcóꢀxu 
hướngꢀc:tꢀgiảmꢀchiꢀtiêuꢀquảngꢀcáoꢀnhằmꢀcảiꢀthiệnꢀkếtꢀquảꢀkinh 
doanhꢀ–ꢀtrongꢀmọiꢀlúcꢀchứꢀkhôngꢀriêngꢀgiaiꢀđoạnꢀsuyꢀthoái.ꢀKhi 
ngừngꢀquảngꢀcáo,ꢀcácꢀtácꢀđộngꢀvềꢀdoanhꢀsốꢀcóꢀthểꢀkhôngꢀlộꢀdiện 
trongꢀnhiềuꢀthángꢀsauꢀđó. 

Giảꢀsửꢀdoanhꢀsốꢀcóꢀvẻꢀổnꢀđịnhꢀsauꢀkhiꢀquảngꢀcáoꢀbịꢀchấm 
dứt,ꢀviệcꢀtốiꢀcầnꢀthiếtꢀlàꢀnhìnꢀvàoꢀnhữngꢀgìꢀdiễnꢀraꢀbênꢀdướiꢀcon 
sốꢀdoanhꢀthu.ꢀNhìnꢀởꢀ‘tầmꢀthươngꢀhiệu’,ꢀvìꢀđóꢀlàꢀnơiꢀtaꢀcóꢀthể 
thấyꢀnhữngꢀdấuꢀhiệuꢀcảnhꢀbáoꢀđầuꢀtiênꢀvềꢀnhữngꢀgìꢀcóꢀthểꢀxảyꢀra 
khiꢀkhôngꢀđủꢀsựꢀhỗꢀtrợꢀcủaꢀquảngꢀcáo.ꢀNếuꢀsựꢀưaꢀthíchꢀthương 
hiệuꢀbịꢀxóiꢀmòn,ꢀsẽꢀmấtꢀmộtꢀthờiꢀgianꢀdàiꢀđểꢀtáiꢀdựngꢀlạiꢀvịꢀthế 
đãꢀđánhꢀmấtꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀtrênꢀthịꢀtrường.ꢀMộtꢀphương 
ánꢀthayꢀchoꢀviệcꢀc:tꢀquảngꢀcáoꢀtrongꢀthờiꢀbuổiꢀkinhꢀtếꢀkhóꢀkhăn 
làꢀtìmꢀcáchꢀnângꢀcaoꢀhiệuꢀquảꢀsửꢀdụngꢀcủaꢀngânꢀsáchꢀquảngꢀcáo 
–ꢀphươngꢀcáchꢀđểꢀbảoꢀvệꢀlòngꢀưaꢀthíchꢀthươngꢀhiệu,ꢀđồngꢀthời 
cảiꢀthiệnꢀkếtꢀquảꢀkinhꢀdoanh. 
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1 7ꢀ 
TÍNHꢀHIỆUꢀQUẢꢀCỦAꢀNHỮNG 

QUẢNGꢀCÁOꢀHÀIꢀHƯỚC:ꢀHÀI 
THẬT! 

Mộtꢀemꢀb1ꢀngậmꢀdaꢀmặtꢀbaꢀmìnhꢀnhưꢀđangꢀngậmꢀti.ꢀMẩuꢀquảng 
cáoꢀchỉꢀcóꢀduyꢀnhấtꢀmộtꢀhìnhꢀảnhꢀsauꢀđó,ꢀđóꢀlàꢀhìnhꢀmộtꢀchiếcꢀmáy 
cạoꢀrâuꢀdùngꢀmộtꢀl6nꢀhiệuꢀBic. 

Mộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ7ꢀArgentinaꢀcóꢀhìnhꢀảnhꢀmộtꢀchiếcꢀqu6nꢀlót 
đangꢀphơiꢀtrênꢀdây,ꢀvớiꢀmộtꢀl;ꢀcháyꢀx1mꢀngayꢀgiữaꢀmông.ꢀ(Nhà 
quảngꢀcáo,ꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀsốtꢀcáꢀngừꢀcay) 

Tôiꢀđãꢀcóꢀcơꢀhộiꢀtìmꢀđượcꢀrấtꢀnhiềuꢀquảngꢀcáoꢀhàiꢀhước.ꢀChúngꢀta 
ngàyꢀcàngꢀgặpꢀnhiềuꢀquảngꢀcáoꢀnhưꢀthếꢀtrênꢀYouTubeꢀhoặcꢀdướiꢀdạng 
quảngꢀcáoꢀlanꢀtruyền,ꢀnhưngꢀchúngꢀcũngꢀcóꢀmặtꢀtrênꢀTVꢀvàꢀradio.ꢀVà 
thỉnhꢀthoảngꢀcũngꢀcóꢀmộtꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀbáoꢀchíꢀkhiếnꢀngười 
xemꢀmỉmꢀcườiꢀkhúcꢀkhích. 

Thậtꢀđángꢀngạcꢀnhiênꢀvìꢀcóꢀquáꢀítꢀhiểuꢀbiếtꢀvàꢀtàiꢀliệuꢀviếtꢀvềꢀsự 
khôiꢀhàiꢀtrongꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀnó.ꢀTuyꢀnóꢀrấtꢀquan 
trọng,ꢀnhưngꢀsốꢀlượngꢀcôngꢀtrìnhꢀnghiênꢀcứuꢀvềꢀnóꢀlạiꢀítꢀđếnꢀkhông 
thểꢀtưởngꢀtượng.ꢀVàꢀnhữngꢀcuộcꢀnghiênꢀcứuꢀítꢀỏiꢀđóꢀlạiꢀthườngꢀmang 
lạiꢀkếtꢀquảꢀmâuꢀthuẫnꢀnhau. 

Mộtꢀphầnꢀcủaꢀvấnꢀđềꢀlàꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀxemꢀmọiꢀloạiꢀhàiꢀhướcꢀlà 

nhưꢀnhauꢀvàꢀkháiꢀquátꢀhóaꢀchúngꢀ–ꢀtrongꢀkhiꢀsựꢀthựcꢀlàꢀchúngꢀkhông 
giốngꢀnhau.ꢀCh;ngꢀhạn,ꢀhàiꢀtếuꢀrấtꢀkhácꢀbiệtꢀsoꢀvớiꢀsựꢀdíꢀdỏm.ꢀVà 
nhữngꢀgìꢀngườiꢀnàyꢀxemꢀlàꢀhàiꢀhướcꢀthìꢀcóꢀthểꢀhoànꢀtoànꢀkhôngꢀthú 
vị,ꢀthậmꢀchíꢀgâyꢀbựcꢀmìnhꢀđốiꢀvớiꢀngườiꢀkhác.ꢀVìꢀvậyꢀbạnꢀkhôngꢀthể 
tựꢀphánꢀrằngꢀmộtꢀđiềuꢀgìꢀđóꢀlàꢀhàiꢀhước.ꢀHàiꢀkiểuꢀAnhꢀrấtꢀkhácꢀsoꢀvới 
hàiꢀkiểuꢀMỹ.ꢀDoꢀđó,ꢀch;ngꢀngạcꢀnhiênꢀgìꢀkhiꢀnhữngꢀnghiênꢀcứuꢀvềꢀsự 
hàiꢀhướcꢀchungꢀchungꢀthườngꢀđiꢀđếnꢀnhữngꢀkếtꢀluậnꢀkhôngꢀrõꢀràng, 
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vàꢀđôiꢀkhiꢀmâuꢀthuẫnꢀnhau. 

Chươngꢀnàyꢀcũngꢀsẽꢀkháiꢀquátꢀhóaꢀsựꢀhàiꢀhước,ꢀnhưngꢀkháiꢀquát 
hóaꢀtrênꢀcơꢀbảnꢀnhữngꢀkhácꢀbiệtꢀtrongꢀcáchꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀtưꢀduy 
mộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀtínhꢀhàiꢀhước.ꢀĐiềuꢀđóꢀkhácꢀthếꢀnàoꢀsoꢀvới 
quảngꢀcáoꢀtrựcꢀtiếp?ꢀChúngꢀtaꢀsẽꢀthấyꢀvìꢀsaoꢀsựꢀhàiꢀhướcꢀcóꢀcảꢀtác 
độngꢀtíchꢀcựcꢀvàꢀtiêuꢀcực,ꢀtùyꢀthuộcꢀvàoꢀcáchꢀsửꢀdụng. 

Lịchꢀsửꢀsựꢀhàiꢀhước 

Cóꢀócꢀkhôiꢀhàiꢀlàꢀmộtꢀđiềuꢀtốt.ꢀMọiꢀngườiꢀđềuꢀđồngꢀý,ꢀđúng 
không?ꢀKhôngꢀcóꢀócꢀkhôiꢀhàiꢀlàꢀmộtꢀđiềuꢀxấu.ꢀNào,ꢀhãyꢀs=nꢀsàngꢀnghe 
mộtꢀthôngꢀtinꢀchấnꢀđộng.ꢀBạnꢀcóꢀbiếtꢀkháiꢀniệmꢀnàyꢀchỉꢀcóꢀtuổiꢀđời 
khoảngꢀ400ꢀnăm?ꢀBạnꢀkhôngꢀcầnꢀphảiꢀđiꢀngượcꢀdòngꢀlịchꢀsửꢀquáꢀdài 
đểꢀtrởꢀvềꢀthờiꢀmàꢀtiếngꢀcườiꢀvàꢀócꢀhàiꢀhướcꢀbịꢀxemꢀlàꢀtiêuꢀcực.ꢀThực 
chất,ꢀnóꢀthểꢀhiệnꢀ‘tínhꢀxấuꢀxaꢀđộcꢀđịaꢀcủaꢀconꢀngười’. 

TriếtꢀhọcꢀHyꢀLạpꢀcoiꢀsựꢀkhôiꢀhàiꢀlàꢀsựꢀtànꢀnhẫnꢀvàꢀhungꢀác.ꢀPlato 
nghĩꢀsựꢀhàiꢀhướcꢀđượcꢀdựaꢀtrênꢀsựꢀthiếuꢀthốnꢀkhôngꢀmayꢀvềꢀhiểuꢀbiết 
bảnꢀngãꢀvàꢀđượcꢀthúcꢀđẩyꢀbởiꢀlòngꢀghenꢀghét,ꢀkhiếnꢀsựꢀhàiꢀhướcꢀtrở 
nênꢀthiếuꢀđạoꢀđứcꢀvàꢀđángꢀchỉꢀtrích.ꢀAristotleꢀmiêuꢀtảꢀtiếngꢀcườiꢀlà 
‘ thaꢀhóaꢀvềꢀđạoꢀđức,ꢀnghệꢀthuậtꢀvàꢀtônꢀgiáo,ꢀmộtꢀloạiꢀhànhꢀviꢀmà 
ngườiꢀvănꢀminhꢀcầnꢀnéꢀtránh’.ꢀVàꢀNgàiꢀChesterCieldꢀtừngꢀviếtꢀ‘ch;ng 

cóꢀgìꢀtầmꢀthườngꢀvàꢀvôꢀgiáoꢀdụcꢀnhưꢀviệcꢀcườiꢀthànhꢀtiếng’. 

Nguồnꢀgốcꢀtiếngꢀcườiꢀnằmꢀtrongꢀgócꢀtốiꢀcủaꢀnhânꢀloạiꢀ–ꢀtrong 
tiếngꢀcườiꢀnhạoꢀbáng,ꢀthayꢀvìꢀtiếngꢀcườiꢀthânꢀthiện,ꢀthíchꢀthú.ꢀNếu 
bạnꢀkhôngꢀtin,ꢀthửꢀsuyꢀnghĩꢀvềꢀthànhꢀngữꢀ‘kéoꢀchânꢀ–ꢀpullingꢀyour 
leg’.ꢀNóꢀmangꢀýꢀnghĩaꢀchọcꢀcười,ꢀcườiꢀvàoꢀbạn.ꢀNgàyꢀnayꢀthìꢀnóꢀmang 
nghĩaꢀnhưꢀthếꢀ–ꢀnhưngꢀnguồnꢀgốcꢀcủaꢀnóꢀlàꢀtừꢀđâu? 

Mãiꢀđếnꢀtậnꢀthếꢀkỷꢀ19,ꢀviệcꢀhànhꢀquyếtꢀbằngꢀcáchꢀtreoꢀcổꢀnơiꢀcông 
cộngꢀvẫnꢀđượcꢀxemꢀlàꢀnguồnꢀgiảiꢀtríꢀtuyệtꢀvời.ꢀThôngꢀthường,ꢀcổꢀnạn 
nhânꢀsẽꢀkhôngꢀgãy,ꢀvàꢀhọꢀbịꢀbỏꢀmặcꢀquằnꢀquạiꢀvàꢀtựꢀsiếtꢀcổꢀtừꢀtừ.ꢀBạn 
b?ꢀnạnꢀnhânꢀđượcꢀphépꢀkéoꢀchânꢀhọꢀđểꢀgiúpꢀsớmꢀgiảiꢀthoátꢀhọꢀkhỏi 
sựꢀđauꢀkhổ.ꢀĐiềuꢀnàyꢀcàngꢀlàmꢀtăngꢀsựꢀthíchꢀthúꢀchoꢀđámꢀđôngꢀđứng 
xem. 

Thậtꢀtráiꢀngượcꢀhoànꢀtoànꢀđốiꢀvớiꢀquanꢀđiểmꢀhiệnꢀđạiꢀchoꢀrằngꢀvề 
bảnꢀchất,ꢀsựꢀkhôiꢀhàiꢀlàꢀtốt,ꢀvàꢀtrướcꢀgiờꢀvẫnꢀluônꢀlàꢀtốt.ꢀChỉꢀ400ꢀnăm 
trước,ꢀtiếngꢀcườiꢀđượcꢀchoꢀlàꢀ‘thếꢀlựcꢀpháꢀvỡꢀxãꢀhội’.ꢀKhôngꢀh;nꢀlà 
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nhữngꢀyếuꢀtốꢀlàmꢀnênꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáo. 

Điềuꢀnàyꢀcóꢀliênꢀquanꢀgìꢀđếnꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáo?ꢀNgàyꢀnay,ꢀcóꢀvẻ 
làꢀkhôngꢀcóꢀnhiềuꢀliênꢀquanꢀl:mꢀ–ꢀtrừꢀviệcꢀđâyꢀcóꢀthểꢀcoiꢀlàꢀmộtꢀcảnh 
báoꢀrằngꢀkháiꢀniệmꢀhàiꢀhướcꢀkhôngꢀđơnꢀgiảnꢀnhưꢀtưởngꢀtượng.ꢀBạn 
nghiênꢀcứuꢀnóꢀcàngꢀnhiều,ꢀvàꢀtheoꢀdõiꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀhài 
hướcꢀcàngꢀnhiềuꢀthìꢀsựꢀhàiꢀhướcꢀcàngꢀlộꢀdiệnꢀrõꢀnhưꢀlàꢀmộtꢀhiện 
tượngꢀ‘AekyllꢀvàꢀHyde’ꢀ(mộtꢀtiểuꢀthuyếtꢀcủaꢀRobertꢀLouisꢀStevenson, 
chỉꢀhiệnꢀtượngꢀmộtꢀngườiꢀcóꢀhaiꢀtháiꢀcựcꢀđạoꢀđức,ꢀkhiꢀthìꢀtốt,ꢀkhiꢀthì 
xấu,ꢀdoꢀbệnhꢀtâmꢀthầnꢀphânꢀliệt)ꢀvớiꢀcảꢀtácꢀđộngꢀtíchꢀvàꢀtiêuꢀcực. 

Mổꢀxẻꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀhàiꢀhước 

Yếuꢀtốꢀnàoꢀlàmꢀnênꢀtínhꢀhàiꢀhướcꢀcủaꢀquảngꢀcáo?ꢀHãyꢀcùngꢀkhám 
pháꢀđiềuꢀnàyꢀquaꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthựcꢀsự.ꢀCóꢀlẽꢀcácꢀbạnꢀcònꢀnhớ 
mộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkinhꢀđiển,ꢀtrongꢀđóꢀmộtꢀchúꢀchimꢀtưởngꢀnhư 
đangꢀmổꢀthóc,ꢀnhưngꢀthựcꢀsựꢀlàꢀđangꢀbấmꢀphímꢀđiệnꢀthoại.ꢀNhững 
tiếngꢀbípꢀchoꢀtaꢀbiếtꢀnóꢀđangꢀvôꢀtìnhꢀquayꢀsốꢀđiệnꢀthoạiꢀcủaꢀmộtꢀaiꢀđó. 
Tấtꢀnhiênꢀchuyệnꢀnàyꢀlàꢀvôꢀtình.ꢀAiꢀcũngꢀbiếtꢀlàꢀchimꢀchócꢀkhôngꢀthể 
gọiꢀđiệnꢀthoại.ꢀMàꢀngayꢀcảꢀkhiꢀnóꢀcóꢀgọiꢀđượcꢀđiꢀnữaꢀthìꢀnóꢀsẽꢀgọiꢀcho 
ai?ꢀNhưngꢀrồiꢀtrongꢀcảnhꢀkếꢀtiếpꢀtaꢀthấyꢀmộtꢀnhânꢀviênꢀbưuꢀtáꢀđến 
nhà,ꢀlấyꢀđiꢀkiệnꢀhàngꢀlàꢀmộtꢀchúꢀm?oꢀđangꢀngủꢀvớiꢀmộtꢀmẩuꢀgiấyꢀđính 
k?m,ꢀvàꢀrờiꢀkhỏiꢀnhàꢀtrongꢀtiếngꢀlíuꢀríuꢀlíuꢀloꢀ–ꢀhayꢀtiếngꢀcườiꢀkhúc 
khíchꢀ–ꢀcủaꢀchúꢀchim.ꢀTaꢀchợtꢀnhậnꢀraꢀđóꢀkhôngꢀphảiꢀlàꢀhànhꢀviꢀmổ 
thứcꢀănꢀngẫuꢀnhiênꢀ–ꢀchúꢀchimꢀđãꢀgọiꢀđiệnꢀthoạiꢀchoꢀcôngꢀtyꢀchuyển 
hàngꢀđểꢀ‘giảiꢀquyết’ꢀkẻꢀthùꢀcủaꢀmìnhꢀlàꢀchúꢀm?o. 

Nhưꢀvậy,ꢀyếuꢀtốꢀnàoꢀlàmꢀnênꢀtínhꢀhàiꢀhướcꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀdạng 
này?ꢀCóꢀđiểmꢀgìꢀtrongꢀđóꢀkhiếnꢀtaꢀphìꢀcười?ꢀMấuꢀchốtꢀnằmꢀởꢀtínhꢀphi 
lý.ꢀMộtꢀsựꢀkếtꢀhợpꢀkỳꢀlạꢀgiữaꢀhànhꢀviꢀmổꢀthứcꢀănꢀvàꢀhànhꢀviꢀmàꢀchúng 
taꢀcoiꢀlàꢀđộcꢀquyềnꢀcủaꢀconꢀngười,ꢀhànhꢀviꢀthểꢀhiệnꢀtínhꢀthôngꢀminh 
vàꢀthaoꢀtúng.ꢀHànhꢀviꢀmổꢀchiếcꢀđiệnꢀthoạiꢀtưởngꢀchừngꢀnhưꢀngẫu 
nhiênꢀđóꢀhóaꢀraꢀlạiꢀlàꢀmộtꢀhànhꢀviꢀtinhꢀranh,ꢀgianꢀmanhꢀmàꢀbạnꢀkhông 
ngờꢀlàꢀmộtꢀchúꢀchimꢀlạiꢀcóꢀthểꢀcó. 

Nhưꢀvậy,ꢀnhữngꢀngườiꢀviếtꢀquảngꢀcáoꢀtạoꢀtiếngꢀcườiꢀbằngꢀsựꢀngạc 
nhiênꢀ–ꢀtheoꢀmộtꢀcáchꢀthứcꢀnhấtꢀđịnh.ꢀHọꢀkhiếnꢀchúngꢀtaꢀtrongꢀchốc 
látꢀkếtꢀhợpꢀ9ꢀthứꢀvốnꢀs=nꢀcóꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀmình,ꢀnhưngꢀtrướcꢀđó 
khôngꢀliênꢀquanꢀvàꢀthườngꢀkhôngꢀđiꢀchungꢀvớiꢀnhauꢀ(trongꢀtrường 
hợpꢀnày,ꢀđóꢀlàꢀhànhꢀđộngꢀmổꢀthóc,ꢀvàꢀbấmꢀsốꢀđiệnꢀthoại).ꢀSựꢀphiꢀlýꢀcó 
thểꢀđượcꢀcoiꢀlàꢀmộtꢀcôngꢀthứcꢀchung. 
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Tâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀdẫnꢀchúngꢀtaꢀđiꢀvàoꢀmộtꢀlốiꢀnhỏꢀ–ꢀhìnhꢀảnhꢀchú 
chimꢀmổꢀđiệnꢀthoạiꢀtấtꢀnhiênꢀsẽꢀđượcꢀdiễnꢀgiảiꢀlàꢀnóꢀnhầmꢀlẫnꢀphím 
bấmꢀvớiꢀthứcꢀăn.ꢀTuyꢀnhiênꢀcáchꢀhiểuꢀđóꢀchỉꢀlàꢀtrongꢀchốcꢀlát,ꢀtrước 
khiꢀchúngꢀtaꢀđượcꢀdẫnꢀdụꢀchấpꢀnhậnꢀmộtꢀcáchꢀgiảiꢀthíchꢀkhácꢀlàꢀchú 
chimꢀđóꢀcốꢀtìnhꢀbấmꢀsốꢀđiệnꢀthoạiꢀchứꢀkhôngꢀchỉꢀmổꢀthứcꢀăn.ꢀChúng 
taꢀhiểuꢀđượcꢀđiềuꢀnàyꢀkhiꢀthấyꢀngườiꢀbưuꢀtáꢀđếnꢀlấyꢀchúꢀm?oꢀđi.ꢀCách 
hiểuꢀnàyꢀkhiếnꢀmọiꢀthứꢀtrởꢀnênꢀthốngꢀnhất,ꢀtuyꢀcóꢀhơiꢀ‘kỳꢀlạ’ꢀnhưng 
cũngꢀthúꢀvị.ꢀVàꢀmấuꢀchốtꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀhàiꢀhướcꢀnằmꢀngayꢀởꢀđó. 

Điềuꢀthúꢀvịꢀlàꢀnhữngꢀmẩuꢀtruyệnꢀcười,ꢀcũngꢀnhưꢀnhữngꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀhàiꢀhước,ꢀthườngꢀđượcꢀcácꢀchuyênꢀviênꢀviếtꢀlờiꢀquảngꢀcáo 
tạoꢀraꢀbằngꢀtrựcꢀgiác.ꢀHọꢀđểꢀýꢀsựꢀnhậpꢀnhằng,ꢀmơꢀhồꢀđâuꢀđóꢀ(ch;ng 
hạnꢀtrongꢀmộtꢀcảnhꢀphim,ꢀmộtꢀtừ/ngữꢀhayꢀkháiꢀniệmꢀnàoꢀđó)ꢀvàꢀdựa 
vàoꢀđóꢀtạoꢀnênꢀsựꢀphiꢀlý.ꢀThayꢀvìꢀchọnꢀmộtꢀcáchꢀdiễnꢀgiảiꢀthôngꢀdụng 
dễꢀđoánꢀ–ꢀchínhꢀlàꢀcáchꢀhiểuꢀdễꢀthấyꢀnhất,ꢀmàꢀmọiꢀngườiꢀaiꢀcũngꢀhiểu 
– ꢀhọꢀtạoꢀraꢀmộtꢀcáchꢀhiểuꢀthứꢀ9,ꢀmộtꢀcáchꢀhiểuꢀcũngꢀ‘phùꢀhợp’ꢀnhưng 
rấtꢀ‘kỳꢀlạ’ꢀvàꢀhầuꢀnhưꢀkhôngꢀthậtꢀ(chúꢀchimꢀgọiꢀđiệnꢀthoạiꢀchoꢀaiꢀđó). 

Sauꢀđâyꢀlàꢀnhữngꢀthànhꢀtốꢀnhậnꢀthứcꢀđượcꢀđặtꢀvàoꢀnhữngꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀhàiꢀhướcꢀkiểuꢀnàyꢀvàꢀdẫnꢀđếnꢀmộtꢀsựꢀchuyểnꢀđổiꢀcáchꢀnhìn 
nhận,ꢀtừꢀthôngꢀtinꢀsangꢀtínhꢀhàiꢀhước,ꢀvàꢀtừꢀđóꢀthưởngꢀthứcꢀmẩu 
quảngꢀcáo: 

haiꢀkháiꢀniệmꢀ(chúꢀchimꢀngốcꢀnghếchꢀvàꢀtríꢀthôngꢀminhꢀconꢀngười). 
tínhꢀphiꢀlý/tínhꢀkhôngꢀtươngꢀthíchꢀgiữaꢀhaiꢀkháiꢀniệmꢀđó,ꢀnghĩaꢀlàꢀcái 
nàyꢀphủꢀnhậnꢀcáiꢀkia* 
sựꢀtựꢀtinꢀchoꢀrằngꢀtìnhꢀhuốngꢀxảyꢀraꢀnhưꢀtrênꢀphimꢀlàꢀkhôngꢀthểꢀcóꢀvà 
khôngꢀthật. 
mộtꢀcáchꢀ.kếtꢀhợp2ꢀhaiꢀkháiꢀniệmꢀvàꢀkhiếnꢀchúngꢀtạmꢀthờiꢀ.tươngꢀthích2* 

Bằngꢀchứngꢀchoꢀthấyꢀđộꢀphiꢀlýꢀcàngꢀcaoꢀthìꢀđộꢀhàiꢀhướcꢀcũngꢀcàng 
cao.ꢀHaiꢀkháiꢀniệmꢀkếtꢀhợpꢀtrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcàngꢀkhôngꢀtưởng 
hoặcꢀkhôngꢀtươngꢀthíchꢀchừngꢀnàoꢀthìꢀngườiꢀxemꢀcàngꢀthíchꢀthúꢀkhi 
thưởngꢀthứcꢀmẩuꢀquảngꢀcáo. 

‛hôiꢀhàiꢀgiaꢀ(humorist)ꢀvàꢀkhoaꢀhọcꢀgia 

Kếtꢀhợpꢀnhữngꢀýꢀtưởngꢀkhôngꢀphùꢀhợpꢀlàꢀmộtꢀphầnꢀcủaꢀmộtꢀquá 
trìnhꢀsángꢀtạoꢀrộngꢀhơn.ꢀCh;ngꢀhạn,ꢀsựꢀkhôiꢀhàiꢀcóꢀnhiềuꢀđiểmꢀtương 
đồngꢀvớiꢀtínhꢀsángꢀtạoꢀkhoaꢀhọc.ꢀArthurꢀKoestlerꢀđãꢀtừngꢀnóiꢀsựꢀkhôi 
hàiꢀlàꢀ‘sựꢀgiaoꢀnhauꢀtạmꢀthờiꢀcủaꢀhaiꢀhệꢀquyꢀchiếuꢀvốnꢀdĩꢀkhôngꢀtương 
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thíchꢀnhau’.ꢀTínhꢀsángꢀtạoꢀdùngꢀtrongꢀviệcꢀviếtꢀnênꢀnhữngꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀhàiꢀhướcꢀkhôngꢀkhácꢀmấyꢀsoꢀvớiꢀtínhꢀsángꢀtạoꢀtrongꢀnhữngꢀphát 
kiếnꢀkhoaꢀhọc.ꢀCáiꢀthìꢀhướngꢀđếnꢀphảnꢀứngꢀ‘haꢀha…’,ꢀtrongꢀkhiꢀcáiꢀcòn 
lạiꢀphấnꢀđấuꢀchoꢀphảnꢀứngꢀ‘àꢀha…’.ꢀĐiểmꢀkhácꢀbiệtꢀlàꢀphátꢀkiếnꢀkhoa 
họcꢀlàꢀsựꢀkếtꢀhợpꢀvĩnhꢀvi4nꢀhaiꢀkháiꢀniệmꢀmàꢀtrướcꢀđóꢀđượcꢀchoꢀlà 
khôngꢀtươngꢀthích.ꢀSựꢀkhôiꢀhàiꢀchỉꢀlàꢀsựꢀkếtꢀhợpꢀtạmꢀthời. 

TácꢀgiảꢀhàiꢀkịchꢀHerbieꢀBaker,ꢀngườiꢀviếtꢀkịchꢀbảnꢀchoꢀdanhꢀhài 
DannyꢀKaye,ꢀcóꢀmộtꢀcáchꢀnhìnꢀrấtꢀthúꢀvịꢀvềꢀtínhꢀphiꢀlý.ꢀÔngꢀtinꢀrằng 
cácꢀýꢀtưởngꢀphảiꢀđấuꢀtranhꢀvớiꢀnhauꢀđểꢀgiànhꢀđườngꢀđiꢀtừꢀvôꢀthứcꢀlên 
đếnꢀnhậnꢀthức.ꢀThếꢀnhưngꢀtrongꢀđiềuꢀkiệnꢀbìnhꢀthường,ꢀmộtꢀphần 
nhữngꢀýꢀtưởngꢀnàyꢀkhôngꢀthểꢀkếtꢀhợpꢀvớiꢀnhau.ꢀChínhꢀsựꢀphi 
lýEkhôngꢀtươngꢀthíchꢀlẫnꢀnhauꢀđãꢀngănꢀkhôngꢀchoꢀnhữngꢀýꢀtưởngꢀnày 
‘ ngoiꢀlên’ꢀtớiꢀmứcꢀnhậnꢀthức.ꢀNhữngꢀngườiꢀlàmꢀsángꢀtạo,ꢀcũngꢀnhư 
khoaꢀhọcꢀgia,ꢀlàꢀnhữngꢀngườiꢀcóꢀthểꢀbằngꢀmộtꢀcáchꢀnàoꢀđóꢀtránhꢀné 
chuyệnꢀnàyꢀvàꢀbằngꢀnhiềuꢀcách,ꢀđưaꢀnhữngꢀýꢀtưởngꢀkhôngꢀtương 
thíchꢀnhauꢀlênꢀmứcꢀnhậnꢀthức,ꢀbấtꢀchấpꢀxuꢀhướngꢀtựꢀnhiên.ꢀMarty 
Geldman,ꢀmộtꢀdanhꢀhàiꢀvĩꢀđạiꢀkhácꢀtrongꢀlịchꢀsử,ꢀcũngꢀđãꢀnóiꢀýꢀnày, 
mộtꢀcáchꢀrấtꢀsúcꢀtích:ꢀ‘Giốngꢀnhưꢀchứngꢀthúꢀdâm,ꢀhàiꢀkịchꢀlàꢀmộtꢀkhái 
niệmꢀtráiꢀtựꢀnhiên’.ꢀ[16]ꢀ 

Nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀhàiꢀhước 

Thửꢀhỏiꢀnhữngꢀthànhꢀviênꢀtrongꢀgiaꢀđìnhꢀbạnꢀquảngꢀcáoꢀnào 
khiếnꢀhọꢀphìꢀcười.ꢀRấtꢀcóꢀthểꢀhọꢀsẽꢀtrảꢀlờiꢀxởiꢀlởiꢀlàꢀ‘ồ,ꢀnhiềuꢀl:m’ꢀ– 
rồiꢀsauꢀđóꢀimꢀbặt.ꢀNếuꢀbạnꢀkiênꢀtrìꢀhỏi,ꢀcuốiꢀcùngꢀhọꢀcũngꢀsẽꢀnạoꢀvét 
tríꢀnhớꢀđượcꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkhiếnꢀhọꢀcười.ꢀCóꢀlẽꢀbạnꢀsẽꢀđểꢀýꢀthấy 
họꢀgặpꢀkhóꢀkhănꢀthếꢀnàoꢀkhiꢀcốꢀnhớꢀlạiꢀmộtꢀvíꢀdụꢀcụꢀthể,ꢀvàꢀcàngꢀngạc 
nhiênꢀhơnꢀnữaꢀlàꢀsựꢀkhóꢀkhănꢀhọꢀgặpꢀphảiꢀkhiꢀcốꢀnhớꢀtênꢀthương 
hiệuꢀhayꢀsảnꢀphẩmꢀđượcꢀquảngꢀcáo. 

Tuyꢀnhiên,ꢀcóꢀmộtꢀhiệnꢀtượngꢀnổiꢀlênꢀrõꢀràngꢀtừꢀvíꢀdụꢀnày,ꢀcũng 
nhưꢀtừꢀsựꢀkhảoꢀsátꢀvôꢀsốꢀcácꢀquảngꢀcáoꢀhàiꢀhướcꢀđủꢀthểꢀloạiꢀ–ꢀđóꢀlà 
hiệnꢀtượngꢀAeckyllꢀvàꢀHyde.ꢀNhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀrấtꢀvui,ꢀtính 
giảiꢀtríꢀrấtꢀcao,ꢀthếꢀnhưngꢀtạiꢀsaoꢀkhiꢀchúngꢀđiꢀvàoꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀtiêu 
dùng,ꢀchúngꢀlạiꢀthườngꢀkhôngꢀđiꢀcùngꢀthươngꢀhiệu?ꢀBướcꢀđầuꢀtiên 
trongꢀviệcꢀb:tꢀsựꢀkhôiꢀhàiꢀmangꢀlạiꢀhiệuꢀquảꢀlàꢀnhìnꢀnhậnꢀhaiꢀmặtꢀcủa 
vấnꢀđề:ꢀrằngꢀphươngꢀthứcꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀcóꢀtiềmꢀnăngꢀmangꢀlạiꢀcảꢀtác 
độngꢀtíchꢀcựcꢀlẫnꢀtácꢀđộngꢀtiêuꢀcực.ꢀBạnꢀsẽꢀthấyꢀđiềuꢀđóꢀphụꢀthuộcꢀvào 
chínhꢀcáchꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀcủaꢀsựꢀkhôiꢀhài. 
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Quảngꢀcáoꢀhàiꢀhướcꢀtácꢀđộngꢀnhưꢀthếꢀnào 

Sựꢀkhôiꢀhàiꢀtrongꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀ@ꢀcơꢀchếꢀhoạtꢀđộngꢀchính: 

Ítꢀphảnꢀbiện*ꢀVìꢀchúngꢀtaꢀtưꢀduyꢀnóꢀnhưꢀmộtꢀchươngꢀtrìnhꢀgiảiꢀtríꢀ(thay 
vìꢀbướcꢀvàoꢀquáꢀtrìnhꢀđánhꢀgiáꢀnộiꢀdungꢀđúng/sai),ꢀnênꢀthườngꢀcóꢀítꢀsự 
phảnꢀbiệnꢀdànhꢀchoꢀquảngꢀcáoꢀhàiꢀhước. 
Quảngꢀcáoꢀhàiꢀhướcꢀthườngꢀđượcꢀchúꢀýꢀnhiềuꢀhơn* 
Quảngꢀcáoꢀhàiꢀhướcꢀthườngꢀđượcꢀthíchꢀnhiềuꢀhơn*ꢀNhữngꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀđượcꢀưaꢀthíchꢀcóꢀxácꢀsuấtꢀcaoꢀhơnꢀtrongꢀviệcꢀmangꢀlạiꢀhiệuꢀquảꢀ+ 
trongꢀtrườngꢀhợpꢀcácꢀnhânꢀtốꢀkhácꢀtươngꢀđồng. 

Sựꢀphảnꢀbpện 

Cơꢀchếꢀđầuꢀtiênꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀhàiꢀhướcꢀthườngꢀítꢀkêuꢀgọiꢀsựꢀphản 
biện.ꢀKhiꢀtaꢀđọcꢀmộtꢀquyểnꢀsáchꢀdạngꢀtiểuꢀthuyết,ꢀchúngꢀtaꢀtưꢀduy 
theoꢀcáchꢀkhácꢀsoꢀvớiꢀkhiꢀđọcꢀsáchꢀphiꢀtiểuꢀthuyết.ꢀVớiꢀtiểuꢀthuyết, 
chúngꢀtaꢀđọcꢀtheoꢀkiểuꢀthưởngꢀthứcꢀnghệꢀthuật,ꢀthoátꢀlyꢀkhỏiꢀthựcꢀtế, 
thayꢀvìꢀkiểuꢀđánhꢀgiáꢀđúngꢀsaiꢀnộiꢀdungꢀmìnhꢀđangꢀđọc.ꢀQuảngꢀcáo 
khôiꢀhàiꢀlàꢀmộtꢀsựꢀgiảiꢀtrí,ꢀdoꢀvậyꢀsẽꢀđượcꢀtưꢀduyꢀtheoꢀcáchꢀrấtꢀkhácꢀso 
vớiꢀquảngꢀcáoꢀthôngꢀtin.ꢀChúngꢀtaꢀthườngꢀítꢀtưꢀduyꢀquảngꢀcáoꢀnày 
theoꢀkiểuꢀđánhꢀgiáꢀđúngꢀsai. 

Greudꢀđãꢀquanꢀsátꢀvàꢀnhậnꢀthấyꢀthếꢀgiớiꢀcủaꢀsựꢀkhôiꢀhàiꢀlàꢀ‘nơi 
chúngꢀtaꢀtạmꢀthờiꢀvàꢀtrênꢀdanhꢀnghĩaꢀtrởꢀvềꢀtrạngꢀtháiꢀhạnhꢀphúcꢀđùa 
vuiꢀcủaꢀtuổiꢀthơ’.ꢀKhiꢀchúngꢀtaꢀchuyểnꢀsangꢀchếꢀđộꢀthưởngꢀthức,ꢀchấp 
nhậnꢀhàiꢀhước,ꢀchúngꢀtaꢀt:tꢀbỏꢀnỗꢀlựcꢀtưꢀduyꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtheoꢀlối 
thôngꢀtinꢀEꢀlogicꢀthôngꢀthường. 

Nhữngꢀyếuꢀtốꢀkhôngꢀhợpꢀlýꢀtrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀchúngꢀta 
biếtꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀvốnꢀlàꢀhàiꢀhước,ꢀtừꢀđóꢀnóꢀkíchꢀhoạtꢀcôngꢀt:cꢀ‘khởi 
độngꢀlại’ꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀta.ꢀChúngꢀtaꢀngừngꢀtưꢀduyꢀtheoꢀlốiꢀthông 
thường,ꢀvàꢀngảꢀlưngꢀraꢀ–ꢀhyꢀvọngꢀsẽꢀthưởngꢀthứcꢀsựꢀngớꢀngẩn,ꢀvà 
chuyếnꢀhànhꢀtrìnhꢀtạmꢀthờiꢀtrởꢀvềꢀtrạngꢀtháiꢀvuiꢀvẻ,ꢀhayꢀđùaꢀcủaꢀtuổi 
thơ.ꢀThếꢀnhưngꢀnhânꢀvậtꢀHydeꢀ(biểuꢀtrưngꢀchoꢀtácꢀđộngꢀtiêuꢀcực)ꢀvẫn 
lảngꢀvảngꢀđâuꢀđó,ꢀbởiꢀvìꢀsựꢀgiảmꢀphảnꢀbiệnꢀcóꢀthểꢀdẫnꢀđếnꢀhậuꢀquảꢀlà 
khôngꢀnhớꢀđúngꢀthươngꢀhiệuꢀđượcꢀquảngꢀcáo.ꢀRủiꢀroꢀthườngꢀxuyên 
khiꢀsửꢀdụngꢀsựꢀkhôiꢀhàiꢀtrongꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀcóꢀthểꢀchúngꢀtaꢀquáꢀtập 
trungꢀvàoꢀtưꢀduyꢀnóꢀnhưꢀmộtꢀmẩuꢀgiảiꢀtrí,ꢀmàꢀquênꢀtưꢀduyꢀthương 
hiệuꢀvàꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáo. 
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Sựꢀchúꢀrꢀvàꢀghpꢀnhớ 

Cơꢀchếꢀthứꢀhaiꢀlàꢀkhảꢀnăngꢀthuꢀhútꢀchúꢀýꢀcaoꢀhơnꢀcủaꢀquảngꢀcáo 
hàiꢀhước.ꢀKhảꢀnăngꢀgiúpꢀquảngꢀcáoꢀnổiꢀbậtꢀvàꢀthuꢀhútꢀchúꢀýꢀcóꢀlẽꢀlà 
khíaꢀcạnhꢀtíchꢀcựcꢀnhấtꢀcủaꢀsựꢀhàiꢀhước.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀnhânꢀvậtꢀHyde 
khôngꢀbaoꢀgiờꢀởꢀcáchꢀđóꢀquáꢀxa,ꢀvàꢀviệcꢀtăngꢀchúꢀýꢀđóꢀlàꢀtốtꢀhayꢀxấu 
cònꢀtùyꢀthuộcꢀvàoꢀchuyệnꢀchúꢀýꢀvàoꢀđâuꢀ. 

Nhữngꢀngườiꢀbịꢀcướpꢀbằngꢀcáchꢀchĩaꢀsúngꢀthườngꢀgặpꢀkhóꢀkhăn 
khiꢀkhaiꢀbáoꢀvớiꢀcảnhꢀsátꢀnhânꢀdạngꢀtênꢀcướp.ꢀVìꢀsao?ꢀVìꢀkhiꢀtaꢀbịꢀchĩa 
súngꢀvàoꢀngười,ꢀhọngꢀsúngꢀđãꢀchiếmꢀtrọnꢀsựꢀchúꢀýꢀcủaꢀchúngꢀta.ꢀVì 
thếꢀcũngꢀdễꢀhiểuꢀkhiꢀtaꢀquáꢀtậpꢀtrungꢀvàoꢀhọngꢀsúngꢀmàꢀquênꢀchúꢀý 
nhữngꢀchiꢀtiếtꢀkhác. 

Sựꢀkhôiꢀhàiꢀcóꢀthểꢀtrangꢀbịꢀvũꢀkhíꢀchoꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀnhằmꢀđạt 
đượcꢀsựꢀchúꢀý,ꢀgiữaꢀđốngꢀhỗnꢀđộnꢀquảngꢀcáoꢀkhác,ꢀnhưngꢀnóꢀcũngꢀcó 
thểꢀchiếmꢀtrọnꢀsựꢀtậpꢀtrung,ꢀđếnꢀmứcꢀngườiꢀxemꢀquênꢀđểꢀýꢀthông 
điệpꢀvàꢀthậmꢀchíꢀthươngꢀhiệuꢀđượcꢀquảngꢀcáoꢀ–ꢀhọꢀđãꢀquáꢀđểꢀtâmꢀvào 
sựꢀhàiꢀhướcꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀGiờꢀđâyꢀchúngꢀtaꢀb:tꢀđầuꢀhiểuꢀvìꢀsao 
nhữngꢀcuộcꢀnghiênꢀcứuꢀquảngꢀcáoꢀhàiꢀhướcꢀlạiꢀđiꢀđếnꢀkếtꢀluậnꢀkhông 
mấyꢀngạcꢀnhiênꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀhàiꢀhướcꢀch;ngꢀmấyꢀhiệuꢀquảꢀhơn,ꢀthậm 
chíꢀkémꢀhiệuꢀquảꢀhơn,ꢀsoꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀnóiꢀth;ngꢀ–ꢀchúngꢀcóꢀthể 
mangꢀlạiꢀtácꢀđộngꢀtiêuꢀcực. 

Nếuꢀbạnꢀlàmꢀcuộcꢀ‘khảoꢀsátꢀgiaꢀđình’ꢀnhưꢀgợiꢀýꢀtrênꢀđây,ꢀcóꢀlẽꢀbạn 
sẽꢀxácꢀnhậnꢀrằngꢀquảngꢀcáoꢀhàiꢀhướcꢀcóꢀnguyꢀcơꢀcaoꢀbấtꢀthườngꢀvề 
nhữngꢀvấnꢀđềꢀliênꢀquanꢀđếnꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáo. 
Tươngꢀtựꢀnhưꢀviệcꢀsửꢀdụngꢀmộtꢀphátꢀngônꢀviênꢀnổiꢀtiếngꢀcóꢀthểꢀlàm 
ngườiꢀxemꢀxaoꢀnhãngꢀviệcꢀtưꢀduyꢀnhữngꢀyếuꢀtốꢀquanꢀtrọngꢀkhácꢀlà 
thươngꢀhiệuꢀvàꢀthôngꢀđiệp,ꢀviệcꢀsửꢀdụngꢀsựꢀkhôiꢀhàiꢀcũngꢀthế.ꢀNếu 
khôngꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀđúngꢀcách,ꢀsựꢀkhôiꢀhàiꢀcóꢀthểꢀgiànhꢀtrọnꢀsựꢀchúꢀý 
củaꢀngườiꢀxemꢀkhỏiꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáo.ꢀĐiềuꢀnày 
khôngꢀcóꢀnghĩaꢀlàꢀchúngꢀtaꢀnênꢀchấmꢀdứtꢀviệcꢀsửꢀdụngꢀquảngꢀcáoꢀhài 
hước.ꢀChúngꢀtaꢀđâuꢀcóꢀthôiꢀsửꢀdụngꢀngườiꢀphátꢀngônꢀnổiꢀtiếngꢀvìꢀtác 
độngꢀnày.ꢀNhưngꢀchúngꢀtaꢀcầnꢀnghiêmꢀtúcꢀcânꢀnh:cꢀđểꢀvượtꢀquaꢀvấn 
đềꢀnày.ꢀChúngꢀtaꢀphảiꢀđảmꢀbảoꢀthươngꢀhiệuEthôngꢀđiệpꢀtrongꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀphảiꢀmạnhꢀhơnꢀrấtꢀnhiềuꢀ,ꢀđểꢀtrừꢀhaoꢀtácꢀđộngꢀluꢀmờꢀnày. 

Sựꢀoíchꢀhợpꢀgpữaꢀohươngꢀhpệtꢀvàꢀcáchꢀohểꢀhiện 

Làmꢀthếꢀnàoꢀđểꢀlàmꢀđượcꢀđiềuꢀnày?ꢀNgoạiꢀtrừꢀviệcꢀđảmꢀbảo 
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thươngꢀhiệuꢀcựcꢀkỳꢀdễꢀnhậnꢀthấy,ꢀthìꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀhoànꢀhảoꢀnhấtꢀlàꢀtích 
hợpꢀthươngꢀhiệuꢀvàoꢀcáchꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀsángꢀtạo.ꢀĐãꢀbaoꢀlầnꢀchúngꢀta 
đượcꢀxemꢀmộtꢀmẩuꢀphimꢀquảngꢀcáoꢀmangꢀtínhꢀgiảiꢀtríꢀcao,ꢀtrongꢀđó 
thươngꢀhiệuꢀhầuꢀnhưꢀch;ngꢀđượcꢀlồngꢀghépꢀvàoꢀcâuꢀchuyện?ꢀTrong 
rấtꢀnhiềuꢀtrườngꢀhợp,ꢀthươngꢀhiệuꢀxuấtꢀhiệnꢀởꢀcuốiꢀphimꢀquảngꢀcáo 
–ꢀgầnꢀnhưꢀmộtꢀphầnꢀ‘đínhꢀk?m’. 

Lýꢀtưởngꢀnhấtꢀlàꢀthươngꢀhiệuꢀnênꢀlàꢀmộtꢀphầnꢀkhôngꢀthểꢀthiếu 
củaꢀcáchꢀthểꢀhiệnꢀsángꢀtạo,ꢀđiềuꢀnàyꢀkhôngꢀchỉ,ꢀmàꢀlàꢀđặcꢀbiệtꢀđúng 
vớiꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀhàiꢀhước,ꢀdoꢀtácꢀđộngꢀ‘phânꢀtánꢀchúꢀý’ꢀcủa 
nó. 

Thếꢀnàoꢀlàꢀsựꢀtíchꢀhợp?ꢀĐểꢀminhꢀhọaꢀđiềuꢀnày,ꢀhãyꢀcùngꢀxemꢀxét 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀkinhꢀđiểnꢀcủaꢀBudweiserꢀvớiꢀnhữngꢀchúꢀếchꢀ(thị 
trườngꢀMỹ).ꢀBaꢀchúꢀếchꢀthayꢀphiênꢀnhauꢀkêu,ꢀbanꢀđầuꢀtưởngꢀnhư 
nhữngꢀtiếngꢀồmꢀộpꢀvôꢀnghĩa.ꢀNhưngꢀkhiꢀtốcꢀđộꢀkêuꢀtăngꢀnhanh, 
cameraꢀdịchꢀsangꢀmộtꢀbên,ꢀđểꢀlấyꢀđượcꢀvàoꢀkhungꢀhìnhꢀtấmꢀbảngꢀhiệu 
Budweiserꢀtoꢀtướng,ꢀlúcꢀnàyꢀtaꢀmớiꢀrõꢀnhữngꢀâmꢀthanhꢀlũꢀếchꢀtạoꢀra 
nãyꢀgiờꢀlàꢀ‘Bud’,ꢀ‘Feis’,ꢀ‘Er’.ꢀTrongꢀtrườngꢀhợpꢀnày,ꢀthươngꢀhiệu 
đượcꢀtíchꢀhợpꢀhoànꢀhảo. 

Sauꢀđâyꢀlàꢀmộtꢀvíꢀdụꢀkhác.ꢀTrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthươngꢀhiệuꢀkhử 
mùiꢀchoꢀnamꢀgiớiꢀClixꢀ(doꢀAxeꢀsảnꢀxuất),ꢀcóꢀmộtꢀngườiꢀđànꢀôngꢀhấp 
dẫnꢀnhậnꢀđượcꢀnhữngꢀánhꢀnhìnꢀngưỡngꢀmộ,ꢀsayꢀđ:mꢀtừꢀnhiềuꢀphụ 
nữꢀkhácꢀnhau,ꢀkhiꢀanhꢀnàyꢀtrảiꢀquaꢀmộtꢀngàyꢀbìnhꢀthườngꢀcủaꢀmình. 
Mỗiꢀkhiꢀnhậnꢀđượcꢀcáiꢀnhìnꢀđó,ꢀanhꢀnàyꢀsẽꢀbấmꢀsốꢀđếmꢀbằngꢀmột 
côngꢀcụꢀcầmꢀtay.ꢀLúcꢀcuốiꢀngày,ꢀkhiꢀbướcꢀvàoꢀthangꢀmáy,ꢀanhꢀtaꢀkhoe 
tổngꢀsốꢀanhꢀđếmꢀđượcꢀhômꢀđóꢀchoꢀmộtꢀngườiꢀđànꢀôngꢀkhác,ꢀnhưng 
lạiꢀbịꢀchưngꢀhửngꢀkhiꢀanhꢀnàyꢀkhoeꢀtổngꢀsốꢀcủaꢀmình,ꢀvốnꢀnhiềuꢀhơn 
rấtꢀrấtꢀnhiều.ꢀVàꢀtấtꢀnhiênꢀthươngꢀhiệuꢀkhửꢀmùiꢀngườiꢀđànꢀôngꢀthứ 

haiꢀdùngꢀchínhꢀlàꢀClixꢀ[17]ꢀ . 

Mộtꢀcáchꢀtốtꢀđểꢀđánhꢀgiáꢀmứcꢀđộꢀtíchꢀhợpꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀtrong 
bấtꢀkỳꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàoꢀlàꢀthửꢀchơiꢀmộtꢀtròꢀchơiꢀtưởngꢀtượng.ꢀThử 
hìnhꢀdungꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđó,ꢀnhưngꢀkhôngꢀphảiꢀvớiꢀthươngꢀhiệuꢀcủa 
mình,ꢀmàꢀlàꢀthươngꢀhiệuꢀđốiꢀthủ.ꢀLiệuꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀcònꢀcóꢀlý? 
Việcꢀthayꢀđổiꢀthươngꢀhiệuꢀnhưꢀthếꢀcóꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀmẩuꢀquảngꢀcáo? 

Nếuꢀthươngꢀhiệuꢀđốiꢀthủꢀcóꢀthểꢀhợpꢀvớiꢀcáchꢀthểꢀhiệnꢀsángꢀtạoꢀđó 
nhưꢀchínhꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀbạnꢀthìꢀbạnꢀđangꢀgặpꢀrủiꢀro.ꢀRấtꢀcóꢀthể 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀrấtꢀyếuꢀvềꢀmặtꢀnhậnꢀdạngꢀthươngꢀhiệuꢀ(trừꢀkhi 
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thươngꢀhiệuꢀcủaꢀbạnꢀdẫnꢀđầuꢀthịꢀtrườngꢀhoặcꢀbạnꢀcóꢀnhữngꢀhoạt 
độngꢀkhácꢀđểꢀtăngꢀtínhꢀnhậnꢀdạngꢀthươngꢀhiệuꢀchoꢀmẩuꢀquảngꢀcáo). 
Nhữngꢀngườiꢀthựcꢀhiệnꢀchiếnꢀdịchꢀ‘Beetle’ꢀnổiꢀtiếngꢀchoꢀVolkswagen 
đãꢀthànhꢀcôngꢀđếnꢀmứcꢀnếuꢀbạnꢀlấyꢀthươngꢀhiệuꢀraꢀkhỏiꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀthìꢀnóꢀkhôngꢀcònꢀhàiꢀnữa. 

Thửꢀxemꢀxétꢀmộtꢀvíꢀdụꢀkhácꢀ–ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀLandꢀRover, 
trongꢀđóꢀmộtꢀemꢀbéꢀgõꢀcửaꢀxeꢀLandꢀRover,ꢀvàꢀkhiꢀngườiꢀphụꢀnữꢀhạ 
cửaꢀkínhꢀthìꢀemꢀbéꢀnàyꢀhỏiꢀ‘CóꢀAasonꢀtrongꢀđóꢀkhôngꢀạ?ꢀCậuꢀấyꢀcóꢀthể 
raꢀđâyꢀchơiꢀcùngꢀcháuꢀkhôngꢀạ?’ꢀNgườiꢀphụꢀnữꢀtrảꢀlờiꢀ‘Đợiꢀchút.ꢀĐểꢀcô 
xem’.ꢀĐâyꢀcũngꢀlàꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀrấtꢀhayꢀnhưngꢀlạiꢀcóꢀkhảꢀnăng 
‘ trượtꢀvỏꢀchuối’ꢀtrongꢀkýꢀứcꢀvàꢀlẫnꢀvớiꢀnhữngꢀđốiꢀthủꢀkhácꢀnhư 
LandcruiserꢀhayꢀAeep.ꢀTrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀkhôngꢀcóꢀyếuꢀtốꢀtích 

hợpꢀnhậnꢀdạngꢀthươngꢀhiệu. 

Cóꢀnhiềuꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtíchꢀhợpꢀrấtꢀtốtꢀngànhꢀhàngꢀsảnꢀphẩm 
vàoꢀcáchꢀthểꢀhiệnꢀsángꢀtạo,ꢀnhưngꢀlạiꢀkhôngꢀtíchꢀhợpꢀthươngꢀhiệu.ꢀVí 
dụ,ꢀhãyꢀxemꢀxétꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀnh:cꢀđếnꢀởꢀphầnꢀtrênꢀvớiꢀmột 
chúꢀchimꢀtrừꢀkhửꢀthànhꢀcôngꢀchúꢀm?oꢀbằngꢀcáchꢀmổꢀđiệnꢀthoại,ꢀgọi 
nhânꢀviênꢀchuyểnꢀhàngꢀđếnꢀlấyꢀchúꢀm?oꢀnhưꢀlấyꢀmónꢀhàngꢀcần 
chuyển.ꢀĐóꢀlàꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀrấtꢀhayꢀđượcꢀphátꢀsóngꢀtrênꢀtoàn 
cầuꢀmàꢀnhiềuꢀngườiꢀvẫnꢀcònꢀnhớ.ꢀCôngꢀtyꢀchuyểnꢀhàngꢀđóꢀlàꢀgì? 

Nếuꢀbạnꢀkhôngꢀthểꢀtrảꢀlờiꢀcâuꢀhỏiꢀnàyꢀthìꢀbạnꢀlàꢀmộtꢀtrongꢀsốꢀrất 
nhiềuꢀngườiꢀkhôngꢀthểꢀnhớꢀtênꢀthươngꢀhiệuꢀngayꢀcảꢀkhiꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀđangꢀtrênꢀsóng.ꢀTrênꢀthựcꢀtế,ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀlàꢀchoꢀDHL.ꢀLưu 
ýꢀrằngꢀbạnꢀcóꢀthểꢀdễꢀdàngꢀtưởngꢀtượngꢀthayꢀGedExꢀvàoꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀđóꢀmàꢀkhôngꢀảnhꢀhưởngꢀgìꢀđếnꢀnó.ꢀThươngꢀhiệuꢀkhôngꢀđượcꢀtích 
hợpꢀvàoꢀcáchꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀsángꢀtạo.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀngànhꢀhàngꢀsản 
phẩmꢀthìꢀcó.ꢀBạnꢀkhôngꢀthểꢀdễꢀdàngꢀthayꢀngànhꢀhàngꢀsảnꢀphẩmꢀđược 
quảngꢀcáoꢀbằngꢀmộtꢀngànhꢀhàngꢀkhác.ꢀCôngꢀtyꢀchuyểnꢀhàngꢀlàꢀmột 
yếuꢀtốꢀcơꢀbảnꢀcủaꢀcâuꢀchuyệnꢀvàꢀthànhꢀtốꢀthiếtꢀyếuꢀtạoꢀtiếngꢀcười. 

Sựꢀyếuꢀkémꢀtrongꢀnhậnꢀdạngꢀthươngꢀhiệuꢀthườngꢀdễꢀxảyꢀraꢀvới 
nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmàꢀsựꢀhàiꢀhướcꢀlàꢀngoạiꢀbiênꢀsoꢀvớiꢀthôngꢀđiệp 
quảngꢀcáo,ꢀthayꢀvìꢀđượcꢀlồngꢀghépꢀvàoꢀthôngꢀđiệpꢀđó.ꢀNóꢀxảyꢀraꢀbởiꢀvì 
ngườiꢀxemꢀquáꢀchúꢀýꢀvàoꢀviệcꢀtưꢀduyꢀyếuꢀtốꢀhàiꢀhước,ꢀvốnꢀlàꢀnhững 
yếuꢀtốꢀthuộcꢀvềꢀcáchꢀthểꢀhiệnꢀsángꢀtạoꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ–ꢀnhững 
yếuꢀtốꢀítꢀliênꢀquanꢀđếnꢀthôngꢀđiệpꢀthươngꢀhiệuꢀ–ꢀvàꢀchínhꢀnhữngꢀyếu 
tốꢀnàyꢀtranhꢀgiànhꢀsựꢀchúꢀýꢀvớiꢀthươngꢀhiệu. 
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Lýꢀtưởngꢀnhấtꢀlàꢀchínhꢀtênꢀthươngꢀhiệuꢀphảiꢀđượcꢀg:nꢀchặtꢀvới 
cáchꢀthểꢀhiệnꢀsángꢀtạo,ꢀnhưꢀtrườngꢀhợpꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀBudweiserꢀvà 
Clix.ꢀĐâyꢀhiếmꢀkhiꢀnàoꢀlàꢀmộtꢀchuyệnꢀdễꢀdàng.ꢀThựcꢀchất,ꢀcóꢀngười 
cònꢀkh;ngꢀđịnhꢀđóꢀlàꢀmộtꢀýꢀtưởngꢀthiênꢀtài,ꢀnếuꢀnhưꢀtaꢀlàmꢀđượcꢀđiều 
đó.ꢀĐểꢀminhꢀhọa,ꢀhãyꢀthửꢀxemꢀxétꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀchúꢀchim,ꢀcho 
côngꢀtyꢀchuyểnꢀhàng,ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀsẽꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀcaoꢀhơnꢀnếuꢀcó 
sựꢀliênꢀhệꢀnàoꢀđóꢀvớiꢀtênꢀcôngꢀtyꢀDHL.ꢀMẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀsẽꢀrấtꢀtuyệt 
vờiꢀchoꢀcôngꢀtyꢀvớiꢀtênꢀgọi,ꢀch;ngꢀhạnꢀnhư,ꢀKrugerꢀAllstates 
Transportꢀvìꢀnhưꢀthếꢀsẽꢀkhóꢀnhầmꢀlẫnꢀvớiꢀđốiꢀthủꢀ(GedEx)ꢀhơnꢀnhiều. 
TênꢀthươngꢀhiệuꢀcôngꢀtyꢀchuyểnꢀhàngꢀK.A.Tꢀ(đồngꢀâmꢀvớiꢀcatꢀ–ꢀchú 
m?o)ꢀcóꢀthểꢀdễꢀdàngꢀđượcꢀtíchꢀhợpꢀvàoꢀcáchꢀthểꢀhiệnꢀsángꢀtạo,ꢀnhư 
kiểuꢀquảngꢀcáoꢀBudweiserꢀvàꢀClix.ꢀTươngꢀtựꢀnhưꢀnhữngꢀtiếngꢀếchꢀkêu 
đượcꢀhợpꢀxướng,ꢀchúꢀm?oꢀcóꢀthểꢀtrởꢀthànhꢀmộtꢀyếuꢀtốꢀtíchꢀhợpꢀtrong 
mẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀvớiꢀvaiꢀtròꢀgợiꢀnhớꢀđếnꢀthươngꢀhiệu.ꢀTuyꢀkhóꢀthực 
hiện,ꢀnhưngꢀnếuꢀlàmꢀđượcꢀđiềuꢀnàyꢀthìꢀhiệuꢀquảꢀsẽꢀtăngꢀhơnꢀrấtꢀnhiều 
soꢀvớiꢀviệcꢀchỉꢀghépꢀtênꢀthươngꢀhiệuꢀvàoꢀcuốiꢀmẩuꢀquảngꢀcáo. 

Nhưꢀvậy,ꢀmộtꢀtrongꢀnhữngꢀnguyênꢀt:cꢀlà:ꢀbấtꢀcứꢀkhiꢀnàoꢀcóꢀthể, 
luônꢀtíchꢀhợpꢀcáchꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀsángꢀtạoꢀvớiꢀthươngꢀhiệuꢀ–ꢀkhông 
chỉꢀvớiꢀsảnꢀphẩm.ꢀNhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnhưꢀDHLꢀch;ngꢀhạn,ꢀnơiꢀchỉ 
cóꢀsảnꢀphẩmꢀđượcꢀlồngꢀghépꢀvàoꢀcáchꢀthểꢀhiện,ꢀvốnꢀrấtꢀthườngꢀgặpꢀvà 
nóꢀphảiꢀtrôngꢀchờꢀvàoꢀnhữngꢀnhânꢀtốꢀkhácꢀđểꢀghiꢀdấuꢀsựꢀliênꢀtưởng 
thươngꢀhiệuꢀchínhꢀxác.ꢀTrừꢀphiꢀthươngꢀhiệuꢀđượcꢀlồngꢀvàoꢀcáchꢀthể 
hiện,ꢀngayꢀcảꢀnhữngꢀcáchꢀthểꢀhiệnꢀhàiꢀhướcꢀnhấtꢀcũngꢀphảiꢀcẩnꢀthận, 
đểꢀđảmꢀbảoꢀchuyểnꢀtạiꢀđượcꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀghiꢀdấuꢀthươngꢀhiệu 
trongꢀtríꢀnhớꢀngườiꢀxem,ꢀtránhꢀviệcꢀlàmꢀquảngꢀcáoꢀchungꢀchungꢀcho 
toànꢀngànhꢀhàngꢀsảnꢀphẩm. 

Sựꢀqêtꢀohích 

Cơꢀchếꢀthứꢀ3ꢀlàꢀsựꢀyêuꢀthíchꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀthươngꢀhiệu.ꢀCũng 
nhưꢀbaoꢀbìꢀsảnꢀphẩmꢀlàꢀmộtꢀphầnꢀdiệnꢀmạoꢀthươngꢀhiệu,ꢀgópꢀphần 
vàoꢀsựꢀyêuꢀthíchꢀthươngꢀhiệu,ꢀthìꢀquảngꢀcáoꢀcũngꢀphảnꢀánhꢀtínhꢀcách 
truyềnꢀđạtꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀđó.ꢀThíchꢀcáchꢀtruyềnꢀđạtꢀcủaꢀthương 
hiệuꢀcóꢀthểꢀlàmꢀtăngꢀsựꢀưaꢀthíchꢀthươngꢀhiệu.ꢀQuảngꢀcáoꢀcũngꢀlàꢀmột 
khíaꢀcạnhꢀtínhꢀcáchꢀcủaꢀthươngꢀhiệu.ꢀTươngꢀtựꢀnhưꢀviệcꢀnhữngꢀdiễn 
giảꢀvuiꢀtínhꢀthườngꢀđượcꢀkhánꢀthínhꢀgiảꢀyêuꢀmến,ꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
hàiꢀhướcꢀcũngꢀđượcꢀyêuꢀthíchꢀnhưꢀthế,ꢀvàꢀhiệuꢀứngꢀnàyꢀcóꢀthểꢀlan 
sangꢀcảꢀthươngꢀhiệu. 

Nhưꢀchúngꢀtaꢀđãꢀthấyꢀtrongꢀnhữngꢀphầnꢀtrước,ꢀsựꢀưaꢀthích 
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thươngꢀhiệuꢀcóꢀthểꢀlàꢀ‘chiếcꢀlôngꢀvũ’ꢀhướngꢀcánꢀcânꢀcânꢀnh:cꢀvềꢀphía 
thươngꢀhiệuꢀđó.ꢀTrongꢀnhữngꢀngànhꢀhàngꢀđòiꢀhỏiꢀítꢀsuyꢀnghĩ,ꢀvới 
nhữngꢀthươngꢀhiệuꢀhầuꢀnhưꢀgiốngꢀnhauꢀ–ꢀnhữngꢀngànhꢀhàngꢀthường 
ch;ngꢀcóꢀthôngꢀtinꢀgìꢀmớiꢀđểꢀtruyềnꢀđạtꢀvềꢀthươngꢀhiệuꢀ–ꢀthìꢀlýꢀthuyết 
‘ cânꢀđòn’ꢀsẽꢀphátꢀhuyꢀtácꢀdụng.ꢀNếuꢀtấtꢀcảꢀthươngꢀhiệuꢀtươngꢀđồngꢀthì 
chỉꢀcầnꢀmộtꢀchiếcꢀlôngꢀvũꢀcũngꢀcóꢀthểꢀđẩyꢀcánꢀcânꢀnghiêngꢀvềꢀmộtꢀbên 
thươngꢀhiệu.ꢀSựꢀưaꢀthíchꢀthươngꢀhiệuꢀcóꢀthểꢀlàꢀchiếcꢀlôngꢀvũꢀđó.ꢀYếu 
tốꢀnàyꢀsẽꢀítꢀquanꢀtrọngꢀhơnꢀtrongꢀnhữngꢀngànhꢀhàngꢀđòiꢀhỏiꢀnhiều 
suyꢀnghĩ. 

Doꢀvậy,ꢀsựꢀhàiꢀhướcꢀthườngꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀcaoꢀhơnꢀtrongꢀnhững 
ngànhꢀhàngꢀđòiꢀhỏiꢀítꢀsuyꢀnghĩ,ꢀvìꢀnóꢀcóꢀthểꢀlàꢀ‘chiếcꢀlôngꢀvũ’ꢀhiệuꢀquả. 
Nhưngꢀcũngꢀcóꢀmộtꢀlýꢀdoꢀkhácꢀkhiếnꢀsựꢀhàiꢀhướcꢀthườngꢀkhôngꢀhiệu 
quảꢀl:mꢀtrongꢀnhữngꢀngànhꢀhàngꢀđòiꢀhỏiꢀnhiềuꢀsuyꢀnghĩ.ꢀTrong 
trườngꢀhợpꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀdànhꢀnhiềuꢀsuyꢀnghĩꢀcânꢀnh:cꢀthìꢀsựꢀhài 
hướcꢀcóꢀthểꢀhơiꢀthừaꢀtrongꢀviệcꢀthuꢀhútꢀsựꢀchúꢀýꢀcủaꢀhọ.ꢀNếuꢀnhà 
quảngꢀcáoꢀcóꢀđiềuꢀquanꢀtrọngꢀcầnꢀnóiꢀvớiꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀvềꢀmộtꢀsản 
phẩmꢀmàꢀhọꢀquanꢀtâm,ꢀch:cꢀch:nꢀhọꢀsẽꢀdỏngꢀtaiꢀnghe.ꢀChưaꢀch:cꢀbạn 
sẽꢀchiếmꢀđượcꢀnhiềuꢀsựꢀtậpꢀtrungꢀhơnꢀnếuꢀbạnꢀsửꢀdụngꢀsựꢀhàiꢀhước. 
Thựcꢀchất,ꢀnóꢀcóꢀthểꢀlàmꢀhọꢀxaoꢀnhãngꢀbỏꢀquaꢀyếuꢀtốꢀthôngꢀđiệp 
chính.ꢀVìꢀ9ꢀlýꢀdoꢀnày,ꢀsựꢀhàiꢀhướcꢀthườngꢀkhôngꢀphùꢀhợpꢀl:mꢀcho 
nhữngꢀngànhꢀhàngꢀđòiꢀhỏiꢀnhiềuꢀsuyꢀnghĩ,ꢀsoꢀvớiꢀnhữngꢀngànhꢀhàng 
đòiꢀhỏiꢀítꢀsuyꢀnghĩ. 

Sựꢀnhàmꢀchánꢀ(“ear-out) 

Lýꢀlẽꢀthôngꢀthườngꢀchoꢀrằngꢀquảngꢀcáoꢀhàiꢀhướcꢀsẽꢀchóngꢀtrởꢀnên 
nhàmꢀchán,ꢀđặcꢀbiệtꢀlàꢀsoꢀvớiꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkhác.ꢀNhưngꢀsự 
thựcꢀcóꢀphảiꢀthế?ꢀThựcꢀtếꢀkhôngꢀrạchꢀròiꢀđếnꢀmứcꢀnhưꢀvậy.ꢀCóꢀnhững 
nghiênꢀcứuꢀkếtꢀluậnꢀrằngꢀquảngꢀcáoꢀhàiꢀhướcꢀmauꢀnhàmꢀchánꢀhơn,ꢀvà 
cũngꢀcóꢀnhữngꢀnghiênꢀcứuꢀkhácꢀlạiꢀkếtꢀluậnꢀkhôngꢀcóꢀsựꢀkhácꢀbiệt 
giữaꢀquảngꢀcáoꢀhàiꢀhướcꢀvàꢀquảngꢀcáoꢀthôngꢀthường. 

Quaꢀquanꢀsátꢀcủaꢀriêngꢀmình,ꢀtôiꢀđãꢀthấyꢀnhữngꢀtrườngꢀhợp 

quảngꢀcáoꢀhàiꢀhướcꢀphátꢀhuyꢀtốtꢀhiệuꢀquảꢀtrongꢀhơnꢀ1ꢀnămꢀmàꢀkhông 
cóꢀdấuꢀhiệuꢀtrởꢀnênꢀnhàmꢀchán.ꢀTrongꢀmộtꢀtrườngꢀhợpꢀđặcꢀbiệt, 
quảngꢀcáoꢀđượcꢀlênꢀsóngꢀtrongꢀsuốtꢀ9ꢀnămꢀtrời,ꢀtrướcꢀkhiꢀtrởꢀnên 
nhàmꢀchán.ꢀNhàꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀcôngꢀtyꢀquảngꢀcáoꢀlẽꢀraꢀđãꢀchoꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀxuốngꢀsóngꢀtrướcꢀđóꢀ18ꢀtháng,ꢀnhưngꢀlạiꢀkhôngꢀlàmꢀthế,ꢀvì 
cóꢀnhữngꢀbằngꢀchứngꢀquáꢀrõꢀràngꢀtừꢀdữꢀliệuꢀtheoꢀdõi. 
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Vìꢀsaoꢀlạiꢀcóꢀnhữngꢀkếtꢀquảꢀmâuꢀthuẫnꢀnhauꢀđếnꢀthế?ꢀMộtꢀtrong 
nhữngꢀnguyênꢀnhânꢀthuộcꢀvềꢀkhíaꢀcạnhꢀxãꢀhội.ꢀTiếngꢀcườiꢀvàꢀsựꢀhài 
hướcꢀcóꢀtínhꢀlanꢀtruyềnꢀ–ꢀđóꢀlàꢀlýꢀdoꢀngườiꢀtaꢀlồngꢀthêmꢀtiếngꢀcười 
vàoꢀnhữngꢀvởꢀhàiꢀkịch.ꢀPhảnꢀứngꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀkhiꢀcoiꢀmộtꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀhàiꢀhướcꢀsẽꢀdaoꢀđộng,ꢀtùyꢀviệcꢀchúngꢀtaꢀcoiꢀmộtꢀmìnhꢀhayꢀcoiꢀvới 
ngườiꢀkhác.ꢀNhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀxemꢀbởiꢀmộtꢀngườiꢀthường 
ítꢀđượcꢀchoꢀlàꢀhàiꢀhước.ꢀKếtꢀquảꢀnhữngꢀcuộcꢀnghiênꢀcứuꢀkháꢀthống 
nhấtꢀlàꢀngườiꢀtaꢀcườiꢀnhiềuꢀhơnꢀnếuꢀnhưꢀhọꢀởꢀcùngꢀngườiꢀkhác, 
nhómꢀcàngꢀđôngꢀngườiꢀthìꢀhọꢀcàngꢀcườiꢀnhiều. 

Theoꢀmộtꢀgiảꢀthiếtꢀtừꢀ9ꢀnhàꢀnghiênꢀcứuꢀhàngꢀđầuꢀthìꢀđâyꢀchínhꢀlà 
nguyênꢀnhânꢀchúngꢀtaꢀcóꢀnhữngꢀkếtꢀquảꢀmâuꢀthuẫnꢀnhauꢀvềꢀtốcꢀđộ 
trởꢀnênꢀnhàmꢀchánꢀcủaꢀsựꢀhàiꢀhước.ꢀTheoꢀlờiꢀhọꢀthì: 

…ꢀcóꢀvàiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀdườngꢀnhưꢀngàyꢀcàngꢀhiệuꢀquảꢀhơn, 
b7iꢀvìꢀsựꢀkỳꢀvọngꢀvềꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀkhơiꢀlênꢀsẵnꢀtrongꢀkhánꢀgiả 
mộtꢀphảnꢀứngꢀtrướcꢀsựꢀhàiꢀhước.ꢀNếuꢀngườiꢀxemꢀhayꢀngườiꢀđọc 
thựcꢀsựꢀcườiꢀvìꢀngườiꢀkhácꢀ(đã)ꢀcười…ꢀthìꢀsựꢀhàiꢀhướcꢀsẽꢀchậmꢀtr7 
nênꢀnhàmꢀchán…ꢀcóꢀvàiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀTVꢀdườngꢀnhưꢀngàyꢀcàng 
‘ hàiꢀhước’ꢀhơnꢀtheoꢀthờiꢀgian,ꢀvìꢀnhữngꢀcâuꢀnóiꢀmấuꢀchốtꢀtrongꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀđóꢀđãꢀtr7ꢀthànhꢀmộtꢀph6nꢀcủaꢀngônꢀngữꢀhiệnꢀđạiꢀvàꢀđược 
lặpꢀđiꢀlặpꢀlải,ꢀb7iꢀcảꢀnhữngꢀdi4nꢀviênꢀhàiꢀchuyênꢀnghiệpꢀl5nꢀcông 
chúngꢀnóiꢀchung. 

Điềuꢀnàyꢀmởꢀraꢀmộtꢀsựꢀthựcꢀlàꢀsựꢀhàiꢀhướcꢀkhôngꢀchỉꢀgiúpꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀđượcꢀđónꢀnhậnꢀvàꢀđượcꢀchúꢀýꢀmàꢀcònꢀcóꢀthểꢀgiúpꢀnóꢀtrở 
thànhꢀtâmꢀđiểmꢀcủaꢀsựꢀchúꢀýꢀvàꢀbànꢀtánꢀcủaꢀmộtꢀnhómꢀđốiꢀtượngꢀxã 
hội.ꢀChươngꢀtrìnhꢀtròꢀchơiꢀtruyềnꢀhìnhꢀ‘Aiꢀlàꢀtriệuꢀphú?’ꢀthànhꢀcông 
đượcꢀphầnꢀlớnꢀlàꢀnhờꢀvàoꢀnguyênꢀnhânꢀnày.ꢀKhôngꢀnhưꢀhầuꢀhết 
nhữngꢀchươngꢀtrìnhꢀkhác,ꢀhọꢀkíchꢀthíchꢀsựꢀthamꢀgiaꢀvàꢀthảoꢀluậnꢀcủa 
khánꢀgiảꢀtrongꢀtrườngꢀquayꢀ(‘Tôiꢀtrảꢀlờiꢀđúngꢀcâuꢀđó’,ꢀ‘Ồ,ꢀlàmꢀsaoꢀanh 
biết?,ꢀ‘Tôiꢀbiếtꢀđápꢀánꢀcâuꢀhỏiꢀnày’,…) 

Đâyꢀkhôngꢀchỉꢀlàꢀviệcꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthuꢀhútꢀnhiềuꢀchúꢀýꢀhơn. 
Mẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀcóꢀthêmꢀmộtꢀýꢀnghĩaꢀkhác,ꢀsựꢀyêuꢀthíchꢀthưởng 
thứcꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀvượtꢀraꢀkhỏiꢀkhuônꢀkhổꢀchiếcꢀTVꢀđểꢀtrởꢀthành 
tâmꢀđiểmꢀtròꢀchuyệnꢀgiữaꢀngườiꢀnàyꢀvàꢀngườiꢀkhác.ꢀ(Ồꢀxemꢀkìa…ꢀlại 
làꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtuyệtꢀvờiꢀđó…ꢀCoiꢀmàꢀcườiꢀchịuꢀkhôngꢀnổi.ꢀTôiꢀthích 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀghê!) 

Tómꢀtắt 
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Sựꢀhàiꢀhướcꢀvẫnꢀlàꢀmộtꢀtrongꢀnhữngꢀyếuꢀtốꢀkhóꢀhiểuꢀnhấtꢀtrong 
quảngꢀcáo,ꢀvàꢀthựcꢀchấtꢀcũngꢀlàꢀmộtꢀtrongꢀnhữngꢀyếuꢀtốꢀkhóꢀhiểuꢀnhất 
củaꢀcuộcꢀsống.Chúngꢀtaꢀcònꢀrấtꢀnhiềuꢀthứꢀphảiꢀhọcꢀhỏiꢀđểꢀtốiꢀđaꢀhóa 
khảꢀnăngꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀhàiꢀhước,ꢀnhưngꢀchúngꢀtaꢀđangꢀtiến 
dầnꢀđếnꢀmụcꢀtiêuꢀđó.ꢀNhữngꢀnghiênꢀcứuꢀhiệnꢀcóꢀrấtꢀítꢀỏi,ꢀvàꢀkhôngꢀvẽ 
nênꢀđượcꢀbứcꢀtranhꢀrõꢀràng.ꢀChỉꢀmộtꢀvàiꢀýꢀniệmꢀlờꢀmờꢀvềꢀvấnꢀđềꢀnày 
cũngꢀcóꢀthểꢀcựcꢀkỳꢀquýꢀgiáꢀ–ꢀnhưꢀthểꢀnhìnꢀlénꢀquaꢀlớpꢀcửaꢀsổꢀchớp. 
Quangꢀcảnhꢀcóꢀthểꢀkhôngꢀrõꢀràng,ꢀnhưngꢀtheoꢀlờiꢀmộtꢀaiꢀđóꢀthìꢀ‘Nếu 
khôngꢀcóꢀlớpꢀcửaꢀchớpꢀđóꢀthìꢀcóꢀlẽꢀchúngꢀtaꢀphảiꢀnhìnꢀvấnꢀđềꢀquaꢀlớp 
mànꢀđóngꢀchặt!’ 

[16]ꢀ. 
ꢀDꢀcâuꢀnóiꢀnàyꢀcóꢀsửꢀdụngꢀphépꢀchơiꢀchữꢀgiữaꢀhaiꢀtừꢀcóꢀcách 

đọcꢀgầnꢀgiốngꢀnhauꢀlàꢀHcomedy”ꢀ(hàiꢀkịch)ꢀvàꢀsomodyꢀ(thúꢀdâm).ꢀ 
[17]ꢀ. 

ꢀTênꢀthươngꢀhiệuꢀClixꢀvốnꢀđồngꢀâmꢀvớiꢀchữꢀClicks,ꢀnghĩaꢀlà hànhꢀđộngꢀ(vàꢀcảꢀâmꢀthanh)ꢀbấmꢀsốꢀđếmꢀmàꢀchúngꢀtaꢀthấy/nghe 

trongꢀsuốtꢀmẩuꢀquảngꢀcáo. 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 

267 

  

 
 

  

1 8ꢀꢀ 
NGHIÊNꢀCỨUꢀCÁCHꢀSỬꢀDỤNGꢀ 
HIỆUꢀQUẢꢀQUẢNGꢀCÁOꢀTHỜI 

LƯỢNGꢀNGẮN 

Nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ15ꢀgiâyꢀđầuꢀtiênꢀđượcꢀgiớiꢀthiệuꢀtừꢀthập 
niênꢀ80.ꢀĐâyꢀlàꢀmộtꢀcơꢀhộiꢀchoꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀvớiꢀkinhꢀphíꢀeoꢀh>p, 
khôngꢀđủꢀđểꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀTV.ꢀKếtꢀquảꢀlàꢀkinhꢀphíꢀquảngꢀcáoꢀđược 
chuyểnꢀhướngꢀtừꢀinꢀấnꢀsangꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ15ꢀgiây.ꢀĐồngꢀthời, 
nhữngꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀthườngꢀxuyênꢀtrênꢀTVꢀcũngꢀb:tꢀđầuꢀthửꢀnghiệm 
việcꢀchuyểnꢀdầnꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ@0ꢀgiâyꢀsangꢀ15ꢀgiây,ꢀvớiꢀhyꢀvọng 
sẽꢀtiếtꢀkiệmꢀchiꢀphí. 

Khiꢀxuꢀhướngꢀnàyꢀmớiꢀvừaꢀb:tꢀđầu,ꢀtôiꢀliênꢀtụcꢀkhảoꢀsátꢀcácꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀthuộcꢀcùngꢀmộtꢀmặtꢀhàngꢀvàꢀtìmꢀhiểuꢀxemꢀnhữngꢀnhà 
quảngꢀcáoꢀnàoꢀđãꢀphátꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀTVꢀtrongꢀtuầnꢀqua.ꢀTôiꢀđểꢀý 
thấyꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀnọꢀchỉꢀchạyꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀduyꢀnhấtꢀvớiꢀmật 
độꢀphátꢀsóngꢀdàyꢀđặcꢀ(lênꢀđếnꢀ450ꢀTRPs)ꢀsuốtꢀtuần.ꢀVớiꢀtầnꢀsuấtꢀxuất 
hiệnꢀdàyꢀđặcꢀnhưꢀthế,ꢀh;nꢀbạnꢀđangꢀnghĩꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀsẽꢀmangꢀlại 
mộtꢀkếtꢀquảꢀkhảꢀquan.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀtôiꢀđãꢀrấtꢀngạcꢀnhiênꢀkhiꢀtraꢀcứuꢀkết 
quảꢀvềꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀthịꢀphầnꢀcủaꢀnhàꢀquảngꢀcáo.ꢀHình 
1 8.1ꢀchoꢀthấyꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀthịꢀphầnꢀcủaꢀsản 
phẩmꢀkhôngꢀhềꢀtăng,ꢀmàꢀcònꢀgiảmꢀđi,ꢀbấtꢀchấpꢀđượcꢀđầuꢀtưꢀquảng 
cáoꢀtíchꢀcựcꢀtrênꢀTV.ꢀĐiềuꢀnàyꢀthậtꢀđiênꢀrồ! 

Tòꢀmò,ꢀtôiꢀbậtꢀđoạnꢀquảngꢀcáoꢀđểꢀxemꢀvàꢀtìmꢀhiểu.ꢀTôiꢀmuốnꢀxem 

thửꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀliệuꢀcóꢀtệꢀđếnꢀthếꢀkhông.ꢀVàꢀchỉꢀ15ꢀgiâyꢀsauꢀtôi 
đãꢀrõ!ꢀMộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ15ꢀgiâyꢀvớiꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀkháꢀphứcꢀtạp, 
trongꢀkhiꢀđốiꢀtượngꢀkhánꢀgiảꢀthìꢀkhôngꢀmấyꢀquanꢀtâmꢀđếnꢀmặtꢀhàng, 
vàꢀđượcꢀphátꢀsóngꢀđộcꢀlập. 

Tôiꢀquanꢀsátꢀvàꢀngàyꢀcàngꢀnhậnꢀthấyꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ15ꢀgiây 
hiếmꢀkhiꢀphátꢀhuyꢀhiệuꢀquảꢀnếuꢀđượcꢀphátꢀsóngꢀđộcꢀlậpꢀvớiꢀđốiꢀtượng 
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khánꢀgiảꢀkhôngꢀmấyꢀquanꢀtâmꢀđếnꢀmặtꢀhàng.ꢀVíꢀdụꢀtrênꢀđâyꢀchínhꢀlà 
trườngꢀhợpꢀđiểnꢀhìnhꢀnhất.ꢀNgayꢀcảꢀvớiꢀtầnꢀsuấtꢀphátꢀsóngꢀdàyꢀđặc, 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀch;ngꢀđểꢀlạiꢀchútꢀấnꢀtượngꢀnào.ꢀNóꢀkhôngꢀđộtꢀphá, 
hoànꢀtoànꢀkhôngꢀgiúpꢀtăngꢀtrưởngꢀthịꢀphầnꢀsảnꢀphẩm,ꢀhayꢀtácꢀđộng 
tíchꢀcựcꢀđếnꢀcảmꢀnhậnꢀcủaꢀngườiꢀxemꢀđốiꢀvớiꢀnhàꢀquảngꢀcáo.ꢀMẩu 
quảngꢀcáoꢀthựcꢀsựꢀlãngꢀphí,ꢀnhưꢀthểꢀnóꢀchưaꢀtừngꢀđượcꢀphátꢀsóng 
vậy! 

Nhữngꢀhiểuꢀbiếtꢀvàoꢀthờiꢀbấyꢀgiờꢀchoꢀrằngꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ15 
giâyꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀtươngꢀđươngꢀ9E@ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ@0ꢀgiây.ꢀ<uấtꢀphát 
từꢀquanꢀniệmꢀsaiꢀlầmꢀnàyꢀmàꢀquảngꢀcáoꢀ15ꢀgiâyꢀthựcꢀsựꢀbùngꢀnổꢀvềꢀsố 
lượngꢀtrongꢀkhoảngꢀcuốiꢀthậpꢀniênꢀ80ꢀ–ꢀđầuꢀthậpꢀniênꢀ90ꢀtrướcꢀkhi 
chữngꢀlại.ꢀDẫuꢀvậy,ꢀkhiꢀtheoꢀdõiꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀtrongꢀthời 
gianꢀdài,ꢀtôiꢀnhậnꢀthấyꢀhầuꢀhếtꢀchúngꢀch;ngꢀmangꢀlạiꢀchútꢀhiệuꢀquả 
nào. 

Ghiꢀchú,ꢀKhiꢀđượcꢀphátꢀsóngꢀtrênꢀTV,ꢀphầnꢀtrămꢀlượngꢀngườiꢀcó 
thểꢀnhậnꢀbiếtꢀtứcꢀthìꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀgiảmꢀđiꢀtrôngꢀthấy,ꢀtươngꢀtự 
làꢀthịꢀphầnꢀcủaꢀsảnꢀphẩm. 

Hìnhꢀ18.1:ꢀMộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ05ꢀgiâyꢀthấtꢀbạiꢀ(Nguồn: 
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MarketMind) 

Nhờꢀđượcꢀkhảoꢀsátꢀhàngꢀloạtꢀcácꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀkhácꢀnhau, 
tôiꢀthườngꢀcóꢀcơꢀhộiꢀsoꢀsánhꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ@0ꢀgiây 
đượcꢀphátꢀởꢀđịaꢀphươngꢀnàyꢀvớiꢀphiênꢀbảnꢀ15ꢀgiâyꢀcủaꢀchínhꢀnó,ꢀđược 
phátꢀcùngꢀlúcꢀởꢀnơiꢀkhác.ꢀKếtꢀquảꢀthườngꢀrấtꢀrõꢀràng.ꢀViệcꢀđơnꢀthuần 
sửꢀdụngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ15ꢀgiâyꢀnhưꢀbảnꢀrútꢀgọnꢀcủaꢀmẩuꢀ@0ꢀgiây 
hiếmꢀkhiꢀcóꢀhiệuꢀquả,ꢀnhấtꢀlàꢀkhiꢀnóꢀđượcꢀphátꢀđộcꢀlập.ꢀNếuꢀcó,ꢀhiệu 
quảꢀđóꢀthườngꢀkhôngꢀgiốngꢀvớiꢀhiệuꢀquảꢀmangꢀlạiꢀtừꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
@0ꢀgiây. 

Vàoꢀthờiꢀđiểmꢀđó,ꢀnhàꢀnghiênꢀcứuꢀngườiꢀMỹꢀLeeꢀFeinblattꢀcũng 
tỏꢀraꢀnghiꢀngờꢀtínhꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ15ꢀgiây,ꢀvớiꢀlập 

luậnꢀrằngꢀ‘Bạnꢀkhôngꢀthểꢀtruyềnꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀđángꢀtinꢀcậyꢀtrong 
mộtꢀkhoảngꢀthờiꢀgianꢀng:n,ꢀtrừꢀphiꢀbạnꢀb:tꢀđầuꢀvớiꢀcácꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀ@0ꢀgiâyꢀvớiꢀđầyꢀđủꢀýꢀnghĩa,ꢀrồiꢀsauꢀđóꢀchoꢀchạyꢀcácꢀphiênꢀbảnꢀ15 
giâyꢀđểꢀgợiꢀnh:cꢀngườiꢀxem’.ꢀLậpꢀluậnꢀnàyꢀb:tꢀđầuꢀđượcꢀủngꢀhộꢀsau 
cácꢀkếtꢀquảꢀnghiênꢀcứuꢀtừꢀcácꢀtrườngꢀhợpꢀkhảoꢀsátꢀkhác. 

Nămꢀ1997,ꢀhaiꢀnhàꢀnghiênꢀcứuꢀVonꢀGontenꢀvàꢀDoniusꢀđưaꢀraꢀkết 
luậnꢀtừꢀbảngꢀdữꢀliệu:ꢀ‘Khiꢀxemꢀxétꢀriêngꢀbiệtꢀhiệuꢀquảꢀtừꢀquảngꢀcáoꢀ15 
giâyꢀvàꢀquảngꢀcáoꢀ@0ꢀgiây,ꢀphầnꢀlớnꢀquảngꢀcáoꢀ15ꢀgiâyꢀđềuꢀtỏꢀraꢀvô 
dụng,ꢀnhưꢀthểꢀchúngꢀchưaꢀbaoꢀgiờꢀđượcꢀphátꢀvậy.ꢀTuyꢀvẫnꢀcóꢀmộtꢀsố 
quảngꢀcáoꢀ15ꢀgiâyꢀcóꢀhiệuꢀquả,ꢀnhưngꢀsốꢀnàyꢀlàꢀngoạiꢀlệꢀhiếmꢀhoiꢀso 
vớiꢀkếtꢀquảꢀchungꢀthuꢀđược.’ 

Lầnꢀđầuꢀtiênꢀkhiꢀ‘nhữngꢀcảnhꢀbáoꢀtừꢀsớm’ꢀcủaꢀtôiꢀđượcꢀđềꢀcậpꢀđến 
trongꢀấnꢀbảnꢀthứꢀnhấtꢀcủaꢀquyểnꢀsáchꢀnày,ꢀđãꢀcóꢀnhiềuꢀphảnꢀứngꢀtừ 
phíaꢀđộcꢀgiả.ꢀTôiꢀđãꢀthậnꢀtrọngꢀkhôngꢀvộiꢀkếtꢀluậnꢀrằngꢀcácꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀ15ꢀgiâyꢀkhôngꢀhềꢀhiệuꢀquảꢀkhiꢀđượcꢀphátꢀđộcꢀlập.ꢀDùꢀvậy, 
tôiꢀcũngꢀnhấnꢀmạnhꢀrằng,ꢀvớiꢀkinhꢀnghiệmꢀcáꢀnhânꢀcủaꢀtôi,ꢀthìꢀchúng 
hầuꢀnhưꢀchưaꢀbaoꢀgiờꢀtỏꢀraꢀhiệuꢀquả.ꢀTôiꢀđãꢀkhảoꢀsátꢀtrênꢀnhiềuꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀ15ꢀgiâyꢀvàꢀhyꢀhữuꢀl:mꢀmớiꢀcóꢀmộtꢀtrườngꢀhợpꢀmangꢀlại 
hiệuꢀquả.ꢀQuảngꢀcáoꢀ15ꢀgiâyꢀvẫnꢀcóꢀích,ꢀnhưngꢀchỉꢀlàꢀthiểuꢀsốꢀngoạiꢀlệ. 
Tuyꢀvậy,ꢀkhiꢀnghiênꢀcứuꢀsâuꢀhơn,ꢀnhữngꢀngoạiꢀlệꢀđóꢀhéꢀlộꢀnhữngꢀphát 
hiệnꢀthúꢀvị. 

Hìnhꢀ18.9ꢀvàꢀ18.@ꢀlàꢀvíꢀdụꢀcủaꢀmộtꢀngoạiꢀlệ.ꢀMẩuꢀquảngꢀcáoꢀnày 
cũngꢀđượcꢀhậuꢀthuẫnꢀbởiꢀmộtꢀtầnꢀsuấtꢀphátꢀsóngꢀcao,ꢀnhưngꢀthựcꢀsự 
đãꢀphátꢀhuyꢀhiệuꢀquảꢀrấtꢀtốt.ꢀVìꢀsaoꢀnóꢀthànhꢀcôngꢀvượtꢀtrộiꢀsoꢀvới 
hàngꢀloạtꢀnhữngꢀthấtꢀbạiꢀkhác?ꢀSựꢀkhácꢀbiệtꢀnằmꢀởꢀchỗꢀnộiꢀdungꢀcủa 
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nóꢀrấtꢀđơnꢀgiảnꢀvàꢀrõꢀràng,ꢀcảꢀvềꢀmặtꢀhìnhꢀảnhꢀlẫnꢀngônꢀtừ.ꢀNóꢀkhông 
ômꢀđồm.ꢀĐóꢀlàꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀđượcꢀtruyềnꢀtảiꢀmạnhꢀmẽꢀtrongꢀcảꢀmôi 
trườngꢀtừꢀngữꢀlẫnꢀhìnhꢀảnhꢀ-ꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀcựcꢀkỳꢀđơnꢀgiản. 

Sauꢀkhiꢀquanꢀsátꢀnhữngꢀngoạiꢀlệꢀnhưꢀtrên,ꢀtaꢀhiểuꢀrõꢀhơnꢀcách 
hoạtꢀđộngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀng:nꢀvàꢀcáchꢀphátꢀhuyꢀhiệuꢀquả 
củaꢀnó,ꢀchỉꢀcầnꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀhiểuꢀkhiꢀnàoꢀnênꢀvàꢀkhôngꢀnênꢀsửꢀdụng 
nó.ꢀNếuꢀbạnꢀmuốnꢀsửꢀdụngꢀthànhꢀcôngꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ15ꢀgiây, 
hayꢀthậmꢀchíꢀ10ꢀgiây,ꢀthìꢀchúngꢀcầnꢀđượcꢀthiếtꢀkếꢀvàꢀsửꢀdụngꢀtheo 
cáchꢀriêng. 

Điꢀvàoꢀvàꢀđọngꢀlạiꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxem. 

Mộtꢀnguyênꢀt:cꢀchungꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀhọcꢀhỏiꢀởꢀconꢀngườiꢀlàꢀtiếp 
thuꢀcáiꢀmớiꢀkhóꢀhơnꢀviệcꢀghiꢀnhớꢀnhữngꢀđiềuꢀđãꢀcó.ꢀNóiꢀcáchꢀkhác,ꢀcó 
2 ꢀquáꢀtrìnhꢀkhácꢀnhau:ꢀquáꢀtrìnhꢀhọcꢀhỏiꢀcáiꢀmớiꢀvàꢀquáꢀtrìnhꢀbổ 
sung,ꢀcủngꢀcốꢀcáiꢀđãꢀcó.ꢀQuáꢀtrìnhꢀthứꢀnhấtꢀlàꢀhọcꢀhỏiꢀthuầnꢀtúy,ꢀquá 
trìnhꢀthứꢀhaiꢀlàꢀduyꢀtrìꢀvàꢀcũngꢀcốꢀsựꢀtươiꢀmớiꢀcủaꢀquáꢀtrìnhꢀhọcꢀhỏi 
thứꢀnhất.ꢀGiaiꢀđoạnꢀcủngꢀcốꢀkhácꢀh;nꢀvớiꢀgiaiꢀđoạnꢀb:tꢀđầuꢀtruyềnꢀtải 
mộtꢀđiềuꢀgìꢀđóꢀhoànꢀtoànꢀmới.ꢀThôngꢀthườngꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcần 
thờiꢀlượngꢀdàiꢀhơn,ꢀhoặcꢀđượcꢀlặpꢀlạiꢀnhiềuꢀhơn,ꢀđểꢀđiꢀvàoꢀsoꢀvới 
đọngꢀlạiꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxem. 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 

271 

  

  

Ghiꢀchú,ꢀMẩuꢀquảngꢀcáoꢀ15ꢀgiâyꢀnàyꢀmangꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀcựcꢀkỳ 
đơnꢀgiảnꢀvàꢀnhấtꢀquán,ꢀđượcꢀhỗꢀtrợꢀbởiꢀtầnꢀsuấtꢀphátꢀsóngꢀdàyꢀđặc. 
Nóꢀđãꢀphátꢀhuyꢀhiệuꢀquảꢀvàꢀthịꢀphầnꢀsảnꢀphẩmꢀtăngꢀlênꢀ–ꢀtrongꢀthời 
gianꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀphátꢀsóng! 

Hìnhꢀ18.2:ꢀMộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ05ꢀgiâyꢀcóꢀhiệuꢀquả! 

Ghiꢀchú,ꢀMẩuꢀquảngꢀcáoꢀ15ꢀgiâyꢀnàyꢀcũngꢀgiúpꢀtăngꢀtỉꢀlệꢀphần 
trămꢀngườiꢀxemꢀliênꢀtưởngꢀđượcꢀđặcꢀtínhꢀhìnhꢀảnhꢀtrongꢀquảngꢀcáo 
vớiꢀthươngꢀhiệu. 

Hìnhꢀ18.3:ꢀTỉꢀlệꢀph6nꢀtrămꢀngườiꢀxemꢀcóꢀthểꢀliênꢀkếtꢀhìnhꢀảnh 
đượcꢀquảngꢀcáoꢀvớiꢀthươngꢀhiệu.ꢀ(Nguồn:ꢀMarkeoMpnd) 

Sựꢀqtenꢀohtnc 

Từꢀnhữngꢀthửꢀnghiệmꢀtâmꢀlýꢀhọc,ꢀtaꢀnhậnꢀraꢀrằngꢀnhữngꢀđiều 
thânꢀthuộcꢀvàꢀgầnꢀgũiꢀđòiꢀhỏiꢀítꢀthờiꢀgianꢀnhậnꢀbiếtꢀvàꢀxửꢀlýꢀhơn. 

Chúngꢀtaꢀcàngꢀmồiꢀ(hayꢀkíchꢀhoạt)ꢀmộtꢀđiềuꢀgìꢀthìꢀnóꢀcàngꢀtrởꢀnên 
thânꢀthuộcꢀhơn.ꢀCũngꢀgiốngꢀnhưꢀkhiꢀtaꢀchâmꢀnướcꢀchoꢀmáyꢀbơmꢀ- 
càngꢀchâmꢀthìꢀmáyꢀbơmꢀb:tꢀđầuꢀhoạtꢀđộngꢀcàngꢀnhanh. 
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Mộtꢀđoạnꢀquảngꢀcáoꢀmớiꢀvớiꢀhìnhꢀảnhꢀmớiꢀvàꢀthôngꢀđiệpꢀmớiꢀđòi 
hỏiꢀtríꢀnãoꢀnhiềuꢀthờiꢀgianꢀhơnꢀđểꢀxửꢀlýꢀhơnꢀsoꢀvớiꢀmộtꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀquenꢀthuộc. 

1 0ꢀhayꢀ15ꢀgiâyꢀmỗiꢀlầnꢀxemꢀcóꢀvẻꢀquáꢀng:nꢀđểꢀbộꢀnãoꢀcủaꢀchúng 
xửꢀlýꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtrọnꢀv>n.ꢀTươngꢀtựꢀvớiꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcực 
ng:n,ꢀchúngꢀdườngꢀnhưꢀmấtꢀhútꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxem.ꢀNgayꢀcả 
trongꢀtừꢀngữ,ꢀmộtꢀtừꢀhiếmꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀtrongꢀngônꢀngữꢀhàngꢀngày 
cũngꢀtốnꢀnhiềuꢀthờiꢀgianꢀhơnꢀđểꢀnhậnꢀbiếtꢀvàꢀxửꢀlý. 

Mốpꢀoươngꢀqtanꢀgpữaꢀsựꢀqtenꢀohtncꢀvàꢀoốcꢀđnꢀxửꢀlr 

Bộꢀnãoꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀxửꢀlýꢀtừꢀngữꢀvàꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀquen 

thuộcꢀnhanhꢀchóngꢀvàꢀdễꢀdàngꢀhơnꢀnhiều.ꢀNhữngꢀtừꢀngữꢀvôꢀcùng 
quenꢀthuộcꢀnhưꢀ‘bànꢀhọc’ꢀhayꢀ‘vấtꢀvả’ꢀđượcꢀnhậnꢀbiếtꢀnhanhꢀhơnꢀđến 
3 ꢀlầnꢀsoꢀvớiꢀnhữngꢀtừꢀítꢀquenꢀthuộcꢀnhưꢀ‘ánꢀthư’ꢀhayꢀ‘truânꢀchuyên’. 
Tươngꢀtự,ꢀbộꢀnãoꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀxửꢀlýꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀthương 
hiệuꢀquenꢀthuộcꢀnhanhꢀhơnꢀh;nꢀsoꢀvớiꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀítꢀphổꢀbiến 
hơn.ꢀNếuꢀđượcꢀxuấtꢀhiệnꢀthườngꢀxuyênꢀhơn,ꢀsựꢀnhậnꢀbiếtꢀdiễnꢀra 
thậmꢀchíꢀcònꢀnhanhꢀhơnꢀnữaꢀbởiꢀsựꢀvật/sựꢀviệcꢀđóꢀđãꢀtrởꢀnênꢀvôꢀcùng 
quenꢀthuộc. 

Vìꢀthế,ꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀxemꢀnhữngꢀđoạnꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀng:n 

(hayꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀtuaꢀnhanhꢀquaꢀnhữngꢀđoạnꢀquảngꢀcáoꢀtrongꢀmột 
chươngꢀtrìnhꢀthuꢀs=nꢀ–ꢀxemꢀthêmꢀChươngꢀ95,ꢀ‘MạngꢀInternet:ꢀQuảng 
cáoꢀtrongꢀkỷꢀnguyênꢀmới’),ꢀchúngꢀtaꢀvẫnꢀcóꢀthểꢀhiểuꢀđượcꢀthôngꢀđiệp 
củaꢀđoạnꢀquảngꢀcáoꢀnếuꢀchúngꢀđãꢀquenꢀthuộcꢀvớiꢀchúngꢀtaꢀtừꢀtrước. 

Bàiꢀhọcꢀđượcꢀrútꢀraꢀởꢀđâyꢀlàꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀcầnꢀn:mꢀrõꢀthời 
lượngꢀcầnꢀthiếtꢀđểꢀbộꢀnãoꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀxửꢀlýꢀvàꢀn:mꢀb:tꢀcácꢀtìnhꢀtiết 
củaꢀđoạnꢀquảngꢀcáo,ꢀcũngꢀnhưꢀtầnꢀsuấtꢀxuấtꢀhiệnꢀcầnꢀthiếtꢀchoꢀmẩu 
quảngꢀcáo,ꢀđủꢀđểꢀhìnhꢀthànhꢀmộtꢀhìnhꢀmẫuꢀtượngꢀtrưngꢀchoꢀnóꢀtrong 
tâmꢀtríꢀcủaꢀngườiꢀxem. 

Nếuꢀxemꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀdàiꢀvàꢀthờiꢀlượngꢀng:nꢀlàꢀmộtꢀđội 
quânꢀchiếmꢀđóngꢀthìꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀdàiꢀdùngꢀđểꢀ‘chiếm’ꢀ(đi 
vào)ꢀlấyꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxemꢀngayꢀtừꢀlúcꢀbanꢀđầu,ꢀgiúpꢀngườiꢀxemꢀhọc 
hỏiꢀđiềuꢀmớiꢀmẻꢀvàꢀcảmꢀthụꢀđượcꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáo.ꢀCònꢀquảng 
cáoꢀthờiꢀlượngꢀng:nꢀphụcꢀvụꢀmụcꢀđíchꢀ‘đóngꢀquân’ꢀ(đọngꢀlại).ꢀNó 
phátꢀhuyꢀhiệuꢀquảꢀtốtꢀnhấtꢀkhiꢀđượcꢀdùngꢀđểꢀchốtꢀgiữꢀvịꢀtríꢀmàꢀquảng 
cáoꢀthờiꢀlượngꢀdàiꢀđãꢀgiànhꢀđượcꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxemꢀtrướcꢀđó. 
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Nhữngꢀnămꢀthángꢀnghiênꢀcứuꢀđãꢀthuyếtꢀphụcꢀtôiꢀrằngꢀquảngꢀcáo 
thờiꢀlượngꢀng:nꢀtỏꢀraꢀkháꢀhiệuꢀquảꢀđểꢀlưuꢀlạiꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxem 
sauꢀkhiꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀdàiꢀđãꢀtruyềnꢀđạtꢀthànhꢀcôngꢀthôngꢀđiệp 
quảngꢀcáo.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀnếuꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀđộcꢀlập,ꢀnóꢀthườngꢀthểꢀhiện 
mộtꢀkếtꢀquảꢀđángꢀthấtꢀvọng.ꢀ(<emꢀvíꢀdụꢀởꢀHìnhꢀ18.4) 

Chúꢀý,ꢀPhầnꢀtrămꢀsốꢀngườiꢀnhậnꢀbiếtꢀtứcꢀthìꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀ15 
giâyꢀnàyꢀkhôngꢀbaoꢀgiờꢀtăngꢀquáꢀ5%. 

Hìnhꢀ18.4:ꢀMộtꢀquảngꢀcáoꢀ05ꢀgiâyꢀthấtꢀbạiꢀgiâyꢀkhácꢀ(Nguồn: 
MarketMind) 

Lạcꢀgiữaꢀrừngꢀquảngꢀcáo 

Thôngꢀthườngꢀđiềuꢀđầuꢀtiênꢀbạnꢀmuốnꢀởꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcủa 
mìnhꢀlàꢀgâyꢀđượcꢀchúꢀýꢀvàꢀnổiꢀbậtꢀgiữaꢀđámꢀđông.ꢀQuảngꢀcáoꢀthời 
lượngꢀng:n,ꢀkhiꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀđộcꢀlậpꢀvớiꢀđốiꢀtượngꢀngườiꢀxem 
khôngꢀquanꢀtâmꢀđếnꢀmặtꢀhàng,ꢀđãꢀvấpꢀphảiꢀnhữngꢀkhóꢀkhănꢀtoꢀlớnꢀđể 
nổiꢀbậtꢀtrướcꢀnhữngꢀquảngꢀcáoꢀkhác.ꢀCàngꢀngàyꢀtôiꢀcàngꢀnhậnꢀraꢀrằng 
nóꢀthườngꢀgâyꢀthấtꢀvọngꢀkhiꢀphảiꢀhoạtꢀđộngꢀđộcꢀlập,ꢀtrừꢀphiꢀngười 
xemꢀcóꢀs=nꢀmốiꢀquanꢀtâmꢀđếnꢀmặtꢀhàng. 

Hiệuꢀquảꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀng:nꢀlàꢀrấtꢀthấp,ꢀbấtꢀchấpꢀmột 
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thựcꢀtếꢀlàꢀchúngꢀđượcꢀchạyꢀvớiꢀmậtꢀđộꢀdàyꢀđặcꢀhơnꢀnhiềuꢀsoꢀvớiꢀcác 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀ@0ꢀgiây.ꢀMộtꢀtrongꢀnhữngꢀưuꢀđiểmꢀhấpꢀdẫnꢀcủaꢀquảng 
cáoꢀthờiꢀlượngꢀng:nꢀlàꢀvớiꢀcùngꢀmộtꢀkinhꢀphíꢀnhưꢀnhau,ꢀnhàꢀquảng 
cáoꢀcóꢀthểꢀphátꢀlạiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ15ꢀgiâyꢀnhiềuꢀlầnꢀhơnꢀsoꢀvớiꢀquảng 
cáoꢀ@0ꢀgiây.ꢀNhưngꢀngayꢀcảꢀvớiꢀtầnꢀsuấtꢀxuấtꢀhiệnꢀdàyꢀđặc,ꢀquảngꢀcáo 
thờiꢀlượngꢀng:nꢀchạyꢀđộcꢀlậpꢀthườngꢀthấtꢀbạiꢀtrongꢀviệcꢀgiúpꢀngười 
xemꢀnhậnꢀbiếtꢀđượcꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmộtꢀcáchꢀcóꢀýꢀthức.ꢀVìꢀthếꢀnếu 
bạnꢀcóꢀýꢀđịnhꢀsửꢀdụngꢀchúngꢀđộcꢀlập,ꢀhãyꢀgiớiꢀhạnꢀkỳꢀvọngꢀcủaꢀbạnꢀở 
mứcꢀđộꢀtruyềnꢀtảiꢀmộtꢀsựꢀliênꢀtưởngꢀduyꢀnhất,ꢀvàꢀhãyꢀđảmꢀbảoꢀrằng 
thôngꢀđiệpꢀcủaꢀnóꢀcựcꢀkỳꢀđơnꢀgiản. 

Cóꢀrấtꢀítꢀngoạiꢀlệꢀthànhꢀcông.ꢀVàꢀnhữngꢀngoạiꢀlệꢀnàyꢀthườngꢀcó 
đượcꢀnhờꢀýꢀtưởngꢀsángꢀtạoꢀtuyệtꢀvờiꢀđằngꢀsauꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀhoặcꢀvì 
ngườiꢀxemꢀđãꢀcóꢀs=nꢀsựꢀquanꢀtâmꢀvớiꢀmặtꢀhàngꢀđó.ꢀQuảngꢀcáoꢀthời 
lượngꢀng:nꢀđượcꢀxâyꢀdựngꢀtheoꢀkiểuꢀ‘nhiềuꢀtập’ꢀcũngꢀkháꢀthànhꢀcông. 
Tómꢀlại,ꢀnếuꢀbạnꢀmuốnꢀsửꢀdụngꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀng:nꢀmộtꢀcách 
độcꢀlập,ꢀbạnꢀcầnꢀmộtꢀýꢀtưởngꢀvôꢀcùngꢀsángꢀtạo,ꢀhoặcꢀđốiꢀtượngꢀngười 
xemꢀítꢀnhiềuꢀquanꢀtâmꢀđếnꢀmặtꢀhàng,ꢀhoặcꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀcựcꢀkỳ 
đơnꢀgiản,ꢀhoặcꢀxâyꢀdựngꢀmộtꢀloạtꢀquảngꢀcáoꢀtheoꢀhìnhꢀthứcꢀnhiềuꢀtập. 

Nếuꢀkhông,ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀbạnꢀsẽꢀmấtꢀhútꢀgiữaꢀkhuꢀrừng 
quảngꢀcáo. 

Truyềnꢀtảiꢀthôngꢀđiệp 

Đểꢀđiꢀvàoꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxemꢀkhôngꢀchỉꢀcầnꢀsángꢀtạoꢀmàꢀcònꢀphải 
truyềnꢀtảiꢀchínhꢀxácꢀmộtꢀthôngꢀđiệp,ꢀhayꢀmộtꢀấnꢀtượngꢀnàoꢀđó.ꢀTôi 
từngꢀchứngꢀkiếnꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀng:nꢀchạyꢀđộcꢀlập 
truyềnꢀtảiꢀthôngꢀđiệpꢀmộtꢀcáchꢀyếuꢀớtꢀđếnꢀđốiꢀtượngꢀngườiꢀxemꢀít 
quanꢀtâmꢀđếnꢀmặtꢀhàng.ꢀVìꢀthếꢀdùꢀcóꢀtạoꢀđượcꢀđộtꢀpháꢀđiꢀchăngꢀnữa 
(màꢀđiềuꢀnàyꢀcũngꢀrấtꢀhiếm),ꢀchúngꢀthườngꢀtỏꢀraꢀvôꢀdụngꢀtrongꢀviệc 
truyềnꢀtảiꢀbấtꢀcứꢀthôngꢀđiệpꢀnào,ꢀtrừꢀnhữngꢀthôngꢀđiệpꢀđơnꢀgiảnꢀnhất. 

Bảngꢀ18.1ꢀsoꢀsánhꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀ9ꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀ(45ꢀvàꢀ15 

giây)ꢀcủaꢀ9ꢀsảnꢀphẩmꢀtrongꢀcùngꢀmộtꢀmặtꢀhàng,ꢀnhưngꢀđượcꢀphátꢀvào 
mộtꢀthờiꢀđiểmꢀkhác.ꢀHiệuꢀquảꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ15ꢀgiâyꢀlàꢀvôꢀcùng 
hạnꢀchế. 

Chiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀ15ꢀgiâyꢀnàyꢀđượcꢀphátꢀliênꢀtụcꢀtrongꢀ6ꢀtuần 
vớiꢀmộtꢀtầnꢀsuấtꢀxuấtꢀhiệnꢀlớnꢀ(đạtꢀtổngꢀcộngꢀ1850ꢀTRP,ꢀtương 
đươngꢀ@00ꢀTRPEtuần).ꢀBấtꢀchấpꢀưuꢀthếꢀnày,ꢀchiếnꢀdịchꢀchỉꢀđạtꢀđược 
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tỉꢀlệꢀ95%ꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀtừꢀngườiꢀxem,ꢀvớiꢀvỏnꢀv>nꢀ4%ꢀngườiꢀxemꢀn:m 
b:tꢀchínhꢀxácꢀđượcꢀthôngꢀđiệpꢀcầnꢀtruyềnꢀtải. 

Bảngꢀ18.1:ꢀSoꢀsánhꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀ2ꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáo 

4 5ꢀgiây 15ꢀgiây 

6ꢀtuần 

1850 

Thờiꢀgianꢀchạyꢀchiếnꢀdịch 

TổngꢀTRP 

9ꢀtuần 

400 

Tỉꢀlệꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀ(thôngꢀqua 

hìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáo) 
4 9% 25% 

19% 

4% 

Phầnꢀtrămꢀngânꢀquỹꢀquảngꢀcáo 28% 

Tỉꢀlệꢀngườiꢀxemꢀn:mꢀđượcꢀnộiꢀdung 

quảngꢀcáo 
30% 

Nguồn:ꢀMarkeoMpnd 

Víꢀdụꢀnàyꢀchoꢀthấyꢀkhuyếtꢀđiểmꢀcốꢀhữuꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀlượng 
ng:nꢀ–ꢀtruyềnꢀtảiꢀmộtꢀthôngꢀđiệp.ꢀNóꢀcóꢀthểꢀchuyểnꢀđếnꢀngườiꢀxem 
mộtꢀlờiꢀnh:c,ꢀquaꢀđóꢀcủngꢀcốꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀthươngꢀhiệuꢀđãꢀđược 
ngườiꢀxemꢀtiếpꢀthuꢀtrướcꢀđó.ꢀNhưngꢀnóꢀsẽꢀvôꢀdụngꢀkhiꢀtruyềnꢀđạtꢀmột 
thôngꢀđiệpꢀtrừꢀphiꢀthôngꢀđiệpꢀlàꢀvôꢀcùngꢀđơnꢀgiản,ꢀhoặcꢀnóꢀchỉꢀđơn 
thuầnꢀlàꢀmộtꢀlờiꢀgợiꢀnh:cꢀngườiꢀxem,ꢀhayꢀmộtꢀphầnꢀtrongꢀmộtꢀloạt 
cácꢀquảngꢀcáoꢀnhiềuꢀtậpꢀ(màꢀthôngꢀđiệpꢀđãꢀđượcꢀnh:cꢀđếnꢀtrướcꢀđó). 

Tôiꢀxinꢀnhấnꢀmạnhꢀrằngꢀhậuꢀquảꢀnàyꢀxảyꢀraꢀkhiꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
thờiꢀlượngꢀng:nꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀđộcꢀlập,ꢀkhiꢀthôngꢀđiệpꢀphứcꢀtạpꢀhơn 
mộtꢀýꢀniệmꢀđơnꢀgiảnꢀ(đượcꢀhỗꢀtrợꢀvềꢀhìnhꢀảnh)ꢀvàꢀkhiꢀngườiꢀxem 
khôngꢀthựcꢀsựꢀquanꢀtâmꢀđếnꢀmặtꢀhàng.ꢀNếuꢀđiềuꢀcầnꢀtruyềnꢀtảiꢀlàꢀmột 
thôngꢀđiệpꢀcựcꢀkỳꢀđơnꢀgiản,ꢀhoặcꢀđãꢀđượcꢀnóiꢀđếnꢀtrướcꢀđóꢀ(thông 
quaꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀdài),ꢀkhiꢀđóꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀng:nꢀsẽ 
phátꢀhuyꢀhiệuꢀquảꢀvàꢀtiếtꢀkiệmꢀkinhꢀphí. 

Lỗiꢀởꢀđộiꢀngũꢀsángꢀtạo? 
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Nhiềuꢀngườiꢀchoꢀrằngꢀthấtꢀbạiꢀcủaꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀlượng 
ng:nꢀlàꢀdoꢀlỗiꢀcủaꢀđộiꢀngũꢀsángꢀtạo.ꢀHọꢀlýꢀluậnꢀrằngꢀthấtꢀbạiꢀlàꢀbởiꢀý 
tưởngꢀngh?oꢀnàn,ꢀchứꢀkhôngꢀphảiꢀdoꢀyếuꢀtốꢀthờiꢀlượng.ꢀHọꢀtinꢀrằng 
bấtꢀcứꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàoꢀcũngꢀsẽꢀthànhꢀcôngꢀnếuꢀnóꢀđủꢀsángꢀtạoꢀvà 
cóꢀkênhꢀtruyềnꢀthôngꢀphùꢀhợp. 

Khiꢀmổꢀxẻꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthấtꢀbại,ꢀtôiꢀchoꢀrằngꢀthậtꢀbất 
công,ꢀvàꢀcũngꢀquáꢀngâyꢀthơꢀkhiꢀđổꢀlỗiꢀchoꢀbộꢀphậnꢀsángꢀtạo.ꢀSuyꢀnghĩ 
đóꢀtráiꢀvớiꢀnhữngꢀgìꢀđangꢀđượcꢀchấpꢀnhậnꢀphổꢀbiếnꢀngàyꢀnayꢀ–ꢀrằng 
quảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀng:nꢀvẫnꢀtồnꢀtạiꢀnhữngꢀhạnꢀchếꢀcốꢀhữu.ꢀLốiꢀsuy 
nghĩꢀđóꢀcũngꢀbácꢀbỏꢀmộtꢀthựcꢀtếꢀlàꢀkhoảngꢀthờiꢀgianꢀ10,ꢀ15ꢀgiây 
dườngꢀnhưꢀlàꢀquáꢀng:nꢀđểꢀtruyềnꢀtảiꢀhầuꢀhếtꢀmọiꢀthôngꢀđiệp,ꢀđặcꢀbiệt 
làꢀnhữngꢀthôngꢀđiệpꢀmớiꢀhoànꢀtoàn. 

Đúngꢀlàꢀmộtꢀphầnꢀnhiệmꢀvụꢀcủaꢀđộiꢀngũꢀsángꢀtạoꢀlàꢀxâyꢀdựng 
thôngꢀđiệpꢀsaoꢀchoꢀngườiꢀxemꢀtiếpꢀthuꢀnhanhꢀchóng,ꢀdễꢀdàngꢀvàꢀhào 
hứngꢀ-ꢀđiềuꢀmàꢀmộtꢀsốꢀítꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀng:nꢀđãꢀlàmꢀđược. 
Nhưngꢀquảꢀthựcꢀlàꢀrấtꢀkhóꢀđểꢀtruyềnꢀtảiꢀthànhꢀcôngꢀmộtꢀthôngꢀđiệp 
chỉꢀtrongꢀ10ꢀđếnꢀ15ꢀgiây.ꢀNhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀng:n 
thànhꢀcôngꢀthườngꢀphải: 

kéoꢀđượcꢀngườiꢀxemꢀraꢀkhỏiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀhoặcꢀchươngꢀtrìnhꢀTVꢀhọ 
đangꢀxem; 
khiếnꢀhọꢀtậpꢀtrungꢀvàoꢀmẩuꢀquảngꢀcáo; 
truyềnꢀtảiꢀđượcꢀthươngꢀhiệuꢀsảnꢀphẩm; 
truyềnꢀtảiꢀđượcꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáo; 
củngꢀcốꢀấnꢀtượngꢀvềꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxemꢀtrướcꢀkhi 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀkếꢀtiếpꢀđượcꢀphátꢀ(vìꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkếꢀtiếpꢀcóꢀthểꢀlàm 
nhiễuꢀquáꢀtrìnhꢀx,ꢀlýꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáoꢀhiệnꢀtại). 

Quảngꢀcáoꢀcầnꢀthờiꢀgianꢀđểꢀchenꢀvàoꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxem 

Điềuꢀđầuꢀtiênꢀvàꢀcuốiꢀcùngꢀđượcꢀliệtꢀkêꢀtrênꢀđâyꢀlàꢀ9ꢀlýꢀdoꢀlớn 
nhấtꢀlýꢀgiảiꢀvìꢀsaoꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀng:nꢀkhôngꢀđạtꢀđượcꢀhiệu 
quảꢀnhưꢀmongꢀđợi.ꢀConꢀngườiꢀcầnꢀthờiꢀgianꢀđểꢀthoátꢀkhỏiꢀmộtꢀluồng 
suyꢀnghĩꢀvàꢀb:tꢀđầuꢀmộtꢀsuyꢀnghĩꢀkhác.ꢀĐiềuꢀnàyꢀđúngꢀvớiꢀviệcꢀtrò 
chuyệnꢀhayꢀbấtꢀcứꢀthayꢀđổiꢀbấtꢀngờꢀnàoꢀxảyꢀraꢀtrongꢀmạchꢀsuyꢀnghĩ 
củaꢀchúngꢀta.ꢀVàꢀđiềuꢀnàyꢀcũngꢀđúngꢀtrongꢀlĩnhꢀvựcꢀquảngꢀcáo. 

Chúngꢀtaꢀcầnꢀthờiꢀgian,ꢀdùꢀlàꢀrấtꢀng:n,ꢀđểꢀchuyểnꢀhướngꢀtừꢀmột 
vấnꢀđềꢀđangꢀsuyꢀnghĩꢀsangꢀmộtꢀvấnꢀđềꢀkhác.ꢀBấtꢀkìꢀaiꢀtrongꢀchúngꢀta 
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đềuꢀtừngꢀtrảiꢀquaꢀkhoảnhꢀkh:cꢀbịꢀaiꢀđóꢀxenꢀngangꢀkhiꢀđangꢀtậpꢀtrung 
làmꢀđiềuꢀgì,ꢀđểꢀrồiꢀngayꢀsauꢀđóꢀtaꢀphảiꢀyêuꢀcầuꢀhọꢀlặpꢀlạiꢀđiềuꢀhọꢀvừa 
nói.ꢀĐóꢀlàꢀvìꢀchúngꢀtaꢀđãꢀbịꢀkéoꢀvàoꢀmộtꢀluồngꢀsuyꢀnghĩꢀkhácꢀvàꢀcần 
thờiꢀgianꢀđểꢀthíchꢀnghi. 

Chúngꢀtaꢀrấtꢀdễꢀbịꢀđánhꢀlừaꢀrằngꢀsựꢀchuyểnꢀhướngꢀsuyꢀnghĩꢀấyꢀchỉ 
cầnꢀmộtꢀtíchꢀt:cꢀđểꢀxảyꢀra.ꢀTuyꢀchỉꢀlàꢀvàiꢀgiây,ꢀnhưngꢀđâyꢀlàꢀvàiꢀgiây 
trongꢀthờiꢀgianꢀxửꢀlýꢀcủaꢀbộꢀnão.ꢀChúngꢀtaꢀnênꢀbiếtꢀrằngꢀvàiꢀgiâyꢀđó 
tươngꢀđươngꢀvớiꢀkhoảngꢀ1@%ꢀthờiꢀlượngꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ15ꢀgiây, 
vàꢀtrongꢀthờiꢀgianꢀđóꢀbộꢀnãoꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀthểꢀtiếpꢀthuꢀđượcꢀgì. 
Điềuꢀnàyꢀlýꢀgiảiꢀvìꢀsaoꢀtrongꢀthờiꢀđạiꢀcủaꢀnhữngꢀmáyꢀquayꢀvideoꢀkĩ 
thuậtꢀsốꢀhiệnꢀđạiꢀnhưꢀngàyꢀnay,ꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀngàyꢀcàngꢀcóꢀxu 
hướngꢀtậpꢀtrungꢀvàoꢀmụcꢀđíchꢀgợiꢀnh:cꢀvàꢀcủngꢀcốꢀthôngꢀđiệp.ꢀThực 
tếꢀchoꢀthấyꢀngayꢀcảꢀkhiꢀđượcꢀxemꢀvớiꢀtốcꢀđộꢀcaoꢀ(bịꢀtuaꢀnhanh), 
thươngꢀhiệuꢀvàꢀnhữngꢀhìnhꢀảnhꢀchínhꢀgiúpꢀcủngꢀcốꢀthôngꢀđiệpꢀvẫnꢀcó 
thểꢀđượcꢀghiꢀlạiꢀ(điꢀvào)ꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxem. 

Quảngꢀcáoꢀcũngꢀcầnꢀthờiꢀgianꢀđểꢀđọngꢀlạiꢀtrongꢀtâmꢀtrí 
ngườiꢀxem 

Vấnꢀđềꢀcũngꢀtồnꢀtạiꢀtrongꢀnhữngꢀgiâyꢀcuốiꢀcùngꢀcủaꢀmẩuꢀquảng 
cáo.ꢀHiệuꢀứngꢀgiánꢀđoạnꢀsuyꢀnghĩꢀcóꢀthểꢀxảyꢀraꢀtrongꢀmộtꢀhayꢀhaiꢀgiây 
cuốiꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀKíꢀứcꢀcủaꢀngườiꢀxemꢀtrongꢀkhoảnhꢀkh:cꢀnày 
cóꢀxuꢀhướngꢀbịꢀgiánꢀđoạnꢀbởiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtiếpꢀtheoꢀđượcꢀphát. 
Thửꢀnghiệmꢀtâmꢀlýꢀhọcꢀchoꢀthấyꢀviệcꢀbịꢀgiánꢀđoạnꢀvàꢀbịꢀchuyểnꢀhướng 
suyꢀnghĩꢀ(gâyꢀraꢀbởiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtiếpꢀtheo)ꢀlàmꢀphânꢀtánꢀquáꢀtrình 
xửꢀlýꢀthôngꢀtinꢀcủaꢀbộꢀnãoꢀvàꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀkíꢀứcꢀcònꢀlạiꢀcủaꢀnhững 
gìꢀvừaꢀdiễnꢀraꢀtrongꢀvàiꢀgiâyꢀngayꢀtrướcꢀthờiꢀđiểmꢀgiánꢀđoạn. 

Điềuꢀnàyꢀnghĩaꢀlà,ꢀcóꢀđếnꢀkhoảngꢀ¼ꢀthờiꢀlượngꢀcủaꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀ15ꢀgiâyꢀbịꢀảnhꢀhưởngꢀvàꢀgiánꢀđoạnꢀbởiꢀnhữngꢀnộiꢀdungꢀ(hay 
quảngꢀcáo)ꢀkhácꢀđượcꢀphátꢀtrướcꢀhoặcꢀsauꢀnó. 

Quảngꢀcáoꢀ15ꢀgiâyꢀ–ꢀcáchꢀgợiꢀnhắcꢀhiệuꢀquảꢀvàꢀtiếtꢀkiệm 

Rấtꢀnhiềuꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀng:nꢀđượcꢀghiꢀnhậnꢀvề 
hiệuꢀquả,ꢀhóaꢀraꢀkhôngꢀhềꢀđượcꢀphátꢀđộcꢀlập,ꢀmàꢀchỉꢀđơnꢀthuầnꢀđược 
dùngꢀđểꢀgợiꢀnh:cꢀvàꢀcủngꢀcốꢀchiếnꢀdịchꢀ(đãꢀchạyꢀtrướcꢀđó)ꢀtrongꢀtâm 
tríꢀngườiꢀxem.ꢀQuảngꢀcáoꢀkiểuꢀnàyꢀchỉꢀxâyꢀdựng,ꢀhoặcꢀtáiꢀthuꢀhút 
ngườiꢀxemꢀdựaꢀtrênꢀnhữngꢀgìꢀcóꢀs=n.ꢀĐiềuꢀnàyꢀkhácꢀhoànꢀtoànꢀvới 
kháiꢀniệmꢀvềꢀquảngꢀcáoꢀ15ꢀgiâyꢀchạyꢀđộcꢀlậpꢀcủaꢀtôi.ꢀĐâyꢀchỉꢀlàꢀkiểu 
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quảngꢀcáoꢀdựaꢀtrên,ꢀvàꢀtáiꢀsởꢀhữu,ꢀchỗꢀđứngꢀđãꢀđượcꢀhìnhꢀtrongꢀtâm 
tríꢀngườiꢀxemꢀtừꢀtrướcꢀđó. 

Vấnꢀđềꢀởꢀchỗ,ꢀtaꢀcầnꢀnhiềuꢀthờiꢀgianꢀvàꢀcôngꢀsứcꢀđểꢀthâmꢀnhập 
vàoꢀđầuꢀócꢀngườiꢀxemꢀhơnꢀsoꢀvớiꢀđểꢀđọngꢀlạiꢀtrongꢀđóꢀ(táiꢀkíchꢀthích 
kíꢀứcꢀvàꢀhìnhꢀảnhꢀđãꢀđượcꢀthiếtꢀlậpꢀtrướcꢀđó).ꢀTrongꢀtrườngꢀhợpꢀnày, 
quảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀng:nꢀtỏꢀraꢀhữuꢀhiệu. 

Bàiꢀhọcꢀcầnꢀrútꢀraꢀdườngꢀnhưꢀđãꢀsángꢀtỏ.ꢀNếuꢀcáiꢀtaꢀcầnꢀlàꢀgửiꢀđến 
ngườiꢀxemꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀmớiꢀmẻꢀthìꢀchiếnꢀlượcꢀhiệuꢀquảꢀnhấtꢀlàꢀsử 
dụngꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀdài,ꢀđểꢀtruyềnꢀtảiꢀtốtꢀthôngꢀđiệp,ꢀtrướcꢀkhi 
chuyểnꢀsangꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀng:nꢀ(nhưꢀmộtꢀcáchꢀgợiꢀnh:c 
ngườiꢀxem).ꢀMayꢀm:nꢀthay,ꢀtrongꢀthếꢀgiớiꢀYouTubeꢀtrànꢀngậpꢀcác 
đoạnꢀvideoꢀquảngꢀcáo,ꢀđộiꢀngũꢀsángꢀtạoꢀđượcꢀthoảiꢀmáiꢀsángꢀtạoꢀnên 
nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀdài.ꢀNhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀcó 
thểꢀtạoꢀnênꢀkếtꢀquảꢀthầnꢀkỳꢀkhiꢀchúngꢀđượcꢀchiaꢀsẻꢀvàꢀlanꢀtỏaꢀmà 
khôngꢀcầnꢀloꢀl:ngꢀvềꢀgiớiꢀhạnꢀkinhꢀphí,ꢀcũngꢀnhưꢀsựꢀlệꢀthuộcꢀvàoꢀtần 
suấtꢀphátꢀsóngꢀtrênꢀTV.ꢀCácꢀphiênꢀbảnꢀc:tꢀng:nꢀ10ꢀhayꢀ15ꢀgiâyꢀtỏꢀra 
hữuꢀhiệuꢀđểꢀgợiꢀnh:cꢀvàꢀcủngꢀcốꢀnhữngꢀkíꢀứcꢀvàꢀhìnhꢀảnhꢀđãꢀcóꢀtừ 
phiênꢀbảnꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀđầyꢀđủ. 

Quảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀng:nꢀhoànꢀtoànꢀđủꢀsứcꢀgiúpꢀchúngꢀtaꢀcủng 
cốꢀvàꢀgợiꢀnh:cꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáoꢀvớiꢀchiꢀphíꢀthấp,ꢀvớiꢀđiềuꢀkiện 
thôngꢀđiệpꢀchínhꢀđãꢀđượcꢀhìnhꢀthànhꢀbởiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀlượng 
dàiꢀtrướcꢀđó.ꢀLýꢀdoꢀlàꢀbởiꢀchúngꢀtaꢀcầnꢀítꢀthờiꢀgianꢀvàꢀcôngꢀsứcꢀhơnꢀđể 
củngꢀcốꢀmộtꢀthôngꢀđiệp,ꢀsoꢀvớiꢀtiếpꢀthuꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀmớiꢀhoàn 
toàn. 

Bảngꢀ18.2:ꢀNhữngꢀmụcꢀđíchꢀsửꢀdụngꢀquảngꢀcáoꢀthời 
lượngꢀngắnꢀkhácꢀnhau 

Mụcꢀđíchꢀsửꢀdụng Mứcꢀđộꢀhiệuꢀquả 

Gợpꢀnhắc:ꢀMộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ@0ꢀgiây, 
sauꢀkhiꢀđượcꢀphátꢀliênꢀtục,ꢀđượcꢀthayꢀthếꢀdần 

bằngꢀcácꢀphiênꢀbảnꢀc:tꢀng:nꢀ15ꢀgiâyꢀđểꢀgợi 
nh:c. 

Cóꢀhiệuꢀquả 

Gợpꢀnhắcꢀoứcꢀohì:ꢀMộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 

@0ꢀgiâyꢀvàꢀphiênꢀbảnꢀc:tꢀng:nꢀcủaꢀnó,ꢀcùng 

đượcꢀphátꢀtrongꢀmộtꢀchươngꢀtrìnhꢀquảng Thườngꢀtỏꢀraꢀhiệuꢀquả 
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cáo.ꢀBảnꢀ@0ꢀgiâyꢀxuấtꢀhiệnꢀtrước,ꢀrồiꢀbảnꢀ15 

giâyꢀxuấtꢀhiệnꢀcuốiꢀchươngꢀtrìnhꢀquảngꢀcáo. 

Nhưꢀmộtꢀ‘ꢀphầnꢀopếpꢀoheoꢀ’:ꢀMộtꢀmẩu 

quảngꢀcáoꢀ15ꢀđếnꢀ@0ꢀgiâyꢀxuấtꢀhiệnꢀtrong 

phầnꢀđầuꢀchươngꢀtrìnhꢀquảngꢀcáo,ꢀrồiꢀ‘tập 

tiếpꢀtheo’ꢀ(phiênꢀbảnꢀ15ꢀgiây)ꢀcủaꢀnóꢀxuất 
hiệnꢀsauꢀđóꢀtrongꢀphầnꢀcuối. 

Thườngꢀtỏꢀraꢀhiệuꢀquả 

Cóꢀvẻꢀítꢀhiệuꢀquả 

Phaꢀornn:ꢀPhiênꢀbảnꢀ@0ꢀgiâyꢀvàꢀ15ꢀgiây 

củaꢀcùngꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthayꢀnhauꢀxuất 
hiệnꢀngẫuꢀnhiênꢀtrongꢀlịchꢀphátꢀsóngꢀcủa 

tuần. 

Kếoꢀhợp:ꢀ9ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ15ꢀgiâyꢀphát 
liênꢀtụcꢀtrongꢀ@0ꢀgiây.ꢀDườngꢀnhưꢀkhôngꢀhiệu 

quả,ꢀtrừꢀphiꢀchúngꢀphụcꢀvụꢀ9ꢀsảnꢀphẩmꢀcó 

liênꢀquanꢀ(bànꢀchảiꢀvàꢀkemꢀđánhꢀrăngꢀcủa 

cùngꢀmộtꢀnhãnꢀhiệuꢀ–ꢀnhưꢀColgateꢀch;ng 

hạn).ꢀNgườiꢀxemꢀthườngꢀhiểuꢀchúngꢀgầnꢀnhư 

làꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ@0ꢀgiâyꢀchoꢀcácꢀsản 

phẩmꢀvệꢀsinhꢀrăngꢀmiệngꢀcủaꢀnhãnꢀhàng. 

Chưaꢀđượcꢀthốngꢀkê 

Thôngꢀthườngꢀkhôngꢀhiệu 

quả,ꢀtrừꢀphi: 

Chạqꢀđncꢀlập:ꢀQuảngꢀcáoꢀ15ꢀgiâyꢀđược 

phátꢀđộcꢀlậpꢀmàꢀkhôngꢀcầnꢀphiênꢀbảnꢀ@0ꢀgiây 

hỗꢀtrợ. 

ýꢀtưởngꢀthậtꢀxuấtꢀsắc; 
thôngꢀđiệpꢀcựcꢀkỳꢀđơnꢀgiản; 
ngườiꢀxemꢀcóꢀsẵnꢀmốiꢀquanꢀtâm 

đếnꢀmặtꢀhàng; 
đượcꢀgiớiꢀhạnꢀđểꢀtruyềnꢀđạtꢀsự 

liênꢀtưởngꢀđơnꢀgiản. 

Độngꢀlựcꢀcủaꢀngườiꢀxem 

Độngꢀlựcꢀcủaꢀngườiꢀxemꢀquảngꢀcáoꢀảnhꢀhưởngꢀthếꢀnàoꢀđếnꢀhiệu 
quảꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀng:n?ꢀNhữngꢀnguyênꢀlýꢀsẽꢀthayꢀđổiꢀthế 
nàoꢀnếuꢀtaꢀápꢀdụngꢀchúngꢀchoꢀđốiꢀtượngꢀngườiꢀxemꢀcóꢀsựꢀquanꢀtâm 
đếnꢀmặtꢀhàng?ꢀĐốiꢀtượngꢀngườiꢀxemꢀnàyꢀtheoꢀdõiꢀquảngꢀcáoꢀchăm 
chúꢀhơnꢀvàꢀdễꢀtiếpꢀthuꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáoꢀhơn.ꢀTrởꢀlạiꢀvớiꢀthử 
nghiệmꢀsửꢀdụngꢀthẻꢀluyệnꢀtríꢀnhớꢀ(flash-cards),ꢀnhữngꢀngườiꢀchưa 
đượcꢀănꢀtrongꢀvàiꢀgiờꢀtrướcꢀđóꢀnhậnꢀbiếtꢀcácꢀtừꢀliênꢀquanꢀđếnꢀthứcꢀăn 
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(nhưꢀtáo,ꢀbánhꢀmì,ꢀbánhꢀngọt…)ꢀnhanhꢀhơnꢀnhữngꢀngườiꢀvừaꢀđược 
ăn.ꢀCơnꢀđóiꢀgiúpꢀhọꢀxửꢀlýꢀcácꢀtừꢀliênꢀquanꢀđếnꢀthứcꢀănꢀnhanhꢀhơnꢀvì 
bộꢀnãoꢀcủaꢀhọꢀbịꢀthuꢀhútꢀnhiềuꢀhơnꢀbởiꢀbấtꢀcứꢀkíchꢀthíchꢀnàoꢀliên 
quanꢀđếnꢀnhuꢀcầuꢀngayꢀlúcꢀđóꢀcủaꢀhọ. 

Tiếpꢀcậnꢀđốiꢀtượngꢀngườiꢀxemꢀcóꢀs=nꢀquanꢀtâmꢀvàꢀđộngꢀlựcꢀlàꢀkhá 
dễꢀdàng.ꢀNhàꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀcầnꢀtốnꢀquáꢀnhiềuꢀcôngꢀsứcꢀđểꢀtruyền 
điꢀthôngꢀđiệp,ꢀbởiꢀngườiꢀxemꢀđãꢀs=nꢀsàngꢀhiểuꢀvàꢀtiếpꢀthuꢀthôngꢀđiệp. 
Tươngꢀtựꢀnhưꢀnhữngꢀsinhꢀviênꢀcóꢀhứngꢀthúꢀvớiꢀmônꢀhọcꢀs=nꢀsàng 
dànhꢀsựꢀtậpꢀtrungꢀcaoꢀđộꢀchoꢀgiáoꢀviênꢀvàꢀnỗꢀlựcꢀhơnꢀđểꢀhiểuꢀvàꢀtiếp 
thuꢀlờiꢀgiảngꢀcủaꢀgiáoꢀviên.ꢀGiáoꢀviênꢀbớtꢀđượcꢀgánhꢀnặngꢀvìꢀsinhꢀviên 
đãꢀcóꢀsựꢀhứngꢀthúꢀvớiꢀbàiꢀhọcꢀmộtꢀcáchꢀtựꢀnhiên. 

Hiếmꢀkhiꢀnàoꢀtaꢀthấyꢀmứcꢀđộꢀhứngꢀthúꢀtươngꢀtựꢀtrongꢀquảngꢀcáo. 
Tuyꢀnhiên,ꢀkhiꢀhướngꢀđếnꢀnhómꢀđốiꢀtượngꢀcóꢀs=nꢀsựꢀquanꢀtâmꢀđến, 
quảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀng:nꢀsẽꢀtựꢀphátꢀhuyꢀhiệuꢀcủaꢀnóꢀ–ꢀmiễnꢀlà 
thôngꢀđiệpꢀphảiꢀđơnꢀgiản.ꢀVíꢀdụꢀmộtꢀquảngꢀcáoꢀkinhꢀdoanh,ꢀvớiꢀmột 
thôngꢀđiệpꢀmớiꢀmẻ,ꢀđượcꢀnh:mꢀđếnꢀđốiꢀtượngꢀngườiꢀxemꢀcóꢀs=n 
quanꢀtâmꢀ(đangꢀtheoꢀdõiꢀmộtꢀchươngꢀtrìnhꢀvềꢀđềꢀtàiꢀkinhꢀdoanh). 
HoặcꢀmộtꢀđạiꢀlýꢀxeꢀhơiꢀToyotaꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀmộtꢀđợtꢀgiảmꢀgiáꢀxe 
Corolla,ꢀhướngꢀđếnꢀđốiꢀtượngꢀngườiꢀxemꢀthườngꢀxuyênꢀtìmꢀkiếmꢀcho 
mìnhꢀmộtꢀchiếcꢀCorolla.ꢀMấuꢀchốtꢀnằmꢀởꢀsựꢀquanꢀtâmꢀcủaꢀngười 
xem,ꢀđiềuꢀnàyꢀkhôngꢀchỉꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀsựꢀchúꢀýꢀcủaꢀngườiꢀxemꢀmàꢀcòn 
giúpꢀhọꢀn:mꢀđượcꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáoꢀdễꢀdàngꢀhơn. 

Tổngꢀkết 

Quảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀng:nꢀnênꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀhợpꢀlýꢀđểꢀđạtꢀhiệu 
quảꢀđượcꢀtốiꢀưu.ꢀQuảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀng:n,ꢀchạyꢀđộcꢀlập,ꢀthường 
đượcꢀsửꢀdụngꢀbấtꢀhợpꢀlýꢀvàꢀhiếmꢀkhiꢀcóꢀhiệuꢀquả,ꢀnhấtꢀlàꢀvớiꢀđối 
tượngꢀngườiꢀxemꢀkhôngꢀmấyꢀquanꢀtâmꢀđếnꢀmặtꢀhàng.ꢀNếuꢀngười 
xemꢀkhôngꢀquanꢀtâmꢀđếnꢀmặtꢀhàngꢀvàEhoặcꢀthôngꢀđiệpꢀcóꢀhìnhꢀthức 
khôngꢀrõꢀràngꢀvàꢀđơnꢀgiảnꢀthìꢀbạnꢀkhôngꢀnênꢀphátꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
1 0ꢀđếnꢀ15ꢀgiâyꢀnàyꢀđộcꢀlập. 

Quảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀng:nꢀcóꢀthểꢀđượcꢀcânꢀnh:cꢀsửꢀdụngꢀnhư 
mộtꢀcáchꢀgợiꢀnh:cꢀngườiꢀxemꢀđếnꢀthôngꢀđiệpꢀ(đãꢀđượcꢀxâyꢀdựng 
trướcꢀđóꢀbởiꢀphiênꢀbảnꢀthờiꢀlượngꢀdài).ꢀBạnꢀcũngꢀnênꢀcânꢀnh:cꢀsử 
dụngꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀng:nꢀnhưꢀmộtꢀ‘phầnꢀtiếpꢀtheo’ꢀtrongꢀmột 
chươngꢀtrìnhꢀquảngꢀcáoꢀ(tốtꢀnhấtꢀlàꢀphiênꢀbảnꢀdàiꢀđượcꢀchạyꢀtrước, 
rồiꢀphiênꢀbảnꢀc:tꢀng:nꢀchạyꢀvàoꢀcuốiꢀchươngꢀtrình). 
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Hãyꢀnhớꢀrằng,ꢀrấtꢀkhóꢀđểꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀng:nꢀcóꢀthểꢀnổi 
bậtꢀgiữaꢀcácꢀquảngꢀcáoꢀkhác,ꢀmàꢀchỉꢀlàmꢀchúngꢀloãngꢀhơnꢀmàꢀthôi. 
(Mộtꢀchươngꢀtrìnhꢀquảngꢀcáoꢀdàiꢀbaꢀphútꢀtươngꢀđươngꢀvớiꢀ6ꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀ@0ꢀgiây,ꢀhoặcꢀ19ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ15ꢀgiây.) 
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1 9ꢀꢀ 
QUẢNGꢀCÁOꢀTHỜIꢀVỤꢀꢀ(QUẢNG 

CÁOꢀTHEOꢀMÙA) 

Thếꢀgiớiꢀquảngꢀcáoꢀvôꢀcùngꢀđaꢀdạng.ꢀVàꢀcácꢀmặtꢀhàngꢀcầnꢀquảng 
cáoꢀcũngꢀvậy.ꢀQuanꢀsátꢀhàngꢀloạtꢀcácꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀtừꢀkh:p 
nơiꢀtrênꢀthếꢀgiớiꢀchoꢀthấyꢀquảngꢀcáoꢀchịuꢀảnhꢀhưởngꢀkhôngꢀnhỏꢀbởi 
thờiꢀđiểmꢀ(mùa)ꢀmàꢀnóꢀđượcꢀchạy.ꢀNhữngꢀsảnꢀphẩmꢀdướiꢀđâyꢀít 
nhiềuꢀchịuꢀảnhꢀhưởngꢀbởiꢀmùaꢀquảngꢀcáo: 

kem,ꢀđồꢀuống,ꢀkemꢀchốngꢀnắng,ꢀđồꢀbơi,ꢀbiaꢀvàꢀthanꢀcủi. 
súpꢀđóngꢀhộp,ꢀbánhꢀkẹoꢀsô-cô-la,ꢀcácꢀsảnꢀphẩmꢀphòngꢀchốngꢀhoꢀvàꢀcảm 
cúm* 
máyꢀcạoꢀrâuꢀ(thườngꢀđắtꢀhàngꢀtrongꢀngàyꢀLễꢀcủaꢀ7haꢀvàꢀLễꢀGiáng 
Sinh),ꢀgiàyꢀdépꢀtrẻꢀemꢀvàꢀd-ngꢀc-ꢀhọcꢀtậpꢀ(mùaꢀtựuꢀtrường),ꢀrượuꢀsâm- 
panhꢀ(dịpꢀn0mꢀmới)ꢀvàꢀthiệpꢀchúcꢀm4ng. 
mộtꢀsốꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀvìꢀcộngꢀđồngꢀcũngꢀchịuꢀảnhꢀhưởngꢀbởi 
mùaꢀquảngꢀcáo,ꢀnhư:ꢀtiếtꢀkiệmꢀnướcꢀvàꢀphòngꢀchốngꢀcháyꢀr4ngꢀ(mùa 
hè),ꢀkhôngꢀláiꢀxeꢀkhiꢀsayꢀx1n,ꢀkhôngꢀláiꢀxeꢀquáꢀtốcꢀđộꢀ(cácꢀmùaꢀlễꢀhội). 

Đặcꢀđiểmꢀnàyꢀđôiꢀkhiꢀrấtꢀdễꢀthấy,ꢀnhưngꢀthườngꢀthìꢀtaꢀchỉꢀnhậnꢀra 
nóꢀkhiꢀnhìnꢀlạiꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀđượcꢀchạy.ꢀYếuꢀtốꢀnàyꢀthường 
bịꢀbỏꢀsótꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀquảnꢀlýꢀsảnꢀphẩm. 

Cảmꢀgiácꢀchủꢀquanꢀ(củaꢀngườiꢀdùng)ꢀvềꢀdanhꢀtiếngꢀcủa 
sảnꢀphẩm 

Trongꢀcácꢀphầnꢀtrước,ꢀtôiꢀđãꢀđềꢀcậpꢀđếnꢀvấnꢀđềꢀnàyꢀvàꢀvaiꢀtròꢀcủa 

quảngꢀcáoꢀtrongꢀđó.ꢀThươngꢀhiệuꢀcóꢀthểꢀtựꢀdựꢀbáoꢀvềꢀdanhꢀtiếngꢀcủa 
nóꢀthôngꢀquaꢀquảngꢀcáo.ꢀKhiꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀcònꢀđangꢀlưỡngꢀlựꢀtrong 
quyếtꢀđịnhꢀlựaꢀchọnꢀsảnꢀphẩm,ꢀchỉꢀcầnꢀthươngꢀhiệuꢀtỏꢀraꢀphổꢀbiếnꢀvới 
ngườiꢀtiêuꢀdùngꢀhơnꢀthìꢀkhảꢀnăngꢀhọꢀquyếtꢀđịnhꢀtheoꢀđámꢀđôngꢀvà 
chọnꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀcàngꢀcao.ꢀDanhꢀtiếngꢀ(chủꢀquan)ꢀcủaꢀthương 
hiệuꢀđãꢀtácꢀđộngꢀvàꢀlàmꢀlệchꢀcánꢀcânꢀquyếtꢀđịnhꢀcủaꢀngườiꢀtiêuꢀdùng. 
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Đôiꢀkhiꢀsảnꢀphẩmꢀtạoꢀđượcꢀđàꢀmuaꢀs:mꢀtừꢀquáꢀtrìnhꢀquảngꢀcáo 
sảnꢀphẩm.ꢀQuảngꢀcáoꢀkhiếnꢀkháchꢀhàngꢀcóꢀcảmꢀgiácꢀrằngꢀthươngꢀhiệu 
đangꢀtrởꢀnênꢀnổiꢀtiếngꢀhơn.ꢀVàꢀngayꢀkhiꢀsảnꢀphẩmꢀs:pꢀsửaꢀđượcꢀcông 
chúngꢀđónꢀnhận,ꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀđộngꢀlựcꢀmuaꢀhàng 
bỗngꢀnhiênꢀchữngꢀlại.ꢀVìꢀsao?ꢀVìꢀmùaꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀmặtꢀhàngꢀđóꢀđã 
trôiꢀqua.ꢀĐiềuꢀnàyꢀchỉꢀraꢀđiểmꢀkhácꢀbiệtꢀtoꢀlớnꢀtrongꢀcáchꢀtiếpꢀthịꢀcác 
sảnꢀphẩmꢀtheoꢀmùaꢀ–ꢀđặcꢀbiệtꢀđốiꢀvớiꢀviệcꢀphátꢀtriểnꢀmộtꢀthương 
hiệuꢀmới. 

Ngườiꢀtiêuꢀdùngꢀcầnꢀcóꢀtốiꢀđaꢀcơꢀhộiꢀdùngꢀthửꢀsảnꢀphẩm 

Vớiꢀcácꢀsảnꢀphẩmꢀthờiꢀvụ,ꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀbịꢀgiớiꢀhạnꢀthờiꢀgian 
trongꢀviệcꢀxâyꢀdựngꢀđàꢀmuaꢀs:mꢀởꢀkháchꢀhàng.ꢀHọꢀcầnꢀphảiꢀtạoꢀđược 
sựꢀưaꢀchuộngꢀđốiꢀvớiꢀsảnꢀphẩmꢀtrongꢀkhoảngꢀthờiꢀgianꢀng:nꢀhơn 
nhiềuꢀsoꢀvớiꢀcácꢀsảnꢀphẩmꢀthôngꢀthường.ꢀNhàꢀquảngꢀcáoꢀluônꢀởꢀtrong 
tìnhꢀtrạngꢀchạyꢀđuaꢀvớiꢀmùaꢀquảngꢀcáo. 

Ngayꢀcảꢀvớiꢀsảnꢀphẩmꢀbìnhꢀthường,ꢀluônꢀcóꢀmộtꢀluậtꢀbấtꢀthành 
vănꢀrằng,ꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀmớiꢀcầnꢀđượcꢀkháchꢀhàngꢀtiếpꢀcậnꢀvàꢀtrải 
nghiệmꢀnhiềuꢀnhấtꢀcóꢀthểꢀtrongꢀkhoảngꢀbaꢀđếnꢀsáuꢀthángꢀđầuꢀraꢀm:t. 
Nếuꢀkhôngꢀnóꢀsẽꢀdầnꢀmấtꢀđiꢀưuꢀthếꢀmớiꢀlạꢀcủaꢀnó.ꢀSẽꢀthậtꢀnguyꢀhiểm 
khiꢀsởꢀhữuꢀhìnhꢀảnhꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀxuấtꢀhiệnꢀđãꢀkháꢀlâuꢀmàꢀv5n 
chưaꢀcóꢀchútꢀtiếngꢀtăm.ꢀNếuꢀấnꢀtượngꢀtiêuꢀcựcꢀnàyꢀđãꢀyênꢀvịꢀtrong 
tâmꢀtríꢀngườiꢀdùng,ꢀviệcꢀkhuyếnꢀkhíchꢀkháchꢀhàngꢀtiếpꢀcậnꢀvàꢀdùng 
thửꢀsảnꢀphẩmꢀthậmꢀchíꢀcònꢀkhóꢀhơnꢀgấpꢀbội. 

Vớiꢀcácꢀsảnꢀphẩmꢀtheoꢀmùa,ꢀđiềuꢀnàyꢀcònꢀnghiêmꢀtrọngꢀhơnꢀnữa. 
Nếuꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀtạoꢀđượcꢀấnꢀtượngꢀvềꢀdanhꢀtiếngꢀcủaꢀthương 
hiệuꢀtrongꢀlầnꢀđầuꢀraꢀm:tꢀthìꢀởꢀmùaꢀsauꢀkhiꢀsảnꢀphẩmꢀtiếpꢀtụcꢀđược 
tungꢀra,ꢀnóꢀsẽꢀrấtꢀdễꢀbịꢀdánꢀmácꢀHlỗiꢀthời”.ꢀMọiꢀngườiꢀchỉꢀnhớꢀrằng 
sảnꢀphẩmꢀnàyꢀđãꢀtừngꢀxuấtꢀhiệnꢀmùaꢀtrướcꢀvàꢀv5nꢀchưaꢀđượcꢀcông 
chúngꢀưaꢀchuộng.ꢀĐiềuꢀnàyꢀch;ngꢀkhácꢀnàoꢀđiềmꢀbáoꢀtửꢀchoꢀsản 
phẩmꢀđó. 

Đạtꢀđượcꢀtỉꢀlệꢀtốiꢀđaꢀngườiꢀsửꢀdụngꢀthửꢀsảnꢀphẩmꢀlàꢀyếuꢀtốꢀsống 
cònꢀchoꢀsựꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀthươngꢀhiệu.ꢀHãyꢀnhớꢀrằng,ꢀtaꢀcóꢀthể 
chiếmꢀđượcꢀ90%ꢀthịꢀphầnꢀcủaꢀmặtꢀhàngꢀbằngꢀ9ꢀphươngꢀphápꢀrấtꢀkhác 
nhau: 

Ch1ꢀcóꢀ20%ꢀkháchꢀhàngꢀdùngꢀth,ꢀsảnꢀphẩm,ꢀnhưngꢀ100%ꢀsốꢀngườiꢀnày 
đồngꢀýꢀmuaꢀsảnꢀphẩmꢀsauꢀkhiꢀdùngꢀth,. 
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100%ꢀkháchꢀhàngꢀdùngꢀth,ꢀsảnꢀphẩm,ꢀnhưngꢀch1ꢀcóꢀ20%ꢀmuaꢀsảnꢀphẩm 
sauꢀkhiꢀdùngꢀth,*ꢀNghĩaꢀlàꢀcứꢀn0mꢀlượtꢀmuaꢀmặtꢀhàngꢀnàyꢀthìꢀcóꢀmộtꢀlần 

họꢀchọnꢀthươngꢀhiệuꢀnày* 

Đểꢀtốiꢀđaꢀhóaꢀcơꢀhộiꢀthànhꢀcông,ꢀthươngꢀhiệuꢀcầnꢀtậpꢀtrungꢀđạt 
đượcꢀlượngꢀkháchꢀhàngꢀdùngꢀthửꢀnhiềuꢀnhấtꢀcóꢀthể,ꢀvàꢀsớmꢀnhấtꢀcó 
thể.ꢀĐiềuꢀnàyꢀlàꢀvôꢀcùngꢀquanꢀtrọng.ꢀNếuꢀtỉꢀlệꢀdùngꢀthửꢀđạtꢀđượcꢀsau 
mùaꢀquảngꢀcáoꢀđầuꢀtiênꢀchỉꢀkhoảngꢀ95%ꢀthìꢀthươngꢀhiệuꢀđangꢀlệ 
thuộcꢀrấtꢀnhiềuꢀvàoꢀmộtꢀtỉꢀlệꢀtiếpꢀt*cꢀmuaꢀsảnꢀphẩmꢀcựcꢀkỳꢀcao,ꢀnhằm 
đạtꢀđượcꢀthịꢀphầnꢀmongꢀđợiꢀvàꢀduyꢀtrìꢀsựꢀtồnꢀtạiꢀcủaꢀsảnꢀphẩmꢀtrên 
thịꢀtrường.ꢀNghĩaꢀlàꢀthươngꢀhiệuꢀkhôngꢀthểꢀchờꢀđếnꢀmùaꢀquảngꢀcáo 
tiếpꢀtheoꢀđểꢀtiếpꢀcậnꢀ75%ꢀkháchꢀhàngꢀcònꢀlạiꢀ-ꢀnhữngꢀngườiꢀchưa 
đượcꢀdùngꢀthửꢀsảnꢀphẩmꢀlầnꢀnày.ꢀLúcꢀđóꢀmọiꢀthứꢀcóꢀthểꢀđãꢀquáꢀtrễ. 

Quãngꢀnghỉꢀtráiꢀmùaꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀvụ. 

Vớiꢀsảnꢀphẩmꢀkinhꢀdoanhꢀtheoꢀmùa,ꢀkhoảngꢀthờiꢀgianꢀtráiꢀmùa 
ngưngꢀkinhꢀdoanhꢀđượcꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀgọiꢀnômꢀnaꢀlàꢀsựꢀgián 
đoạnꢀtạmꢀthời.ꢀKhiꢀquãngꢀnghỉꢀnàyꢀquaꢀđi,ꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀchỉꢀnghĩ 
đơnꢀgiảnꢀrằngꢀhọꢀsẽꢀtiếpꢀtụcꢀquảngꢀcáoꢀsảnꢀphẩm,ꢀb:tꢀđầuꢀtừꢀchỗꢀhọ 
dừngꢀlầnꢀtrước,ꢀnhưꢀcáchꢀmàꢀchúngꢀtaꢀbấmꢀnútꢀtạmꢀdừngꢀkhiꢀxem 
mộtꢀbộꢀphim,ꢀrồiꢀsauꢀđóꢀtiếpꢀtụcꢀphátꢀnóꢀvàꢀchờꢀnóꢀchạyꢀtừꢀchínhꢀxác 
vịꢀtríꢀđãꢀdừngꢀtrướcꢀđó. 

Cóꢀthậtꢀnhưꢀvậyꢀkhông?ꢀSẽꢀlàꢀvôꢀcùngꢀnguyꢀhiểmꢀkhiꢀchoꢀrằng 
chiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáo,ꢀcứꢀchoꢀlàꢀđãꢀgặtꢀháiꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀquáꢀkhứ, 
sẽꢀvẫnꢀthànhꢀcôngꢀkhiꢀtiếpꢀtụcꢀđượcꢀchạyꢀlầnꢀsau.ꢀKíꢀứcꢀthayꢀđổi,ꢀthái 
độꢀthayꢀđổi,ꢀconꢀngườiꢀcũngꢀthayꢀđổiꢀvàꢀcácꢀđốiꢀthủꢀcóꢀthểꢀđãꢀcốꢀg:ng 
tácꢀđộngꢀđếnꢀthịꢀtrườngꢀtrongꢀkhoảngꢀthờiꢀgianꢀnghỉ.ꢀNếuꢀbạnꢀđãꢀđầu 
tưꢀnhiềuꢀcôngꢀsứcꢀvàꢀtiềnꢀbạcꢀtrongꢀmùaꢀquảngꢀcáoꢀtrướcꢀđóꢀđểꢀchen 
vàoꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀdùng,ꢀliệuꢀbạnꢀcóꢀnỡꢀbỏꢀmặcꢀtrậnꢀchiếnꢀquảngꢀcáoꢀở 
mùaꢀsauꢀchoꢀmayꢀrủi? 

Vìꢀthếꢀtrongꢀthờiꢀgianꢀnghỉꢀtráiꢀmùa,ꢀviệcꢀđưaꢀraꢀcácꢀchiếnꢀlược 

giúpꢀduyꢀtrìꢀvịꢀtríꢀđãꢀcóꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀkháchꢀhàng,ꢀlàꢀrấtꢀđángꢀđểꢀcân 
nh:c. 

Kéoꢀdàpꢀmùaꢀqtảngꢀcáo 

DꢀMỹ,ꢀhiệuꢀtràꢀLiptonꢀđãꢀrấtꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀviệcꢀkéoꢀdàiꢀmùa 
uốngꢀtràꢀsangꢀtậnꢀmùaꢀh?ꢀbằngꢀcáchꢀchoꢀraꢀđờiꢀsảnꢀphẩmꢀHtràꢀướp 
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lạnh”.ꢀĐộngꢀtháiꢀnàyꢀhiệuꢀquảꢀđếnꢀmứcꢀngàyꢀnay,ꢀhầuꢀhếtꢀcácꢀloạiꢀtrà 
ởꢀMỹꢀđềuꢀđượcꢀuốngꢀlạnh.ꢀCònꢀtạiꢀÚc,ꢀcácꢀchiếnꢀdịchꢀtuyênꢀtruyền 
phòngꢀchốngꢀchạyꢀxeꢀquáꢀtốcꢀđộ,ꢀhayꢀláiꢀxeꢀkhiꢀsayꢀxỉnꢀthườngꢀchỉ 
đượcꢀphátꢀtheoꢀmùa.ꢀGiờꢀđâyꢀchúngꢀđượcꢀphátꢀquanhꢀnăm,ꢀvớiꢀcác 
lợiꢀíchꢀrõꢀrệt.ꢀTừngꢀlàꢀsảnꢀphẩmꢀchỉꢀdànhꢀchoꢀmùaꢀđông,ꢀSô-cô-laꢀKit 
Katꢀđãꢀkhônꢀkhéoꢀkéoꢀdàiꢀmùaꢀtiêuꢀthụꢀsangꢀtậnꢀmùaꢀh?ꢀvớiꢀchiến 
dịchꢀHCoolꢀKat”ꢀ–ꢀkhuyếnꢀkhíchꢀchúngꢀtaꢀgiữꢀsảnꢀphẩmꢀtrongꢀtủꢀđáꢀđể 
thưởngꢀthứcꢀnhữngꢀthanhꢀsô-cô-laꢀmátꢀlạnhꢀngayꢀtrongꢀmùaꢀh?. 

Ýꢀtưởngꢀchungꢀởꢀđâyꢀlàꢀtìmꢀcáchꢀduyꢀtrìꢀnhữngꢀgìꢀđãꢀđạtꢀđược 
trongꢀmùaꢀquảngꢀcáo,ꢀngayꢀcảꢀsauꢀkhiꢀnóꢀđãꢀtrôiꢀqua.ꢀViệcꢀduyꢀtrìꢀnày 
cóꢀthểꢀdiễnꢀraꢀtrongꢀsuyꢀnghĩ,ꢀhoặcꢀhànhꢀviꢀcủaꢀngườiꢀtiêuꢀdùng,ꢀhoặc 
cảꢀhai. 

Mộtꢀvíꢀdụꢀthamꢀkhảo 

Hìnhꢀ19.1ꢀchoꢀthấyꢀvíꢀdụꢀvềꢀmộtꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀbámꢀrấtꢀsát 
theoꢀmùa.ꢀĐâyꢀlàꢀmộtꢀchiếnꢀdịchꢀtuyênꢀtruyềnꢀthôngꢀđiệpꢀHtiếtꢀkiệm 
nước”ꢀđượcꢀchạyꢀtrongꢀhaiꢀthángꢀmỗiꢀnăm.ꢀNóꢀđãꢀrấtꢀthànhꢀcông.ꢀChú 
ýꢀrằngꢀchiếnꢀdịchꢀđãꢀđạtꢀđượcꢀtỉꢀlệꢀkhoảngꢀ48%ꢀngườiꢀxemꢀnhậnꢀbiết 
đượcꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀngayꢀtrongꢀmùaꢀđầuꢀtiênꢀđượcꢀphátꢀsóng. 

Chiếnꢀdịchꢀđãꢀrấtꢀthànhꢀcông…ꢀtrongꢀkhoảngꢀthờiꢀgianꢀnóꢀđược 

phátꢀsóng.ꢀNhưngꢀnóꢀchỉꢀđượcꢀphátꢀtrongꢀvỏnꢀv>nꢀ9ꢀthángꢀtrongꢀnăm. 
Vàꢀtuyꢀđãꢀtạoꢀđượcꢀchúꢀýꢀcựcꢀtốtꢀtừꢀngườiꢀxem,ꢀnhưngꢀchỉꢀ5ꢀthángꢀsau 
khiꢀngừngꢀphátꢀsóng,ꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀnóꢀđãꢀsụtꢀgiảmꢀnghiêmꢀtrọng,ꢀvà 
dườngꢀnhưꢀbiếnꢀmấtꢀhoànꢀtoàn.ꢀTươngꢀtựꢀnhưꢀchiếnꢀdịchꢀphòng 
chốngꢀnạnꢀláiꢀxeꢀquáꢀtốcꢀđộ,ꢀchiếnꢀdịchꢀtiếtꢀkiệmꢀnướcꢀnàyꢀnhằmꢀtác 
độngꢀvàoꢀhànhꢀviꢀcủaꢀngườiꢀxem.ꢀNhuꢀcầuꢀthayꢀđổiꢀhànhꢀviꢀkhôngꢀchỉ 
cấpꢀbáchꢀtrongꢀkhoảngꢀthờiꢀgianꢀđó,ꢀmàꢀcònꢀtồnꢀtạiꢀsuốtꢀcảꢀnămꢀ–ꢀchỉ 
cóꢀđiềuꢀởꢀmộtꢀmứcꢀđộꢀthấpꢀhơn. 

Đểꢀduyꢀtrìꢀđượcꢀhiệuꢀquảꢀxuyênꢀsuốtꢀcảꢀnăm,ꢀlẽꢀraꢀchiếnꢀlượcꢀcần 
đượcꢀchuyểnꢀhướngꢀthànhꢀxâyꢀdựngꢀsựꢀchúꢀýꢀ(ởꢀmứcꢀbằngꢀhoặcꢀthậm 
chíꢀcaoꢀhơn)ꢀtrongꢀnhữngꢀthángꢀcaoꢀđiểmꢀtrongꢀnămꢀđầuꢀtiênꢀvàꢀsau 
đó,ꢀthayꢀvìꢀngưngꢀphátꢀsóngꢀhoànꢀtoànꢀchoꢀđếnꢀtậnꢀnămꢀsau,ꢀchoꢀphát 
sóngꢀmộtꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀkinhꢀphíꢀthấpꢀtrongꢀsuốtꢀ10ꢀthángꢀcòn 
lạiꢀcủaꢀnămꢀvớiꢀmụcꢀđíchꢀduyꢀtrìꢀhiệuꢀquả.ꢀThayꢀvìꢀápꢀdụngꢀmộtꢀtần 
suấtꢀphátꢀsóngꢀdàyꢀđặcꢀtrongꢀnămꢀtiếpꢀtheo,ꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀchỉꢀcầnꢀrải 
đềuꢀkhoảnꢀkinhꢀphíꢀtươngꢀtựꢀchoꢀcảꢀnămꢀnhằmꢀduyꢀtrìꢀhiệuꢀứng,ꢀvới 
mộtꢀlịchꢀphátꢀsóngꢀcácꢀđoạnꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀng:nꢀtrênꢀTV.ꢀLịch 
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phátꢀsóngꢀnàyꢀcóꢀthểꢀđượcꢀphânꢀbổꢀnhưꢀsau:ꢀMộtꢀtuầnꢀphátꢀsóng, 
tuầnꢀsauꢀngưngꢀphátꢀsóng,ꢀrồiꢀlạiꢀphátꢀsóngꢀởꢀtuầnꢀtiếpꢀtheo… 

Lẽꢀraꢀchỉꢀcầnꢀmậtꢀđộꢀxuấtꢀhiệnꢀtươngꢀđốiꢀthấpꢀ(vàoꢀkhoảngꢀ75 
TRPsꢀmỗiꢀtuần),ꢀvàEhoặcꢀk?mꢀtheoꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀgợiꢀnh:cꢀtrên 
báoꢀhoặcꢀtạpꢀchíꢀtrongꢀmùaꢀnghỉ,ꢀtổꢀchứcꢀnàyꢀđãꢀcóꢀthểꢀsửꢀdụngꢀcùng 
mộtꢀkhoảnꢀkinhꢀphí,ꢀnhưngꢀvớiꢀmộtꢀhiệuꢀquảꢀkéoꢀdàiꢀhơnꢀrấtꢀnhiều. 

Vấnꢀđềꢀởꢀchỗ,ꢀnếuꢀbạnꢀđãꢀxâyꢀdựngꢀnênꢀsựꢀchúꢀýꢀđángꢀkểꢀtừꢀcông 
chúng,ꢀrồiꢀsauꢀđóꢀlạiꢀpháꢀđiꢀthànhꢀquảꢀđóꢀbằngꢀcáchꢀngưngꢀphátꢀsóng 
hoànꢀtoàn,ꢀthìꢀlầnꢀsauꢀbạnꢀsẽꢀlạiꢀtốnꢀngầnꢀấyꢀcôngꢀsứcꢀđểꢀgầyꢀdựngꢀlại 
mọiꢀthứꢀtừꢀđầu.ꢀThôngꢀthườngꢀsẽꢀlàꢀrấtꢀkinhꢀtếꢀnếuꢀtaꢀtạoꢀđượcꢀsựꢀchú 
ýꢀvàꢀsauꢀđóꢀduyꢀtrìꢀkếtꢀquảꢀnàyꢀvớiꢀmộtꢀtầnꢀsuấtꢀquảngꢀcáoꢀ(hoặcꢀsựꢀhỗ 
trợꢀtruyềnꢀthông)ꢀthấpꢀhơn.ꢀNguyênꢀlýꢀởꢀđâyꢀlàꢀtaꢀtốnꢀnhiềuꢀkinhꢀphí 
hơnꢀđểꢀđiꢀvàoꢀsoꢀvớiꢀbámꢀđọngꢀlạiꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxem. 

Ghiꢀchú,ꢀMộtꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀvụꢀthànhꢀcông,ꢀnhưng 
hiệuꢀquảꢀchỉꢀcóꢀđượcꢀtrongꢀthờiꢀgianꢀng:n. 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 

287 

  

 
 

  

Hìnhꢀ19.1:ꢀChiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀv*ꢀ-ꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảng 
cáoꢀtứcꢀthì.ꢀ(Nguồn:ꢀMarkeoMpnd) 

Hãyꢀtranhꢀthủꢀquảngꢀcáoꢀthậtꢀsớm 

Nếuꢀsảnꢀphẩmꢀcủaꢀbạnꢀdựaꢀhoànꢀtoànꢀvàoꢀmùaꢀquảngꢀcáo,ꢀvàꢀcả 
bạnꢀlẫnꢀđốiꢀthủꢀđềuꢀb:tꢀđầuꢀquảngꢀcáoꢀtừꢀmộtꢀthángꢀcụꢀthể,ꢀhãyꢀcân 
nh:cꢀviệcꢀkhaiꢀhỏaꢀtrước.ꢀHãyꢀquảngꢀcáoꢀthậtꢀsớm.ꢀGợiꢀýꢀnàyꢀxuất 
phátꢀtừꢀmộtꢀnguyênꢀlýꢀrằngꢀquảngꢀcáoꢀdễꢀđiꢀvàoꢀđầuꢀngườiꢀxemꢀnhất 
khiꢀchưaꢀcó,ꢀhoặcꢀcóꢀrấtꢀítꢀsựꢀphânꢀtánꢀđếnꢀtừꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
cạnhꢀtranh. 

Nếuꢀbạnꢀcóꢀthểꢀn:mꢀb:tꢀđượcꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxemꢀtrướcꢀkhiꢀcácꢀđối 
thủꢀb:tꢀđầuꢀphátꢀsóngꢀthìꢀcôngꢀviệcꢀcủaꢀbạn,ꢀkhiꢀđốiꢀthủꢀđãꢀphátꢀsóng, 
dễꢀdàngꢀhơnꢀrấtꢀnhiềuꢀ–ꢀchỉꢀđơnꢀthuầnꢀlàꢀduyꢀtrìꢀhiệuꢀquả,ꢀchứꢀkhông 
phảiꢀtạoꢀraꢀnó.ꢀMộtꢀkhiꢀbạnꢀđãꢀn:mꢀb:tꢀđượcꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxem,ꢀmọi 
việcꢀtrởꢀnênꢀdễꢀdàngꢀvàꢀítꢀtốnꢀkémꢀhơnꢀrấtꢀnhiềuꢀđểꢀduyꢀtrìꢀvịꢀtríꢀbạn 
đãꢀcóꢀ(trongꢀbốiꢀcảnhꢀcácꢀquảngꢀcáoꢀkhácꢀđangꢀtranhꢀnhauꢀphátꢀsóng). 
Quảngꢀcáoꢀsớmꢀlàꢀmộtꢀchiếnꢀlượcꢀhiệuꢀquả.ꢀMiễnꢀlàꢀbạnꢀđầuꢀtưꢀcho 
mộtꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀđểꢀduyꢀtrìꢀhiệuꢀquảꢀmộtꢀkhiꢀcácꢀđốiꢀthủꢀb:t 
đầuꢀphátꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀhọ. 

Aiꢀquyếtꢀđịnhꢀtínhꢀthờiꢀvụꢀcủaꢀsảnꢀphẩm? 

Sảnꢀphẩmꢀcủaꢀbạnꢀcóꢀthựcꢀsựꢀlàꢀmộtꢀsảnꢀphẩmꢀthờiꢀvụ?ꢀĐốiꢀvới 
mộtꢀsốꢀsảnꢀphẩm,ꢀtínhꢀchấtꢀthờiꢀvụꢀcủaꢀnóꢀhầuꢀnhưꢀchịuꢀảnhꢀhưởng 
trựcꢀtiếpꢀtừꢀnhữngꢀgìꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀlàmꢀ–ꢀhoặcꢀkhôngꢀlàmꢀ–ꢀtrong 
thờiꢀgianꢀnghỉ.ꢀVớiꢀmộtꢀsốꢀmặtꢀhàng,ꢀmọiꢀthươngꢀhiệuꢀdườngꢀnhư 
cùngꢀchiaꢀsẻꢀmộtꢀchuꢀkìꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀvụꢀhếtꢀsứcꢀquenꢀthuộc.ꢀVìꢀthế, 
họꢀđềuꢀquảꢀquyếtꢀrằng:ꢀchúngꢀtôiꢀchỉꢀquảngꢀcáoꢀtheoꢀthờiꢀvụ. 

Nhưꢀmộtꢀvàiꢀvíꢀdụꢀtrướcꢀđãꢀchoꢀthấy,ꢀđôiꢀkhiꢀcảꢀngườiꢀtiêuꢀdùng 
lẫnꢀnhàꢀtiếpꢀthịꢀđềuꢀcóꢀthểꢀquyếtꢀđịnhꢀmộtꢀsảnꢀphẩmꢀcóꢀtínhꢀthờiꢀvụ 
hayꢀkhông.ꢀNếuꢀnhàꢀtiếpꢀthịꢀtinꢀrằngꢀmộtꢀsảnꢀphẩmꢀlàꢀthờiꢀvụꢀthìꢀnó 
sẽꢀlàꢀthờiꢀvụ.ꢀKhácꢀvớiꢀnhữngꢀgìꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀnghĩ,ꢀhiếmꢀcóꢀsản 
phẩmꢀnàoꢀvốnꢀsinhꢀraꢀđãꢀcóꢀtínhꢀthờiꢀvụ. 

Lấyꢀthịꢀtrườngꢀnướcꢀgiảiꢀkhátꢀlàmꢀvíꢀdụ.ꢀNgườiꢀtaꢀtiêuꢀthụꢀsản 
phẩmꢀđơnꢀthuầnꢀlàꢀvìꢀhọꢀkhát.ꢀVàꢀđúngꢀlàꢀngườiꢀtaꢀcảmꢀthấyꢀkhát 
nhiềuꢀhơnꢀvàoꢀmùaꢀh?.ꢀVìꢀthếꢀnướcꢀgiảiꢀkhátꢀđượcꢀxemꢀnhưꢀsảnꢀphẩm 
thờiꢀvụ.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀnhưꢀCoca-ColaꢀvàꢀPepsiꢀColaꢀđã 
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cóꢀchủꢀđíchꢀkhiꢀtạoꢀnênꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀxãꢀhộiꢀmớiꢀ–ꢀmộtꢀhìnhꢀảnh 
giúpꢀnângꢀchứcꢀnăngꢀgiảiꢀkhátꢀthôngꢀthườngꢀcủaꢀsảnꢀphẩmꢀthànhꢀmột 
H ꢀchấtꢀxúcꢀtácꢀchoꢀcácꢀmốiꢀquanꢀhệꢀxãꢀhội”. 

Điềuꢀnàyꢀgiúpꢀtạoꢀraꢀthêmꢀchứcꢀnăngꢀmớiꢀchoꢀsảnꢀphẩmꢀvàꢀgiảm 
tínhꢀchấtꢀthờiꢀvụꢀcủaꢀ9ꢀthươngꢀhiệuꢀnàyꢀsoꢀvớiꢀcácꢀsảnꢀphẩmꢀgiảiꢀkhát 
thôngꢀthườngꢀkhác.ꢀCũngꢀgiốngꢀnhưꢀbia,ꢀsảnꢀphẩmꢀcóꢀxuꢀhướngꢀđược 
tiêuꢀthụꢀnhiềuꢀhơnꢀvàoꢀmùaꢀh?,ꢀnhưngꢀvẫnꢀđượcꢀuốngꢀ(tuyꢀcóꢀítꢀhơn) 
vàoꢀmùaꢀđôngꢀchoꢀcácꢀmụcꢀđíchꢀgiaoꢀtiếpꢀxãꢀhội. 

Hiệnꢀtượngꢀthayꢀđổiꢀgiờꢀtheoꢀmùaꢀ-ꢀnguyꢀcơꢀđốiꢀvới 
quảngꢀcáoꢀthờiꢀvụ 

MùaꢀcaoꢀđiểmꢀcủaꢀsảnꢀphẩmꢀthờiꢀvụꢀtrênꢀTVꢀlàꢀrấtꢀng:n.ꢀTuy 
nhiênꢀvàoꢀmộtꢀvàiꢀthờiꢀđiểmꢀnhấtꢀđịnhꢀtrongꢀnăm,ꢀthườngꢀlàꢀvàoꢀlúc 
sảnꢀphẩmꢀthờiꢀvụꢀcầnꢀđượcꢀquảngꢀcáo,ꢀxuấtꢀhiệnꢀmộtꢀvấnꢀđềꢀrấtꢀđặc 
biệt.ꢀVíꢀdụꢀnhưꢀtrongꢀmùaꢀh?,ꢀtaꢀkhôngꢀthểꢀbiếtꢀchínhꢀxácꢀcóꢀbao 
nhiêuꢀngườiꢀđangꢀđiꢀnghỉꢀmátꢀ(màꢀvìꢀthế,ꢀkhôngꢀtiếpꢀcậnꢀđượcꢀvớiꢀcác 
chiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáo.) 

Mộtꢀvấnꢀđềꢀkhác,ꢀtuyꢀítꢀđượcꢀchúꢀý,ꢀnhưngꢀcũngꢀrấtꢀquanꢀtrọng 
đốiꢀvớiꢀsảnꢀphẩmꢀthờiꢀvụꢀtạiꢀmộtꢀvàiꢀquốcꢀgiaꢀlàꢀnguyꢀcơꢀtừꢀhiện 
tượngꢀthayꢀđổiꢀgiờꢀtheoꢀmùaꢀ.ꢀĐiềuꢀnàyꢀđặcꢀbiệtꢀnguyꢀhiểmꢀđốiꢀvới 
cácꢀthươngꢀhiệuꢀcóꢀýꢀđịnhꢀdựaꢀdẫmꢀvàoꢀviệcꢀphátꢀquảngꢀcáoꢀtrongꢀgiờ 
caoꢀđiểmꢀcủaꢀchươngꢀtrìnhꢀtinꢀtứcꢀbuổiꢀtối.ꢀViệcꢀthayꢀđổiꢀgiờꢀtheo 
mùaꢀ(thườngꢀlàꢀmùaꢀh?)ꢀcóꢀnghĩaꢀlàꢀsẽꢀcóꢀmộtꢀsốꢀngười,ꢀthayꢀvìꢀngồi 
xemꢀtinꢀtứcꢀtrênꢀTVꢀvàoꢀlúcꢀ6ꢀgiờꢀchiềuꢀnhưꢀtuầnꢀtrước,ꢀthìꢀtuầnꢀnày 
đangꢀraꢀngoàiꢀđáꢀbóng,ꢀchơiꢀđùaꢀvớiꢀconꢀcáiꢀhayꢀbấtꢀcứꢀviệcꢀgìꢀkhácꢀđể 
tậnꢀdụngꢀthêmꢀmộtꢀgiờꢀcóꢀánhꢀsángꢀmặtꢀtrờiꢀ(vừaꢀcóꢀđượcꢀtừꢀviệcꢀthay 
đổiꢀgiờꢀtheoꢀmùa).ꢀVìꢀthếꢀcácꢀsảnꢀphẩmꢀkinhꢀdoanhꢀthờiꢀvụꢀcầnꢀhết 
sứcꢀthậnꢀtrọngꢀvớiꢀhiệnꢀtượngꢀthayꢀđổiꢀthờiꢀgianꢀtheoꢀmùaꢀnày. 

Tổngꢀkết 

Thờiꢀgianꢀđểꢀtạoꢀđượcꢀấnꢀtượngꢀtrongꢀquảngꢀcáoꢀcácꢀsảnꢀphẩm 
thờiꢀvụꢀlàꢀrấtꢀng:n.ꢀHãyꢀcânꢀnh:cꢀcáchꢀthứcꢀkéoꢀdàiꢀmùaꢀquảngꢀcáoꢀvà 
giữꢀđượcꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀchiếnꢀdịchꢀvàoꢀthờiꢀgianꢀnghỉꢀtráiꢀmùa.ꢀVàꢀHlực 
lượngꢀđóngꢀquân”ꢀthườngꢀcóꢀvaiꢀtròꢀtiênꢀphongꢀtrongꢀmụcꢀđíchꢀgiúp 
quảngꢀcáoꢀđọngꢀlạiꢀtâmꢀtríꢀcủaꢀngườiꢀxem.ꢀHãyꢀđảmꢀbảoꢀbạnꢀluônꢀđi 
trướcꢀđốiꢀthủꢀbằngꢀcáchꢀphátꢀđộngꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀsớmꢀ–ꢀsớm 
hơnꢀthờiꢀđiểmꢀmùaꢀquảngꢀcáoꢀthựcꢀsựꢀb:tꢀđầu.ꢀGiớiꢀthiệuꢀvàꢀquảng 
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báꢀmộtꢀsảnꢀphẩmꢀmớiꢀđòiꢀhỏiꢀsựꢀnhậnꢀbiếtꢀvàꢀsửꢀdụngꢀthửꢀtốiꢀđaꢀtừ 
ngườiꢀdùngꢀngayꢀtrongꢀmùaꢀđầuꢀtiênꢀđượcꢀquảngꢀcáo.ꢀNếuꢀkhôngꢀđạt 
đượcꢀthànhꢀcôngꢀngayꢀtrongꢀlầnꢀraꢀm:tꢀđầuꢀtiên,ꢀthươngꢀhiệuꢀrấtꢀdễ 
bịꢀchoꢀlàꢀHlỗiꢀthời”ꢀkhiꢀtáiꢀxuấtꢀhiệnꢀvàoꢀmùaꢀquảngꢀcáoꢀsau.ꢀKhiꢀlên 
lịchꢀphátꢀquảngꢀcáo,ꢀcầnꢀchúꢀýꢀđếnꢀnguyꢀcơꢀtừꢀhiệnꢀtượngꢀ“thayꢀđổi 
giờꢀtheoꢀmùa”. 
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2 0ꢀꢀ 
KHIꢀCHIẾNꢀDỊCHꢀQUẢNGꢀCÁOꢀ 

BỊꢀPHÂNꢀTÁNꢀVÀꢀTRỞꢀNÊNꢀ 
KÉMꢀHIỆUꢀQUẢ 

Mộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcầnꢀxuấtꢀhiệnꢀbaoꢀnhiêuꢀlầnꢀđểꢀphátꢀhuyꢀhiệu 
quả?ꢀVàꢀtrongꢀthờiꢀđiểmꢀnào?ꢀKhôngꢀaiꢀbiếtꢀrõ.ꢀNóiꢀcáchꢀkhác:ꢀĐểꢀmột 
chiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀphátꢀhuyꢀhiệuꢀquả,ꢀliệuꢀcóꢀmộtꢀtiêuꢀchuẩnꢀtối 
thiểuꢀnàoꢀvềꢀmậtꢀđộꢀxuấtꢀhiệnꢀchoꢀchiếnꢀdịchꢀđóꢀkhông?ꢀCâuꢀtrảꢀlời 
dườngꢀnhưꢀlàꢀ‘Có’. 

Mộtꢀtrườngꢀhợpꢀthamꢀkhảo 

Tôiꢀđãꢀtừngꢀthấyꢀmộtꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀmớiꢀs:pꢀsửaꢀđược 
tungꢀraꢀthìꢀbịꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀgạtꢀbỏ.ꢀTấtꢀcảꢀcácꢀthôngꢀsốꢀđoꢀlườngꢀhiệu 
quảꢀcủaꢀchiếnꢀdịchꢀđềuꢀchỉꢀraꢀmộtꢀkếtꢀquảꢀđángꢀthấtꢀvọng,ꢀvớiꢀmộtꢀấn 
tượngꢀrấtꢀnhạtꢀnhòa.ꢀNhàꢀquảngꢀcáoꢀgầnꢀnhưꢀđiꢀđếnꢀkếtꢀluậnꢀrằng 
chiếnꢀdịchꢀđóꢀlàꢀ‘đồꢀbỏꢀđi’. 

Tầnꢀsuấtꢀxuấtꢀhiệnꢀchoꢀchiếnꢀdịchꢀnàyꢀvàoꢀkhoảngꢀ150ꢀTRPsEtuần. 
Điềuꢀnàyꢀnghĩaꢀlàꢀnhữngꢀngườiꢀxemꢀthuộcꢀnhómꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀđối 
tượngꢀcủaꢀsảnꢀphẩm,ꢀvềꢀlýꢀthuyết,ꢀsẽꢀtiếpꢀcậnꢀvớiꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
khoảngꢀ1,5ꢀlần/tuần.ꢀÍtꢀnhấtꢀđóꢀlàꢀtrênꢀlýꢀthuyết.ꢀTrướcꢀkhiꢀnhậnꢀđịnh 
bấtꢀkìꢀchiếnꢀdịchꢀnàoꢀlàꢀthấtꢀbại,ꢀhoặcꢀkếtꢀluậnꢀrằngꢀ‘chiếnꢀdịchꢀnày 
khôngꢀhềꢀhiệuꢀquả’,ꢀtaꢀcầnꢀphảiꢀn:mꢀđượcꢀthốngꢀkêꢀTRPꢀthật,ꢀconꢀsố 
ngườiꢀxemꢀquảngꢀcáoꢀthựcꢀtếꢀđạtꢀđược,ꢀchứꢀkhôngꢀphảiꢀtừꢀlýꢀthuyết 
suông. 

Đôiꢀkhiꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀđượcꢀphátꢀsóngꢀvìꢀmộtꢀtìnhꢀhuốngꢀphát 
sinhꢀbấtꢀngờ.ꢀĐôiꢀkhiꢀthờiꢀđiểmꢀphátꢀquảngꢀcáoꢀ(spot)ꢀmàꢀtaꢀmuaꢀtừ 
nhàꢀđàiꢀkhôngꢀđượcꢀtốtꢀnhưꢀtaꢀtưởng.ꢀCóꢀthểꢀvìꢀđóꢀlàꢀkhoảngꢀthời 
gianꢀnghỉꢀmát,ꢀhayꢀhiệnꢀtượngꢀthayꢀđổiꢀgiờꢀtheoꢀmùa,ꢀmàꢀkhôngꢀcó 
nhiềuꢀngườiꢀxemꢀTVꢀnhưꢀtuầnꢀtrướcꢀđó.ꢀTrongꢀvíꢀdụꢀnày,ꢀkhiꢀthốngꢀkê 
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TRPꢀthựcꢀtếꢀđượcꢀthuꢀthậpꢀ(khoảngꢀ9ꢀthángꢀsauꢀkhiꢀchiếnꢀdịchꢀđược 
chạy),ꢀngườiꢀtaꢀphátꢀhiệnꢀraꢀrằngꢀnóꢀchỉꢀđạtꢀ60%ꢀsoꢀvớiꢀdựꢀtínhꢀban 
đầuꢀ(tươngꢀđươngꢀkhoảngꢀ90ꢀTRPsEtuần). 

Mộtꢀsốꢀthayꢀđổiꢀđượcꢀápꢀdụngꢀsauꢀđóꢀvàꢀchiếnꢀdịchꢀđãꢀđạtꢀđược 
chỉꢀtiêuꢀnhưꢀdựꢀtínhꢀ(150ꢀTRPsEtuần).ꢀVớiꢀtầnꢀsuấtꢀđạtꢀđượcꢀnày, 
chiếnꢀdịchꢀđãꢀtiếpꢀtụcꢀgặtꢀháiꢀthànhꢀcôngꢀtạiꢀthịꢀtrườngꢀthíꢀđiểm,ꢀvà 
sauꢀđóꢀthànhꢀcôngꢀtrênꢀcảꢀnước.ꢀLýꢀdoꢀkhiếnꢀchiếnꢀdịchꢀkhôngꢀđạt 
đượcꢀhiệuꢀquảꢀlúcꢀđầuꢀkhôngꢀphảiꢀbởiꢀnóꢀthiếuꢀsángꢀtạo.ꢀGiốngꢀnhưꢀta 
đangꢀl:ngꢀngheꢀmộtꢀâmꢀthanhꢀtừꢀrấtꢀxa,ꢀnóꢀquáꢀyếuꢀớt.ꢀÂmꢀthanhꢀđó 
cầnꢀđượcꢀkhuếchꢀđạiꢀlênꢀđểꢀtaꢀcóꢀthểꢀngheꢀđược. 

Đâyꢀlàꢀmộtꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀrấtꢀsángꢀtạo,ꢀmàꢀchỉꢀchútꢀnữaꢀđã 

bịꢀliệtꢀvàoꢀdanhꢀsáchꢀ‘nhữngꢀthấtꢀbạiꢀvĩꢀđạiꢀtrongꢀquảngꢀcáo’.ꢀVấnꢀđề 
khôngꢀnằmꢀởꢀbảnꢀthânꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmàꢀdoꢀtầnꢀsuấtꢀxuấtꢀhiệnꢀcủa 
nóꢀquáꢀthấp. 

‛hiꢀsứcꢀmạnhꢀcủaꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀbịꢀphânꢀtán 

Sựꢀkhácꢀbiệtꢀgiữaꢀ150ꢀvàꢀ90ꢀTRPsꢀdườngꢀnhưꢀkhôngꢀlớn.ꢀNhưng 
vìꢀchiếnꢀdịchꢀnàyꢀbaoꢀgồmꢀđếnꢀ@ꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀđược 
phátꢀluânꢀphiênꢀmỗiꢀtuần.ꢀNghĩaꢀlàꢀmỗiꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáo 
chỉꢀcóꢀtầnꢀsuấtꢀxuấtꢀhiệnꢀkhoảngꢀ@0ꢀTRPsEtuần.ꢀĐâyꢀlàꢀmộtꢀconꢀsốꢀrất 
thấpꢀvàꢀrõꢀràngꢀthấpꢀhơnꢀmứcꢀtiêuꢀchuẩnꢀtốiꢀthiểuꢀđểꢀphátꢀhuyꢀhiệu 
quảꢀquảngꢀcáoꢀ–ꢀítꢀnhấtꢀlàꢀtrongꢀthịꢀtrườngꢀđó. 

Từꢀđâyꢀtaꢀrútꢀraꢀđượcꢀmộtꢀbàiꢀhọcꢀquýꢀgiá.ꢀKhiꢀlênꢀkếꢀhoạchꢀphát 
sóng,ꢀchỉꢀsốꢀTRPꢀtốiꢀthiểuꢀsẽꢀthiếuꢀchínhꢀxácꢀnếuꢀkhôngꢀtínhꢀđếnꢀsố 
hìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀthựcꢀtếꢀđượcꢀchạyꢀtrongꢀchiếnꢀdịch.ꢀTần 
suấtꢀxuấtꢀhiệnꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀphảiꢀg:nꢀvớiꢀchỉꢀsốꢀTRPꢀcủaꢀmỗiꢀhình 
thứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáo,ꢀchứꢀkhôngꢀphảiꢀconꢀsốꢀchungꢀcủaꢀcảꢀchiến 
dịch.ꢀCũngꢀcóꢀnhiềuꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀ(nhưꢀToyotaꢀhayꢀCocaꢀCola)ꢀthành 
côngꢀkhiꢀchạyꢀcùngꢀlúcꢀnhiềuꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáo,ꢀnhưng 
đâyꢀlàꢀnhữngꢀngoạiꢀlệꢀchứꢀkhôngꢀphảiꢀmộtꢀnguyênꢀt:c.ꢀNguyênꢀt:cꢀở 
đâyꢀlà,ꢀkhiꢀlênꢀkếꢀhoạchꢀphátꢀsóng,ꢀcầnꢀtínhꢀđếnꢀchỉꢀsốꢀTRPꢀtốiꢀthiểu 
trênꢀmỗiꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáo,ꢀcùngꢀvớiꢀchỉꢀsốꢀTRPꢀdànhꢀcho 
cảꢀchiếnꢀdịch.ꢀ(Nguyênꢀt:cꢀnàyꢀthậmꢀchíꢀcònꢀquanꢀtrọngꢀhơnꢀnữaꢀnếu 
cácꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀítꢀcóꢀđiểmꢀchungꢀvớiꢀnhau.)ꢀNếu 
khôngꢀcảꢀchiếnꢀdịch,ꢀnhưꢀvíꢀdụꢀtrênꢀđây,ꢀcóꢀthểꢀkếtꢀthúcꢀvớiꢀsựꢀphân 
tánꢀvàꢀhiệuꢀquảꢀyếuꢀớt. 
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Mộtꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀduyꢀnhấtꢀhayꢀnhiều 
hơnꢀthế? 

Điềuꢀnàyꢀlàmꢀdấyꢀlênꢀmộtꢀcâuꢀhỏiꢀhócꢀbúa.ꢀBaoꢀnhiêuꢀhìnhꢀthức 
thểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀlýꢀtưởngꢀđểꢀphátꢀtrongꢀmộtꢀtuần?ꢀMột?ꢀHai? 
Ba?ꢀTaꢀnênꢀsửꢀdụngꢀmộtꢀhayꢀnhiềuꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀthì 
sẽꢀtốtꢀhơn? 

Ướcꢀgìꢀtôiꢀcóꢀthểꢀtrảꢀlờiꢀcâuꢀhỏiꢀnàyꢀthậtꢀng:nꢀgọnꢀvàꢀrõꢀràng. 
Thựcꢀtếꢀkhôngꢀđơnꢀgiảnꢀnhưꢀvậy.ꢀNhưngꢀítꢀraꢀcóꢀmộtꢀđiềuꢀtôiꢀcóꢀthể 
ch:cꢀch:n:ꢀSửꢀdụngꢀnhiềuꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀphảiꢀđược 
cânꢀnh:cꢀrấtꢀkỹꢀvềꢀđộꢀchặtꢀchẽꢀtrongꢀsựꢀtíchꢀhợpꢀcủaꢀchiếnꢀdịch,ꢀtần 
suấtꢀphátꢀsóng,ꢀquảngꢀnghỉꢀgiữaꢀcácꢀthờiꢀđiểmꢀphátꢀcácꢀhìnhꢀthứcꢀthể 
hiệnꢀquảngꢀcáo,ꢀvàꢀđặcꢀbiệtꢀlàꢀmứcꢀđộꢀhứngꢀthúꢀcủaꢀngườiꢀxem.ꢀNhất 
làꢀđốiꢀvớiꢀcácꢀsảnꢀphẩmꢀmàꢀngườiꢀxemꢀkhôngꢀthựcꢀsựꢀquanꢀtâm,ꢀviệc 
sửꢀdụngꢀnhiềuꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀphảnꢀtácꢀdụng.ꢀTôi 
từngꢀchứngꢀkiếnꢀnhiềuꢀnhấtꢀđếnꢀ6ꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀ(của 
cùngꢀmộtꢀthươngꢀhiệu)ꢀđượcꢀphátꢀtrongꢀmộtꢀtuần.ꢀLiệuꢀcáchꢀnàyꢀcó 
hiệuꢀquảꢀkhông?ꢀKhôngꢀhề!ꢀNếuꢀcóꢀmộtꢀquyꢀt:cꢀchungꢀchoꢀvấnꢀđềꢀnày 
thìꢀquyꢀt:cꢀđóꢀsẽꢀlà:ꢀđốiꢀvớiꢀcácꢀsảnꢀphẩmꢀmàꢀngườiꢀxemꢀkhôngꢀthực 
sựꢀhứngꢀthú,ꢀđừngꢀsửꢀdụngꢀnhiềuꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀkhác 
nhau.ꢀVàꢀnếuꢀcó,ꢀhãyꢀch:cꢀrằngꢀchúngꢀkếtꢀhợpꢀtốtꢀvớiꢀnhauꢀvàꢀđược 
hỗꢀtrợꢀbởiꢀmộtꢀchỉꢀsốꢀTRPꢀđủꢀlớnꢀchoꢀtừngꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảng 
cáo. 

Tuyꢀcũngꢀcóꢀnhữngꢀvíꢀdụꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀcácꢀchiếnꢀdịchꢀkếtꢀhợp 
tốtꢀcácꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀkhácꢀnhauꢀnhưngꢀnhìnꢀchungꢀta 
vẫnꢀphảiꢀhếtꢀsứcꢀthậnꢀtrọng.ꢀMộtꢀchiếnꢀdịchꢀđơnꢀgiảnꢀvàꢀnhấtꢀquán 
vẫnꢀlàꢀtốtꢀnhất. 

Ngườiꢀxemꢀtíchꢀcựcꢀsoꢀvớiꢀngườiꢀxemꢀthụꢀđộng 

Tầnꢀsuấtꢀphátꢀsóngꢀcầnꢀđểꢀchiếnꢀdịchꢀphátꢀhuyꢀhiệuꢀquảꢀtùyꢀthuộc 
vàoꢀmứcꢀđộꢀquanꢀtâmꢀcủaꢀngườiꢀxemꢀđốiꢀvớiꢀsảnꢀphẩm,ꢀcũngꢀnhưꢀsố 
hìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀbạnꢀđịnhꢀphátꢀsóng.ꢀNgườiꢀxemꢀtíchꢀcực 
vàꢀngườiꢀxemꢀthụꢀđộngꢀxửꢀlýꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ(vàꢀthôngꢀtinꢀtrongꢀđó) 
khácꢀnhau. 

Cóꢀmộtꢀsựꢀkhácꢀbiệtꢀlớnꢀkhiꢀtaꢀgiaoꢀtiếpꢀvớiꢀnhữngꢀngườiꢀcóꢀhứng 
thúꢀvàꢀkhôngꢀhứngꢀthúꢀvớiꢀnhữngꢀgìꢀtaꢀs:pꢀsửaꢀnóiꢀra.ꢀNhưꢀthếꢀnào? 
Đâyꢀlàꢀmộtꢀbảnꢀtómꢀt:t: 
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Đốiꢀtượngꢀngườiꢀxemꢀcóꢀsẵnꢀhứngꢀthúꢀvớiꢀsảnꢀphẩmꢀthườngꢀcóꢀđộngꢀlực 
vàꢀchủꢀđộngꢀtìmꢀkiếmꢀthôngꢀtinꢀ(vềꢀsảnꢀphẩm). 
Kếtꢀquảꢀlàꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀcầnꢀlặpꢀlạiꢀnhiềuꢀlần,ꢀvàꢀquảngꢀcáoꢀin 
ấnꢀthườngꢀphátꢀhuyꢀhiệuꢀquảꢀtrongꢀtrườngꢀhợpꢀnày* 
Trongꢀkíꢀứcꢀcủaꢀngườiꢀxemꢀtíchꢀcực,ꢀquảngꢀcáoꢀítꢀbịꢀlàmꢀnhiễuꢀbởiꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀkếꢀtiếpꢀcủaꢀđốiꢀthủꢀcạnhꢀtranh*ꢀNghĩaꢀlàꢀbạnꢀch1ꢀcầnꢀquảng 
cáoꢀsảnꢀphẩmꢀởꢀmứcꢀv4aꢀphảiꢀ(chiếmꢀt1ꢀlệꢀnhỏꢀtrongꢀtổngꢀsốꢀquảngꢀcáo 
đượcꢀphátꢀcủaꢀcảꢀngànhꢀhàngꢀđó)ꢀmàꢀvẫnꢀđạtꢀđượcꢀhiệuꢀquả,ꢀthayꢀvìꢀphải 
phátꢀnhiềuꢀhơnꢀthếꢀnếuꢀđốiꢀtượngꢀngườiꢀxemꢀlàꢀth-ꢀđộng. 
Đãꢀcóꢀbằngꢀchứngꢀchoꢀthấyꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀđốiꢀtượngꢀngườiꢀxemꢀtích 
cựcꢀítꢀbịꢀchiꢀphốiꢀbởiꢀtiêuꢀchuẩnꢀTRPꢀtốiꢀthiểuꢀhơnꢀsoꢀvớiꢀngườiꢀxemꢀth- 
động. 
Ngườiꢀxemꢀtíchꢀcựcꢀcũngꢀítꢀbịꢀảnhꢀhưởngꢀnếuꢀchiếnꢀdịchꢀgồmꢀnhiều 
hìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀkhácꢀnhauꢀ+ꢀtuyꢀnhiênꢀđặcꢀđiểmꢀnàyꢀcũng 
ch1ꢀlàꢀtươngꢀđốiꢀvàꢀcácꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀítꢀnhiềuꢀvẫn 
phảiꢀhỗꢀtrợꢀchoꢀnhau*ꢀVíꢀd-ꢀnhưꢀmộtꢀnhãnꢀhiệuꢀổꢀkhóaꢀphátꢀđiꢀthông 
điệpꢀvềꢀđộꢀanꢀtoànꢀcủaꢀsảnꢀphẩmꢀbằngꢀmộtꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀnhiều 
phần,ꢀmỗiꢀphầnꢀgiảiꢀthíchꢀmộtꢀlýꢀdoꢀvìꢀsaoꢀnóꢀanꢀtoàn*ꢀVíꢀd-ꢀ1ꢀphầnꢀtập 
trungꢀnóiꢀvềꢀkhảꢀn0ngꢀ.chốngꢀkhoan,ꢀđ-c2,ꢀphầnꢀkhácꢀnóiꢀvềꢀkhảꢀn0ng 
.chốngꢀcạyꢀkhóa2,ꢀphầnꢀkhácꢀnhấnꢀmạnhꢀrằngꢀổꢀkhóaꢀch1ꢀcóꢀthểꢀmở 
đượcꢀbằngꢀchìaꢀt4ꢀnhàꢀsảnꢀxuất*Thôngꢀđiệpꢀvềꢀ.độꢀanꢀtoàn2ꢀlàꢀxuyên 
suốt*ꢀ7h1ꢀcóꢀcácꢀ.lýꢀdo2ꢀđượcꢀthayꢀđổiꢀtheoꢀt4ngꢀphần,ꢀvìꢀthếꢀđâyꢀlàꢀmột 
sựꢀtíchꢀhợpꢀhiệuꢀquả. 

Mộtꢀvàiꢀgợiꢀýꢀkhiꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀđốiꢀtượngꢀkhánꢀgiảꢀthụ 
động 

Khácꢀbiệtꢀlớnꢀnhấtꢀđốiꢀvớiꢀcácꢀsảnꢀphẩmꢀítꢀđượcꢀquanꢀtâmꢀnằmꢀở 
chỗꢀquảngꢀcáoꢀbuộcꢀphảiꢀgâyꢀđượcꢀsựꢀchúꢀýꢀtừꢀđốiꢀtượngꢀngườiꢀxem 
thụꢀđộngꢀđó.ꢀĐiềuꢀnàyꢀhầuꢀnhưꢀluônꢀđúngꢀchoꢀnhữngꢀmặtꢀhàngꢀđược 
đóngꢀgói.ꢀQuảngꢀcáoꢀchoꢀnhómꢀsảnꢀphẩmꢀnàyꢀđòiꢀhỏiꢀsựꢀsángꢀtạoꢀvà 
đôiꢀkhiꢀcảꢀnhữngꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀlạꢀm:tꢀđểꢀcóꢀthểꢀnổi 
bậtꢀgiữaꢀnhữngꢀquảngꢀcáoꢀkhác. 

Đốiꢀvớiꢀngườiꢀxemꢀthụꢀđộng,ꢀnhiệmꢀvụꢀquanꢀtrọngꢀnhấtꢀcủa 
quảngꢀcáoꢀchínhꢀlàꢀnổiꢀbậtꢀvàꢀkhiếnꢀngườiꢀxemꢀchúꢀýꢀđếnꢀnóꢀcũngꢀnhư 
thôngꢀđiệpꢀnóꢀđangꢀtruyềnꢀtải.ꢀNếuꢀkhôngꢀthểꢀhiệnꢀđượcꢀsựꢀđộcꢀđáo, 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀsẽꢀkhôngꢀđượcꢀchúꢀýꢀvàꢀtrởꢀnênꢀvôꢀích.ꢀNgườiꢀtiêu 
dùngꢀsẽꢀkhôngꢀ‘thấy’ꢀđượcꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀkhôngꢀtiếpꢀthuꢀthông 
điệpꢀcủaꢀnó.ꢀ(<emꢀthêmꢀChươngꢀ96,ꢀ‘Tiếpꢀcậnꢀtâmꢀtrí’.) 
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Mẩuꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀthôngꢀđiệpꢀcầnꢀphảiꢀnhấtꢀquánꢀvàꢀhếtꢀsứcꢀđơn 
giản.ꢀBởiꢀmộtꢀkhiꢀđãꢀcóꢀđượcꢀsựꢀchúꢀýꢀcủaꢀngườiꢀxem,ꢀbạnꢀchỉꢀcóꢀrấtꢀít 
thờiꢀgianꢀvàꢀsựꢀkiênꢀnhẫnꢀcủaꢀhọꢀđểꢀthôngꢀđiệpꢀđượcꢀtruyềnꢀtảiꢀvàꢀxử 
lýꢀhiệuꢀquả.ꢀThôngꢀđiệpꢀcầnꢀđượcꢀtốiꢀgiản.ꢀNhữngꢀtoanꢀtínhꢀlồngꢀghép 
nhiềuꢀthôngꢀđiệpꢀtrongꢀcùngꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀhayꢀtrongꢀnhiều 
hìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀkhácꢀnhauꢀcầnꢀđượcꢀloạiꢀbỏꢀngayꢀtức 
kh:c.ꢀNgườiꢀxemꢀthụꢀđộngꢀsẽꢀkhôngꢀđộngꢀnãoꢀquáꢀnhiềuꢀđểꢀn:mꢀb:t 
hếtꢀtấtꢀcảꢀcácꢀthôngꢀđiệpꢀkhácꢀnhau.ꢀNếuꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđòiꢀhỏi 
ngườiꢀxemꢀphảiꢀđộngꢀnãoꢀnhiềuꢀhơnꢀđểꢀxửꢀlýꢀthôngꢀđiệp,ꢀxemꢀnhư 
bạnꢀđãꢀđểꢀhọꢀvuộtꢀmất. 

Ngayꢀcảꢀthôngꢀđiệpꢀcủaꢀbạnꢀđếnꢀđượcꢀvớiꢀngườiꢀxemꢀthụꢀđộng, 
cáchꢀmàꢀhọꢀxửꢀlýꢀthôngꢀđiệpꢀđóꢀcũngꢀchịuꢀảnhꢀhưởngꢀrấtꢀlớnꢀbởiꢀsự 
nhiễuꢀloạnꢀvàꢀphaiꢀmờꢀtrongꢀkíꢀứcꢀcủaꢀhọ.ꢀHiệnꢀtượngꢀnàyꢀgâyꢀraꢀbởi 
sựꢀxuấtꢀhiệnꢀcủaꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀđốiꢀthủꢀcạnhꢀtranh.ꢀĐiều 
nàyꢀgiảiꢀthíchꢀvìꢀsaoꢀtrongꢀkhoảngꢀthờiꢀgianꢀđầuꢀđượcꢀphátꢀsóng, 
quảngꢀcáoꢀcầnꢀđượcꢀlặpꢀđiꢀlặpꢀlạiꢀnhiềuꢀlầnꢀđểꢀđiꢀvàoꢀtâmꢀtríꢀcủa 
ngườiꢀxemꢀthụꢀđộng.ꢀVớiꢀđốiꢀtượngꢀngườiꢀxemꢀchủꢀđộng,ꢀhiệuꢀquả 
nàyꢀcóꢀthểꢀđạtꢀđượcꢀvàꢀduyꢀtrìꢀmàꢀkhôngꢀcầnꢀlặpꢀlạiꢀquảngꢀcáoꢀquá 
nhiềuꢀbởiꢀa)ꢀngườiꢀxemꢀtíchꢀcựcꢀsuyꢀnghĩꢀhơnꢀđểꢀn:mꢀđượcꢀthông 
điệpꢀngayꢀtừꢀđầuꢀvàꢀb)ꢀchínhꢀsựꢀđộngꢀnãoꢀnàyꢀcủaꢀngườiꢀxemꢀcủngꢀcố 
thôngꢀtinꢀtrongꢀkíꢀứcꢀngườiꢀxem,ꢀkhiếnꢀnóꢀkhóꢀbịꢀnhiễuꢀloạnꢀvàꢀphai 
mờꢀbởiꢀsựꢀxuấtꢀhiệnꢀcủaꢀcácꢀquảngꢀcáoꢀcạnhꢀtranh. 

Vớiꢀngườiꢀxemꢀthụꢀđộng,ꢀbạnꢀkhôngꢀchỉꢀbuộcꢀphảiꢀtruyềnꢀtải 
đượcꢀthôngꢀtin,ꢀmàꢀcònꢀphảiꢀtínhꢀđếnꢀviệcꢀduyꢀtrìꢀđượcꢀthôngꢀtinꢀđó 
trongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxem.ꢀĐâyꢀlàꢀlúcꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀng:nꢀphát 
huyꢀtácꢀdụngꢀcủaꢀmình,ꢀcùngꢀvớiꢀhỗꢀtrợꢀtừꢀquảngꢀcáoꢀinꢀấnꢀvàꢀquảng 
cáoꢀmạngꢀ(mangꢀnộiꢀdungꢀgầnꢀgũiꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀTV)ꢀnhằmꢀmục 
đíchꢀlặpꢀlạiꢀvàꢀcủngꢀcốꢀthôngꢀđiệp.ꢀ(<emꢀthêmꢀChươngꢀ18,ꢀ‘Sửꢀdụng 
hiệuꢀquảꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀng:n’.) 

Vớiꢀtấtꢀcảꢀnhữngꢀlýꢀdoꢀtrên,ꢀsốꢀlượngꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀphátꢀsóng 
vàꢀtầnꢀsuấtꢀphátꢀsóngꢀtrênꢀmỗiꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀcựcꢀkỳꢀquanꢀtrọngꢀđốiꢀvới 
ngườiꢀxemꢀthụꢀđộng. 
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Ghiꢀchú,ꢀBiểuꢀđồꢀnàyꢀchoꢀthấyꢀmốiꢀtươngꢀquanꢀgiữaꢀsựꢀnhảyꢀvọt 
vềꢀthươngꢀhiệuꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀviệcꢀgiảmꢀsốꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀthươngꢀhiệu 
này.ꢀSốꢀlượngꢀquảngꢀcáoꢀgiảmꢀtừꢀ5ꢀxuốngꢀcònꢀ9ꢀtrongꢀbấtꢀcứꢀtuầnꢀnào 
đềuꢀmangꢀlạiꢀhiệuꢀquảꢀrõꢀrệtꢀvềꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáo. 

Hìnhꢀ20.1:ꢀSốꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀ(Nguồn: 
MarketMind) 

Mnoꢀvíꢀdụꢀkhác 

Nghiênꢀcứuꢀđãꢀhéꢀlộꢀnhiềuꢀtrườngꢀhợpꢀmàꢀtrongꢀđó,ꢀviệcꢀchạy 
nhiềuꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀtrởꢀthànhꢀràoꢀcảnꢀtrongꢀviệcꢀgiao 
tiếpꢀvớiꢀngườiꢀxemꢀthụꢀđộng.ꢀHìnhꢀ90.1ꢀlàꢀmộtꢀvíꢀdụ.ꢀĐâyꢀlàꢀmộtꢀsản 
phẩmꢀgiáꢀrẻꢀphổꢀbiến,ꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀthườngꢀxuyênꢀvàꢀítꢀkhiếnꢀngười 
dùngꢀphảiꢀđ:nꢀđoꢀkhiꢀmua. 

Thươngꢀhiệuꢀnàyꢀđượcꢀquảngꢀcáoꢀtớiꢀtậnꢀ5ꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiện 
khácꢀnhau,ꢀtứcꢀlàꢀ5ꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀcùngꢀ1ꢀthương 
hiệu.ꢀCôngꢀtyꢀnàyꢀsauꢀđóꢀc:tꢀbớtꢀsốꢀlượngꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảng 
cáoꢀđượcꢀchiếuꢀtrênꢀTV.ꢀSựꢀkhácꢀbiệtꢀlàꢀrấtꢀrõꢀràngꢀ(xemꢀbiểuꢀđồ). 
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Ngườiꢀxemꢀquảngꢀcáoꢀvớiꢀtưꢀduyꢀmuaꢀhàngꢀđaꢀdạng 

Tìnhꢀhìnhꢀcònꢀtrởꢀnênꢀphứcꢀtạpꢀhơnꢀvớiꢀmộtꢀsốꢀmặtꢀhàngꢀcóꢀđối 
tượngꢀngườiꢀmuaꢀkoꢀthựcꢀsựꢀrõꢀràngꢀ–ꢀđiềuꢀmàꢀmộtꢀsốꢀcôngꢀtyꢀquảng 
cáoꢀcóꢀthểꢀbỏꢀsótꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀlênꢀkếꢀhoạchꢀquảngꢀcáo.ꢀVíꢀdụ,ꢀđối 
vớiꢀmộtꢀsốꢀmặtꢀhàngꢀtiêuꢀdùngꢀlâuꢀdàiꢀ(nhưꢀxeꢀhơi,ꢀmáyꢀtínhꢀcáꢀnhân, 
đồꢀgiaꢀdụng,ꢀcácꢀhệꢀthốngꢀgiảiꢀtríꢀtạiꢀgia,…)ꢀđôiꢀkhiꢀbạnꢀcóꢀnhững 
kháchꢀhàngꢀs=nꢀlòngꢀmuaꢀvàꢀrấtꢀquanꢀtâmꢀđếnꢀsảnꢀphẩm,ꢀxenꢀlẫn 
nhữngꢀkháchꢀhàngꢀcóꢀthểꢀsẽꢀkhôngꢀmuaꢀsảnꢀphẩmꢀtrongꢀvàiꢀthángꢀhay 
vàiꢀnăm,ꢀlạiꢀcóꢀnhữngꢀngườiꢀcóꢀquanꢀtâmꢀđếnꢀsảnꢀphẩmꢀ(nhưng 
khôngꢀnhiều). 

Mỗiꢀkhánꢀgiảꢀmỗiꢀkhác.ꢀCóꢀnhữngꢀngườiꢀrấtꢀquanꢀtâmꢀvàꢀcũngꢀcó 

nhữngꢀngườiꢀthờꢀơꢀvớiꢀsảnꢀphẩm.ꢀTrongꢀquáꢀtrìnhꢀlênꢀkếꢀhoạch,ꢀnhà 
quảngꢀcáoꢀcầnꢀhiểuꢀlàꢀluônꢀcóꢀmộtꢀsựꢀphaꢀtrộnꢀnhấtꢀđịnhꢀtrongꢀđối 
ngườiꢀxemꢀcủaꢀmình. 

Lấyꢀvíꢀdụ,ꢀnhữngꢀngườiꢀxemꢀquảngꢀcáoꢀxeꢀmớiꢀthườngꢀđượcꢀcho 
làꢀcóꢀ100%ꢀhứngꢀthúꢀvớiꢀsảnꢀphẩm,ꢀbởiꢀchỉꢀcóꢀnhữngꢀngườiꢀđang 
nh:mꢀchoꢀmìnhꢀmộtꢀchiếcꢀxeꢀmớiꢀmớiꢀđángꢀđượcꢀnhàꢀquảngꢀcáo 
hướngꢀđến.ꢀĐâyꢀquảꢀthựcꢀlàꢀmộtꢀsaiꢀlầm.ꢀCóꢀđếnꢀkhoảngꢀ1E@ꢀsốꢀngười 
sẽꢀmuaꢀxeꢀmớiꢀtrongꢀ@ꢀthángꢀtớiꢀkhôngꢀhềꢀbiếtꢀtrướcꢀmìnhꢀsẽꢀlàmꢀthế. 
Nhữngꢀngườiꢀnàyꢀkhôngꢀhềꢀbiếtꢀđiềuꢀgìꢀs:pꢀxảyꢀđếnꢀvớiꢀhọ. 

Mộtꢀsốꢀsẽꢀthấyꢀxeꢀhọꢀb:tꢀđầuꢀxuốngꢀcấpꢀtrongꢀ@ꢀthángꢀtới;ꢀhoặc 
nếuꢀkhôngꢀphảiꢀlàꢀchiếcꢀxeꢀcủaꢀhọꢀthìꢀlàꢀcuộcꢀhônꢀnhân,ꢀhayꢀmốiꢀquan 
hệꢀlâuꢀdàiꢀcủaꢀhọꢀđangꢀxuốngꢀcấp.ꢀHọꢀsẽꢀchiaꢀtayꢀvợ,ꢀchồngꢀhayꢀngười 
yêuꢀvàꢀdĩꢀnhiênꢀsẽꢀcầnꢀmộtꢀchiếcꢀxeꢀchoꢀriêngꢀmình.ꢀMộtꢀsốꢀkhácꢀthay 
đổiꢀcôngꢀviệc.ꢀLạiꢀcóꢀnhữngꢀngườiꢀnhậnꢀđượcꢀnhữngꢀkhoảnꢀtiềnꢀtừ 
trênꢀtrờiꢀrơiꢀxuống,ꢀnhưꢀhưởngꢀthừaꢀkếꢀhayꢀtrúngꢀsốꢀch;ngꢀhạn. 

Đâyꢀchỉꢀlàꢀvàiꢀtrongꢀsốꢀrấtꢀnhiềuꢀtìnhꢀhuốngꢀbiếnꢀmộtꢀngườiꢀbình 
thườngꢀthànhꢀmộtꢀkháchꢀhàngꢀtiềmꢀnăngꢀchoꢀmộtꢀsảnꢀphẩmꢀmàꢀanh 
taꢀkhôngꢀhềꢀmuốnꢀmuaꢀtrướcꢀđó.ꢀHiệnꢀtạiꢀtuyꢀhọꢀkhôngꢀcóꢀhứngꢀthú 
đốiꢀvớiꢀsảnꢀphẩm,ꢀnhưngꢀngayꢀsauꢀđóꢀtháiꢀđộꢀcủaꢀhọꢀthayꢀđổiꢀhoàn 
toàn.ꢀVìꢀthếꢀdùꢀmuốnꢀhayꢀkhông,ꢀtrongꢀnhữngꢀngànhꢀhàngꢀnhưꢀthế, 
nhàꢀquảngꢀcáoꢀcầnꢀphảiꢀtươngꢀtácꢀvớiꢀcảꢀnhữngꢀngườiꢀđangꢀcóꢀhứng 
thúꢀlẫnꢀkhôngꢀcóꢀhứngꢀthúꢀvớiꢀsảnꢀphẩmꢀcủaꢀhọ.ꢀChiếnꢀlượcꢀquảng 
cáoꢀsẽꢀtrởꢀnênꢀyếuꢀkémꢀnếuꢀtaꢀcứꢀgiảꢀđịnhꢀrằngꢀchỉꢀcóꢀnhữngꢀngười 
đángꢀchúꢀýꢀvàꢀđángꢀgiaoꢀtiếpꢀmớiꢀcóꢀhứngꢀthúꢀvàꢀs=nꢀsàngꢀmuaꢀsản 
phẩm. 
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Tổngꢀkết 

Khôngꢀphảiꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀnàoꢀcũngꢀsẽꢀthànhꢀcông.ꢀNhưng 
cũngꢀđừngꢀđểꢀnóꢀchếtꢀyểuꢀchỉꢀvìꢀmậtꢀđộꢀxuấtꢀhiệnꢀthấp.ꢀĐâyꢀlàꢀmột 
danhꢀsáchꢀtómꢀgọnꢀnhữngꢀgìꢀbạnꢀcầnꢀlàm: 

Kiểmꢀtraꢀđểꢀđảmꢀbảoꢀch1ꢀtiêu,ꢀtầnꢀsuấtꢀvàꢀkhốiꢀlượngꢀtruyềnꢀthôngꢀđạt 
đượcꢀđúngꢀkếꢀhoạchꢀđãꢀđềꢀra. 
Đặcꢀbiệtꢀđốiꢀvớiꢀsảnꢀphẩmꢀmàꢀngườiꢀdùngꢀkhôngꢀmấyꢀquanꢀtâm,ꢀch1ꢀs, 
d-ngꢀmộtꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀduyꢀnhất,ꢀtr4ꢀphiꢀbạnꢀcóꢀmộtꢀlý 
doꢀthựcꢀsựꢀthuyếtꢀph-cꢀđểꢀs,ꢀd-ngꢀnhiềuꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáo 
hơn* 
Nếuꢀbạnꢀquyếtꢀđịnhꢀs,ꢀd-ngꢀnhiềuꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáo,ꢀphải 
đảmꢀbảoꢀchúngꢀkhôngꢀlàmꢀloãngꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáo*ꢀ3iểmꢀtraꢀch1ꢀsố 
TRPꢀtrênꢀmỗiꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀmỗiꢀtuần*ꢀ(Điềuꢀnàyꢀcóꢀthể 
ảnhꢀhưởngꢀnghiêmꢀtrọngꢀđếnꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀcảꢀchiếnꢀdịch.) 
Mộtꢀquyꢀtắcꢀrấtꢀđơnꢀgiản:ꢀNếuꢀbạnꢀkhôngꢀđủꢀđiềuꢀkiệnꢀđápꢀứngꢀch1ꢀsố 
TRPꢀcầnꢀthiếtꢀchoꢀmỗiꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀhàngꢀtuần,ꢀđ4ngꢀs, 
d-ngꢀnhiềuꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáo*ꢀThayꢀvàoꢀđó,ꢀch1ꢀtậpꢀtrungꢀvào 
mộtꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀthựcꢀhiệnꢀnóꢀthậtꢀtốt. 
Hứngꢀthúꢀcủaꢀngườiꢀxemꢀđốiꢀvớiꢀsảnꢀphẩmꢀcóꢀthểꢀrấtꢀđaꢀdạngꢀvàꢀkhông 
rõꢀràng,ꢀbạnꢀcầnꢀchúꢀýꢀđếnꢀđiềuꢀnày* 
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2 1ꢀꢀ 
VÌꢀSAOꢀQUẢNGꢀCÁOꢀꢀTRÊNꢀĐÀI 

PHÁTꢀTHANHꢀKHÓꢀNHỚ? 

Vìꢀsaoꢀrấtꢀnhiềuꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀđàiꢀphátꢀthanhꢀbịꢀquênꢀnhanh 
chóng?ꢀDĩꢀnhiênꢀlàꢀnóꢀthiếuꢀhìnhꢀảnhꢀvàꢀkhôngꢀphổꢀbiếnꢀnhưꢀTV, 
nhưngꢀliệuꢀcònꢀlýꢀdoꢀnàoꢀkhác?ꢀNgayꢀcảꢀnhữngꢀchiếnꢀdịchꢀrầmꢀrộꢀnhất 
dườngꢀnhưꢀcũngꢀkhôngꢀthểꢀđiꢀvàoꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀngheꢀvớiꢀhiệuꢀquả 
nhưꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀvẫnꢀmongꢀđợi.ꢀTôiꢀlấyꢀvíꢀdụꢀmộtꢀchiếnꢀdịchꢀquảng 
cáoꢀtrênꢀđàiꢀphátꢀthanhꢀvôꢀcùngꢀrầmꢀrộ,ꢀđượcꢀchạyꢀliênꢀtụcꢀtrongꢀ16 
tuần,ꢀhướngꢀđếnꢀmộtꢀđốiꢀtượngꢀngườiꢀngheꢀrấtꢀcụꢀthểꢀvàꢀlàꢀmộtꢀtrong 
nhữngꢀchiếnꢀdịchꢀthànhꢀcôngꢀnhấtꢀdựaꢀtrênꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáo 
củaꢀthínhꢀgiảꢀnhưngꢀnóꢀvẫnꢀchỉꢀcóꢀthểꢀđạtꢀđượcꢀkhôngꢀquáꢀ40%ꢀlượng 
ngườiꢀngheꢀcóꢀthểꢀnhớꢀđượcꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtứcꢀthì. 

Sựꢀchúꢀtâmꢀcủaꢀngườiꢀngheꢀvàꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀhìnhꢀảnh 

ĐàiꢀphátꢀthanhꢀkhácꢀvớiꢀTVꢀvàꢀnóꢀcũngꢀkhôngꢀthểꢀthayꢀthếꢀTV. 
Thựcꢀraꢀnóꢀvẫnꢀcóꢀthểꢀđượcꢀtậnꢀdụngꢀhiệuꢀquả,ꢀnhưngꢀcácꢀnhàꢀquảng 
cáoꢀthườngꢀsửꢀdụngꢀnóꢀkhôngꢀđúngꢀcách.ꢀHaiꢀvấnꢀđềꢀlớnꢀnhấtꢀcủaꢀđài 
phátꢀthanhꢀthườngꢀlàꢀmứcꢀđộꢀchúꢀtâmꢀcủaꢀngườiꢀngheꢀvàꢀđiểmꢀyếuꢀvề 
mặtꢀthiếuꢀhìnhꢀảnhꢀhỗꢀtrợ.ꢀCácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀhoànꢀtoànꢀcóꢀthểꢀtác 
độngꢀđếnꢀcảꢀhaiꢀyếuꢀtốꢀnàyꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀsảnꢀxuấtꢀquảngꢀcáoꢀtrên 
đàiꢀphátꢀthanhꢀvàꢀthôngꢀquaꢀmộtꢀlịchꢀphátꢀthanhꢀhiệuꢀquảꢀhơn. 

Đàiꢀphátꢀthanhꢀphảiꢀcạnhꢀtranhꢀvớiꢀchínhꢀmôiꢀtrườngꢀxungꢀquanh 
đểꢀcóꢀđượcꢀsựꢀchúꢀýꢀcủaꢀngườiꢀnghe.ꢀSựꢀcạnhꢀtranhꢀnàyꢀgayꢀg:tꢀhơn 
nhiềuꢀnếuꢀsoꢀvớiꢀTVꢀ-ꢀmôiꢀtrườngꢀquảngꢀcáoꢀthườngꢀcóꢀs=nꢀmột 
khôngꢀgianꢀtươngꢀđốiꢀyênꢀtĩnhꢀxungꢀquanh.ꢀKhiꢀxemꢀTVꢀkhánꢀgiả 
thườngꢀítꢀbịꢀxaoꢀnhãngꢀhơn.ꢀDĩꢀnhiênꢀđiềuꢀnàyꢀkhôngꢀcóꢀnghĩaꢀlà 
ngườiꢀxemꢀTVꢀluônꢀdánꢀm:tꢀvàoꢀmànꢀhình.ꢀCácꢀthươngꢀhiệuꢀthuộc 
mặtꢀhàngꢀđòiꢀhỏiꢀítꢀsuyꢀnghĩꢀ(ítꢀđượcꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀquanꢀtâm)ꢀvẫn 
phảiꢀphụꢀthuộcꢀrấtꢀnhiềuꢀvàoꢀsựꢀsángꢀtạoꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđểꢀgây 
đượcꢀsựꢀchúꢀýꢀcầnꢀthiếtꢀnơiꢀngườiꢀxem. 
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Quảngꢀcáoꢀtrênꢀđàiꢀphátꢀthanhꢀthìꢀkhác,ꢀnóꢀphảiꢀcạnhꢀtranhꢀvới 
mọiꢀthứꢀxungꢀquanh.ꢀTrongꢀbữaꢀđiểmꢀtâmꢀsáng,ꢀnóꢀphảiꢀganhꢀđuaꢀvới 
tiếngꢀláchꢀcáchꢀcủaꢀxoongꢀnồi,ꢀcácꢀâmꢀthanhꢀtrongꢀlúcꢀchuẩnꢀbịꢀbữa 
sángꢀvàꢀcảꢀtiếngꢀtròꢀchuyệnꢀtrongꢀbữa.ꢀTươngꢀtự,ꢀtrongꢀkhoảngꢀthời 
gianꢀbuổiꢀsángꢀvàꢀlúcꢀláiꢀxe,ꢀđàiꢀphátꢀthanhꢀphảiꢀnỗꢀlựcꢀhếtꢀsứcꢀđể 
thoátꢀkhỏiꢀmộtꢀloạiꢀ‘xaoꢀnhãngꢀchúꢀý’ꢀkhác.ꢀSựꢀxaoꢀnhãngꢀnàyꢀgâyꢀra 
bởiꢀtìnhꢀtrạngꢀk>tꢀxeꢀgiờꢀcaoꢀđiểm,ꢀbảnꢀthânꢀviệcꢀláiꢀxe,ꢀcuộcꢀtrò 
chuyệnꢀcủaꢀhànhꢀkhách,ꢀcũngꢀnhưꢀbởiꢀchínhꢀcácꢀsuyꢀnghĩꢀmàꢀngười 
láiꢀđangꢀmảiꢀtheoꢀđuổiꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀmình. 

Vìꢀthếꢀvàoꢀmộtꢀsốꢀthờiꢀđiểmꢀnhấtꢀđịnhꢀtrongꢀngày,ꢀthínhꢀgiả 
khôngꢀthựcꢀsựꢀchúꢀtâmꢀđếnꢀnhữngꢀgìꢀhọꢀđangꢀnghe.ꢀNhữngꢀthínhꢀgiả 
lúcꢀtrướcꢀvẫnꢀdỏngꢀtaiꢀl:ngꢀngheꢀnhữngꢀchươngꢀtrìnhꢀkinhꢀđiểnꢀnhư 
‘ AmosꢀvàꢀAndy’ꢀhayꢀ‘TheꢀGoonꢀShow’ꢀphátꢀraꢀtừꢀnhữngꢀchiếcꢀđàiꢀphát 
thanhꢀvỏꢀnhựa,ꢀgiờꢀđâyꢀđãꢀchuyểnꢀsangꢀTV,ꢀmáyꢀngheꢀnhạcꢀMP@ꢀhay 
mạngꢀinternet.ꢀNgàyꢀnayꢀthínhꢀgiảꢀngheꢀđàiꢀvàoꢀgiờꢀcaoꢀđiểmꢀcũngꢀít 
đểꢀýꢀđếnꢀđàiꢀphátꢀthanh.ꢀHọꢀbịꢀápꢀlựcꢀtừngꢀgiâyꢀtừngꢀphútꢀbởiꢀnhiều 
yếuꢀtốꢀkhác,ꢀnhữngꢀđiềuꢀđangꢀtranhꢀgiànhꢀsựꢀchúꢀýꢀcủaꢀhọ. 

Dùꢀlàꢀđàiꢀphátꢀthanh,ꢀTV,ꢀhayꢀquảngꢀcáoꢀtạiꢀđiểmꢀbánꢀlẻ,ꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀđềuꢀcầnꢀtínhꢀđộtꢀpháꢀđểꢀtruyềnꢀtảiꢀđượcꢀthôngꢀđiệp.ꢀĐồng 
thờiꢀnóꢀcũngꢀphảiꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀviệcꢀgiúpꢀngườiꢀngheꢀnhớꢀđược 
thươngꢀhiệu.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀmộtꢀchiꢀtiếtꢀquanꢀtrọngꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀtrên 
sóngꢀphátꢀthanhꢀvàꢀcácꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀmặtꢀhàngꢀngườiꢀdùngꢀítꢀquan 
tâmꢀlà,ꢀđừngꢀchỉꢀnhìnꢀvàoꢀkhảꢀnăngꢀghiꢀnhớꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀngười 
dùng.ꢀNhàꢀquảngꢀcáoꢀcầnꢀphảiꢀxétꢀđếnꢀhànhꢀvi,ꢀtháiꢀđộ,ꢀhìnhꢀảnhꢀhay 
hiệuꢀứngꢀnổiꢀbậtꢀtrướcꢀkhiꢀkếtꢀluậnꢀrằngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀhiệuꢀquả 
hayꢀkhông,ꢀthayꢀvìꢀchỉꢀđơnꢀthuầnꢀnhìnꢀvàoꢀđộꢀghiꢀnhớꢀthấpꢀcủaꢀngười 
xemꢀvàꢀvộiꢀkếtꢀluậnꢀrằngꢀchiếnꢀdịchꢀđãꢀthấtꢀbại.ꢀ(<emꢀChươngꢀ98. 
‘Muaꢀs:mꢀhọc’) 

Nhữngꢀbàiꢀhọcꢀchoꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀđàiꢀphátꢀthanh 

Rõꢀràngꢀtôiꢀkhôngꢀmuốnꢀnóiꢀrằngꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀnênꢀhạnꢀchế 
sửꢀdụngꢀsóngꢀphátꢀthanh.ꢀLàmꢀvậyꢀch;ngꢀkhácꢀnàoꢀphủꢀnhậnꢀcả 
nhữngꢀưuꢀđiểmꢀcủaꢀnó.ꢀThayꢀvàoꢀđóꢀtaꢀcầnꢀkhaiꢀthácꢀsóngꢀphátꢀthanh 
thôngꢀminhꢀvàꢀhiệuꢀquảꢀhơn.ꢀDướiꢀđâyꢀlàꢀmộtꢀvàiꢀgợiꢀýꢀchoꢀbạn: 

Đ4ngꢀch1ꢀdựaꢀvàoꢀviệcꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀnhớꢀđếnꢀnhiềuꢀhayꢀítꢀlàm 
thướcꢀđoꢀchoꢀhiệuꢀquả*ꢀBạnꢀcầnꢀxemꢀxétꢀsựꢀchuyểnꢀbiếnꢀởꢀcácꢀmặtꢀkhác, 
nhấtꢀlàꢀsựꢀchuyểnꢀbiếnꢀt4ꢀt4ꢀvềꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀcũngꢀnhưꢀcácꢀyếu 
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tốꢀkhácꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀsứcꢀtiêuꢀth-ꢀcủaꢀcảꢀmặtꢀhàngꢀnóiꢀchungꢀ(đểꢀphân 
biệtꢀvớiꢀsựꢀlựaꢀchọnꢀthươngꢀhiệu). 
S,ꢀd-ngꢀthờiꢀđiểmꢀquảngꢀcáoꢀ(spot)ꢀmộtꢀcáchꢀcóꢀchọnꢀlọc*ꢀRõꢀràngꢀlà 
nhàꢀquảngꢀcáoꢀdễꢀdàngꢀđạtꢀhiệuꢀquảꢀvớiꢀđàiꢀphátꢀthanhꢀ(vàꢀcảꢀTV)ꢀnếu 
họꢀchọnꢀthờiꢀđiểmꢀphátꢀsóngꢀ(hoặcꢀchươngꢀtrình,ꢀkênhꢀphátꢀthanh)ꢀítꢀbị 
phânꢀtánꢀbởiꢀmôiꢀtrườngꢀxungꢀquanh*ꢀNhữngꢀthờiꢀđiểmꢀnàyꢀcóꢀthểꢀrơi 
vàoꢀlúcꢀlượngꢀthínhꢀgiảꢀngheꢀđàiꢀởꢀmứcꢀthấpꢀnhất*ꢀNênꢀmỗiꢀthờiꢀđiểm 
phátꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀmuaꢀsẽꢀhiệuꢀquảꢀhơn,ꢀnhưngꢀch1ꢀđốiꢀvớiꢀsốꢀít 
nhữngꢀngườiꢀđangꢀngheꢀđàiꢀlúcꢀđó*ꢀNghĩaꢀlàꢀtaꢀs,ꢀd-ngꢀnhiềuꢀthờiꢀđiểm 
phátꢀsóngꢀhơn,ꢀnhưngꢀvớiꢀkinhꢀphíꢀthấpꢀhơnꢀchoꢀmỗiꢀlầnꢀphátꢀsóng* 
Sángꢀtạoꢀraꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀđàiꢀphátꢀthanhꢀđộcꢀđáoꢀhơn*ꢀ5ãy 
chiꢀnhiềuꢀtiềnꢀhơnꢀđểꢀchoꢀraꢀđờiꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀsángꢀtạo,ꢀđộtꢀphá 
hơn,ꢀđủꢀsứcꢀgâyꢀchúꢀýꢀnơiꢀngườiꢀnghe*ꢀQuáꢀnhiềuꢀquảngꢀcáoꢀdởꢀtệꢀđang 
đượcꢀphátꢀnhanꢀnhản*ꢀĐiềuꢀnàyꢀthựcꢀraꢀcũngꢀcóꢀlýꢀdo*ꢀQuảngꢀcáoꢀtrên 
sóngꢀphátꢀthanhꢀđượcꢀxemꢀlàꢀloạiꢀhìnhꢀquảngꢀcáoꢀkinhꢀphíꢀthấp*ꢀNhưng 
nếuꢀphảiꢀđánhꢀđổiꢀnộiꢀdungꢀsángꢀtạoꢀvàꢀsựꢀtrauꢀchuốtꢀtrongꢀkhâuꢀsản 
xuấtꢀch1ꢀđểꢀđạtꢀđượcꢀm-cꢀtiêuꢀhạꢀthấpꢀkinhꢀphíꢀquảꢀsẽꢀlàꢀmộtꢀphiꢀv-ꢀđầu 
tưꢀvôꢀcùngꢀsaiꢀlầm. 
S,ꢀd-ngꢀTV,ꢀmạngꢀInternet,ꢀvideoꢀ(thậmꢀchíꢀcảꢀinꢀấn)ꢀtrướcꢀtiênꢀđể 
mangꢀhìnhꢀảnhꢀđếnꢀchoꢀngườiꢀxem*ꢀSauꢀđóꢀgợiꢀnhắcꢀvàꢀcủngꢀcốꢀbằng 
đàiꢀphátꢀthanh*ꢀ5ầuꢀhếtꢀmọiꢀngườiꢀx,ꢀlýꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀdễꢀdàngꢀvàꢀnhớ 
đượcꢀlâuꢀhơnꢀnếuꢀhọꢀcóꢀthểꢀliênꢀtưởngꢀthôngꢀđiệpꢀđóꢀvớiꢀmộtꢀhìnhꢀảnh 
hayꢀmộtꢀgươngꢀmặt*ꢀ5ìnhꢀảnhꢀđóngꢀvaiꢀtròꢀnhưꢀmộtꢀ.điểmꢀtựa2,ꢀgiúp 
ngườiꢀxemꢀtậpꢀtrungꢀvàoꢀthôngꢀđiệpꢀvàꢀhìnhꢀtượngꢀđangꢀđượcꢀtruyềnꢀtải. 
S,ꢀd-ngꢀTV,ꢀhayꢀmạngꢀInternet,ꢀhayꢀmôiꢀtrườngꢀinꢀấnꢀđểꢀtruyềnꢀtảiꢀhình 
ảnhꢀđếnꢀngườiꢀxemꢀvàꢀsauꢀđóꢀtậnꢀd-ngꢀđàiꢀphátꢀthanhꢀđểꢀcủngꢀcốꢀthương 
hiệuꢀvàꢀthôngꢀđiệpꢀđãꢀđượcꢀxácꢀlậpꢀbởiꢀhìnhꢀảnhꢀđóꢀ(víꢀd-ꢀbạnꢀcóꢀthểꢀs, 
d-ngꢀcácꢀtríchꢀđoạnꢀnhạcꢀhayꢀâmꢀthanhꢀt4ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀTV)* 
Quảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀngắnꢀthườngꢀthấtꢀbạiꢀkhiꢀđượcꢀs,ꢀd-ngꢀđểꢀtấn 
côngꢀvàoꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxem*ꢀTuyꢀnhiênꢀkhiꢀđượcꢀs,ꢀd-ngꢀđểꢀđọngꢀlại 
tâmꢀtríꢀngườiꢀxem,ꢀnóꢀlạiꢀtỏꢀraꢀrấtꢀhiệuꢀquả*ꢀTươngꢀtự,ꢀđàiꢀphátꢀthanh 
cũngꢀcóꢀthểꢀđượcꢀs,ꢀd-ngꢀchoꢀcácꢀmặtꢀhàngꢀvốnꢀítꢀđượcꢀquanꢀtâm*ꢀXác 
lậpꢀmộtꢀchỗꢀđứngꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxemꢀtrướcꢀvớiꢀcácꢀphươngꢀtiện 
truyềnꢀthôngꢀcóꢀhìnhꢀảnh,ꢀsauꢀđóꢀgợiꢀnhớ/củngꢀcốꢀvịꢀtríꢀđóꢀbằngꢀquảng 
cáoꢀtrênꢀđàiꢀphátꢀthanh*ꢀViệcꢀđiꢀvàoꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxemꢀluônꢀtốnꢀnhiều 
côngꢀsứcꢀhơnꢀsoꢀvớiꢀviệcꢀcủngꢀcốꢀvịꢀtríꢀđãꢀcóꢀsẵn*ꢀS,ꢀd-ngꢀcácꢀphương 
tiệnꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀhìnhꢀảnhꢀđểꢀđiꢀvàoꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxem*ꢀSauꢀđóꢀs,ꢀd-ng 
quảngꢀcáoꢀtrênꢀđàiꢀphátꢀthanhꢀđểꢀgợiꢀnhắcꢀvàꢀcủngꢀcố. 
S,ꢀd-ngꢀđàiꢀphátꢀthanhꢀđểꢀthúcꢀđẩyꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀmạng*ꢀ5iệu 
quảꢀcủaꢀđàiꢀphátꢀthanhꢀkhiꢀkếtꢀhợpꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀmạngꢀInternetꢀcó 
thểꢀvôꢀcùngꢀtíchꢀcực,ꢀnhưꢀkếtꢀquảꢀcủaꢀnhiềuꢀnghiênꢀcứuꢀđãꢀch1ꢀra. 
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Tậnꢀd-ngꢀtínhꢀtứcꢀthìꢀcủaꢀđàiꢀphátꢀthanh*ꢀQuảngꢀcáoꢀđượcꢀtheoꢀdõiꢀnhiều 
hơnꢀvàꢀphátꢀhuyꢀhiệuꢀquảꢀtốtꢀhơnꢀmỗiꢀkhiꢀgầnꢀđếnꢀdịpꢀmuaꢀsắm*ꢀLên 
lịchꢀphátꢀsóngꢀvớiꢀchiếnꢀlượcꢀrõꢀràng,ꢀnhằmꢀtiếpꢀcậnꢀđếnꢀlượngꢀngười 
dùngꢀtốiꢀđaꢀngayꢀtrướcꢀthờiꢀđiểmꢀmuaꢀsắmꢀ(víꢀd-ꢀnhưꢀngayꢀtrướcꢀlúc 
mọiꢀngườiꢀđiꢀsiêuꢀthị.) 
Tậnꢀd-ngꢀsựꢀlinhꢀhoạtꢀvàꢀtínhꢀtứcꢀthìꢀcủaꢀđàiꢀphátꢀthanhꢀđểꢀkíchꢀthích 
sứcꢀtiêuꢀth-*ꢀLấyꢀvíꢀd-ꢀnhưꢀnhãnꢀhiệuꢀ7ampbell2sꢀSoupsꢀtạiꢀ/ỹꢀdành 
riêngꢀmộtꢀkhoảnꢀkinhꢀphíꢀlớnꢀhàngꢀn0mꢀđểꢀchạyꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀđàiꢀphát 
thanh,ꢀvàoꢀnhữngꢀngàyꢀcóꢀbão*ꢀVìꢀmọiꢀngườiꢀcóꢀxuꢀhướngꢀnghĩꢀđếnꢀsúp 
vàꢀ0nꢀsúpꢀmỗiꢀkhiꢀthờiꢀtiếtꢀxấuꢀđi* 
Thươngꢀhiệuꢀphảiꢀđượcꢀnhắcꢀđếnꢀtrongꢀ8ꢀgiâyꢀđầuꢀtiênꢀvàꢀítꢀnhấtꢀ3ꢀlần 
trongꢀsuốtꢀmẩuꢀquảngꢀcáo*ꢀPhátꢀhiệnꢀlýꢀthúꢀnàyꢀlàꢀkếtꢀquảꢀt4ꢀviệcꢀnghiên 
cứuꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ30ꢀgiâyꢀtrênꢀTVꢀtạiꢀ/ỹ*ꢀTôiꢀtinꢀchắcꢀrằngꢀđối 
vớiꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀđàiꢀphátꢀthanh,ꢀđiềuꢀnàyꢀcònꢀquanꢀtrọngꢀhơnꢀnữa. 

Tổngꢀkết 

Mụcꢀtiêuꢀcầnꢀđặtꢀraꢀchoꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀđàiꢀphátꢀthanhꢀlàꢀnóꢀphải 
độtꢀphá,ꢀđủꢀsứcꢀthoátꢀkhỏiꢀmộtꢀrừngꢀcácꢀquảngꢀcáoꢀkhác,ꢀtạoꢀđượcꢀsự 
chúꢀýꢀcủaꢀngườiꢀnghe.ꢀNếuꢀkhông,ꢀmụcꢀđíchꢀtruyềnꢀthôngꢀsẽꢀkhông 
thểꢀnàoꢀđạtꢀđượcꢀhiệuꢀquảꢀmongꢀmuốn.ꢀMẩuꢀquảngꢀcáoꢀgâyꢀđượcꢀchú 
ýꢀcàngꢀnhiềuꢀthìꢀkhảꢀnăngꢀtruyềnꢀtảiꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáoꢀcàngꢀcaoꢀvà 
nóꢀcũngꢀsẽꢀđượcꢀnhớꢀlâuꢀhơn.ꢀNếuꢀkhôngꢀđủꢀấnꢀtượngꢀthìꢀtrườngꢀhợp 
tệꢀnhấtꢀsẽꢀlàꢀmộtꢀchiếnꢀdịchꢀhoànꢀtoànꢀkhôngꢀhiệuꢀquả.ꢀNếuꢀmayꢀm:n 
nóꢀsẽꢀcóꢀchútꢀhiệuꢀquảꢀnhưngꢀlàꢀrấtꢀthấp.ꢀHệꢀquảꢀlàꢀnóꢀsẽꢀcầnꢀmộtꢀtần 
suấtꢀlặpꢀlạiꢀcaoꢀhơn. 

Đàiꢀphátꢀthanhꢀvẫnꢀcóꢀthểꢀđượcꢀkhaiꢀthácꢀmộtꢀcáchꢀthôngꢀminhꢀvà 
hiệuꢀquảꢀhơnꢀchoꢀmụcꢀđíchꢀquảngꢀcáo.ꢀBởiꢀđàiꢀphátꢀthanhꢀlàꢀmộtꢀmôi 
trườngꢀrấtꢀhiếmꢀkhiꢀđượcꢀkhaiꢀthácꢀthànhꢀcông. 
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2 2ꢀ 
TỐIꢀƯUꢀHIỆUꢀQUẢꢀQUẢNG 

CÁO:ꢀPHÁTꢀTRIỂNꢀCHO 

THƯƠNGꢀHIỆUꢀMỘTꢀPHONG 

CÁCHꢀTHỐNGꢀNHẤTꢀVÀꢀĐỘC 

ĐÁO 

Quảngꢀcáoꢀrậpꢀkhuôn 

Quảngꢀcáoꢀnaꢀnáꢀnhauꢀxuấtꢀhiệnꢀkh:pꢀmọiꢀnơi!ꢀNếuꢀchỉꢀtậpꢀtrung 
vàoꢀnhữngꢀchiꢀtiết,ꢀbạnꢀsẽꢀquênꢀmấtꢀrằngꢀmụcꢀđíchꢀchínhꢀcủaꢀquảng 
cáoꢀlàꢀđộtꢀphá.ꢀRấtꢀnhiềuꢀmặtꢀhàngꢀđềuꢀhướngꢀvềꢀcùngꢀmộtꢀkiểu 
quảngꢀcáoꢀnaꢀnáꢀnhau.ꢀKiểuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀdầnꢀtrởꢀthànhꢀđạiꢀdiệnꢀcho 
cảꢀmặtꢀhàngꢀđó,ꢀhệꢀquảꢀlàꢀnhữngꢀquảngꢀcáoꢀrậpꢀkhuôn,ꢀnaꢀnáꢀnhau 
liênꢀtiếpꢀđượcꢀraꢀđời. 

Trongꢀnhiềuꢀnămꢀqua,ꢀmặtꢀhàngꢀthuốcꢀgiảmꢀđauꢀ(aspirin, 
paracetamol)ꢀlàꢀmộtꢀvíꢀdụꢀchoꢀkiểuꢀquảngꢀcáoꢀrậpꢀkhuônꢀnày.ꢀHầu 
nhưꢀmọiꢀthươngꢀhiệuꢀđềuꢀdùngꢀhìnhꢀảnhꢀviênꢀthuốcꢀđượcꢀthảꢀvào 
mộtꢀcốcꢀnướcꢀk?mꢀlờiꢀthuyếtꢀminhꢀkhuyênꢀrằng:ꢀ‘Nếuꢀcơnꢀđauꢀvẫn 
còn,ꢀbạnꢀnênꢀđiꢀkhám.’ꢀTôiꢀgọiꢀhiệnꢀtượngꢀnàyꢀlàꢀhộiꢀchứngꢀquảng 
cáoꢀtheoꢀsốꢀđôngꢀ.ꢀThayꢀvìꢀcốꢀg:ngꢀthoátꢀkhỏiꢀđámꢀđông,ꢀnhữngꢀquảng 
cáoꢀnàyꢀlạiꢀhòaꢀmìnhꢀvàoꢀvàꢀgầnꢀnhưꢀmấtꢀhútꢀtrongꢀđó.ꢀVấnꢀđềꢀởꢀchỗ 
kiểuꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀkhôngꢀđủꢀđộcꢀđáoꢀđểꢀvươnꢀlênꢀkhỏiꢀkhuꢀrừng 
quảngꢀcáoꢀcủaꢀmặtꢀhàngꢀđó,ꢀđểꢀphátꢀđiꢀhìnhꢀảnhꢀthươngꢀhiệuꢀcũng 
nhưꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáo. 

Thậmꢀchíꢀcóꢀmộtꢀtrườngꢀhợpꢀnhưꢀthếꢀnày:ꢀtrướcꢀkhiꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀđượcꢀphátꢀsóngꢀtôiꢀđưaꢀraꢀvàiꢀkhungꢀhìnhꢀ(đượcꢀc:tꢀtừꢀmẩuꢀquảng 
cáo)ꢀchoꢀmộtꢀnhómꢀngườiꢀxem.ꢀHọꢀđượcꢀhỏiꢀcóꢀthấyꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
nàyꢀđượcꢀphátꢀgầnꢀđâyꢀkhông.ꢀĐâyꢀlàꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthuốcꢀgiảm 
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đau.ꢀ4@%ꢀnhómꢀngườiꢀnàyꢀthừaꢀnhậnꢀđãꢀđượcꢀxemꢀquảngꢀcáoꢀnày 
trênꢀTVꢀ-ꢀtrướcꢀcảꢀkhiꢀnóꢀđượcꢀchínhꢀthứcꢀphátꢀsóng!ꢀCũngꢀkhông 
ngạcꢀnhiênꢀkhiꢀhầuꢀhếtꢀhọꢀkhôngꢀbiếtꢀaiꢀlàꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀđằngꢀsau 
sảnꢀphẩmꢀđó,ꢀhoặcꢀhọꢀnhầmꢀlẫnꢀvớiꢀmộtꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀkhác. 

Làmꢀsaoꢀhọꢀcóꢀthểꢀkh;ngꢀđịnhꢀđãꢀxemꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀngayꢀtrước 
cảꢀkhiꢀnóꢀđượcꢀphátꢀsóng?ꢀĐiềuꢀnàyꢀcóꢀýꢀnghĩaꢀgì?ꢀNóꢀcóꢀnghĩaꢀlàꢀcả 
hìnhꢀảnhꢀlẫnꢀâmꢀthanhꢀtrongꢀđoạnꢀquảngꢀcáoꢀquáꢀchungꢀchung. 
Chúngꢀtươngꢀtựꢀnhưꢀnhữngꢀgìꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀcùngꢀngànhꢀkhácꢀđã 
sửꢀdụng.ꢀNhữngꢀhìnhꢀảnhꢀđóꢀcóꢀthểꢀthuộcꢀvềꢀbấtꢀcứꢀthươngꢀhiệuꢀnào. 
Nếuꢀtaꢀcóꢀthayꢀđổiꢀthươngꢀhiệuꢀtrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀthìꢀcũng 
ch;ngꢀảnhꢀhưởngꢀgì.ꢀMẩuꢀquảngꢀcáoꢀdườngꢀnhưꢀphùꢀhợpꢀvớiꢀmọi 
thươngꢀhiệuꢀcủaꢀmặtꢀhàngꢀnày. 

Bạnꢀnênꢀcẩnꢀthậnꢀvớiꢀnhữngꢀyếuꢀtốꢀcóꢀtínhꢀchungꢀchungꢀtrongꢀquá 
trìnhꢀlàmꢀquảngꢀcáo,ꢀchoꢀdùꢀnóꢀlàꢀhìnhꢀảnhꢀhayꢀngônꢀtừ.ꢀTỉꢀlệꢀnhận 
diệnꢀthấpꢀtrướcꢀcảꢀlúcꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀphátꢀsóngꢀchínhꢀlàꢀmột 
lờiꢀcảnhꢀbáoꢀsớmꢀchoꢀvấnꢀđềꢀnày.ꢀNóꢀmáchꢀbảoꢀbạnꢀrằngꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀđãꢀquáꢀquenꢀthuộc,ꢀtớiꢀmứcꢀmọiꢀngườiꢀđãꢀhìnhꢀthànhꢀmộtꢀhình 
mẫuꢀrậpꢀkhuônꢀchoꢀnóꢀngayꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀhọ.ꢀNếuꢀquảngꢀcáoꢀthựcꢀsự 
đượcꢀphátꢀsóng,ꢀnhữngꢀngườiꢀđượcꢀxemꢀnóꢀsẽꢀch;ngꢀthểꢀnhớꢀnổiꢀnhà 
quảngꢀcáoꢀđằngꢀsauꢀnóꢀlàꢀai. 

Vìꢀthế,ꢀtôiꢀcóꢀmộtꢀgợiꢀýꢀđểꢀcảiꢀthiệnꢀcáchꢀbạnꢀlàmꢀquảngꢀcáo.ꢀHãy 
lấyꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀbạnꢀraꢀvàꢀtiếnꢀhànhꢀmộtꢀthíꢀnghiệmꢀnhoꢀnhỏ. 
NếuꢀnóꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀTV,ꢀhãyꢀt:tꢀâmꢀthanhꢀđiꢀvàꢀtrongꢀlúcꢀxemꢀnó,ꢀhãy 
tưởngꢀtượngꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀkhácꢀđangꢀthếꢀchỗꢀchoꢀthươngꢀhiệu 
củaꢀbạn.ꢀSựꢀthayꢀđổiꢀnàyꢀcóꢀảnhꢀhưởngꢀgìꢀđếnꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀcủa 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀhayꢀkhông?ꢀHayꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀđốiꢀthủꢀcạnhꢀtranh 
trôngꢀcũngꢀhợpꢀvớiꢀnóꢀnhưꢀchínhꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀbạnꢀvậy?ꢀNếuꢀđúng 
làꢀnhưꢀthế,ꢀcóꢀkhảꢀnăngꢀlàꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀbạnꢀđang 
thiếuꢀđiềuꢀgìꢀđóꢀkhácꢀbiệtꢀvàꢀđangꢀbịꢀrậpꢀkhuôn.ꢀMộtꢀhìnhꢀthứcꢀthể 
hiệnꢀquảngꢀcáoꢀthànhꢀcôngꢀnhấtꢀkhiꢀnóꢀđặcꢀbiệtꢀg:nꢀliềnꢀvớiꢀmột 
thươngꢀhiệuꢀvàꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáoꢀduyꢀnhất. 

‛hiꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀbịꢀnhầmꢀlẫn 

Mộtꢀngườiꢀquenꢀcủaꢀtôiꢀcóꢀguꢀmặcꢀquầnꢀáoꢀrấtꢀriêng.ꢀTôiꢀcóꢀthể 
nhậnꢀraꢀanhꢀtaꢀgiữaꢀđámꢀđôngꢀdễꢀdàng.ꢀMộtꢀngàyꢀnọ,ꢀgiữaꢀđámꢀđông 
hànhꢀkháchꢀtrongꢀphòngꢀchờꢀmáyꢀbay,ꢀtôiꢀthoángꢀthấyꢀbóngꢀdángꢀcủa 
anhꢀtaꢀvàꢀliềnꢀkéoꢀtayꢀanhꢀlạiꢀvàꢀnóiꢀ‘ChàoꢀBob’.ꢀHóaꢀraꢀtôiꢀđãꢀnhầm. 
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Tôiꢀnhậnꢀraꢀrằngꢀtrongꢀđầuꢀtôi,ꢀphongꢀcáchꢀănꢀmặcꢀđóꢀnghiễmꢀnhiên 
phảiꢀlàꢀcủaꢀBob.ꢀKhiꢀaiꢀđóꢀtrởꢀnênꢀg:nꢀbóꢀchặtꢀchẽꢀvớiꢀmộtꢀphongꢀcách 
nhấtꢀđịnh,ꢀtựꢀnhiênꢀtaꢀsẽꢀnghĩꢀđếnꢀhọꢀmỗiꢀkhiꢀthấyꢀaiꢀkhácꢀănꢀmặc 
tươngꢀtự. 

Sựꢀnhầmꢀlẫnꢀnàyꢀcũngꢀxảyꢀraꢀvớiꢀquảngꢀcáo.ꢀNếuꢀthươngꢀhiệuꢀcủa 
bạnꢀg:nꢀliềnꢀvớiꢀmộtꢀphongꢀcáchꢀnhấtꢀđịnhꢀthìꢀbấtꢀcứꢀaiꢀcốꢀg:ngꢀb:t 
chướcꢀphongꢀcáchꢀđóꢀsẽꢀvướngꢀphảiꢀnguyꢀcơꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀchính 
thươngꢀhiệuꢀcủaꢀbạn. 

Sởꢀhữtꢀmnoꢀphongꢀcách 

TạiꢀMỹ,ꢀchỉꢀcầnꢀđặtꢀmộtꢀchiếcꢀxeꢀngựaꢀvàoꢀmộtꢀquảngꢀcáoꢀngân 

hàngꢀlàꢀtaꢀsẽꢀliênꢀtưởngꢀngayꢀđếnꢀthươngꢀhiệuꢀFellsꢀGargo.ꢀTrong 
quảngꢀcáoꢀvềꢀngânꢀhàng,ꢀFellsꢀGargoꢀđãꢀsởꢀhữuꢀhìnhꢀảnhꢀchiếcꢀxe 
ngựa.ꢀ<eꢀngựaꢀgầnꢀnhưꢀlàꢀmộtꢀbiểuꢀtượngꢀthayꢀthếꢀchoꢀcảꢀthương 
hiệuꢀnày,ꢀcũngꢀgiốngꢀnhưꢀhìnhꢀảnhꢀhồngꢀtâmꢀvớiꢀ9ꢀmàuꢀtr:ngꢀvàꢀđỏꢀlà 
tượngꢀtrưngꢀchoꢀchuỗiꢀcửaꢀhàngꢀbánꢀlẻꢀTarget. 

Mộtꢀvíꢀdụꢀnữaꢀvềꢀphongꢀcáchꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀsở 
hữuꢀtrênꢀtoànꢀcầuꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀiPodꢀvớiꢀnhữngꢀcáiꢀbóngꢀđen.ꢀTrong 
mặtꢀhàngꢀthiếtꢀbịꢀâmꢀthanh,ꢀiPodꢀsởꢀhữuꢀphongꢀcáchꢀnày.ꢀBấtꢀcứ 
thươngꢀhiệuꢀcạnhꢀtranhꢀnàoꢀcóꢀýꢀsửꢀdụngꢀlạiꢀkiểuꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀvô 
hìnhꢀtrungꢀsẽꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀiPodꢀchứꢀkhôngꢀphảiꢀchoꢀchínhꢀhọ. 

Mộtꢀphongꢀcáchꢀđồngꢀnhấtꢀđượcꢀhỗꢀtrợꢀbởiꢀsựꢀnhấtꢀquánꢀtrong 
logoꢀvàꢀbaoꢀbìꢀsảnꢀphẩm. 
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Hìnhꢀ22.1:ꢀSựꢀđồngꢀnhấtꢀtrongꢀquảngꢀcáoꢀ-ꢀthươngꢀhiệu 
MetLife.ꢀ(Đượcꢀinꢀlạiꢀvớiꢀsựꢀchoꢀph1pꢀcủaꢀMetropolitanꢀLife 

InsuranceꢀCompanyꢀ0999) 

Lấyꢀvíꢀdụ,ꢀtậnꢀdụngꢀsựꢀđồngꢀnhấtꢀtrongꢀcáchꢀxửꢀlýꢀlogo-thương 
hiệuꢀtrênꢀtấtꢀcảꢀgiấyꢀgóiꢀk>oꢀcủaꢀmình,ꢀthươngꢀhiệuꢀsô-cô-laꢀSnickers 
đãꢀchạyꢀmộtꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀxeꢀbuýtꢀvàꢀpa-nôꢀngoàiꢀtrờiꢀrất 
thànhꢀcôngꢀmàꢀthậmꢀchíꢀkhôngꢀc6nꢀnhắcꢀđếnꢀcáiꢀtênꢀSnickersꢀ.ꢀHọ 
sángꢀtạoꢀraꢀnhữngꢀtừꢀrấtꢀdíꢀdỏmꢀvàꢀđộcꢀđáoꢀ(nhưꢀ‘hungerectonomy’ 
tứcꢀ‘Thỏaꢀcơnꢀđói’ꢀhayꢀ‘Substantialicious’ꢀtứcꢀ‘Ngonꢀvôꢀcùng’)ꢀlàm 
chúngꢀtaꢀthíchꢀthúꢀvàꢀkíchꢀthíchꢀchúngꢀtaꢀnghĩꢀđếnꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
cũngꢀnhưꢀnghĩꢀđếnꢀSnickers.ꢀThươngꢀhiệuꢀnàyꢀlàꢀkhôngꢀthểꢀnhầmꢀlẫn 
bởiꢀsựꢀđồngꢀnhấtꢀtrongꢀphongꢀcáchꢀquảngꢀcáo. 

Hìnhꢀ22.2:ꢀSựꢀđồngꢀnhấtꢀtrongꢀquảngꢀcáoꢀ-ꢀThươngꢀhiệuꢀrượu 

vodkaꢀAbsolut 

Mộtꢀvíꢀdụꢀsửꢀdụngꢀnhânꢀvậtꢀhoạtꢀhìnhꢀđểꢀthốngꢀnhấtꢀphongꢀcách 
quảngꢀcáoꢀlàꢀchuỗiꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀcôngꢀtyꢀbảoꢀhiểmꢀMetLiCeꢀtạiꢀMỹ. 
Côngꢀtyꢀnàyꢀtrongꢀsuốtꢀnhiềuꢀnămꢀliềnꢀđãꢀlầnꢀlượtꢀsửꢀdụngꢀcácꢀnhận 
vậtꢀtrongꢀloạtꢀtruyệnꢀtranhꢀPeanutsꢀđểꢀgánꢀmộtꢀgươngꢀmặtꢀđángꢀyêu, 
dễꢀnhậnꢀbiếtꢀchoꢀnhữngꢀthứꢀvốnꢀdĩꢀrấtꢀnhàmꢀchán.ꢀMetLiCeꢀđãꢀ‘sở 
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hữu’ꢀđượcꢀphongꢀcáchꢀnàyꢀvàꢀnếuꢀbấtꢀkìꢀcôngꢀtyꢀđốiꢀthủꢀnàoꢀkhácꢀvẫn 
cốꢀsửꢀdụngꢀmộtꢀnhânꢀvậtꢀPeanutsꢀtrongꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀhọꢀthìꢀvôꢀtình 
họꢀđangꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀchínhꢀMetLiCe. 

ĐâyꢀchínhꢀlàꢀđiềuꢀđãꢀxảyꢀraꢀvớiꢀmộtꢀcôngꢀtyꢀchếꢀbiếnꢀsúpꢀtạiꢀÚc, 
khiꢀhọꢀcốꢀg:ngꢀsửꢀdụngꢀlạiꢀmộtꢀphongꢀcáchꢀđãꢀđượcꢀdùngꢀtrướcꢀđó 
nhiềuꢀnămꢀbởiꢀHeinzꢀ-ꢀthươngꢀhiệuꢀdẫnꢀđầuꢀcủaꢀmặtꢀhàngꢀsúpꢀđóng 
hộp.ꢀBênꢀngoàiꢀnướcꢀMỹ,ꢀHeinzꢀđượcꢀbiếtꢀđếnꢀnhưꢀmộtꢀthươngꢀhiệu 
súpꢀđóngꢀhộpꢀcaoꢀcấp,ꢀvàꢀtrongꢀnhiềuꢀnămꢀliềnꢀđãꢀsửꢀdụngꢀnhững 
ngườiꢀgiớiꢀthiệuꢀcaoꢀcấpꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀmình.ꢀRồiꢀđốiꢀthủꢀContinental 
xuấtꢀhiện,ꢀchỉꢀtrongꢀmộtꢀnăm,ꢀđãꢀcốꢀg:ngꢀsửꢀdụngꢀngườiꢀgiớiꢀthiệu 
caoꢀcấpꢀtươngꢀtự,ꢀtrongꢀhìnhꢀhàiꢀcủaꢀnhânꢀvậtꢀDameꢀEdnaꢀEverage 
(doꢀnghệꢀsĩꢀÚcꢀBarryꢀHumphriesꢀđóng).ꢀĐiềuꢀgìꢀxảyꢀraꢀsauꢀđó?ꢀNhững 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀlậpꢀtứcꢀtạoꢀđượcꢀsựꢀchúꢀýꢀnhưngꢀmọiꢀngườiꢀlại 
liênꢀtưởngꢀđếnꢀthươngꢀhiệuꢀHeinzꢀnhiềuꢀhơn,ꢀnhờꢀcôngꢀsứcꢀcủaꢀchính 
Continental.ꢀChúngꢀbịꢀnhầmꢀtưởngꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀHeinzꢀbởiꢀHeinz 
đãꢀ‘sởꢀhữu’ꢀphongꢀcáchꢀ‘ngườiꢀgiớiꢀthiệuꢀcaoꢀcấp’ꢀđóꢀtrongꢀthịꢀtrường 
súp.ꢀMộtꢀkhiꢀthươngꢀhiệuꢀđãꢀ‘sởꢀhữu’ꢀđượcꢀmộtꢀphongꢀcáchꢀthống 
nhấtꢀvàꢀđộcꢀđáoꢀtrongꢀmặtꢀhàng,ꢀnóꢀsẽꢀgiúpꢀđẩyꢀlùiꢀbấtꢀcứꢀnỗꢀlựcꢀnào 
củaꢀđốiꢀthủꢀnhằmꢀsaoꢀchépꢀlạiꢀđiềuꢀhọꢀđangꢀlàm.ꢀMọiꢀnỗꢀlựcꢀđóꢀchỉꢀvô 
tìnhꢀgiúpꢀquảngꢀcáoꢀmiễnꢀphíꢀchoꢀchínhꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀmàꢀthôi. 

RượuꢀvodkaꢀAbsolutꢀlàꢀmộtꢀcâuꢀchuyệnꢀthànhꢀcôngꢀkinhꢀđiển 

khácꢀvềꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀsởꢀhữuꢀmộtꢀphongꢀcáchꢀquảngꢀcáoꢀđộcꢀđáo 
vàꢀthốngꢀnhất.ꢀPhongꢀcáchꢀđộcꢀđáoꢀvàꢀthốngꢀnhấtꢀnàyꢀcủaꢀAbsolutꢀdựa 
trênꢀhìnhꢀdángꢀcủaꢀchaiꢀvàꢀtênꢀcủaꢀchínhꢀsảnꢀphẩm.ꢀChoꢀđếnꢀtậnꢀgần 
đâyꢀkhiꢀhìnhꢀdángꢀcủaꢀchaiꢀrượuꢀđãꢀcóꢀsựꢀthayꢀđổi,ꢀAbsoluteꢀvẫnꢀduy 
trìꢀđượcꢀphongꢀcáchꢀnàyꢀtrongꢀsuốtꢀmộtꢀphầnꢀtưꢀthếꢀkỷ. 

Nhữngꢀvíꢀdụꢀkhácꢀbaoꢀgồm: 

Trongꢀphongꢀcáchꢀđộcꢀđáoꢀcủaꢀmình,ꢀthươngꢀhiệuꢀnướcꢀhoaꢀ7hanel 
No.5ꢀluônꢀs,ꢀd-ngꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀcácꢀlọꢀnướcꢀhoaꢀtrênꢀmộtꢀkiểuꢀnềnꢀvàng 
trongꢀsuốt. 
Altoids*ꢀVớiꢀviệcꢀthốngꢀnhấtꢀs,ꢀd-ngꢀnềnꢀxanhꢀnhạt,ꢀđãꢀgiúpꢀmọiꢀngười 
liênꢀtưởngꢀngayꢀđếnꢀthươngꢀhiệuꢀnàyꢀmỗiꢀkhiꢀxemꢀquảngꢀcáoꢀcủa 
Altoids*ꢀ/ẩuꢀquảngꢀcáoꢀđầuꢀtiênꢀlàꢀmộtꢀanhꢀchàngꢀlựcꢀlưỡngꢀđangꢀphô 
diễnꢀnhữngꢀcơꢀbắpꢀcủaꢀmình,ꢀvớiꢀtiêuꢀđềꢀ.Niceꢀaltoids2*ꢀTheoꢀsauꢀlà 
hàngꢀloạtꢀcácꢀquảngꢀcáoꢀtươngꢀtựꢀvớiꢀnhữngꢀhìnhꢀảnhꢀdíꢀdỏmꢀtượng 
trưngꢀchoꢀsứcꢀmạnhꢀ(víꢀd-ꢀnhưꢀ8ominatrix,ꢀcôꢀgáiꢀvớiꢀchiếcꢀroiꢀda)ꢀvà 
đềuꢀámꢀch1ꢀđếnꢀhươngꢀvịꢀbạcꢀhàꢀcựcꢀmạnhꢀcủaꢀsảnꢀphẩm. 
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Quảngꢀcáoꢀrậpꢀkhuônꢀnhàmꢀchánꢀxuấtꢀhiệnꢀnhiềuꢀnhấtꢀtrong 
ngànhꢀcôngꢀnghiệpꢀbánꢀlẻꢀvàꢀmộtꢀsốꢀsiêuꢀthị.ꢀThỉnhꢀthoảngꢀvẫnꢀcó 
chútꢀthayꢀđổiꢀnhưngꢀhầuꢀnhưꢀtaꢀvẫnꢀchỉꢀthấyꢀnhữngꢀquảngꢀcáoꢀkhông 
cóꢀgìꢀđặcꢀs:cꢀđủꢀđểꢀtạoꢀraꢀsựꢀkhácꢀbiệtꢀgiữaꢀhaiꢀcửaꢀhàngꢀbánꢀlẻꢀđược 
quảngꢀcáoꢀvàꢀkhôngꢀđượcꢀquảngꢀcáo.ꢀTrongꢀkhiꢀđó,ꢀcácꢀtrungꢀtâmꢀmua 
s:m,ꢀcửaꢀhàngꢀquầnꢀáoꢀvàꢀdụngꢀcụꢀchoꢀgiaꢀđìnhꢀcóꢀnhữngꢀdấuꢀấnꢀcá 
nhânꢀrõꢀrệt.ꢀTargetꢀlàꢀmộtꢀvíꢀdụꢀnổiꢀbật. 

Đểꢀtránhꢀkhỏiꢀcáiꢀbẫyꢀcủaꢀsựꢀnhầmꢀlẫnꢀthươngꢀhiệu,ꢀtaꢀcầnꢀhiểu 
đượcꢀnhữngꢀyếuꢀtốꢀthenꢀchốtꢀtrongꢀphongꢀcáchꢀquảngꢀcáoꢀ(xem 
Chươngꢀ10,ꢀ‘Tôiꢀđangꢀxemꢀgìꢀthếꢀnày?’),ꢀsauꢀđóꢀứngꢀdụngꢀnhữngꢀkiến 
thứcꢀnàyꢀvàꢀphátꢀtriểnꢀchoꢀmìnhꢀmộtꢀphongꢀcáchꢀriêng.ꢀMộtꢀyếuꢀtố 
thenꢀchốtꢀcủaꢀphongꢀcáchꢀquảngꢀcáoꢀchínhꢀlàꢀsựꢀđồngꢀnhấtꢀbởiꢀhiệu 
quảꢀcủaꢀnóꢀtrongꢀviệcꢀgợiꢀnhớꢀđếnꢀsảnꢀphẩm. 

Phongꢀcáchꢀquảngꢀcáoꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀsựꢀgợiꢀnhớꢀkíꢀức 
củaꢀngườiꢀxem 

Monet,ꢀKandinskyꢀvàꢀPicassoꢀđềuꢀlàꢀhọaꢀsĩ.ꢀNhưngꢀphongꢀcách 
củaꢀhọꢀlàꢀhoànꢀtoànꢀkhácꢀnhau.ꢀMộtꢀphongꢀcáchꢀthểꢀhiệnꢀsựꢀđồng 
nhất.ꢀNghĩaꢀlàꢀcácꢀtácꢀphẩmꢀcóꢀthểꢀtrôngꢀkhácꢀnhauꢀnhưngꢀvẫnꢀcóꢀít 
nhiềuꢀđiểmꢀchung.ꢀKếtꢀquảꢀlà,ꢀkhôngꢀcầnꢀaiꢀphảiꢀnh:c,ꢀbạnꢀvẫnꢀbiết 
tácꢀphẩmꢀđóꢀlàꢀcủaꢀMonetꢀch;ngꢀhạn.ꢀBạnꢀcũngꢀch;ngꢀcầnꢀphảiꢀxem 
chữꢀkýꢀcủaꢀtácꢀgiả.ꢀBạnꢀbiếtꢀđóꢀlàꢀaiꢀquaꢀphongꢀcáchꢀcủaꢀbứcꢀtranh. 

Sựꢀđồngꢀnhấtꢀtrongꢀphongꢀcáchꢀđóngꢀvaiꢀtròꢀnhưꢀmộtꢀcôngꢀt:c 
kíchꢀhoạtꢀtríꢀnhớꢀ-ꢀgợiꢀlạiꢀkýꢀứcꢀcủaꢀngườiꢀxem.ꢀNóꢀgiúpꢀngườiꢀxemꢀtự 
độngꢀgợiꢀlạiꢀkýꢀứcꢀvềꢀthươngꢀhiệuꢀđãꢀg:nꢀliềnꢀvớiꢀphongꢀcáchꢀđó. 
Nhiềuꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀchỉꢀcóꢀduyꢀnhấtꢀmộtꢀđiểmꢀchungꢀgiữaꢀcácꢀchiến 
dịchꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀhọꢀ-ꢀlàꢀthươngꢀhiệuꢀhoặcꢀlogo.ꢀĐúngꢀlàꢀchúngꢀrất 
quanꢀtrọngꢀvàꢀđượcꢀxemꢀnhưꢀchữꢀkýꢀcủaꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀvậy.ꢀDùꢀvậy, 
nhữngꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀthànhꢀcôngꢀnhấtꢀcũngꢀnhưꢀnhữngꢀnghệꢀsĩꢀtiếng 
tămꢀnhất,ꢀhọꢀkhôngꢀchỉꢀdựaꢀvàoꢀchữꢀký:ꢀhọꢀcầnꢀcóꢀmộtꢀphongꢀcách 
riêngꢀvàꢀduyꢀtrìꢀphongꢀcáchꢀđó! 

Vậyꢀcóꢀnhữngꢀcáchꢀnàoꢀđểꢀthểꢀhiệnꢀsựꢀđồngꢀnhất?ꢀYếuꢀtốꢀnàoꢀnên 
đượcꢀsửꢀdụngꢀtrongꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀbạn?ꢀĐâyꢀlàꢀmộtꢀvàiꢀgợiꢀýꢀvềꢀcác 
yếuꢀtốꢀcóꢀtiềmꢀnăngꢀtạoꢀnênꢀsựꢀđồngꢀnhấtꢀchoꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀbạn. 

Câtꢀkhẩtꢀhpệtꢀ(slogan) 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 

309 

  

  

Mộtꢀtừ,ꢀmộtꢀcụmꢀtừꢀhayꢀmộtꢀcâuꢀcóꢀthểꢀtạoꢀnênꢀsựꢀđồngꢀnhất.ꢀCâu 
khẩuꢀhiệuꢀngàyꢀnayꢀđãꢀtrởꢀnênꢀquáꢀphổꢀbiến,ꢀđếnꢀmứcꢀtaꢀcóꢀh;nꢀmột 
từꢀchoꢀnóꢀ-ꢀ‘slogan’.ꢀKhiꢀngheꢀđếnꢀcụmꢀtừꢀ‘Austꢀdoꢀit’ꢀtaꢀnghĩꢀngayꢀđến 
thươngꢀhiệuꢀnào?ꢀCh;ngꢀcầnꢀaiꢀnh:cꢀtaꢀcũngꢀbiếtꢀđóꢀlàꢀNike.ꢀTươngꢀtự 
khiꢀtaꢀthấyꢀcụmꢀtừꢀ‘Theꢀultimateꢀdrivingꢀmachine’ꢀtaꢀbiếtꢀđóꢀch:cꢀch:n 
làꢀBMF.ꢀTạiꢀMỹ,ꢀcâuꢀkhẩuꢀhiệuꢀ‘You’reꢀinꢀgoodꢀhands’,ꢀnếuꢀđượcꢀsử 
dụngꢀtrongꢀmộtꢀquảngꢀcáoꢀbảoꢀhiểm,ꢀchỉꢀcóꢀthểꢀlàꢀcủaꢀmộtꢀthương 
hiệuꢀduyꢀnhấtꢀ-ꢀAllstate.ꢀCâuꢀkhẩuꢀhiệuꢀrõꢀràngꢀlàꢀmộtꢀyếuꢀtốꢀtạoꢀsự 
đồngꢀnhất.ꢀNhưngꢀngoàiꢀraꢀcònꢀcóꢀnhữngꢀkiểuꢀđồngꢀnhấtꢀkhác,ꢀnhư 
dướiꢀđây,ꢀtuyꢀkhôngꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀthườngꢀxuyênꢀnhưꢀcâuꢀkhẩuꢀhiệu. 
Thậtꢀraꢀcũngꢀhơiꢀkhóꢀkhiꢀthảoꢀluậnꢀvềꢀnhữngꢀyếuꢀtốꢀnàyꢀbởiꢀchúngꢀta 
khôngꢀnghĩꢀraꢀđượcꢀtừꢀđộcꢀđáoꢀnào,ꢀnhưꢀ‘slogan’ꢀch;ngꢀhạn,ꢀđểꢀnóiꢀvề 
chúngꢀcả. 

Biểtꢀoượng 

Nikeꢀđãꢀsởꢀhữuꢀbiểuꢀtượngꢀ‘dấuꢀmóc’ꢀquáꢀấnꢀtượngꢀđếnꢀmứcꢀnó 
đồngꢀnghĩaꢀvớiꢀchínhꢀthươngꢀhiệuꢀNike.ꢀChỉꢀcầnꢀthoángꢀthấyꢀbiểu 
tượngꢀdấuꢀmócꢀđóꢀtrongꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀquầnꢀáoꢀnàoꢀđóꢀlàꢀbạnꢀtự 
độngꢀnghĩꢀđếnꢀNike.ꢀNghĩaꢀlàꢀviệcꢀquảngꢀbáꢀthươngꢀhiệuꢀtrongꢀquảng 
cáoꢀkhôngꢀchỉꢀphụꢀthuộcꢀvàoꢀbảnꢀthânꢀtênꢀcủaꢀthươngꢀhiệu.ꢀQuảꢀthực 
nhàꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀđãꢀphôꢀdiễnꢀkhảꢀnăngꢀquảngꢀcáoꢀhiệuꢀquảꢀmàꢀthậm 
chíꢀkhôngꢀcầnꢀsửꢀdụngꢀđếnꢀcáiꢀtênꢀNike.ꢀThayꢀvàoꢀđóꢀhọꢀsửꢀdụngꢀbiểu 
tượngꢀdấuꢀmócꢀđểꢀkếtꢀthúcꢀchoꢀmộtꢀsốꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀmình. 

TươngꢀtựꢀhãngꢀxeꢀMercedesꢀsửꢀdụngꢀbiểuꢀtượngꢀngôiꢀsaoꢀ@ꢀcạnh 
trongꢀcácꢀgiảiꢀđấuꢀquầnꢀvợtꢀGrandꢀSlam.ꢀBiểuꢀtượngꢀcủaꢀhọꢀđượcꢀlồng 
vàoꢀngayꢀtrongꢀlướiꢀthiꢀđấuꢀvàꢀngayꢀlậpꢀtứcꢀgợiꢀnh:cꢀđếnꢀthươngꢀhiệu 
Mercedes.ꢀQuảngꢀcáoꢀchoꢀDisneyꢀluônꢀxuấtꢀhiệnꢀđâuꢀđóꢀhìnhꢀảnhꢀđôi 
taiꢀcủaꢀchúꢀchuộtꢀMickeyꢀvàEhoặcꢀtòaꢀlâuꢀđàiꢀcủaꢀCôngꢀchúaꢀLọꢀLem 
nhưꢀmộtꢀbiểuꢀtượngꢀcủaꢀsựꢀđồngꢀnhất.ꢀTrongꢀnhữngꢀtrườngꢀhợpꢀnày, 
biểuꢀtượngꢀlàꢀmộtꢀyếuꢀtốꢀtạoꢀsựꢀđồngꢀnhấtꢀchoꢀthươngꢀhiệu,ꢀlàꢀmột 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 

310 

  

 
 

  

côngꢀcụꢀmạnhꢀmẽꢀgiúpꢀnhậnꢀdiệnꢀthươngꢀhiệuꢀtrongꢀphốiꢀhợpꢀtổng 
thểꢀcủaꢀphongꢀcáchꢀquảngꢀcáo. 

Cácꢀcôngꢀcụꢀhìnhꢀảnh 

Hànhꢀđộngꢀrấtꢀhiếmꢀkhiꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀđểꢀtạoꢀsựꢀđồngꢀnhất, 
nhưngꢀnóꢀcũngꢀtỏꢀraꢀkháꢀhiệuꢀquả.ꢀVíꢀdụꢀnhưꢀthươngꢀhiệuꢀtràꢀNestea 
luônꢀđiꢀk?mꢀvớiꢀhìnhꢀảnhꢀaiꢀđóꢀnhảyꢀhướngꢀlưngꢀxuốngꢀhồꢀbơi.ꢀTrong 
nhiềuꢀnăm,ꢀthuốcꢀtrịꢀnấmꢀchânꢀTinactinꢀsửꢀdụngꢀhìnhꢀảnhꢀbànꢀchân 
bốcꢀcháyꢀk?mꢀlờiꢀbìnhꢀ‘Tinactin...ꢀdậpꢀt:tꢀlửa’.ꢀTươngꢀtựꢀtạiꢀÚc,ꢀtrong 
mộtꢀvàiꢀmùaꢀcủaꢀbệnhꢀhoꢀvàꢀcảm,ꢀquảngꢀcáoꢀvớiꢀhìnhꢀảnhꢀngườiꢀbị 
đauꢀrátꢀcổꢀhọngꢀcóꢀthểꢀthuộcꢀvềꢀbấtꢀkìꢀthươngꢀhiệuꢀthuốcꢀchữaꢀđau 
họngꢀnào,ꢀchoꢀđếnꢀkhiꢀngườiꢀđóꢀb:tꢀđầuꢀ‘thởꢀraꢀlửa’,ꢀlậpꢀtứcꢀmọi 
ngườiꢀnhậnꢀraꢀđấyꢀchỉꢀcóꢀthểꢀlàꢀthươngꢀhiệuꢀAnticol. 

Khiꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀsửꢀdụngꢀhìnhꢀảnhꢀvàꢀtạoꢀđượcꢀsựꢀđồngꢀnhất, 
họꢀđãꢀdầnꢀdầnꢀsởꢀhữuꢀđượcꢀhìnhꢀảnhꢀnày.ꢀHễꢀkhiꢀthấyꢀnóꢀlàꢀtaꢀlạiꢀliên 
tưởngꢀđếnꢀthươngꢀhiệuꢀđó. 

Hìnhꢀảnhꢀđóꢀkhôngꢀnhấtꢀthiếtꢀphảiꢀlàꢀmộtꢀhànhꢀđộng.ꢀMặtꢀhàng 
sữaꢀtrongꢀnhiềuꢀnămꢀliềnꢀđãꢀsửꢀdụngꢀhìnhꢀảnhꢀbộꢀriaꢀmépꢀsữaꢀrất 
thànhꢀcông.ꢀHìnhꢀảnhꢀnàyꢀthậmꢀchíꢀcònꢀđượcꢀtiếpꢀtụcꢀsửꢀdụngꢀcho 
sữaꢀsô-cô-la.ꢀTrênꢀkh:pꢀthếꢀgiới,ꢀchúꢀthỏꢀEnergizerꢀlàꢀmộtꢀbiểuꢀtượng 
đồngꢀnhấtꢀchoꢀpinꢀsửꢀdụngꢀlâuꢀ(‘Keepsꢀonꢀkeepingꢀon’). 

Đôiꢀkhiꢀnhữngꢀhànhꢀđộngꢀvôꢀcùngꢀtrựcꢀquanꢀvàꢀấnꢀtượngꢀnàyꢀchỉ 
đượcꢀsửꢀdụngꢀnhưꢀmộtꢀphầnꢀtrongꢀđoạnꢀkếtꢀcủaꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáo. 
VíꢀdụꢀnhưꢀtạiꢀMỹ,ꢀhãngꢀđiệnꢀthoạiꢀđườngꢀdàiꢀSprintꢀthốngꢀnhấtꢀsử 
dụngꢀhìnhꢀảnhꢀmộtꢀchiếcꢀđinhꢀgimꢀđangꢀrơiꢀxuốngꢀthậtꢀchậm,ꢀtượng 
trưngꢀchoꢀsốꢀđiệnꢀthoạiꢀtổngꢀđàiꢀcầnꢀgọi,ꢀ1-800ꢀPinDrop.ꢀThêmꢀmộtꢀví 
dụꢀtừꢀToyotaꢀvớiꢀcúꢀnhảyꢀđóng-băng-khung-hình.ꢀHìnhꢀảnhꢀnày 
thườngꢀsongꢀhànhꢀvớiꢀcâuꢀhátꢀ‘Ồ,ꢀmộtꢀcảmꢀgiácꢀthậtꢀtuyệt’ꢀ(Oh,ꢀwhatꢀa 
Ceeling),ꢀđãꢀtrởꢀthànhꢀmộtꢀhànhꢀđộngꢀđặcꢀtrưng,ꢀg:nꢀliềnꢀvớiꢀđoạnꢀkết 
choꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀToyotaꢀtạiꢀnhiềuꢀnướcꢀtrênꢀthếꢀgiớiꢀtrongꢀnhiều 
nămꢀliền. 

Cácꢀđnngꢀoácꢀhìnhꢀohể 

Đôiꢀkhiꢀnhữngꢀđộngꢀtácꢀcũngꢀcóꢀthểꢀs:mꢀvaiꢀnhưꢀhìnhꢀảnhꢀgợiꢀliên 
tưởng.ꢀVíꢀdụꢀtạiꢀMỹ,ꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀcôngꢀtyꢀbảoꢀhiểmꢀAllstateꢀsửꢀdụng 
hìnhꢀảnhꢀlòngꢀbànꢀtayꢀrộngꢀmởꢀvàꢀnângꢀcaoꢀk?mꢀtheoꢀcâuꢀkhẩuꢀhiệu: 
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‘ Fe’reꢀareꢀgoodꢀhandsꢀpeople...ꢀYou’reꢀinꢀgoodꢀhandsꢀwithꢀAllstate’. 
[ 18]ꢀ 

Loạtꢀquảngꢀcáoꢀnày,ꢀcùngꢀvớiꢀchiếnꢀdịchꢀchoꢀlănꢀkhửꢀmùiꢀSure 
Giơꢀtayꢀlênꢀnếuꢀbạnꢀcảmꢀthấyꢀanꢀtâm’ꢀlàꢀnhữngꢀvíꢀdụꢀcủaꢀviệcꢀg:n ‘ 
chặtꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀbạnꢀvớiꢀmộtꢀđộngꢀtácꢀthườngꢀthấyꢀtrongꢀcuộc 
sốngꢀhàngꢀngày.ꢀ(KhiꢀSureꢀđềꢀnghịꢀngườiꢀxemꢀ‘giơꢀtayꢀlênꢀnếuꢀbạn 
cảmꢀthấyꢀanꢀtâm’ꢀcũngꢀlàꢀlúcꢀxuấtꢀhiệnꢀhìnhꢀảnhꢀrấtꢀnhiềuꢀngườiꢀđồng 
loạtꢀgiơꢀtayꢀlên,ꢀvàꢀdĩꢀnhiênꢀkhôngꢀaiꢀtrongꢀsốꢀhọꢀcóꢀchútꢀdấuꢀvếtꢀmồ 
hôiꢀnàoꢀtrênꢀcánhꢀtayꢀáoꢀcả.)ꢀNhữngꢀđộngꢀtácꢀkiểuꢀnhưꢀ‘Giơꢀtayꢀlên’ꢀcó 
thểꢀtrởꢀthànhꢀmộtꢀtínꢀhiệuꢀvôꢀtìnhꢀgợiꢀnhớꢀngườiꢀxemꢀvềꢀthươngꢀhiệu 
này. 
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Sửꢀdụngꢀmộtꢀđộngꢀtácꢀđơnꢀgiảnꢀnhưꢀmộtꢀcáchꢀtạoꢀsựꢀđồngꢀnhấtꢀsẽ 
rấtꢀhiệuꢀquả,ꢀnhấtꢀlàꢀkhiꢀngườiꢀxemꢀcóꢀthểꢀb:tꢀchướcꢀdễꢀdàng.ꢀSựꢀb:t 
chướcꢀnàyꢀcóꢀthểꢀgiúpꢀtăngꢀcườngꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀgiúpꢀlan 
tỏaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcũngꢀnhưꢀthươngꢀhiệuꢀbằngꢀcáchꢀmangꢀlạiꢀmộtꢀsự 
gợiꢀnh:cꢀvượtꢀraꢀkhỏiꢀgiớiꢀhạnꢀcủaꢀchínhꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀvàꢀhoàn 
toànꢀmiễnꢀphí.ꢀVíꢀdụꢀtạiꢀMỹ,ꢀđãꢀcóꢀthờiꢀđiểmꢀrấtꢀnhiềuꢀngườiꢀđược 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀgiớiꢀthiệuꢀmẫuꢀxeꢀhơiꢀDodgeꢀNeonꢀmớiꢀkêuꢀgọiꢀ‘chào’ 
chiếcꢀDodgeꢀNeon.ꢀKếtꢀquảꢀlàꢀngườiꢀtaꢀthấyꢀcảꢀnhữngꢀđứaꢀtrẻꢀcấtꢀtiếng 
chàoꢀkhiꢀmộtꢀchiếcꢀDodgeꢀNeonꢀchạyꢀquaꢀtrênꢀphố.ꢀChiêuꢀthứcꢀnày 
tuyꢀkhôngꢀmớiꢀnhưngꢀvẫnꢀrấtꢀhiệuꢀquả.ꢀTrởꢀlạiꢀnhữngꢀnămꢀ1960,ꢀtại 
Úc,ꢀchiếnꢀdịchꢀ‘<inꢀchào,ꢀCharger’ꢀchoꢀhãngꢀxeꢀChryslerꢀChargerꢀcũng 
thựcꢀhiệnꢀđiềuꢀtươngꢀtự.ꢀTrongꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀxuấtꢀhiệnꢀhình 
ảnhꢀnhiềuꢀngườiꢀgiơꢀtay,ꢀvớiꢀcácꢀngónꢀtayꢀtạoꢀthànhꢀhìnhꢀchữꢀVꢀvàꢀnói 
‘ <inꢀchào,ꢀCharger!’.ꢀNhờꢀđóꢀmàꢀbấtꢀcứꢀaiꢀláiꢀmộtꢀchiếcꢀChrysler 
Chargerꢀđềuꢀcóꢀthểꢀnhậnꢀđượcꢀmộtꢀcâuꢀchàoꢀbởiꢀngườiꢀđiꢀđường,ꢀvới 
độngꢀtácꢀtươngꢀtựꢀtrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀTrẻꢀemꢀđặcꢀbiệtꢀthíchꢀb:t 
chước,ꢀtừꢀđộngꢀtácꢀgiơꢀngónꢀtayꢀhìnhꢀchữꢀV,ꢀđếnꢀđộngꢀtácꢀgiơꢀtayꢀvỗ 
cánh,ꢀnhưꢀthươngꢀhiệuꢀChickenꢀTonightꢀtừngꢀlàm. 

Ngườpꢀđạpꢀdpệnꢀchoꢀohươngꢀhpệu 

Đôiꢀkhiꢀngườiꢀđạiꢀdiệnꢀ-ꢀthườngꢀlàꢀngườiꢀnổiꢀtiếngꢀ-ꢀcũngꢀđượcꢀsử 
dụngꢀđểꢀtạoꢀsựꢀđồngꢀnhất.ꢀNếuꢀngườiꢀđạiꢀdiệnꢀcóꢀtiếngꢀtăm,ꢀđiềuꢀnày 
sẽꢀgiúpꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀchúꢀýꢀnhiềuꢀhơn.ꢀNhữngꢀnămꢀquaꢀtaꢀtừng 
chứngꢀkiếnꢀMichaelꢀAordanꢀđạiꢀdiệnꢀchoꢀnướcꢀngọtꢀGatorade,ꢀKathie 
LeeꢀđạiꢀdiệnꢀchoꢀhãngꢀtàuꢀbiểnꢀCarnivalꢀCruise,ꢀvàꢀCindyꢀCrawCordꢀđại 
diệnꢀchoꢀmỹꢀphẩmꢀRevlonꢀColor-Stay.ꢀBấtꢀchấpꢀviệcꢀColonelꢀSanders, 
ngườiꢀđạiꢀdiệnꢀchoꢀKGC,ꢀđãꢀquaꢀđời,ꢀKGCꢀvẫnꢀnỗꢀlựcꢀlàmꢀsốngꢀdậy 
biểuꢀtượngꢀđạiꢀdiệnꢀnàyꢀquaꢀdiệnꢀmạoꢀmộtꢀnhânꢀvậtꢀhoạtꢀhình. 

Tuyꢀvậy,ꢀngườiꢀđạiꢀdiệnꢀnàyꢀkhôngꢀnhấtꢀthiếtꢀphảiꢀnổiꢀtiếngꢀtừ 
trước.ꢀTaꢀvẫnꢀcóꢀthểꢀdùngꢀmộtꢀngườiꢀđạiꢀdiệnꢀbìnhꢀthường,ꢀđược 
lăng-xêꢀbởiꢀchínhꢀcôngꢀtyꢀquảngꢀcáoꢀ(‘DoꢀitꢀyourselCꢀcelebrity’).ꢀVíꢀdụ 
cóꢀthểꢀkểꢀđếnꢀnhưꢀngườiꢀđànꢀôngꢀtrongꢀquảngꢀcáoꢀmáyꢀgiặtꢀMaytag, 
hayꢀcôꢀgáiꢀmũmꢀmĩmꢀFendyꢀtrongꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀSnapple.ꢀCóꢀthể 
chúngꢀtaꢀkhôngꢀbiếtꢀtênꢀthậtꢀcủaꢀhọ,ꢀnhưngꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀhọꢀđãꢀtrở 
thànhꢀmộtꢀtàiꢀsảnꢀhìnhꢀảnhꢀcóꢀtínhꢀđồngꢀnhấtꢀcủaꢀnhàꢀquảngꢀcáo.ꢀMột 
cáchꢀnữaꢀlàꢀsửꢀdụngꢀchínhꢀngườiꢀchủꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀtrongꢀcác 
quảngꢀcủaꢀmình,ꢀnhưꢀAayꢀBushꢀvàꢀchúꢀchóꢀDukeꢀcủaꢀôngꢀtaꢀđãꢀlàmꢀđể 
quảngꢀcáoꢀchoꢀsảnꢀphẩmꢀđậuꢀhầmꢀBush’sꢀtạiꢀMỹ.ꢀNhữngꢀngườiꢀđại 
diệnꢀnổiꢀtiếngꢀnhờꢀcôngꢀnghệꢀtựꢀlăng-xêꢀđầuꢀtiênꢀchínhꢀlàꢀnhữngꢀnhân 
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vậtꢀhoạtꢀhìnhꢀnhư:ꢀchúꢀhổꢀTonyꢀchoꢀngũꢀcốcꢀKellogg’sꢀSugarꢀGrosties; 
cácꢀnhânꢀvậtꢀSnap,ꢀCrackleꢀvàꢀPopꢀchoꢀngũꢀcốcꢀRiceꢀBubbles.ꢀCóꢀrất 
nhiềuꢀcáchꢀthứcꢀcũngꢀcũngꢀnhưꢀcơꢀhộiꢀmởꢀraꢀchoꢀviệcꢀtạoꢀsựꢀđồng 
nhấtꢀtrongꢀquảngꢀcáo.ꢀMộtꢀsốꢀđãꢀđượcꢀtậnꢀdụng,ꢀsốꢀcònꢀlạiꢀvẫnꢀđang 
chờꢀđượcꢀkhaiꢀthác. 

Cácꢀnhânꢀvật 

Yếuꢀtốꢀtạoꢀnênꢀsựꢀđồngꢀnhấtꢀcóꢀthểꢀlàꢀnhữngꢀnhânꢀvậtꢀluônꢀxuất 
hiệnꢀtrongꢀquảngꢀcáoꢀnhưngꢀkhôngꢀnhấtꢀthiếtꢀlàꢀngườiꢀđạiꢀdiệnꢀcho 
thươngꢀhiệuꢀđó.ꢀVíꢀdụꢀnhưꢀchàngꢀcaoꢀbồiꢀcủaꢀthuốcꢀláꢀMarlboro,ꢀchú 
vịtꢀcủaꢀdịchꢀvụꢀbảoꢀhiểmꢀAClac,ꢀanhꢀchàngꢀAackꢀcủaꢀchuỗiꢀnhàꢀhàng 
AackꢀinꢀtheꢀBox,ꢀanhꢀchàngꢀlốpꢀxeꢀcủaꢀMichelin,ꢀanhꢀchàngꢀRobꢀ- 
ngườiꢀnhaꢀsĩꢀluônꢀsửꢀdụngꢀbànꢀchảiꢀOralꢀB,ꢀhoặcꢀcặpꢀsongꢀsinhꢀcủa 
k>oꢀcaoꢀsuꢀFrigley’sꢀDoublemint,ꢀgiúpꢀcủngꢀcốꢀchoꢀcâuꢀkhẩuꢀhiệuꢀ‘Vui 
gấpꢀđôiꢀvớiꢀk>oꢀcaoꢀsuꢀFrigley’sꢀDoublemint’. 

Cáchꢀbốꢀcục/địnhꢀdạngꢀqtảngꢀcáo 

Mộtꢀsốꢀthươngꢀhiệuꢀtậnꢀdụngꢀrấtꢀtốtꢀcáchꢀbốꢀcụcꢀđộcꢀđáo.ꢀKhả 
năngꢀnhậnꢀdiệnꢀtứcꢀthìꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀcũngꢀlàꢀcáchꢀđểꢀduyꢀtrìꢀsự 
đồngꢀnhất.ꢀHãngꢀrượuꢀvodkaꢀAbsolutꢀđãꢀrấtꢀthànhꢀcôngꢀkhiꢀsửꢀdụng 
hìnhꢀdángꢀcủaꢀchínhꢀsảnꢀphẩmꢀmộtꢀcáchꢀlinhꢀhoạtꢀđểꢀduyꢀtrìꢀsựꢀđồng 
nhấtꢀtrongꢀcảꢀthươngꢀhiệuꢀlẫnꢀtrongꢀbốꢀcụcꢀquảngꢀcáo.ꢀTươngꢀtự, 
thươngꢀhiệuꢀAltoidsꢀtậnꢀdụngꢀhộpꢀsảnꢀphẩmꢀtrênꢀnềnꢀxanhꢀnhạtꢀnhư 
mộtꢀcáchꢀduyꢀtrìꢀsựꢀđồngꢀnhấtꢀtrongꢀbốꢀcụcꢀquảngꢀcáo. 

Âmꢀnhạc 

Âmꢀnhạcꢀcũngꢀlàꢀmộtꢀcáchꢀgợiꢀnh:cꢀtuyệtꢀvời.ꢀBảngꢀthốngꢀkêꢀdưới 
đâyꢀtómꢀlượcꢀmộtꢀsốꢀbàiꢀhátꢀđãꢀđượcꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀsửꢀdụngꢀtrong 
quảngꢀcáoꢀcủaꢀhọ.ꢀTuyꢀâmꢀnhạcꢀvẫnꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀthườngꢀxuyên 
trongꢀquảngꢀcáo,ꢀnóꢀlạiꢀítꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀđếnꢀmứcꢀngạcꢀnhiênꢀnhưꢀmột 
yếuꢀtốꢀtạoꢀraꢀsựꢀđồngꢀnhấtꢀxuyênꢀsuốtꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáo. 

Âmꢀohanh 

Cóꢀnhữngꢀchiꢀtiếtꢀvớiꢀkhảꢀnăngꢀgợiꢀnhớꢀngườiꢀxemꢀkhiếnꢀtaꢀphải 
bấtꢀngờ.ꢀTôiꢀkhámꢀpháꢀraꢀđiềuꢀnàyꢀkhiꢀđangꢀxemꢀquảngꢀcáoꢀcủa 
Nabisco.ꢀĐoạnꢀkếtꢀchoꢀmỗiꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀNabiscoꢀcũngꢀchínhꢀlà 
thươngꢀhiệu.ꢀCáiꢀtênꢀNabisoꢀđượcꢀhátꢀnhưꢀsauꢀNa...bis...coꢀk?mꢀtheo 
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tiếngꢀ‘ping’. 

Dườngꢀnhưꢀngườiꢀtaꢀcóꢀlýꢀdoꢀkhiꢀchoꢀrằngꢀtiếngꢀ‘ping’ꢀđóꢀch;ng 
liênꢀquanꢀgì,ꢀnóꢀngẫuꢀnhiênꢀvàꢀgầnꢀnhưꢀkhôngꢀđượcꢀđểꢀýꢀđến.ꢀNóꢀchỉ 
đơnꢀthuầnꢀlàꢀmộtꢀhiệuꢀứngꢀâmꢀthanhꢀđểꢀkếtꢀthúcꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀTuy 
nhiên,ꢀkhiꢀâmꢀthanhꢀnàyꢀtạmꢀthờiꢀđượcꢀloạiꢀbỏꢀđểꢀdànhꢀchỗꢀchoꢀmột 
đoạnꢀthôngꢀtinꢀkhuyếnꢀmãiꢀởꢀđoạnꢀkếtꢀquảngꢀcáo,ꢀđiềuꢀkìꢀlạꢀđãꢀxảyꢀra. 
Mẩuꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀcònꢀấnꢀtượngꢀnhưꢀtrước.ꢀQuanꢀtrọngꢀhơnꢀnữa, 
nóꢀđánhꢀmấtꢀluônꢀkhảꢀnăngꢀg:nꢀkếtꢀđoạnꢀquảngꢀcáoꢀvớiꢀthươngꢀhiệu 
Nabisco.ꢀĐếnꢀđâyꢀmộtꢀnguyênꢀlýꢀđãꢀlộꢀrõ.ꢀNgayꢀcảꢀmộtꢀâmꢀthanhꢀđơn 
giảnꢀnhưꢀtiếngꢀ‘ping’ꢀkiaꢀcũngꢀcóꢀthểꢀkh:cꢀsâuꢀvàoꢀtrongꢀtríꢀnhớꢀcủa 
ngườiꢀxem,ꢀmiễnꢀlàꢀsựꢀđồngꢀnhấtꢀđượcꢀduyꢀtrì.ꢀIntelꢀđãꢀtậnꢀdụngꢀtốt 
nguyênꢀlýꢀnàyꢀvớiꢀchuỗiꢀâmꢀthanhꢀbípꢀbíp,ꢀmàꢀgiờꢀđãꢀtrởꢀthànhꢀkhông 
thểꢀnhầmꢀlẫnꢀtrongꢀcácꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀhãng.ꢀVàiꢀnămꢀtrởꢀlạiꢀđâyꢀcách 
thứcꢀnàyꢀđượcꢀbiếtꢀđếnꢀnhưꢀchiếnꢀthuậtꢀLàmꢀthươngꢀhiệuꢀbằngꢀâm 
thanhꢀ(sonicꢀbranding).ꢀNóꢀđượcꢀxemꢀnhưꢀphiênꢀbảnꢀ‘ngheꢀđược’ꢀcủa 
logoꢀthươngꢀhiệuꢀvậy. 

Màtꢀsắc 

Cònꢀmàuꢀs:cꢀthìꢀsao?ꢀLiệuꢀnóꢀcóꢀchứcꢀnăngꢀgợiꢀnhớꢀkhông?ꢀDĩ 
nhiênꢀlàꢀcó,ꢀnhưngꢀtôiꢀkhôngꢀnhớꢀđượcꢀnhiềuꢀquảngꢀcáoꢀTVꢀsửꢀdụng 
màuꢀs:cꢀđểꢀtạoꢀsựꢀđồngꢀnhất.ꢀNướcꢀhoaꢀChanelꢀNo.ꢀ5ꢀsửꢀdụngꢀmàu 
vàng,ꢀtươngꢀtựꢀnhưꢀKodak.ꢀThuốcꢀtiêuꢀhóaꢀPeptoꢀBismolꢀsửꢀdụngꢀmàu 
hồngꢀđậm.ꢀVàꢀDeꢀBeersꢀsửꢀdụngꢀ9ꢀmàuꢀđenꢀtr:ngꢀtrongꢀquảngꢀcáoꢀcủa 
mìnhꢀđểꢀtạoꢀhiệuꢀứng.ꢀNhưngꢀdườngꢀnhưꢀviệcꢀsửꢀdụngꢀmàuꢀs:cꢀđồng 
nhấtꢀđểꢀgợiꢀsựꢀliênꢀtưởngꢀđếnꢀcácꢀquảngꢀcáoꢀvẫnꢀcònꢀítꢀđếnꢀmứcꢀngạc 
nhiênꢀ(mặcꢀdùꢀmàuꢀs:cꢀvẫnꢀthườngꢀchuyểnꢀtảiꢀtốtꢀtừꢀmàuꢀs:cꢀcủa 
chínhꢀthươngꢀhiệu).ꢀVíꢀdụꢀnhưꢀhãngꢀdầuꢀnhớtꢀBPꢀvẫnꢀluônꢀsửꢀdụng 
rấtꢀnhiềuꢀmảngꢀxanhꢀvàꢀvàngꢀđểꢀtạoꢀraꢀnhữngꢀhiệuꢀứngꢀđ>pꢀm:tꢀtrong 
thiếtꢀkếꢀcácꢀtrạmꢀdịchꢀvụꢀcủaꢀhọ.ꢀTươngꢀtự,ꢀShellꢀcũngꢀđượcꢀnhậnꢀbiết 
quaꢀmàuꢀvàngꢀvàꢀđỏ.ꢀTrongꢀkhiꢀđóꢀởꢀmặtꢀhàngꢀđồꢀuốngꢀkhôngꢀcồn, 
CokeꢀmangꢀmàuꢀđỏꢀcònꢀPepsiꢀmangꢀmàuꢀxanhꢀdươngꢀ(Pepsiꢀđãꢀđổiꢀtừ 
xanhꢀláꢀsangꢀxanhꢀdươngꢀtừꢀnhiềuꢀnămꢀtrước). 

Bảngꢀ22.1:ꢀVàiꢀvíꢀdụꢀvềꢀcácꢀbàiꢀhátꢀnổiꢀtiếngꢀđượcꢀsử 
dụngꢀtrongꢀquảngꢀcáo 

Bàiꢀhát Sảnꢀphẩm 
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NhómꢀBeatles:ꢀAllꢀyouꢀneedꢀisꢀlove 

CaꢀsĩꢀDinahꢀFashington:ꢀRelaxꢀMax 

Theꢀbestꢀisꢀyetꢀtoꢀcome 

TãꢀgiấyꢀLuvs 

KháchꢀsạnꢀDoubletree 

Nestle 

Youꢀareꢀmyꢀsunshine Aohnsonꢀ&ꢀJohnson 

TheꢀmoreꢀIꢀseeꢀyou EstéeꢀLauder 

UnitedꢀAirlines 

H&RꢀBlock 

CaꢀsĩꢀGershwin:ꢀRhapsodyꢀinꢀblue 

Someoneꢀtoꢀwatchꢀoverꢀme 

Iꢀwantꢀtoꢀtakeꢀyouꢀhigher AT&T 

CaꢀsĩꢀColeꢀPorter:ꢀDon’tꢀCenceꢀmeꢀin 

Sing,ꢀsing,ꢀsing 

EmbassyꢀSuites 

Nissan 

CaꢀsĩꢀMarlenaꢀDietrich:ꢀGallingꢀinꢀlove 

again 
MercedesꢀBenz 

MáyꢀtínhꢀApple 
NềnꢀnhạcꢀPeterꢀGunn 

Cácꢀqếtꢀoốꢀkhác 

Cònꢀnhiềuꢀyếuꢀtốꢀkhácꢀgiúpꢀduyꢀtrìꢀsựꢀđồngꢀnhấtꢀtrongꢀquảngꢀcáo 
nhưngꢀrấtꢀhiếm,ꢀhoặcꢀchưaꢀbaoꢀgiờ,ꢀđượcꢀsửꢀdụng.ꢀVíꢀdụ,ꢀch;ngꢀcóꢀlý 
doꢀgìꢀmộtꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀtậnꢀdụngꢀthườngꢀxuyênꢀhơnꢀnữa 
nhữngꢀthứꢀnhư: 

Mộtꢀđịaꢀdanh,ꢀnghĩaꢀlàꢀluônꢀlồngꢀvàoꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀmộtꢀđịaꢀdanhꢀnổi 
tiếngꢀtrongꢀcácꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀ(như 
Transamericaꢀđãꢀlàmꢀchoꢀdịchꢀv-ꢀbảoꢀhiểmꢀcủaꢀhọꢀ-ꢀXemꢀhìnhꢀ22*5) 
Mộtꢀcảmꢀgiác 
Mộtꢀcảmꢀxúc 
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Hìnhꢀ22.5:ꢀTransamericaꢀlồngꢀvàoꢀcácꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀmình 
hìnhꢀảnhꢀt<aꢀnhàꢀTransamericaꢀnổiꢀtiếng 

Cácꢀyếuꢀtốꢀnàyꢀđềuꢀcóꢀtiềmꢀnăngꢀtrongꢀviệcꢀgợiꢀkýꢀức,ꢀquaꢀđóꢀgiúp 
nângꢀcaoꢀkhảꢀnăngꢀnhậnꢀdiệnꢀthươngꢀhiệuꢀmộtꢀcáchꢀtựꢀđộngꢀnơi 
ngườiꢀxemꢀkhiꢀhọꢀtheoꢀdõiꢀquảngꢀcáo.ꢀQuyꢀt:cꢀchungꢀởꢀđâyꢀlà,ꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀkhôngꢀnhấtꢀthiếtꢀphảiꢀdựaꢀhoànꢀtoànꢀvàoꢀthươngꢀhiệuꢀlàm 
yếuꢀtốꢀđồngꢀnhất. 

Khiꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀđềuꢀđặnꢀvàꢀthốngꢀnhất,ꢀnhữngꢀyếuꢀtốꢀgợiꢀnhớ 
nàyꢀgiúpꢀphátꢀtriểnꢀmộtꢀphongꢀcáchꢀriêngꢀchoꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀvìꢀchúng 
đãꢀtrởꢀthànhꢀmộtꢀphầnꢀcủaꢀhìnhꢀảnhꢀthươngꢀhiệuꢀ-ꢀtươngꢀtựꢀphong 
cáchꢀănꢀmặcꢀlòeꢀlo>tꢀđãꢀtrởꢀthànhꢀmộtꢀphầnꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀanhꢀbạn 
Bobꢀvậy.ꢀChúngꢀvừaꢀlàꢀbiểuꢀtượng,ꢀvừaꢀlàꢀđiểmꢀnhấnꢀtrongꢀtríꢀnhớ 
ngườiꢀxem. 

Lờiꢀthuyếtꢀminh 

Mộtꢀtrongꢀnhữngꢀthànhꢀphầnꢀchínhꢀtạoꢀnênꢀphongꢀcáchꢀquảng 
cáoꢀchínhꢀlàꢀsửꢀdụngꢀlờiꢀthuyếtꢀminh.ꢀNhưꢀđãꢀthảoꢀluậnꢀtrongꢀChương 
1 0,ꢀlờiꢀthuyếtꢀminhꢀdườngꢀnhưꢀđangꢀxuấtꢀhiệnꢀkh:pꢀnơiꢀtrongꢀquảng 
cáoꢀtrênꢀTV.ꢀMặcꢀdùꢀcóꢀlợiꢀthếꢀrẻꢀhơnꢀvàꢀlinhꢀhoạtꢀhơnꢀtrongꢀmộtꢀthế 
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giớiꢀđangꢀcóꢀxuꢀhướngꢀtoànꢀcầuꢀhóa,ꢀsửꢀdụngꢀlờiꢀthuyếtꢀminhꢀhầuꢀnhư 
luônꢀkémꢀhiệuꢀquảꢀhơnꢀsoꢀvớiꢀsửꢀdụngꢀngườiꢀgiớiꢀthiệuꢀtrựcꢀtiếpꢀnói 
trênꢀmànꢀhình,ꢀchoꢀdùꢀlàꢀtrựcꢀtiếpꢀhayꢀgiánꢀtiếp. 

Sửꢀdụngꢀlờiꢀthuyếtꢀminhꢀkhôngꢀhiệuꢀquảꢀnhưꢀsửꢀdụngꢀngườiꢀgiới 
thiệuꢀtrựcꢀtiếpꢀnóiꢀtrênꢀmànꢀhình,ꢀtôiꢀđãꢀthấyꢀđiềuꢀnàyꢀrấtꢀnhiềuꢀlần 
trongꢀquáꢀtrìnhꢀkhảoꢀsátꢀnhiềuꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀkhácꢀnhau.ꢀTuy 
nhiên,ꢀlờiꢀthuyếtꢀminhꢀvẫnꢀluônꢀtồnꢀtại.ꢀVàꢀđểꢀbạnꢀhiểuꢀrằngꢀchúngꢀta 
khôngꢀphủꢀnhậnꢀgiáꢀtrịꢀcủaꢀlờiꢀthuyếtꢀminh,ꢀbạnꢀnênꢀnhớꢀtôiꢀđangꢀnói 
vềꢀviệcꢀsửꢀdụngꢀlờiꢀthuyếtꢀminhꢀtheoꢀcáchꢀtruyềnꢀthống,ꢀvớiꢀcácꢀhình 
vẽꢀhayꢀđoạnꢀminhꢀhọaꢀđiꢀk?mꢀtrênꢀmànꢀhình. 

Phongꢀcáchꢀohuyếoꢀmpnhꢀortqềnꢀohống 

Phongꢀcáchꢀtruyềnꢀthốngꢀnàyꢀsửꢀdụngꢀlờiꢀthuyếtꢀminhꢀđiꢀk?mꢀvới 
hìnhꢀminhꢀhọaꢀtrênꢀmànꢀhình.ꢀKhiꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀdồnꢀdậpꢀvớiꢀkiểuꢀc:t 
cảnhꢀnhanh,ꢀđâyꢀlàꢀphongꢀcáchꢀquảngꢀcáoꢀbánꢀlẻꢀcổꢀđiểnꢀ(víꢀdụꢀnhư 
quảngꢀcáoꢀcácꢀkhuyếnꢀmãiꢀhàngꢀtuầnꢀtạiꢀsiêuꢀthị).ꢀNh>ꢀnhàngꢀhơnꢀkhi 
đượcꢀc:tꢀcảnhꢀchậmꢀrãiꢀhơnꢀvàꢀcácꢀcảnhꢀcũngꢀđượcꢀkéoꢀdàiꢀhơn,ꢀđây 
làꢀphongꢀcáchꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀtrongꢀcácꢀquảngꢀcáoꢀxeꢀhơiꢀhayꢀnước 
hoa... 

Cáchꢀsửꢀdụngꢀlờiꢀthuyếtꢀminhꢀtruyềnꢀthốngꢀnày,ꢀkhiꢀđượcꢀápꢀdụng 

choꢀquảngꢀcáoꢀsảnꢀphẩmꢀđóngꢀhộp,ꢀxeꢀhơiꢀhayꢀnhữngꢀsảnꢀphẩm 
tươngꢀtựꢀkhôngꢀthểꢀtạoꢀđượcꢀấnꢀtượngꢀmạnhꢀmẽꢀnhưꢀviệcꢀsửꢀdụng 
mộtꢀdiễnꢀviênꢀnóiꢀtrựcꢀtiếpꢀtrênꢀmànꢀhình. 

Thuyếoꢀmpnhꢀbằngꢀlờpꢀháoꢀvàꢀhìnhꢀmpnhꢀhọa 

Trongꢀkiểuꢀthuyếtꢀminhꢀnàyꢀsẽꢀcóꢀngườiꢀhátꢀchoꢀđoạnꢀquảngꢀcáo, 
nhưngꢀkhôngꢀtrựcꢀtiếpꢀxuấtꢀhiệnꢀtrênꢀmànꢀhình.ꢀVớiꢀphongꢀcáchꢀnày, 
khánꢀgiảꢀbịꢀthuꢀhútꢀvớiꢀtưꢀcáchꢀcủaꢀngườiꢀxemꢀbịꢀđộng,ꢀmộtꢀvịꢀkhán 
giảꢀđangꢀthưởngꢀthứcꢀmộtꢀtiếtꢀmụcꢀgiảiꢀtrí.ꢀLờiꢀthuyếtꢀminhꢀđang 
nóiEhátꢀvớiꢀcácꢀnhânꢀvậtꢀtrênꢀmànꢀhình.ꢀNgườiꢀxemꢀsẽꢀcầnꢀphảiꢀnhận 
diệnꢀnhânꢀvậtꢀtrênꢀmàꢀhìnhꢀvàꢀquaꢀđó,ꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáoꢀđược 
giánꢀtiếpꢀtruyềnꢀđi.ꢀCáchꢀthuyếtꢀminhꢀbằngꢀlờiꢀhátꢀnàyꢀdườngꢀnhư 
đangꢀnóiꢀvớiꢀcácꢀnhânꢀvậtꢀtrênꢀmànꢀhìnhꢀchứꢀkhôngꢀnóiꢀtrựcꢀtiếpꢀvới 
ngườiꢀxem. 

Mộtꢀbiếnꢀthểꢀcóꢀchútꢀkhácꢀbiệt,ꢀnhưngꢀcũngꢀvôꢀcùngꢀquanꢀtrọng, 
củaꢀcáchꢀthuyếtꢀminhꢀnàyꢀlàꢀkhiꢀnhữngꢀnhânꢀvậtꢀtrênꢀmànꢀhìnhꢀkhông 
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hềꢀnóiꢀgìꢀnhưngꢀlờiꢀthuyếtꢀminhꢀđượcꢀngầmꢀhiểuꢀlàꢀđangꢀnóiꢀthay 
nhữngꢀsuyꢀnghĩElờiꢀnóiꢀcủaꢀnhânꢀvật.ꢀNhânꢀvậtꢀtrênꢀmànꢀhìnhꢀđang 
‘ chiaꢀsẻꢀnhữngꢀsuyꢀnghĩꢀcủaꢀmình’ꢀvớiꢀngườiꢀxem.ꢀVìꢀlờiꢀthuyếtꢀminh 
đượcꢀhátꢀlên,ꢀcảmꢀgiácꢀđangꢀđượcꢀnóiꢀchuyệnꢀtrựcꢀtiếpꢀgiảmꢀđi.ꢀĐiều 
nàyꢀgiúpꢀhìnhꢀthànhꢀmộtꢀphongꢀcáchꢀvàꢀcảmꢀxúcꢀriêngꢀchoꢀmẩuꢀquảng 
cáo. 

Đồngꢀnhấtꢀmộtꢀcáchꢀtoànꢀdiện 

Yếuꢀtốꢀđồngꢀnhấtꢀ(nhânꢀvật,ꢀcácꢀđộngꢀtácꢀhìnhꢀthể,ꢀâmꢀthanh...)ꢀcó 
khảꢀnăngꢀtạoꢀđượcꢀmốiꢀliênꢀquanꢀđếnꢀthươngꢀhiệu,ꢀmiễnꢀlàꢀchúng 
xuấtꢀhiệnꢀcùngꢀlúcꢀvớiꢀnhau.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀsẽꢀlàꢀlýꢀtưởngꢀnhấtꢀnếuꢀbạnꢀcó 
thểꢀtìmꢀraꢀmộtꢀđiềuꢀgìꢀđóꢀcóꢀthể,ꢀhoặcꢀcóꢀtiềmꢀnăng,ꢀtrởꢀthànhꢀyếuꢀtố 
đồngꢀnhấtꢀcóꢀtínhꢀtoànꢀdiệnꢀchoꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀthươngꢀhiệu. 

VíꢀdụꢀnhưꢀhãngꢀbảoꢀhiểmꢀAClacꢀtạiꢀMỹꢀđãꢀtừngꢀrấtꢀthànhꢀcôngꢀvới 
hìnhꢀảnhꢀchúꢀvịtꢀtrongꢀcácꢀđoạnꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀmìnhꢀđếnꢀmứcꢀhọꢀđã 
quyếtꢀđịnhꢀbổꢀsungꢀhìnhꢀảnhꢀnàyꢀvàoꢀtrongꢀchínhꢀlogoꢀcủaꢀcôngꢀty,ꢀđể 
giúpꢀcảꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀquảngꢀcáoꢀhỗꢀtrợꢀnhauꢀmộtꢀcáchꢀtoànꢀdiện. 
Ngượcꢀlại,ꢀhìnhꢀảnhꢀchúꢀthỏꢀmàuꢀhồngꢀtrongꢀcácꢀđoạnꢀquảngꢀcáoꢀpin 
làꢀmộtꢀnhânꢀvậtꢀcóꢀtínhꢀđồngꢀnhất,ꢀnhưngꢀchưaꢀphảiꢀlàꢀtoànꢀdiệnꢀcho 
thươngꢀhiệuꢀEnergizerꢀ(ngoạiꢀtrừꢀnhữngꢀlúcꢀchúngꢀxuấtꢀhiệnꢀcùngꢀlúc 
vớiꢀnhau).ꢀTaꢀcóꢀthểꢀthayꢀEnergizerꢀbằngꢀDuracellꢀmàꢀhoànꢀtoàn 
khôngꢀảnhꢀhưởngꢀgìꢀđếnꢀýꢀnghĩaꢀcủaꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđó.ꢀCáchꢀtạo 
sựꢀđồngꢀnhấtꢀnàyꢀhoànꢀtoànꢀdựaꢀvàoꢀsựꢀsongꢀhànhꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀvà 
thươngꢀhiệu,ꢀvàꢀcóꢀxuꢀhướngꢀbịꢀlàmꢀnhiễuꢀbởiꢀcácꢀkíꢀứcꢀcạnhꢀtranh 
khácꢀhoặcꢀbịꢀquênꢀlãng.ꢀ(ngườiꢀxemꢀsẽꢀth:cꢀm:c:ꢀChúꢀthỏꢀtrongꢀcác 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀpinꢀđóꢀlàꢀcủaꢀDuracell?ꢀHayꢀEnergizer?ꢀNhữngꢀhình 
ảnhꢀkhácꢀ(nhưꢀbộꢀriaꢀmépꢀbằngꢀsữa)ꢀlàꢀrấtꢀđặcꢀtrưngꢀchoꢀsảnꢀphẩm, 
bởiꢀchúngꢀđãꢀcóꢀs=nꢀmốiꢀliênꢀquanꢀvớiꢀmặtꢀhàng. 

Phongꢀcáchꢀquảngꢀcáoꢀ-ꢀdiệnꢀmạoꢀcủaꢀthươngꢀhiệu 

Quảngꢀcáoꢀcầnꢀđượcꢀhiểuꢀnhưꢀmộtꢀtrongꢀnhữngꢀđặcꢀđiểmꢀdễꢀthấy 

nhấtꢀcủaꢀmộtꢀthươngꢀhiệu.ꢀNóꢀlàꢀmộtꢀphầnꢀthuộcꢀtínhꢀhiệnꢀhữuꢀcủa 
thươngꢀhiệu,ꢀcũngꢀnhưꢀgiáꢀthành,ꢀbaoꢀbìꢀhayꢀchínhꢀsảnꢀphẩm.ꢀCóꢀthể 
nói,ꢀquảngꢀcáoꢀchínhꢀlàꢀdiệnꢀmạoꢀcủaꢀmộtꢀthươngꢀhiệu.ꢀHãyꢀtưởng 
tượngꢀm>ꢀcủaꢀbạnꢀxuấtꢀhiệnꢀvớiꢀkhuyênꢀbấmꢀtrênꢀlôngꢀmày,ꢀxăm 
mìnhꢀvàꢀănꢀmặcꢀnhưꢀmộtꢀcôꢀgáiꢀ16ꢀtuổi.ꢀTaꢀsẽꢀthấyꢀmấtꢀphương 
hướngꢀnếuꢀgiaꢀđình,ꢀbạnꢀb?ꢀvàꢀnhữngꢀngườiꢀthânꢀquenꢀcủaꢀmình 
bỗngꢀdưngꢀthayꢀđổiꢀcáchꢀănꢀmặc.ꢀTươngꢀtựꢀnhưꢀvậyꢀtaꢀcũngꢀmong 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 

319 

  

 
 

  

muốnꢀthươngꢀhiệuꢀmàꢀtaꢀyêuꢀquýꢀduyꢀtrì,ꢀởꢀmộtꢀchừngꢀmựcꢀnàoꢀđó, 
sựꢀđồngꢀnhấtꢀtrongꢀbảnꢀchất,ꢀhìnhꢀảnhꢀcũngꢀnhưꢀdiệnꢀmạoꢀcủaꢀhọ. 
Nếuꢀthươngꢀhiệuꢀcứꢀthayꢀđổiꢀphongꢀcáchꢀmỗiꢀvàiꢀthángꢀsẽꢀkhôngꢀchỉ 
làmꢀngườiꢀxemꢀmấtꢀphươngꢀhướngꢀmàꢀcònꢀkhiếnꢀhọꢀkhóꢀtiếpꢀcận 
thươngꢀhiệuꢀhơn.ꢀVậyꢀnên,ꢀnếuꢀtaꢀđangꢀbịꢀthuꢀhútꢀvàꢀđangꢀtìmꢀhiểu 
mộtꢀthươngꢀhiệu,ꢀtaꢀthườngꢀmuốnꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀduyꢀtrìꢀđượcꢀhình 
ảnhꢀvốnꢀcóꢀcủaꢀmình. 

Thôngꢀthường,ꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀđượcꢀcácꢀcôngꢀtyꢀlàm 
quảngꢀcáoꢀkhuyếnꢀkhíchꢀthamꢀdựꢀvàoꢀviệcꢀxâyꢀdựngꢀphongꢀcách 
quảngꢀcáoꢀchoꢀthươngꢀhiệuꢀđó.ꢀMộtꢀsốꢀngườiꢀlàmꢀsángꢀtạoꢀsợꢀrằngꢀcác 
yếuꢀtốꢀđồngꢀnhấtꢀđóꢀsẽꢀrấtꢀdễꢀtrởꢀthànhꢀmộtꢀsợiꢀdâyꢀràngꢀbuộcꢀsựꢀtự 
do,ꢀkhiếnꢀviệcꢀtìmꢀkiếmꢀýꢀtưởngꢀmớiꢀthêmꢀkhóꢀkhăn.ꢀLoꢀsợꢀcủaꢀhọ 
khôngꢀphảiꢀlàꢀvôꢀlý.ꢀTươngꢀtựꢀkhiꢀmộtꢀchiếnꢀlượcꢀtiếpꢀthịꢀđượcꢀthống 
nhấtꢀtừꢀtrướcꢀbuộcꢀđộiꢀngũꢀsángꢀtạoꢀchỉꢀđượcꢀphépꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀý 
tưởngꢀphù-hợp-với-chiến-lược,ꢀmộtꢀphongꢀcáchꢀđồngꢀnhấtꢀcũngꢀràng 
buộcꢀhọꢀtrongꢀnhữngꢀýꢀtưởngꢀđượcꢀthểꢀhiệnꢀsaoꢀchoꢀphù-hợp-với- 
phong-cách,ꢀmàꢀởꢀđâyꢀchínhꢀlàꢀphongꢀcáchꢀcủaꢀthươngꢀhiệu. 

Phongꢀcáchꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀlàꢀmộtꢀthànhꢀphần 
trongꢀchiếnꢀlượcꢀquảngꢀcáo,ꢀbởiꢀnóꢀlàꢀmộtꢀphầnꢀtrongꢀcáchꢀmàꢀngười 
xemꢀnhậnꢀdiệnꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀhọ.ꢀQuảngꢀcáoꢀlàꢀmột 
phầnꢀcủaꢀdiệnꢀmạoꢀthươngꢀhiệu.ꢀVìꢀthế,ꢀcácꢀyếuꢀtốꢀđồngꢀnhấtꢀtrong 
quảngꢀcáoꢀcủaꢀthươngꢀhiệu,ꢀcùngꢀvớiꢀphongꢀcáchꢀquảngꢀcáoꢀtrởꢀthành 
tàiꢀsảnꢀquýꢀgiá,ꢀđặcꢀbiệtꢀđốiꢀvớiꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀthànhꢀcôngꢀthìꢀchúng 
đượcꢀvíꢀnhưꢀnhữngꢀsợiꢀvảiꢀdệtꢀnênꢀchiếcꢀáoꢀthươngꢀhiệu,ꢀtạoꢀnênꢀmột 
phầnꢀdiꢀsảnꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀvàꢀvìꢀthếꢀgiúpꢀsựꢀtồnꢀtạiꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀđược 
biếtꢀđếnꢀrộngꢀrãiꢀhơn.ꢀVìꢀthếꢀsẽꢀlàꢀchínhꢀđángꢀkhiꢀđềꢀraꢀchiếnꢀlượcꢀvới 
cácꢀgiớiꢀhạnꢀnghiêmꢀngặtꢀnhằmꢀduyꢀtrìꢀphongꢀcáchꢀquảngꢀcáo,ꢀmột 
hàngꢀràoꢀbaoꢀquanhꢀsânꢀchơiꢀcủaꢀđộiꢀngũꢀsángꢀtạo. 

Lànꢀgióꢀthayꢀđổiꢀđãꢀb:tꢀđầuꢀthổiꢀvàꢀngàyꢀcàngꢀcóꢀnhiềuꢀnhàꢀquảng 
cáoꢀcũngꢀnhưꢀcácꢀcôngꢀtyꢀlàmꢀquảngꢀcáoꢀýꢀthứcꢀđượcꢀlợiꢀíchꢀtừꢀviệc 
duyꢀtrìꢀmộtꢀphongꢀcáchꢀquảngꢀcáoꢀđồngꢀnhấtꢀvàꢀổnꢀđịnh.ꢀPhongꢀcách 
màꢀbạnꢀchọnꢀcóꢀthểꢀlàꢀmộtꢀhìnhꢀthứcꢀgiaoꢀtiếpꢀkhôngꢀlờiꢀrấtꢀhiệuꢀquả 
vớiꢀngườiꢀdùng,ꢀquaꢀđóꢀgiúpꢀbạnꢀvàꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀbạnꢀđượcꢀnhận 
biếtꢀtốtꢀhơn. 

Tổngꢀkết 

Phongꢀcáchꢀquảꢀthựcꢀlàꢀmộtꢀđặcꢀtínhꢀrấtꢀmơꢀhồꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀmà 
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ngônꢀngữꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀdườngꢀnhưꢀkhôngꢀđủꢀđểꢀphânꢀtíchꢀvàꢀthảo 
luận.ꢀĐểꢀtốiꢀưuꢀhóaꢀhiệuꢀquảꢀquảngꢀcáo,ꢀcầnꢀduyꢀtrìꢀmộtꢀphongꢀcách 
đồngꢀnhấtꢀvàꢀđặcꢀs:c.ꢀĐểꢀđạtꢀđượcꢀmụcꢀtiêuꢀnày,ꢀtaꢀcầnꢀhiểuꢀđượcꢀsự 
đaꢀdạngꢀcủaꢀphongꢀcáchꢀquảngꢀcáo.ꢀPhongꢀcáchꢀcũngꢀnhưꢀtócꢀtaiꢀvậy: 
nóꢀcầnꢀđượcꢀchảiꢀchuốtꢀcẩnꢀthận,ꢀnóꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀhìnhꢀảnhꢀcủa 
bạn,ꢀvàꢀdángꢀvẻꢀcủaꢀbạnꢀphụꢀthuộcꢀvàoꢀkiểuꢀtócꢀbạnꢀchoꢀchoꢀmình! 

Mộtꢀchiếnꢀlượcꢀthươngꢀhiệuꢀđồngꢀnhất,ꢀđượcꢀh;ꢀtrợꢀb7iꢀmột 
biểuꢀtượngꢀmạnhꢀmẽꢀcóꢀthểꢀgiúpꢀtiếtꢀkiệmꢀchiꢀphíꢀthựcꢀhiệnꢀcác 
chươngꢀtrìnhꢀtruyềnꢀthông.ꢀDuyꢀtrìꢀmộtꢀhìnhꢀảnhꢀđãꢀcóꢀch;ꢀđứngꢀít 
tốnꢀk1mꢀhơnꢀnhiềuꢀsoꢀvớiꢀxâyꢀdựngꢀmộtꢀhìnhꢀảnhꢀmớiꢀhoànꢀtoàn. 

DavidꢀAaker 

[18]ꢀ. ꢀLưuꢀýꢀcủaꢀngườiꢀdịch,ꢀVíꢀd*ꢀnàyꢀlàꢀmộtꢀsựꢀchơiꢀchữꢀkhôngꢀcóꢀcáchꢀnói 
tươngꢀđươngꢀtrongꢀtiếngꢀViệtꢀnênꢀngườiꢀdịchꢀgiữꢀnguyên. 
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2 3ꢀꢀ 
‘PHẦNꢀTIẾPꢀTHEO’ 

Phầnꢀtiếpꢀtheoꢀlàꢀmộtꢀhìnhꢀthứcꢀđặcꢀbiệtꢀcủaꢀphongꢀcáchꢀquảng 
cáo.ꢀDꢀđây,ꢀcácꢀnhânꢀvậtꢀđượcꢀduyꢀtrìꢀđồngꢀnhấtꢀvàꢀcóꢀđượcꢀmốiꢀliên 
hệꢀnhấtꢀđịnhꢀvớiꢀthươngꢀhiệu.ꢀ‘Phầnꢀtiếpꢀtheo’ꢀlàꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀkhảꢀdĩꢀcho 
‘ sựꢀcũꢀkỹꢀvàꢀnhàmꢀchán’ꢀ-ꢀvấnꢀđềꢀvẫnꢀhayꢀbịꢀphóngꢀđạiꢀquáꢀmứcꢀcủa 
quảngꢀcáo. 

Tạiꢀsaoꢀmỗiꢀchiếnꢀdịchꢀmớiꢀchoꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀphảiꢀđượcꢀlàm 
mớiꢀhoànꢀtoàn?ꢀNếuꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀhiệnꢀtạiꢀđãꢀlỗiꢀthờiꢀthìꢀnó 
chỉꢀcóꢀnghĩaꢀlàꢀngườiꢀxemꢀthấyꢀnhàmꢀchánꢀvớiꢀnó.ꢀNếuꢀbạnꢀphátꢀtriển 
mộtꢀchiếnꢀdịchꢀhoànꢀtoànꢀmớiꢀ(hoặcꢀcóꢀrấtꢀítꢀđiểmꢀchungꢀvớiꢀquảng 
cáoꢀhiệnꢀtại),ꢀnghĩaꢀlàꢀbạnꢀđangꢀtựꢀmìnhꢀđạpꢀđổꢀnhữngꢀthànhꢀquảꢀmà 
chiếnꢀdịchꢀhiệnꢀtạiꢀđangꢀcó. 

Tạiꢀsaoꢀphảiꢀthayꢀđổiꢀtấtꢀcảꢀmọiꢀthứꢀmỗiꢀkhiꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀbạnꢀbị 
nhàmꢀchán?ꢀThôngꢀthườngꢀchúngꢀtaꢀbịꢀhútꢀtheoꢀhướngꢀphảiꢀnghĩꢀra 
mộtꢀýꢀtưởngꢀhoànꢀtoànꢀmới.ꢀThôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀkhôngꢀthay 
đổiꢀnhưngꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀcủaꢀnóꢀphảiꢀtrôngꢀkhácꢀh;nꢀvớiꢀquảng 
cáoꢀcũ.ꢀChúngꢀtaꢀcóꢀlẽꢀsẽꢀtốnꢀcảꢀnămꢀtrờiꢀvớiꢀkhoảngꢀ@0ꢀtriệuꢀđô-laꢀđể 
bứtꢀpháꢀkhỏiꢀđámꢀđông,ꢀđểꢀxâyꢀdựngꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀthật 
mạnhꢀmẽꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀdùng.ꢀNóꢀquảꢀlàꢀmộtꢀquáꢀtrìnhꢀđầyꢀkhó 
khăn,ꢀcạnhꢀtranhꢀvàꢀhaoꢀtốnꢀkinhꢀphí,ꢀcuốiꢀcùngꢀnóꢀcũngꢀthànhꢀcông 
vàꢀđứngꢀchễmꢀchệꢀtrênꢀbụcꢀvinhꢀquang.ꢀChiếnꢀdịchꢀđãꢀtrởꢀnênꢀvôꢀcùng 
nổiꢀtrộiꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀdùngꢀcủaꢀmặtꢀhàngꢀđó.ꢀRồiꢀbấtꢀngờꢀvìꢀlý 
doꢀnàoꢀđó,ꢀngườiꢀtaꢀquyếtꢀđịnhꢀthayꢀđổi.ꢀMọiꢀsựꢀtậpꢀtrungꢀđổꢀdồnꢀvào 
mụcꢀtiêuꢀmới:ꢀtạoꢀraꢀmộtꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀhoànꢀtoànꢀmới 
vàꢀkhácꢀbiệt.ꢀVìꢀsaoꢀcóꢀquáꢀnhiềuꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀtựꢀlàmꢀkhóꢀmình 
bằngꢀcáchꢀcốꢀg:ngꢀxâyꢀdựngꢀlạiꢀmọiꢀthứꢀtừꢀconꢀsốꢀkhông? 

Tiếpꢀnhậnꢀmộtꢀquảngꢀcáo 

Mộtꢀquảngꢀcáoꢀmớiꢀcầnꢀcóꢀthờiꢀgianꢀđểꢀngườiꢀxemꢀtiếpꢀnhận. 
Giốngꢀnhưꢀviệcꢀmangꢀmộtꢀđôiꢀgiàyꢀmớiꢀcầnꢀcóꢀthờiꢀgianꢀđểꢀlàmꢀquen 
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vậy.ꢀGiàyꢀcàngꢀtốtꢀthìꢀquenꢀchânꢀcàngꢀnhanh.ꢀCóꢀnhữngꢀquảngꢀcáoꢀmà 
ngườiꢀxemꢀtiếpꢀnhậnꢀnhanhꢀchóng.ꢀMộtꢀhìnhꢀthứcꢀquảngꢀcáoꢀsángꢀtạo 
sẽꢀn:mꢀb:tꢀđượcꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxemꢀrấtꢀnhanhꢀmàꢀkhôngꢀcầnꢀtốnꢀquá 
nhiềuꢀkinhꢀphíꢀtruyềnꢀthông.ꢀNgượcꢀlạiꢀcóꢀnhữngꢀquảngꢀcáoꢀkémꢀsáng 
tạoꢀvàꢀđòiꢀhỏiꢀnhiềuꢀthờiꢀgianꢀcũngꢀnhưꢀkinhꢀphíꢀtruyềnꢀthôngꢀđể 
ngườiꢀxemꢀb:tꢀđầuꢀtiếpꢀnhận.ꢀTiếcꢀlàꢀcóꢀquáꢀítꢀcácꢀquảngꢀcáoꢀsángꢀtạo. 
Hầuꢀhếtꢀquảngꢀcáoꢀđềuꢀtẻꢀnhạtꢀvàꢀphảiꢀdựaꢀvàoꢀtầnꢀsuấtꢀphátꢀsóngꢀdày 
đặcꢀtrongꢀsuốtꢀmộtꢀthờiꢀgianꢀđểꢀđiꢀvàoꢀvàꢀđọngꢀlạiꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngười 
xem. 

Ấnꢀtượngꢀtừꢀquảngꢀcáoꢀcũꢀcảnꢀtrởꢀviệcꢀtiếpꢀnhậnꢀquảng 
cáoꢀmới 

Mộtꢀkhiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcũꢀđãꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀviệcꢀđiꢀvàoꢀvà 
đọngꢀlạiꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxemꢀthìꢀnóꢀsẽꢀbámꢀch:cꢀởꢀđóꢀngayꢀcảꢀsau 
khiꢀnóꢀđượcꢀngưngꢀphát.ꢀ(Đâyꢀlàꢀlýꢀdoꢀvìꢀsaoꢀrấtꢀkhóꢀchoꢀmộtꢀđốiꢀthủ 
mớiꢀcóꢀthểꢀtạoꢀđượcꢀđộtꢀpháꢀtrướcꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀdẫnꢀđầu,ꢀđược 
quảngꢀcáoꢀtừꢀrấtꢀlâuꢀtrướcꢀđó.)ꢀMộtꢀquảngꢀcáoꢀmớiꢀhoànꢀtoànꢀcủa 
thươngꢀhiệuꢀcầnꢀđượcꢀraꢀm:tꢀtrướcꢀkhiꢀquảngꢀcáoꢀcũꢀbiếnꢀmấtꢀkhỏi 
tâmꢀtríꢀngườiꢀxem.ꢀNghĩaꢀlà,ꢀquảngꢀcáoꢀcũꢀcàngꢀthànhꢀcôngꢀvàꢀhiệu 
quảꢀthìꢀnóꢀsẽꢀduyꢀtrìꢀđượcꢀvịꢀthếꢀcủaꢀmìnhꢀcàngꢀlâu,ꢀvàꢀvìꢀthếꢀquảng 
cáoꢀmớiꢀcàngꢀtốnꢀnhiềuꢀthờiꢀgianꢀđểꢀngườiꢀxemꢀb:tꢀđầuꢀtiếpꢀnhậnꢀnó. 

Mộtꢀhìnhꢀthứcꢀquảngꢀcáoꢀthựcꢀsựꢀhiệuꢀquảꢀsẽꢀkhôngꢀcầnꢀnhiều 
thờiꢀgianꢀđểꢀngườiꢀxemꢀb:tꢀđầuꢀtiếpꢀnhận.ꢀNhưngꢀnếuꢀquảngꢀcáoꢀcũ 
đãꢀquáꢀthànhꢀcông,ꢀnóꢀsẽꢀcầnꢀnhiềuꢀthờiꢀgianꢀhơn.ꢀBởiꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
mớiꢀcầnꢀthờiꢀgianꢀđểꢀthoátꢀkhỏiꢀấnꢀtượngꢀhãyꢀcònꢀrấtꢀđậmꢀnétꢀcủa 
quảngꢀcáoꢀcũ,ꢀnhữngꢀấnꢀtượngꢀtừngꢀgiúpꢀnhậnꢀdiệnꢀcũngꢀnhưꢀgợiꢀsự 
liênꢀtưởngꢀđếnꢀthươngꢀhiệu. 

Khôngꢀnhưꢀmộtꢀchiếcꢀmáyꢀhútꢀbụi,ꢀtâmꢀtríꢀcủaꢀngườiꢀtiêuꢀdùng 
vẫnꢀcònꢀsótꢀlạiꢀkíꢀứcꢀvềꢀquảngꢀcáoꢀcũꢀcủaꢀmộtꢀthươngꢀhiệu.ꢀNóꢀsẽꢀđóng 
vaiꢀtròꢀnhưꢀmộtꢀràoꢀch:n,ꢀngănꢀcảnꢀsựꢀxâmꢀnhậpꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
mới. 

Nhưꢀvíꢀdụꢀđượcꢀminhꢀhọaꢀtrongꢀhìnhꢀ9@.1.ꢀMộtꢀquảngꢀcáoꢀcũꢀvẫn 
cònꢀgiữꢀđượcꢀấnꢀtượngꢀđậmꢀnétꢀngayꢀcảꢀsauꢀkhiꢀnóꢀđượcꢀngưngꢀphát 
sóngꢀvàꢀquảngꢀcáoꢀmớiꢀđangꢀđượcꢀphát.ꢀCácꢀcộtꢀtrongꢀbiểuꢀđồꢀthể 
hiệnꢀtầnꢀsuấtꢀphátꢀsóngꢀhàngꢀtuầnꢀ(đoꢀbằngꢀTRP).ꢀCácꢀđườngꢀnốiꢀthể 
hiệnꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀi)ꢀquảngꢀcáoꢀcũꢀvàꢀii)ꢀquảngꢀcáoꢀmới 
củaꢀcùngꢀthươngꢀhiệu.ꢀCóꢀvàiꢀđiểmꢀcầnꢀlưuꢀýꢀởꢀđây: 
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Quảngꢀcáoꢀcũꢀđạtꢀmứcꢀnhậnꢀbiếtꢀcaoꢀnhấtꢀtrongꢀthờiꢀgianꢀtháng 
Tám/thángꢀ7hínꢀ(vớiꢀt1ꢀlệꢀnhậnꢀbiếtꢀđạtꢀ32%). 
3hiꢀkhôngꢀcònꢀđượcꢀphátꢀsóng,ꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀgiảmꢀđi* 
Bấtꢀchấpꢀviệcꢀng4ngꢀphátꢀsóng,ꢀấnꢀtượngꢀvềꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcũꢀvẫnꢀđọng 
lạiꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxemꢀ5ꢀthángꢀsauꢀđóꢀ(vớiꢀt1ꢀlệꢀcònꢀ12%)* 
7ùngꢀlúcꢀđó,ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀhoànꢀtoànꢀmớiꢀđượcꢀraꢀmắtꢀvàꢀphátꢀsóng* 
Đếnꢀtậnꢀ10ꢀtuầnꢀsauꢀkhiꢀbắtꢀđầuꢀphátꢀsóng,ꢀquảngꢀcáoꢀmớiꢀbắtꢀđầuꢀvượt 
trộiꢀvàꢀchiếmꢀưuꢀthếꢀsoꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀcũꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxem*ꢀNghĩa 
làꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcũꢀvẫnꢀcònꢀđọngꢀlạiꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxemꢀtrong 
suốtꢀ7,8ꢀtháng* 

Đểꢀýꢀtaꢀthấyꢀkhiꢀ‘cuộcꢀnộiꢀchiếnꢀgiữaꢀhaiꢀmẩuꢀquảngꢀcáo’ꢀcủa 
thươngꢀhiệuꢀđangꢀxảyꢀraꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxem,ꢀđộꢀgợiꢀnhớ 
thươngꢀhiệuꢀtổngꢀcộngꢀ(củaꢀcảꢀquảngꢀcáoꢀcũꢀlẫnꢀmới)ꢀlàꢀrất 
thấp.ꢀChỉꢀđếnꢀkhiꢀquảngꢀcáoꢀmớiꢀbứtꢀpháꢀvàꢀchiếmꢀưuꢀthếꢀvượt 
trội,ꢀmứcꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀmớiꢀb:tꢀđầu 
lấyꢀlạiꢀvịꢀtríꢀvốnꢀcó. 

Điềuꢀnàyꢀđồngꢀnghĩaꢀvớiꢀmộtꢀlượngꢀlớnꢀthờiꢀgianꢀvàꢀkinh 
phíꢀphátꢀsóngꢀcóꢀthểꢀđượcꢀtiếtꢀkiệmꢀnếuꢀnhàꢀquảngꢀcáo,ꢀbằng 
cáchꢀnàoꢀđó,ꢀcóꢀthểꢀbỏꢀquaꢀkhoảngꢀthờiꢀgianꢀchuyểnꢀgiaoꢀkhiꢀxảy 
raꢀcuộcꢀnộiꢀchiếnꢀgiữaꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngười 
xem.ꢀLiệuꢀcóꢀmộtꢀđápꢀánꢀchoꢀvấnꢀđềꢀnày?ꢀCâuꢀtrảꢀlờiꢀlàꢀcó! 
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Ghiꢀchú,ꢀBấtꢀchấpꢀviệcꢀngừngꢀphátꢀsóng,ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcũ 
vẫnꢀcònꢀđọngꢀlạiꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀcủaꢀ19%ꢀngườiꢀxemꢀtậnꢀ5ꢀtháng 
sauꢀđó.ꢀChỉꢀ10ꢀtuầnꢀsauꢀkhiꢀquảngꢀcáoꢀmớiꢀđượcꢀphát,ꢀnóꢀmới 
độtꢀpháꢀvàꢀchiếmꢀưuꢀthếꢀsoꢀvớiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcũꢀtrongꢀtâmꢀtrí 
ngườiꢀxem. 

Hìnhꢀ23.1:ꢀQuảngꢀcáoꢀmớiꢀvàꢀgợiꢀnhớꢀdưꢀâmꢀcủaꢀquảng 
cáoꢀc..ꢀ 
(Nguồn:ꢀMarkeoMpnd) 

Tăngꢀcườngꢀsửꢀdụngꢀcácꢀphầnꢀtiếpꢀtheo 

Cácꢀnhàꢀlàmꢀphimꢀhiệnꢀđạiꢀluônꢀhiểuꢀrằngꢀtốtꢀhơnꢀlàꢀnên 
xâyꢀdựngꢀmộtꢀtácꢀphẩmꢀdựaꢀtrênꢀmộtꢀnềnꢀtảngꢀs=nꢀcó,ꢀthayꢀvì 
b:tꢀđầuꢀlạiꢀtừꢀconꢀsốꢀ0ꢀmỗiꢀlầnꢀthựcꢀhiệnꢀmộtꢀbộꢀphim.ꢀTrong 
khoảngꢀmộtꢀphầnꢀtưꢀthậpꢀkỉꢀvừaꢀqua,ꢀngànhꢀlàmꢀphimꢀđãꢀlần 
lượtꢀchoꢀraꢀm:tꢀrấtꢀnhiềuꢀphầnꢀtiếpꢀtheoꢀcủaꢀcácꢀtựaꢀphimꢀgồm 
Shrek,ꢀPiratesꢀoCꢀCaribbean,ꢀSpiderman,ꢀSuperman,ꢀBatman, 
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IndianaꢀAones,ꢀRambo,ꢀMadꢀMax,ꢀDieꢀHard,ꢀLethalꢀFeapon, 
StarꢀFars,ꢀStarꢀTrek,ꢀAaws,ꢀHomeꢀAlone,ꢀGremlins,ꢀvà 
Terminator.ꢀ<étꢀvềꢀtuổiꢀthọꢀcủaꢀcácꢀbộꢀphimꢀcóꢀphầnꢀtiếpꢀtheo, 
loạtꢀphimꢀRockyꢀI,ꢀII,ꢀIII,ꢀIV,ꢀVꢀvàꢀtậpꢀcuốiꢀcùngꢀRockyꢀBalboa 
chỉꢀchịuꢀthuaꢀmỗiꢀloạtꢀphimꢀkinhꢀđiểnꢀJamesꢀBondꢀ.ꢀTấtꢀcảꢀđã 
kiểmꢀchứngꢀchoꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀchiếnꢀlượcꢀsửꢀdụngꢀphầnꢀtiếp 
theo. 

Thànhꢀcôngꢀcủaꢀchiếnꢀlượcꢀnàyꢀbaoꢀgồmꢀviệcꢀkhaiꢀthácꢀhứng 
thúꢀvàꢀsựꢀquenꢀthuộcꢀđãꢀđượcꢀxâyꢀdựngꢀtừꢀphầnꢀtrước,ꢀvốnꢀrất 
thànhꢀcôngꢀcủaꢀbộꢀphimꢀ(tươngꢀtựꢀnhưꢀmộtꢀhìnhꢀthứcꢀthể 
quảngꢀcáoꢀđãꢀgặtꢀháiꢀđượcꢀthànhꢀcôngꢀtrướcꢀđó)ꢀvàꢀg:nꢀkếtꢀphần 
phimꢀtiếpꢀtheoꢀ(hìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀtiếpꢀtheo)ꢀvới 
phầnꢀphimꢀtrướcꢀtrongꢀkíꢀứcꢀngườiꢀxem.ꢀĐâyꢀrõꢀràngꢀlàꢀmột 
chiếnꢀlượcꢀrấtꢀthànhꢀcông,ꢀvậyꢀtạiꢀsaoꢀchúngꢀtaꢀvẫnꢀhayꢀchoꢀra 
m:tꢀmộtꢀchiếnꢀdịchꢀhoànꢀtoànꢀmớiꢀbấtꢀchấpꢀnhữngꢀthànhꢀcông 
đãꢀđạtꢀđược?ꢀTạiꢀsaoꢀtaꢀkhôngꢀtậnꢀdụngꢀphầnꢀtiếpꢀtheo,ꢀcách 
thứcꢀđãꢀđượcꢀngànhꢀđiệnꢀảnhꢀchứngꢀminhꢀlàꢀvôꢀcùngꢀhiệuꢀquả? 

Nhữngꢀquảngꢀcáoꢀthànhꢀcôngꢀkhiꢀsửꢀdụngꢀphầnꢀtiếp 
theo 

Mộtꢀtrongꢀnhữngꢀvíꢀdụꢀthànhꢀcôngꢀnhấtꢀb:tꢀđầuꢀtạiꢀMỹꢀvào 

nămꢀ9000,ꢀvàꢀsauꢀđóꢀtiếpꢀtụcꢀđượcꢀphátꢀtriểnꢀtrongꢀnhiềuꢀnăm 
bởiꢀcôngꢀtyꢀbảoꢀhiểmꢀAClac.ꢀTấtꢀcảꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀhọꢀđềuꢀxuất 
hiệnꢀmộtꢀchúꢀvịtꢀthật,ꢀmàꢀsauꢀđóꢀđãꢀtrởꢀthànhꢀmộtꢀtrongꢀnhững 
biểuꢀtượngꢀthươngꢀhiệuꢀđượcꢀưaꢀthíchꢀnhấtꢀtạiꢀMỹ. 

Chúꢀvịtꢀtrongꢀquảngꢀcáoꢀcấtꢀtiếngꢀkêuꢀ‘AClac’ꢀ(ngheꢀnhưꢀtiếng 
quạcꢀquạcꢀcủaꢀvịt)ꢀmỗiꢀkhiꢀcóꢀnhânꢀvậtꢀnàoꢀđóꢀhỏiꢀ‘Bạnꢀcóꢀđược 
dịchꢀvụꢀbảoꢀhiểmꢀ(vớiꢀưuꢀđiểm)ꢀnhưꢀvậyꢀởꢀđâuꢀthế?’ꢀChúꢀvịtꢀlà 
mộtꢀnhânꢀvậtꢀđồngꢀnhấtꢀtrongꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀcôngꢀty,ꢀvàꢀvôꢀcùng 
thànhꢀcôngꢀtrongꢀsuốtꢀnhiềuꢀnămꢀliền,ꢀđếnꢀnỗiꢀnóꢀđãꢀtrởꢀthành 
mộtꢀphầnꢀtrongꢀlogoꢀcủaꢀthươngꢀhiệu. 

Phầnꢀtiếpꢀtheoꢀmangꢀđếnꢀsựꢀliênꢀtụcꢀtrongꢀphongꢀcách 
quảngꢀcáoꢀ(xemꢀChươngꢀtrước),ꢀtrongꢀđóꢀmộtꢀhoặcꢀnhiềuꢀnhân 
vậtꢀđượcꢀduyꢀtrì.ꢀHãngꢀmáyꢀtínhꢀAppleꢀđãꢀlàmꢀđiềuꢀtươngꢀtựꢀvới 
2 ꢀnhânꢀvậtꢀPCꢀvàꢀMac.ꢀNhânꢀvậtꢀPCꢀvớiꢀdángꢀvẻꢀcụcꢀmịch,ꢀkhờ 
khạoꢀvàꢀlớnꢀtuổiꢀhơnꢀtượngꢀtrưngꢀchoꢀmáyꢀtínhꢀcáꢀnhân,ꢀtrong 
khiꢀnhânꢀvậtꢀMacꢀtrẻꢀtrung,ꢀbảnhꢀbaoꢀvàꢀsángꢀtạo.ꢀTrướcꢀđóꢀmột 
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thậpꢀkỉ,ꢀtrênꢀkh:pꢀthếꢀgiới,ꢀchuyệnꢀtìnhꢀlãngꢀmạnꢀnảyꢀnởꢀgiữa 
nhânꢀvậtꢀGillianꢀvàꢀanhꢀchàngꢀhàngꢀxómꢀđượcꢀhéꢀlộꢀquaꢀtáchꢀcà 
phêꢀgầnꢀgũiꢀcùngꢀnhữngꢀphầnꢀtiếpꢀtheo,ꢀvàꢀloạiꢀcàꢀphêꢀđóꢀ‘vô 
tình’ꢀlàꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀNestle.ꢀChiếnꢀdịchꢀnàyꢀđượcꢀkhởi 
độngꢀtạiꢀAnhꢀchoꢀsảnꢀphẩmꢀNescaCéꢀGold,ꢀvàꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀtại 
MỹꢀchoꢀthươngꢀhiệuꢀTaster’sꢀchoice,ꢀvàꢀtạiꢀÚcꢀchoꢀNescaCé.ꢀCâu 
chuyệnꢀxoayꢀquanhꢀnhữngꢀlầnꢀh>nꢀhòꢀdễꢀthươngꢀgiữaꢀcôꢀnàng 
vàꢀanhꢀchàngꢀhàngꢀxóm,ꢀkhiꢀmộtꢀtrongꢀhaiꢀhếtꢀcàꢀphêꢀvàꢀsang 
nhàꢀnhauꢀmượnꢀcàꢀphê.ꢀDầnꢀdầnꢀchiếnꢀdịchꢀđượcꢀkéoꢀdàiꢀsang 
tậnꢀthếꢀhệꢀkếꢀtiếpꢀcủaꢀcácꢀnhânꢀvật,ꢀvớiꢀsựꢀtậpꢀtrungꢀchuyển 
hướngꢀsangꢀconꢀgáiꢀcủaꢀGillian. 

Trongꢀnhữngꢀnămꢀquaꢀcũngꢀxuấtꢀhiệnꢀnhữngꢀquảngꢀcáoꢀvới 
phầnꢀtiếpꢀtheoꢀrấtꢀthànhꢀcôngꢀvớiꢀcôngꢀthứcꢀtươngꢀtựꢀ-ꢀchiến 
dịchꢀđượcꢀxâyꢀdựngꢀquanhꢀnhữngꢀnhânꢀvậtꢀđồngꢀnhất,ꢀkhông 
thayꢀđổiꢀtrongꢀcácꢀphầnꢀtiếpꢀtheo.ꢀTạiꢀMỹ,ꢀcôꢀnàngꢀFendyꢀcủa 
thươngꢀhiệuꢀSnappleꢀđượcꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀxâyꢀdựngꢀnhư 
mộtꢀcôꢀtiếpꢀtânꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀSnapple,ꢀchuyênꢀtráchꢀviệcꢀđọcꢀthư 
hâmꢀmộꢀcủaꢀngườiꢀdùngꢀgửiꢀđếnꢀcôngꢀty.ꢀVẻꢀhàiꢀhướcꢀvàꢀphong 
tháiꢀNewꢀYorkꢀđầyꢀlémꢀlỉnhꢀcủaꢀFendyꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀtrong 
nhiềuꢀnămꢀliềnꢀvớiꢀhàngꢀloạtꢀphầnꢀtiếpꢀtheo,ꢀgiúpꢀSnappleꢀđứng 
vữngꢀtrongꢀthịꢀtrườngꢀthứcꢀuốngꢀkhôngꢀcóꢀgaz. 

FendyꢀđãꢀgiúpꢀSnappleꢀthànhꢀcông,ꢀnhânꢀvậtꢀMr.ꢀBeanꢀcũng 
làmꢀđiềuꢀtươngꢀtựꢀvớiꢀBarclayꢀCardsꢀtạiꢀVươngꢀquốcꢀAnhꢀqua 
mộtꢀloạtꢀphimꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀcácꢀphầnꢀtiếpꢀtheoꢀtrongꢀsuốtꢀnhiều 
nămꢀliền.ꢀCònꢀvớiꢀnhãnꢀhiệuꢀbànꢀchảiꢀđánhꢀrăngꢀOralꢀB,ꢀtrong 
mộtꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀb:tꢀnguồnꢀtừꢀÚcꢀvàꢀsauꢀđóꢀtừꢀtừꢀnhân 
rộngꢀtrênꢀtoànꢀcầuꢀcủaꢀOralꢀB,ꢀnhânꢀvậtꢀnhaꢀsĩꢀtênꢀlàꢀRobꢀluôn 
chảiꢀrăngꢀtrongꢀtưꢀthếꢀquayꢀlưngꢀlạiꢀvớiꢀmáyꢀquayꢀ(‘Ngườiꢀđàn 
ôngꢀnàyꢀlàꢀmộtꢀnhaꢀsĩ...ꢀchúngꢀtôiꢀkhôngꢀđượcꢀphépꢀđểꢀlộꢀgương 
mặtꢀanhꢀtaꢀtrướcꢀmáyꢀquay’).ꢀDầnꢀdầnꢀcácꢀphầnꢀtiếpꢀtheoꢀxuất 
hiệnꢀcảꢀconꢀtraiꢀcủaꢀanhꢀchàngꢀnhaꢀsĩꢀbênꢀcạnhꢀbố,ꢀcũngꢀquay 
lưngꢀlạiꢀmáyꢀquayꢀvàꢀchảiꢀrăng.ꢀPhầnꢀtiếpꢀtheo,ꢀbằngꢀcáchꢀnày, 
mangꢀlạiꢀhiệuꢀquảꢀchuyểnꢀtiếpꢀtrôiꢀchảyꢀvàꢀthôngꢀminhꢀsangꢀthế 
hệꢀngườiꢀdùngꢀtiếpꢀtheoꢀcủaꢀthươngꢀhiệu. 

TạiꢀMỹ,ꢀthươngꢀhiệuꢀbỏngꢀngôꢀOrvilleꢀRedembacherꢀsử 
dụngꢀchínhꢀhìnhꢀảnhꢀngườiꢀchủꢀthươngꢀhiệuꢀ-ꢀôngꢀgiàꢀtócꢀbạc 
OrvilleꢀRedembacherꢀtrongꢀcácꢀphầnꢀquảngꢀcáoꢀtiếpꢀtheoꢀcủa 
mình,ꢀsauꢀđóꢀđượcꢀchuyểnꢀdầnꢀsangꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀcháuꢀtraiꢀcủa 
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ông.ꢀOrvilleꢀxuấtꢀhiệnꢀtrongꢀtấtꢀcảꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀôngꢀtrongꢀsuốt 
nhiềuꢀnămꢀliền,ꢀvớiꢀvẻꢀtựꢀhàoꢀhếtꢀcỡꢀvềꢀcôngꢀtyꢀvàꢀbỏngꢀngôꢀcủa 
mìnhꢀ-ꢀsảnꢀphẩmꢀvốnꢀvẫnꢀluônꢀđiꢀk?mꢀvớiꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀôngꢀtrên 
baoꢀbì.ꢀCháuꢀtraiꢀcủaꢀôngꢀsauꢀđóꢀb:tꢀđầuꢀđượcꢀgiớiꢀthiệuꢀtrong 
cácꢀphầnꢀquảngꢀcáoꢀtiếpꢀtheoꢀcùngꢀvớiꢀOrville.ꢀĐâyꢀdườngꢀnhư 
làꢀmộtꢀchiếnꢀdịchꢀvớiꢀmụcꢀđíchꢀlàmꢀcầuꢀnốiꢀtrướcꢀkhiꢀOrville 
quaꢀđờiꢀtrongꢀsựꢀthươngꢀtiếcꢀcủaꢀmọiꢀngườiꢀsauꢀđóꢀkhôngꢀlâu. 

Chốngꢀlạiꢀcácꢀthếꢀlựcꢀ‘tựꢀnhiên’ 

Mộtꢀgiaiꢀthoạiꢀđượcꢀlưuꢀtruyềnꢀtrongꢀgiớiꢀquảngꢀcáoꢀkểꢀrằng 
mộtꢀvịꢀlãnhꢀđạoꢀcủaꢀmộtꢀcôngꢀtyꢀthanꢀphiềnꢀvớiꢀcôngꢀtyꢀquảng 
cáoꢀcủaꢀôngꢀtaꢀrằngꢀcóꢀđếnꢀmườiꢀbốnꢀngườiꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀquảng 
cáoꢀphụcꢀvụꢀchoꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀông,ꢀnhưngꢀôngꢀchưaꢀbaoꢀgiờ 
thấyꢀcóꢀthayꢀđổiꢀnàoꢀtrongꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀVàꢀsauꢀđóꢀlàꢀcâu 
trảꢀlờiꢀđầyꢀkhônꢀngoanꢀtừꢀphíaꢀcôngꢀtyꢀquảngꢀcáo:ꢀ‘Chúngꢀtôiꢀcử 
1 4ꢀngườiꢀlàmꢀviệcꢀchoꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀôngꢀchínhꢀlàꢀđểꢀđảmꢀbảo 
khôngꢀcóꢀgìꢀbịꢀthayꢀđổi!’ 

Sựꢀđồngꢀnhấtꢀtrongꢀphongꢀcáchꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀcácꢀphầnꢀtiếp 
theo,ꢀnhưꢀtrongꢀvíꢀdụꢀtrênꢀđây,ꢀcầnꢀsựꢀtuânꢀthủꢀnghiêmꢀngặtꢀtừ 
phíaꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀcũngꢀnhưꢀcôngꢀtyꢀlàmꢀquảngꢀcáo,ꢀnhằmꢀduy 
trìꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀchiếnꢀdịch.ꢀBởiꢀnhữngꢀngườiꢀđứngꢀđằngꢀsau 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀxuꢀhướngꢀcảmꢀthấyꢀnhàmꢀchánꢀvớiꢀcácꢀnhân 
vậtꢀvàꢀxemꢀchúngꢀnhưꢀmộtꢀ‘chiếcꢀràoꢀcảnꢀcủaꢀsángꢀtạo’.ꢀTương 
tựꢀcácꢀnhàꢀquảnꢀlýꢀthươngꢀhiệuꢀthườngꢀsẽꢀthăngꢀtiếnꢀtrongꢀmột 
vàiꢀnămꢀvàꢀbấtꢀcứꢀnhàꢀquảnꢀlýꢀthươngꢀhiệuꢀmớiꢀđếnꢀnàoꢀcũngꢀtự 
nhiênꢀcóꢀxuꢀhướngꢀmuốnꢀthểꢀhiệnꢀkhảꢀnăngꢀsángꢀtạoꢀcủaꢀmình 
bằngꢀcáchꢀtrìnhꢀlàngꢀmộtꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀhoànꢀtoànꢀmới, 
thayꢀvìꢀtiếpꢀtụcꢀphátꢀtriểnꢀchiếnꢀdịchꢀcũ.ꢀVìꢀthếꢀcầnꢀcóꢀsựꢀquyết 
tâmꢀvàꢀtuânꢀthủꢀnghiêmꢀngặtꢀtừꢀcấpꢀlãnhꢀđạoꢀđểꢀcóꢀthểꢀchốngꢀlại 
cácꢀthếꢀlựcꢀtựꢀnhiênꢀnày,ꢀvàꢀquyếtꢀđịnhꢀgiữꢀmọiꢀthứꢀđiꢀtheoꢀlộ 
trìnhꢀđãꢀvạchꢀs=n. 

‘ Phầnꢀtiếpꢀtheo’ꢀgiúpꢀgiảmꢀthiểuꢀthờiꢀgianꢀchoꢀviệcꢀtiếpꢀnhận 
quảngꢀcáo.ꢀVàꢀnóꢀcũngꢀkhôngꢀcầnꢀphảiꢀthếꢀchỗꢀnhữngꢀgìꢀđangꢀcó 
s=n.ꢀNóꢀchỉꢀviệcꢀkếtꢀnốiꢀngayꢀlậpꢀtứcꢀvớiꢀnhữngꢀkíꢀứcꢀs=nꢀcó. 
Khôngꢀcầnꢀchờꢀđợi.ꢀKhôngꢀchútꢀchậmꢀtrễ! 

Sựꢀliênꢀtụcꢀchínhꢀlàꢀchìaꢀkhóa 
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Tươngꢀtựꢀnhưꢀthànhꢀcôngꢀtừꢀcácꢀloạtꢀphimꢀtruyềnꢀhình 
nhiềuꢀtập,ꢀnhữngꢀvíꢀdụꢀkểꢀtrênꢀduyꢀtrìꢀcácꢀnhânꢀvậtꢀvàꢀchỉꢀthay 
đổiꢀtìnhꢀhuống.ꢀMỗiꢀkhiꢀcácꢀnhânꢀvậtꢀmớiꢀxuấtꢀhiện,ꢀhọꢀđược 
giớiꢀthiệuꢀthôngꢀquaꢀcácꢀmốiꢀquanꢀhệꢀhoặcꢀcóꢀsựꢀliênꢀquanꢀđến 
cácꢀnhânꢀvậtꢀvốnꢀđãꢀquenꢀthuộc.ꢀMỗiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmớiꢀgiống 
nhưꢀmộtꢀtậpꢀphimꢀmới.ꢀNóꢀmangꢀđếnꢀtínhꢀliênꢀtục.ꢀCònꢀthông 
điệpꢀgiaoꢀtiếpꢀtừꢀthươngꢀhiệuꢀgiúpꢀhìnhꢀthànhꢀmộtꢀcâuꢀchuyện 
mạchꢀlạcꢀvớiꢀkếtꢀthúcꢀmở. 

Điềuꢀquanꢀtrọngꢀlàꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmớiꢀcầnꢀcóꢀmộtꢀmốiꢀliên 
hệꢀvềꢀmặtꢀýꢀnghĩaꢀvớiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtrướcꢀđó.ꢀNóꢀđượcꢀgiảiꢀmã 
vàꢀliênꢀkếtꢀđếnꢀkíꢀứcꢀhiệnꢀcóꢀcủaꢀngườiꢀxem,ꢀnhưꢀcáchꢀmàꢀcác 
mảnhꢀghépꢀcủaꢀtròꢀchơiꢀxếpꢀhìnhꢀănꢀkhớpꢀvớiꢀnhauꢀvậy.ꢀBằng 
cáchꢀnàyꢀngườiꢀxemꢀcóꢀthểꢀs:pꢀxếpꢀhaiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcùng 
nhauꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀmìnhꢀvàꢀlưuꢀtrữꢀcảꢀhai.ꢀTrướcꢀđây,ꢀtôiꢀtừng 
soꢀsánhꢀviệcꢀghiꢀnhớꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀvớiꢀvớiꢀviệcꢀlưuꢀtrữꢀkíꢀức 
trongꢀmộtꢀngănꢀđựngꢀhồꢀsơꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxemꢀ(<em 
Chươngꢀ15).ꢀTuyꢀnhiênꢀtrênꢀthựcꢀtếꢀcóꢀrấtꢀnhiềuꢀngườiꢀhayꢀtrì 
hoãnꢀviệcꢀlưuꢀtrữꢀhồꢀsơꢀvănꢀphòng.ꢀVìꢀnóꢀchỉꢀlàꢀmộtꢀviệcꢀvặt 
vãnh.ꢀĐốiꢀvớiꢀquảngꢀcáo,ꢀngườiꢀtaꢀthậmꢀchíꢀítꢀcóꢀđộngꢀlựcꢀđểꢀlưu 
giữꢀchúngꢀtrongꢀngănꢀhồꢀsơꢀkíꢀứcꢀcủaꢀhọꢀhơnꢀnữa,ꢀchứꢀchưaꢀbàn 
đếnꢀviệcꢀhọꢀcóꢀs:pꢀxếpꢀchúngꢀcẩnꢀthậnꢀvàꢀchínhꢀxácꢀhayꢀkhông. 
Họꢀhầuꢀnhưꢀkhôngꢀcóꢀđộngꢀlựcꢀchoꢀviệcꢀlưuꢀtrữꢀmộtꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀmớiꢀvàoꢀtâmꢀtríꢀmình,ꢀchưaꢀbànꢀđếnꢀviệcꢀhọꢀcóꢀlưuꢀtrữꢀnó 
đúngꢀvớiꢀthươngꢀhiệuꢀđangꢀquảngꢀcáoꢀhayꢀkhông. 

Tuyꢀnhiên,ꢀnếuꢀcóꢀđiềuꢀgìꢀđóꢀtrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmớiꢀgợi 
nh:cꢀngayꢀlậpꢀtứcꢀngườiꢀxemꢀđếnꢀnhữngꢀkíꢀứcꢀcóꢀs=n,ꢀquaꢀđóꢀthể 
hiệnꢀmộtꢀbướcꢀtiếnꢀxaꢀhơnꢀvềꢀnộiꢀdung,ꢀthìꢀviệcꢀghiꢀnhớꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀxemꢀnhưꢀđãꢀhoànꢀthànhꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxem. 
Thayꢀvìꢀphảiꢀlưuꢀtrữꢀmọiꢀthứꢀtrongꢀmộtꢀtậpꢀhồꢀsơꢀhoànꢀtoàn 
mới,ꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀlưuꢀnhữngꢀđiềuꢀmớiꢀmẻꢀnàyꢀcùngꢀvớiꢀnhữngꢀhồ 
sơꢀliênꢀquanꢀhiệnꢀcó,ꢀtrongꢀtậpꢀhồꢀsơꢀdễꢀtìmꢀkiếmꢀnhất.ꢀĐiềuꢀnày 
giúpꢀchúngꢀtaꢀtránhꢀđượcꢀthaoꢀtácꢀtạoꢀraꢀmộtꢀtậpꢀhồꢀsơꢀhoàn 
toànꢀmớiꢀchoꢀmỗiꢀđiềuꢀmới,ꢀhayꢀmỗiꢀquảngꢀcáoꢀmới,ꢀmàꢀchúng 
taꢀxemꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀmình. 

Cácꢀnộiꢀdungꢀcủaꢀtậpꢀhồꢀsơꢀcóꢀmốiꢀliênꢀhệꢀvớiꢀcàngꢀchặtꢀchẽ 
thìꢀnóꢀcàngꢀdễꢀtrởꢀthànhꢀmộtꢀkhốiꢀchungꢀ-ꢀmộtꢀkhốiꢀtoànꢀbộ 
trongꢀkíꢀức.ꢀTríꢀnhớꢀconꢀngườiꢀhoạtꢀđộngꢀhiệuꢀquảꢀnhấtꢀkhi 
nhữngꢀkíꢀứcꢀmớiꢀđượcꢀgiớiꢀthiệuꢀcóꢀthểꢀănꢀkhớpꢀ(hoặcꢀcóꢀmối 
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liênꢀhệꢀnàoꢀđó)ꢀvớiꢀnhữngꢀkíꢀứcꢀcóꢀsẵn. 

Sởꢀhữuꢀmộtꢀphongꢀcáchꢀquảngꢀcáoꢀriêng 

Sửꢀdụngꢀcácꢀphầnꢀtiếpꢀtheoꢀlàꢀmộtꢀcáchꢀđểꢀduyꢀtrìꢀsựꢀđồng 
nhấtꢀtrongꢀphongꢀcáchꢀquảngꢀcáo.ꢀHãngꢀvodkaꢀAbsolutꢀđãꢀsở 
hữuꢀmộtꢀphongꢀcáchꢀquảngꢀcáoꢀđộcꢀđáo,ꢀđượcꢀxâyꢀdựngꢀhoàn 
toànꢀchoꢀmôiꢀtrườngꢀquảngꢀcáoꢀinꢀấn. 

Điềuꢀnàyꢀminhꢀhọaꢀhếtꢀsứcꢀrõꢀnétꢀviệcꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀsở 
hữuꢀmộtꢀphongꢀcáchꢀquảngꢀcáoꢀriêng,ꢀvàꢀduyꢀtrìꢀnóꢀtrongꢀhơn 
mộtꢀphầnꢀtưꢀthếꢀkỉ,ꢀlàꢀhoànꢀtoànꢀkhảꢀthi. 

Lợiꢀthếꢀtừꢀviệcꢀsởꢀhữuꢀmộtꢀphongꢀcáchꢀquảngꢀcáoꢀriêngꢀnằm 
ởꢀchỗ,ꢀmỗiꢀkhiꢀngườiꢀxemꢀthấyꢀphongꢀcáchꢀquảngꢀcáoꢀđó,ꢀnóꢀsẽ 
kíchꢀthíchꢀhọꢀliênꢀtưởngꢀđếnꢀthươngꢀhiệuꢀngayꢀlậpꢀtức.ꢀThương 
hiệuꢀđạiꢀdiệnꢀchoꢀphongꢀcáchꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀphongꢀcáchꢀquảng 
cáoꢀđóꢀcũngꢀđạiꢀdiệnꢀchoꢀthươngꢀhiệu.ꢀVìꢀthế,ꢀnếuꢀmộtꢀđốiꢀthủ 
cốꢀg:ngꢀkhaiꢀthácꢀmộtꢀphongꢀcáchꢀtươngꢀtự,ꢀđốiꢀthủꢀđóꢀsẽꢀchuốc 
lấyꢀrủiꢀroꢀtruyềnꢀtảiꢀnhầmꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀ(chínhꢀlàꢀthương 
hiệuꢀcủaꢀbạn)ꢀvàꢀvôꢀtìnhꢀgiúpꢀquảngꢀcáoꢀthayꢀchoꢀbạn.ꢀThậtꢀkhó 
đểꢀbấtꢀcứꢀthươngꢀhiệuꢀrượuꢀnàoꢀsửꢀdụngꢀphongꢀcáchꢀquảngꢀcáo 
củaꢀAbsolutꢀmàꢀkhôngꢀvôꢀtìnhꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀAbsolut,ꢀvàꢀcũngꢀsẽ 
thậtꢀkhóꢀchoꢀcôngꢀtyꢀbảoꢀhiểmꢀnàoꢀsửꢀdụngꢀnhânꢀvậtꢀhoạtꢀhình 
màꢀkhôngꢀvôꢀtìnhꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀhãngꢀbảoꢀhiểmꢀMetLiCe. 

Nếuꢀbạnꢀb:tꢀgặpꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvớiꢀmộtꢀnhânꢀvậtꢀtrong 
truyệnꢀtranhꢀPeanuts,ꢀbạnꢀsẽꢀnghĩꢀđếnꢀcôngꢀtyꢀnào?ꢀDĩꢀnhiênꢀlà 
MetLiCe,ꢀthươngꢀhiệuꢀđãꢀtạoꢀdựngꢀđượcꢀmốiꢀliênꢀhệꢀrõꢀrệtꢀvới 
phongꢀcáchꢀdễꢀnhớꢀđó.ꢀGiờꢀđâyꢀcôngꢀtyꢀđãꢀsởꢀhữuꢀđượcꢀphong 
cáchꢀđóꢀtrongꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀmình.ꢀKhông 
phảiꢀmọiꢀquảngꢀcáoꢀđềuꢀđượcꢀtạoꢀraꢀvớiꢀmụcꢀđíchꢀnhưꢀnhau. 
Mỗiꢀphầnꢀquảngꢀcáoꢀtiếpꢀtheoꢀduyꢀtrìꢀcácꢀnhânꢀvậtꢀhiệnꢀcóꢀvà 
thayꢀđổiꢀtìnhꢀhuốngꢀsaoꢀchoꢀthôngꢀđiệpꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀtiếpꢀtục 
đượcꢀnhậnꢀdiệnꢀquaꢀcácꢀnhânꢀvậtꢀđó.ꢀPhầnꢀtiếpꢀtheoꢀchứaꢀđựng 
rấtꢀnhiềuꢀtiềmꢀnăng.ꢀTrongꢀkhiꢀcóꢀquáꢀnhiềuꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀcứ 
b:tꢀđầuꢀlạiꢀtừꢀđầuꢀmỗiꢀlầnꢀraꢀm:tꢀquảngꢀcáoꢀmới. 

Tổngꢀkết 

Nếuꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcũꢀcủaꢀbạnꢀrấtꢀthànhꢀcôngꢀnhưngꢀgiờ 
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đangꢀtrởꢀnênꢀlỗiꢀthời,ꢀhãyꢀcânꢀnh:cꢀlàmꢀphầnꢀtiếpꢀtheoꢀthayꢀvì 
mộtꢀquảngꢀcáoꢀhoànꢀtoànꢀmới.ꢀNếuꢀthựcꢀsựꢀcầnꢀphảiꢀthayꢀđổiꢀvà 
hướngꢀđếnꢀmộtꢀquảngꢀcáoꢀhoànꢀtoànꢀmới,ꢀvàꢀnếuꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀcũꢀđãꢀrấtꢀthànhꢀcông,ꢀthìꢀhãyꢀkiênꢀnhẫnꢀchờꢀđợiꢀmộtꢀthời 
gianꢀtrướcꢀkhiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmớiꢀb:tꢀđầuꢀđượcꢀtiếpꢀnhận.ꢀNếu 
bạnꢀtìmꢀđượcꢀmộtꢀphongꢀcáchꢀđộcꢀđáoꢀmàꢀhiệuꢀquả,ꢀhãyꢀtiếpꢀtục 
khaiꢀthácꢀphongꢀcáchꢀđóꢀtrongꢀcácꢀquảngꢀcáoꢀtiếpꢀtheo.ꢀHãyꢀcố 
g:ngꢀhếtꢀsứcꢀđểꢀsởꢀhữuꢀđượcꢀphongꢀcáchꢀđóꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngười 
xem. 
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2 4ꢀꢀ 
KHẢOꢀSÁTꢀHÌNHꢀẢNHꢀTHƯƠNG 

HIỆUꢀꢀVÀꢀCÁCꢀVẤNꢀĐỀꢀLIÊN 

QUAN 

Hãyꢀnhìnꢀvàoꢀhìnhꢀbênꢀcạnh.ꢀTôiꢀmuốnꢀbạnꢀnghĩꢀđếnꢀđốiꢀtượngꢀở 
giữaꢀnhưꢀmộtꢀcôngꢀty.ꢀBạnꢀthấyꢀgì?ꢀDĩꢀnhiênꢀlàꢀbạnꢀthấyꢀsốꢀ1@.ꢀVậy 
hãyꢀxemꢀnóꢀnhưꢀcôngꢀtyꢀ1@.ꢀĐểꢀýꢀrằngꢀxungꢀquanhꢀnóꢀlàꢀcôngꢀtyꢀ17ꢀvà 
2 1.ꢀGiờꢀbạnꢀcứꢀđọcꢀtiếpꢀvàꢀbạnꢀsẽꢀthấyꢀmốiꢀliênꢀhệꢀmộtꢀkhiꢀchúngꢀta 
quayꢀtrởꢀlạiꢀvấnꢀđềꢀnày. 

Nhưꢀđãꢀthấyꢀtrongꢀchươngꢀtrước:ꢀcùngꢀmộtꢀngười,ꢀmộtꢀthương 
hiệuꢀhayꢀmộtꢀcôngꢀtyꢀcóꢀthểꢀđượcꢀnhìnꢀnhậnꢀkhácꢀnhauꢀtùyꢀvàoꢀhệꢀquy 
chiếuꢀmàꢀtaꢀđangꢀsửꢀdụng.ꢀHìnhꢀảnhꢀlàꢀmộtꢀkháiꢀniệmꢀrấtꢀmôngꢀlung. 
Hìnhꢀảnhꢀcủaꢀchínhꢀbạnꢀvẫnꢀnhìnꢀchằmꢀchằmꢀvàoꢀbạnꢀmỗiꢀbuổiꢀsáng, 
nhưngꢀcóꢀbaoꢀgiờꢀbạnꢀnhậnꢀraꢀcáchꢀbạnꢀnhìnꢀnhậnꢀbảnꢀthânꢀmình, 
hoặcꢀcáchꢀnhữngꢀngườiꢀkhácꢀnhìnꢀbạn,ꢀnhưꢀthếꢀnàoꢀkhông?ꢀQuầnꢀáo, 
mỹꢀphẩm,ꢀnghềꢀnghiệpꢀvàꢀuyꢀtínꢀđôiꢀkhiꢀcóꢀthểꢀbiếnꢀđổiꢀmộtꢀhìnhꢀảnh 
đếnꢀmứcꢀkhiếnꢀbạnꢀphảiꢀgiậtꢀmìnhꢀvàꢀlàmꢀthayꢀđổiꢀhoànꢀtoànꢀcách 
ngườiꢀkhácꢀnhìnꢀnhậnꢀvềꢀchúngꢀta.ꢀHìnhꢀảnhꢀtrôngꢀnhưꢀthếꢀnàoꢀphụ 
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thuộcꢀvàoꢀcáchꢀnóꢀđượcꢀnhìnꢀnhận! 

Nhữngꢀquanꢀđiểmꢀđốiꢀlậpꢀvớiꢀkháiꢀniệmꢀ‘hìnhꢀảnhꢀcôngꢀty’ꢀvà 
quảngꢀcáoꢀchoꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀcôngꢀty’ꢀlậpꢀluậnꢀrằngꢀhìnhꢀảnhꢀkhông ‘ 
liênꢀquanꢀđếnꢀcôngꢀty;ꢀrằngꢀngườiꢀtaꢀmuaꢀsảnꢀphẩm,ꢀmuaꢀthương 
hiệuꢀchứꢀkhôngꢀmuaꢀcôngꢀty.ꢀThựcꢀra,ꢀngayꢀcảꢀtrongꢀtrườngꢀhợpꢀhình 
ảnhꢀcôngꢀtyꢀkhôngꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀhànhꢀviꢀngườiꢀdùng,ꢀthìꢀcáchꢀngười 
dùngꢀnhìnꢀnhậnꢀvàꢀhiểuꢀvềꢀcôngꢀtyꢀvẫnꢀvôꢀcùngꢀquanꢀtrọngꢀbởiꢀmột 
côngꢀtyꢀcóꢀtiếngꢀtămꢀvàꢀđượcꢀnểꢀtrọngꢀsẽꢀluônꢀhưởngꢀlợiꢀtừꢀítꢀnhấtꢀhai 
lợiꢀthếꢀ(màꢀhaiꢀlợiꢀthếꢀnàyꢀhoànꢀtoànꢀkhôngꢀliênꢀquanꢀđếnꢀngười 
dùng). 

Thứꢀnhất,ꢀcôngꢀtyꢀsẽꢀthuꢀhútꢀvàꢀgiữꢀchânꢀđượcꢀnguồnꢀnhânꢀviên 

chấtꢀlượngꢀcao.ꢀMộtꢀcôngꢀtyꢀnổiꢀtiếngꢀvàꢀđượcꢀnểꢀtrọngꢀkhôngꢀthể 
giốngꢀmộtꢀcôngꢀtyꢀvôꢀdanh.ꢀKhiꢀbạnꢀđượcꢀhỏiꢀvềꢀchỗꢀlàmꢀcủaꢀmình, 
tầmꢀquanꢀtrọngꢀcủaꢀhìnhꢀảnhꢀcôngꢀtyꢀlạiꢀđượcꢀthểꢀhiệnꢀrõꢀràng.ꢀNếu 
tênꢀvàꢀýꢀnghĩaꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀđượcꢀnhậnꢀbiếtꢀdễꢀdàng,ꢀh;nꢀphảnꢀứngꢀcủa 
ngườiꢀđốiꢀdiệnꢀsẽꢀrấtꢀkhácꢀvớiꢀnhữngꢀphảnꢀứngꢀkiểuꢀnhư:ꢀ‘Đóꢀlàꢀcông 
tyꢀnàoꢀthế?ꢀNóꢀlàmꢀvềꢀlĩnhꢀvựcꢀnàoꢀnhỉ?ꢀTôiꢀchưaꢀhềꢀngheꢀquaꢀcôngꢀty 
này.’ 

Thứꢀhai,ꢀhìnhꢀảnhꢀcôngꢀtyꢀcóꢀthể,ꢀvàꢀsẽꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀgiáꢀcổꢀphiếu 
củaꢀcôngꢀty.ꢀThậmꢀchíꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀnhữngꢀngườiꢀđượcꢀdùngꢀtrong 
quảngꢀcáoꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀcũngꢀcóꢀthểꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀgiáꢀcổꢀphiếu.ꢀGiáꢀcổ 
phiếuꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀthườngꢀsẽꢀtăngꢀkhiꢀcôngꢀtyꢀkíꢀkếtꢀvớiꢀmộtꢀnhânꢀvật 
nổiꢀtiếngꢀgiúpꢀchứngꢀthựcꢀvàꢀủngꢀhộꢀthươngꢀhiệu.Thựcꢀtếꢀngườiꢀta 
khôngꢀchỉꢀmuaꢀsảnꢀphẩmꢀmàꢀmuaꢀcảꢀcôngꢀty!ꢀÍtꢀnhấtꢀhọꢀmuaꢀcổꢀphần 
củaꢀcôngꢀtyꢀvàꢀsốꢀtiềnꢀhọꢀchuẩnꢀbịꢀđểꢀtrảꢀchoꢀsốꢀcổꢀphầnꢀđóꢀchịuꢀảnh 
hưởngꢀtừꢀlýꢀlịchꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀvàꢀsựꢀtônꢀtrọngꢀngườiꢀtaꢀdànhꢀchoꢀnó. 
Điềuꢀnàyꢀcơꢀbảnꢀđếnꢀmứcꢀnóꢀluônꢀnằmꢀtrongꢀđầuꢀcủaꢀcácꢀlãnhꢀđạoꢀcấp 
caoꢀcủaꢀmọiꢀcôngꢀty. 

Giáꢀcổꢀphiếuꢀcủaꢀmộtꢀcôngꢀty,ꢀcũngꢀnhưꢀgiáꢀcủaꢀbấtꢀkìꢀthứꢀgìꢀkhác, 
mangꢀmộtꢀgiáꢀtrịꢀrấtꢀtươngꢀđốiꢀ-ꢀlàꢀsốꢀtiềnꢀmàꢀngườiꢀtaꢀs=nꢀsàngꢀbỏꢀra 
đểꢀtrảꢀchoꢀnó.ꢀNgườiꢀtaꢀtrảꢀchoꢀcácꢀsảnꢀphẩmꢀcóꢀthươngꢀhiệuꢀnhiều 
hơnꢀcácꢀsảnꢀphẩmꢀkhác.ꢀMộtꢀcáiꢀbànꢀchảiꢀhiệuꢀGucciꢀvẫnꢀ‘đángꢀgiá’ 
hơnꢀsoꢀvớiꢀbànꢀchảiꢀmangꢀthươngꢀhiệuꢀbìnhꢀdânꢀFoolworths.ꢀChất 
lượngꢀcủaꢀsảnꢀphẩmꢀcóꢀthểꢀkhôngꢀkhácꢀgìꢀnhauꢀnhưngꢀcảmꢀnhậnꢀvề 
giáꢀtrịꢀcủaꢀnóꢀcóꢀthểꢀbịꢀtácꢀđộngꢀmạnhꢀtừꢀhìnhꢀảnhꢀcôngꢀty.ꢀGiáꢀcổ 
phiếuꢀcủaꢀmộtꢀcôngꢀtyꢀcũngꢀvậy.ꢀNgườiꢀtaꢀnhìnꢀnhậnꢀcổꢀphiếuꢀđóꢀgiá 
trịꢀhơn,ꢀvàꢀcũngꢀchấpꢀnhậnꢀgiáꢀcủaꢀnóꢀcaoꢀhơn,ꢀchoꢀmộtꢀcôngꢀtyꢀcó 
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hìnhꢀảnhꢀtốtꢀhơn.ꢀĐiềuꢀnàyꢀđượcꢀchứngꢀminhꢀrấtꢀrõꢀtrongꢀcácꢀcôngꢀty 
lớnꢀnhưꢀApple,ꢀVirgin,ꢀDisney,ꢀMicrosoCt,ꢀNewsꢀLimited,ꢀAmazonꢀvà 
eBay. 

Cácꢀcôngꢀtyꢀngàyꢀcàngꢀnhậnꢀraꢀrằngꢀcácꢀnhàꢀđầuꢀtưꢀvàꢀthịꢀtrường 
chứngꢀkhoánꢀlàꢀmộtꢀtrongꢀnhữngꢀđốiꢀtượngꢀchủꢀchốtꢀcủaꢀhọ.ꢀVíꢀdụ 
nhưꢀtrongꢀvàiꢀnămꢀgầnꢀđây,ꢀsẽꢀlàꢀmộtꢀlợiꢀthếꢀnếuꢀcôngꢀtyꢀđượcꢀthị 
trườngꢀchứngꢀkhoánꢀnhìnꢀnhậnꢀlàꢀthânꢀthiệnꢀvớiꢀmôiꢀtrườngꢀvàꢀcó 
tráchꢀnhiệmꢀvớiꢀxãꢀhội.ꢀVìꢀcácꢀnhàꢀđầuꢀtưꢀhiểuꢀrằng,ꢀngườiꢀtiêuꢀdùng 
ngàyꢀcàngꢀđòiꢀhỏiꢀtráchꢀnhiệmꢀđốiꢀvớiꢀmôiꢀtrườngꢀtừꢀcácꢀcôngꢀtyꢀmà 
họꢀđangꢀmuaꢀsảnꢀphẩm,ꢀvàꢀhọꢀcũngꢀtránhꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀgâyꢀra 
ảnhꢀhưởngꢀxấuꢀđếnꢀmôiꢀtrường.ꢀTuyꢀnhiênꢀvớiꢀđịnhꢀhướngꢀnày, 
khôngꢀnhấtꢀthiếtꢀcôngꢀtyꢀphảiꢀsửꢀdụngꢀcácꢀquảngꢀcáoꢀnhằmꢀquảngꢀbá 
hìnhꢀảnhꢀcôngꢀtyꢀđếnꢀriêngꢀcácꢀnhàꢀđầuꢀtư.ꢀVíꢀdụꢀnhưꢀGeneralꢀElectric 
đãꢀchạyꢀmộtꢀchiếnꢀdịchꢀxoayꢀquanhꢀchủꢀđềꢀ‘Ecomagination’ꢀ(tạmꢀdịch 
làꢀtưởngꢀtượngꢀvàꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀsángꢀkiếnꢀgiúpꢀíchꢀchoꢀngườiꢀdùng, 
môiꢀtrường,ꢀvàꢀxãꢀhội)ꢀtrôngꢀcóꢀvẻꢀnhưꢀđangꢀhướngꢀđếnꢀngườiꢀdùng 
nhưngꢀthựcꢀraꢀcũngꢀđượcꢀmongꢀchờꢀlàꢀsẽꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀcácꢀnhàꢀđầu 
tư.ꢀTươngꢀtựꢀvớiꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀdòngꢀxeꢀPriusꢀcủaꢀToyotaꢀvà 
dòngꢀxeꢀlaiꢀEscapeꢀcủaꢀGordꢀ(chiếnꢀdịchꢀvớiꢀsựꢀxuấtꢀhiệnꢀcủaꢀchúꢀếch 
xanhꢀKermitꢀcùngꢀcâuꢀnóiꢀ‘Maybeꢀit’sꢀeasyꢀtoꢀbeꢀgreenꢀ-ꢀDườngꢀnhư 
thânꢀthiệnꢀmôiꢀtrườngꢀlàꢀkhôngꢀkhó)ꢀcũngꢀđượcꢀmongꢀđợiꢀsẽꢀtácꢀđộng 
đếnꢀngườiꢀmuaꢀcổꢀphiếuꢀvàꢀcảꢀngườiꢀmuaꢀxe. 

Phòngꢀthủꢀcũngꢀlàꢀtấnꢀcông 

Cácꢀkếꢀhoạchꢀtruyềnꢀthôngꢀcủaꢀmộtꢀcôngꢀtyꢀvàꢀsựꢀphátꢀtriểnꢀhình 
ảnhꢀcôngꢀtyꢀcóꢀthểꢀđượcꢀkhaiꢀthácꢀcóꢀtínhꢀtoánꢀchoꢀcảꢀmụcꢀđíchꢀtấn 
côngꢀlẫnꢀphòngꢀthủ.ꢀDꢀkhíaꢀcạnhꢀphòngꢀthủ,ꢀhìnhꢀảnhꢀcôngꢀtyꢀgiống 
nhưꢀmộtꢀchiếcꢀbaoꢀcaoꢀsuꢀ-ꢀphảiꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀmộtꢀcáchꢀkínꢀđáo.ꢀBằng 
cáchꢀduyꢀtrìꢀmộtꢀhìnhꢀảnhꢀcôngꢀtyꢀvữngꢀmạnhꢀvàꢀquảnꢀlýꢀnóꢀhiệuꢀquả, 
cấpꢀlãnhꢀđạoꢀcóꢀthểꢀtạoꢀchoꢀcôngꢀtyꢀmìnhꢀkhảꢀnăngꢀphòngꢀvệꢀcầnꢀthiết 
trướcꢀnhữngꢀcuộcꢀtấnꢀcôngꢀkhôngꢀmongꢀmuốn.ꢀMộtꢀhìnhꢀảnhꢀcôngꢀty 
khỏeꢀmạnh,ꢀsongꢀhànhꢀcùngꢀgiáꢀcổꢀphiếuꢀcũngꢀvữngꢀmạnh,ꢀchínhꢀlà 
yếuꢀtốꢀgiúpꢀhệꢀmiễnꢀdịchꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀluônꢀmạnhꢀkhỏe. 

Cácꢀcôngꢀtyꢀgópꢀvốnꢀtưꢀnhânꢀrấtꢀrànhꢀrẽꢀtrongꢀviệcꢀsănꢀlùngꢀcác 
côngꢀtyꢀyếuꢀkémꢀtrongꢀquảnꢀlýꢀvốnꢀhoặcꢀbịꢀđánhꢀgiáꢀthấp.ꢀVìꢀthế,ꢀcấp 
lãnhꢀđạoꢀphảiꢀchuyểnꢀcôngꢀtyꢀsangꢀtrạngꢀtháiꢀphòngꢀvệꢀvàꢀsốngꢀsót.ꢀVì 
mụcꢀđíchꢀsốngꢀcònꢀcủaꢀcôngꢀty,ꢀbanꢀlãnhꢀđạoꢀcủaꢀcácꢀcôngꢀtyꢀđangꢀbị 
nêuꢀtênꢀ(bởiꢀcácꢀcôngꢀtyꢀgópꢀvốnꢀtưꢀnhân)ꢀcầnꢀgiữꢀchoꢀgiáꢀcổꢀphiếu 
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củaꢀcôngꢀtyꢀởꢀmứcꢀcaoꢀvàꢀđượcꢀnhìnꢀnhậnꢀrằngꢀhọꢀđangꢀquảnꢀlýꢀhiệu 
quảꢀnguồnꢀvốnꢀcủaꢀmình.ꢀNếuꢀcôngꢀtyꢀbịꢀthịꢀtrườngꢀchứngꢀkhoán 
đánhꢀgiáꢀthấpꢀsoꢀvớiꢀgiáꢀtrịꢀthựcꢀcủaꢀnguồnꢀvốnꢀnóꢀđangꢀcó,ꢀđâyꢀsẽ 
giánꢀtiếpꢀtrởꢀthànhꢀlờiꢀraoꢀbánꢀcôngꢀty. 

Cácꢀchuyênꢀgiaꢀmuaꢀbánꢀcôngꢀtyꢀthườngꢀnh:mꢀđếnꢀcácꢀcôngꢀty 
đangꢀbịꢀquảnꢀlýꢀkémꢀhiệuꢀquả,ꢀnơiꢀmàꢀnhữngꢀđịnhꢀhướngꢀchiếnꢀlược 
cóꢀthểꢀgiúpꢀnângꢀgiáꢀtrịꢀcổꢀphiếuꢀrõꢀrệt.ꢀHoặcꢀhọꢀcóꢀthểꢀtìmꢀkiếmꢀcác 
côngꢀtyꢀvớiꢀgiáꢀtrịꢀphátꢀmạiꢀcaoꢀsoꢀvớiꢀgiáꢀcổꢀphiếuꢀhiệnꢀtạiꢀcủaꢀhọ. 
Nếuꢀhệꢀthốngꢀquảnꢀlýꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀtỏꢀraꢀyếuꢀkém,ꢀnóꢀsẽꢀphátꢀtínꢀhiệu 
choꢀthịꢀtrườngꢀchứngꢀkhoánꢀrằngꢀcôngꢀtyꢀsẽꢀcóꢀgiáꢀhơnꢀnếuꢀđượcꢀđặt 
dướiꢀmộtꢀbộꢀmáyꢀquảnꢀlýꢀmới.ꢀĐiềuꢀnàyꢀcũngꢀvôꢀtìnhꢀkêuꢀgọiꢀsựꢀchúꢀý 
từꢀnhữngꢀchuyênꢀgiaꢀmuaꢀbánꢀcôngꢀty.ꢀVìꢀthế,ꢀviệcꢀmộtꢀcôngꢀtyꢀkhông 
nhữngꢀcầnꢀphảiꢀquảnꢀlýꢀhiệuꢀquảꢀmàꢀcònꢀphảiꢀtỏꢀraꢀđangꢀđượcꢀquảnꢀlý 
hiệuꢀquảꢀlàꢀvôꢀcùngꢀquanꢀtrọng.ꢀCáchꢀmàꢀgiáꢀtrịꢀcổꢀphiếuꢀđượcꢀnhìn 
nhậnꢀtừꢀbênꢀngoàiꢀtuyꢀkhôngꢀphảiꢀlàꢀmộtꢀthựcꢀthểꢀcóꢀthểꢀmuaꢀbán 
theoꢀcáchꢀtruyềnꢀthống.ꢀNhưngꢀgiáꢀcổꢀphiếuꢀcaoꢀvàꢀkhỏeꢀmạnhꢀvẫnꢀlà 
cáchꢀtốtꢀnhấtꢀđểꢀtránhꢀchoꢀcôngꢀtyꢀbịꢀmuaꢀlại. 

Nhữngꢀcôngꢀtyꢀkhônꢀngoanꢀnhấtꢀluônꢀkhảoꢀsátꢀsựꢀnhìnꢀnhậnꢀcủa 
chínhꢀcácꢀcổꢀđôngꢀđốiꢀvớiꢀcôngꢀtyꢀ-ꢀdùꢀlàꢀcáꢀnhânꢀhayꢀtậpꢀthể.ꢀHọꢀnhận 
raꢀrằngꢀmỗiꢀtuần,ꢀmỗiꢀtháng,ꢀviệcꢀhọꢀvàꢀbanꢀquảnꢀlýꢀđượcꢀcácꢀcổꢀđông 
nhìnꢀnhậnꢀraꢀsao,ꢀcũngꢀnhưꢀviệcꢀn:mꢀrõꢀcácꢀđiểmꢀmạnhꢀvàꢀđiểmꢀyếu 
củaꢀhọ,ꢀlàꢀvôꢀcùngꢀquanꢀtrọng.ꢀKhiꢀnhìnꢀvào,ꢀliệuꢀngườiꢀtaꢀcóꢀthấy 
rằngꢀcôngꢀtyꢀđangꢀcóꢀmốiꢀquanꢀhệꢀtốtꢀvớiꢀcổꢀđông?ꢀMốiꢀquanꢀhệꢀđó 
liệuꢀcóꢀmongꢀmanhꢀdễꢀvỡꢀkhông?ꢀCổꢀđôngꢀsẽꢀbánꢀcổꢀphầnꢀcủaꢀmình 
vớiꢀmứcꢀgiáꢀnào?ꢀHọꢀphảnꢀứngꢀvớiꢀhìnhꢀthứcꢀtruyềnꢀthôngꢀnàoꢀlàꢀtích 
cựcꢀnhất? 

Cảnhꢀbáoꢀtrướcꢀcũngꢀchínhꢀlàꢀcáchꢀphòngꢀvệꢀchủꢀđộngꢀnhất.ꢀHình 
thứcꢀkhảoꢀsátꢀnàyꢀmangꢀlạiꢀmộtꢀhệꢀthốngꢀcảnhꢀbáoꢀsớmꢀchoꢀbấtꢀcứ 
điểmꢀyếuꢀnàoꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀvàꢀhìnhꢀthànhꢀnềnꢀtảngꢀchoꢀviệcꢀquảnꢀlý 
hìnhꢀảnhꢀcôngꢀtyꢀcũngꢀnhưꢀcácꢀkếꢀhoạchꢀtruyềnꢀthôngꢀcủaꢀcôngꢀty. 

Nềnꢀtảngꢀcủaꢀhìnhꢀảnhꢀcôngꢀty 

Trướcꢀkhiꢀbạnꢀcóꢀthểꢀthayꢀđổiꢀhayꢀtạoꢀraꢀmộtꢀhìnhꢀảnhꢀhoànꢀtoàn 
mớiꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀmộtꢀaiꢀđó,ꢀbạnꢀcầnꢀbiếtꢀnhữngꢀsuyꢀnghĩꢀvàꢀliên 
tưởngꢀnàoꢀđangꢀtồnꢀtạiꢀởꢀđó.ꢀBướcꢀđầuꢀtiênꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀnghiên 
cứuꢀhìnhꢀảnhꢀlàꢀtìmꢀra: 
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Tínhꢀchấtꢀnàoꢀlàꢀquanꢀtrọngꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀdùngꢀliênꢀquanꢀtớiꢀmặt 
hàng,ꢀhoặcꢀngànhꢀcôngꢀnghiệpꢀđangꢀđượcꢀnóiꢀđến? 
Tínhꢀchấtꢀnàoꢀgiúpꢀtáchꢀcôngꢀtyꢀcủaꢀbạnꢀkhỏiꢀnhữngꢀcôngꢀtyꢀkhác? 

Mộtꢀkhíaꢀcạnhꢀquanꢀtrọngꢀởꢀđâyꢀlàꢀviệcꢀhìnhꢀthànhꢀnhữngꢀgì 
ngườiꢀdùngꢀbiết,ꢀhoặcꢀliênꢀtưởng,ꢀđếnꢀkhiꢀnóiꢀđếnꢀcôngꢀty,ꢀhoặcꢀmột 
thươngꢀhiệuꢀcụꢀthểꢀcủaꢀcôngꢀty. 

Víꢀdụ,ꢀnghiênꢀcứuꢀđãꢀhéꢀlộꢀrằng,ꢀngườiꢀtaꢀcóꢀthểꢀchỉꢀbiếtꢀđếnꢀbạn 
vớiꢀtưꢀcáchꢀmộtꢀnhàꢀsảnꢀxuấtꢀcủaꢀmộtꢀsảnꢀphẩm,ꢀvàꢀhầuꢀnhưꢀkhông 
biếtꢀđếnꢀphạmꢀviꢀhoạtꢀđộngꢀrộngꢀlớn,ꢀhoặcꢀcácꢀsảnꢀphẩmꢀkhácꢀcủa 
côngꢀty,ꢀcũngꢀnhưꢀkhôngꢀbiếtꢀđếnꢀviệcꢀcôngꢀtyꢀcủaꢀbạnꢀcũngꢀđangꢀcạnh 
tranhꢀtrongꢀnhiềuꢀmặtꢀhàngꢀkhác.ꢀDꢀmộtꢀvàiꢀnơiꢀtrênꢀthếꢀgiới,ꢀthương 
hiệuꢀHyundaiꢀđượcꢀbiếtꢀđếnꢀnhiềuꢀnhấtꢀtrongꢀviệcꢀsảnꢀxuấtꢀxeꢀhơi. 
Ngườiꢀtaꢀdườngꢀnhưꢀrấtꢀkhóꢀđểꢀliênꢀtưởngꢀhìnhꢀảnhꢀcôngꢀtyꢀđếnꢀđiều 
gìꢀkhácꢀngoàiꢀmộtꢀnhàꢀsảnꢀxuấtꢀxeꢀhơi.ꢀQuảngꢀcáoꢀtrênꢀđâyꢀcủa 
Hyundaiꢀchoꢀthấyꢀnỗꢀlựcꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀtrongꢀviệcꢀmởꢀrộngꢀhìnhꢀảnhꢀcủa 
côngꢀty,ꢀbằngꢀcáchꢀtrưngꢀbàyꢀnhữngꢀsảnꢀphẩmꢀkhácꢀmàꢀcôngꢀtyꢀđang 
sảnꢀxuấtꢀ(nhưꢀmáyꢀbayꢀhayꢀtàuꢀthuyền...) 

Khiꢀnghiênꢀcứuꢀvềꢀhiểuꢀbiếtꢀcủaꢀngườiꢀdùngꢀvàꢀkhảꢀnăngꢀliên 
tưởngꢀđếnꢀcôngꢀtyꢀcủaꢀhọ,ꢀbạnꢀcóꢀthểꢀnhậnꢀraꢀsựꢀliênꢀtưởngꢀđóꢀcóꢀthể 
rấtꢀmờꢀnhạt,ꢀchỉꢀđúngꢀmộtꢀnửa,ꢀthậmꢀchíꢀsaiꢀhoànꢀtoànꢀ-ꢀtuyꢀnhiênꢀnó 
vẫnꢀtồnꢀtại.ꢀVìꢀthế,ꢀbướcꢀkếꢀđếnꢀbạnꢀcầnꢀquyếtꢀđịnhꢀxemꢀbạnꢀmuốn 
hìnhꢀảnhꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀđượcꢀtiếpꢀnhậnꢀnhưꢀthếꢀnào.ꢀCôngꢀtyꢀmuốnꢀkhía 
cạnhꢀnàoꢀcủaꢀhìnhꢀảnhꢀcôngꢀtyꢀlàmꢀchủꢀđạoꢀtrongꢀtiếpꢀnhậnꢀcủaꢀngười 
dùng?ꢀCôngꢀtyꢀmuốnꢀngườiꢀdùngꢀtiếpꢀnhậnꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀra 
sao? 
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Điềuꢀnàyꢀcũngꢀđúngꢀvớiꢀnhữngꢀvấnꢀđềꢀgâyꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀthành 
côngꢀcủaꢀmộtꢀcôngꢀty.ꢀHọꢀcầnꢀtìmꢀhiểuꢀđượcꢀnhậnꢀthứcꢀhiệnꢀtạiꢀcủa 
ngườiꢀdùngꢀđốiꢀvớiꢀcôngꢀty,ꢀnhằmꢀkíchꢀthíchꢀngườiꢀdùngꢀtraoꢀđổi 
trongꢀônꢀhòa,ꢀmởꢀraꢀmộtꢀhướngꢀđiꢀmớiꢀtrongꢀcáchꢀnhìnꢀnhậnꢀvấnꢀđề. 
Trongꢀnhiềuꢀnămꢀquaꢀngànhꢀcôngꢀnghiệpꢀgỗꢀvàꢀdầuꢀvẫnꢀluônꢀphát 
độngꢀcácꢀphongꢀtràoꢀvềꢀmôiꢀtrườngꢀquaꢀcácꢀcuộcꢀđàmꢀphánꢀônꢀhòa. 
Nhữngꢀnămꢀgầnꢀđâyꢀcácꢀcôngꢀtyꢀthamꢀgiaꢀsảnꢀxuấtꢀlươngꢀthựcꢀbiến 
đổiꢀgenꢀcũngꢀthựcꢀhiệnꢀbướcꢀđiꢀtươngꢀtự.ꢀMụcꢀđíchꢀlàꢀb:tꢀđầuꢀlênꢀkế 
hoạchꢀnhữngꢀviệcꢀcầnꢀthựcꢀhiệnꢀbằngꢀcáchꢀcungꢀcấpꢀchoꢀngườiꢀdùng 
nhữngꢀthôngꢀtinꢀkhoaꢀhọcꢀvềꢀvấnꢀđềꢀnàyꢀvàꢀtậpꢀtrungꢀmọiꢀsựꢀchúꢀýꢀvào 
đó.ꢀ<uấtꢀphátꢀđiểmꢀchínhꢀlàꢀtìmꢀhiểuꢀxemꢀmọiꢀngườiꢀđangꢀtiếpꢀnhận 
hìnhꢀảnhꢀcôngꢀty,ꢀhoặcꢀvấnꢀđềꢀcủaꢀcôngꢀty,ꢀnhưꢀthếꢀnào. 

Cácꢀđặcꢀtínhꢀnhưꢀkíchꢀcỡ,ꢀđộꢀtinꢀcậy,ꢀđộꢀổnꢀđịnh,ꢀsựꢀquanꢀtâmꢀcủa 
cảꢀnước,ꢀconꢀngười,ꢀsựꢀchămꢀsóc,ꢀcôngꢀtyꢀtrongꢀvaiꢀtròꢀmộtꢀcôngꢀdân 
cóꢀtráchꢀnhiệm,ꢀkhôngꢀgâyꢀôꢀnhiễm,ꢀcóꢀýꢀthứcꢀmôiꢀtrườngꢀđềuꢀlà 
nhữngꢀsựꢀliênꢀtưởngꢀkhảꢀdĩꢀcôngꢀtyꢀcóꢀthểꢀmuốnꢀđượcꢀđịnhꢀvị. 
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Trongꢀviệcꢀchọnꢀlựaꢀmộtꢀđặcꢀtínhꢀđểꢀđịnhꢀvị,ꢀcôngꢀtyꢀcầnꢀphát 
triểnꢀmộtꢀđịnhꢀvịꢀđộcꢀđáoꢀvàꢀđồngꢀnhấtꢀxoayꢀquanhꢀđặcꢀtínhꢀđó.ꢀCông 
tyꢀcũngꢀcầnꢀchốngꢀlạiꢀýꢀmuốnꢀtheoꢀđuổiꢀnhữngꢀđặcꢀtínhꢀkhác,ꢀdù 
chúngꢀcũngꢀrấtꢀtíchꢀcực.ꢀMọiꢀnỗꢀlựcꢀtrongꢀviệcꢀđịnhꢀvịꢀhìnhꢀảnhꢀcông 
tyꢀvớiꢀhaiꢀđặcꢀtínhꢀtrởꢀlênꢀchứaꢀđựngꢀđầyꢀnhữngꢀnguyꢀhiểmꢀcủaꢀsự 
phânꢀtánꢀhìnhꢀảnhꢀcôngꢀtyꢀ-ꢀcốꢀg:ngꢀlàmꢀtấtꢀcảꢀđểꢀrồiꢀch;ngꢀđạtꢀđược 
gì. 

Đượcꢀcôngꢀchúngꢀnhìnꢀnhậnꢀnhưꢀmộtꢀcôngꢀdânꢀtốtꢀđangꢀtrở 
thànhꢀmụcꢀtiêuꢀcủaꢀngàyꢀmộtꢀnhiềuꢀcácꢀcôngꢀty,ꢀnhấtꢀlàꢀnhữngꢀcôngꢀty 
làmꢀviệcꢀtrongꢀcácꢀlĩnhꢀvựcꢀnhạyꢀcảmꢀvớiꢀmôiꢀtrườngꢀ(tuyꢀnhiênꢀxu 
hướngꢀnàyꢀkhôngꢀbóꢀh>pꢀtrongꢀphạmꢀviꢀcácꢀcôngꢀtyꢀnày).ꢀVíꢀdụꢀnhư 
côngꢀtyꢀBPꢀvớiꢀchiếnꢀdịchꢀ‘Beyondꢀpetroleum’ꢀ(tạmꢀdịchꢀlàꢀHơnꢀcảꢀdầu 
nhớt)ꢀvàꢀToyotaꢀvớiꢀchiếnꢀdịchꢀ‘Aim:ꢀzeroꢀemissions’ꢀ(tạmꢀdịchꢀlàꢀMục 
tiêu:ꢀkhíꢀthảiꢀbằngꢀ0)ꢀđãꢀchạmꢀđếnꢀvấnꢀđềꢀvềꢀmôiꢀtrườngꢀnăngꢀlượng. 

Khiꢀmộtꢀcôngꢀtyꢀquyếtꢀđịnhꢀhướngꢀđếnꢀmộtꢀhìnhꢀảnhꢀcụꢀthểꢀđể 
giaoꢀtiếpꢀvớiꢀcôngꢀchúng,ꢀvàꢀtinꢀtưởngꢀrằngꢀhọꢀđủꢀsứcꢀtruyềnꢀtảiꢀđược 
thôngꢀđiệpꢀhìnhꢀảnhꢀđó,ꢀthìꢀsauꢀđóꢀhọꢀnênꢀkhảoꢀsátꢀsựꢀtiếpꢀnhậnꢀtừ 
côngꢀchúngꢀvàꢀtheoꢀdõiꢀmứcꢀđộꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀcácꢀchiếnꢀdịchꢀtruyền 
thôngꢀcủaꢀcôngꢀty.ꢀHìnhꢀảnhꢀđóꢀcóꢀthểꢀlàꢀ‘mộtꢀcôngꢀdânꢀtốt’,ꢀhoặcꢀcũng 
cóꢀthểꢀtậpꢀtrungꢀnhiềuꢀhơnꢀvàoꢀcácꢀkhíaꢀcạnhꢀthựcꢀdụngꢀhơn,ꢀquaꢀđó 
nêuꢀlênꢀnhữngꢀmốiꢀloꢀngạiꢀkhácꢀcủaꢀngườiꢀtiêuꢀdùng.ꢀThôngꢀthường 
hướngꢀđiꢀsẽꢀlàꢀgiữꢀchoꢀngườiꢀdùngꢀtậpꢀtrungꢀvàoꢀmặtꢀtíchꢀcựcꢀmàꢀcông 
tyꢀcủaꢀbạnꢀđangꢀthểꢀhiệnꢀ-ꢀnghĩaꢀlàꢀdồnꢀsựꢀtậpꢀtrungꢀvàoꢀmặtꢀtíchꢀcực 
vàꢀlạcꢀquanꢀhơnꢀlàꢀtiêuꢀcựcꢀvàꢀbiꢀquan. 

Nếuꢀbạnꢀkhôngꢀtậpꢀtrungꢀvàoꢀkhíaꢀcạnhꢀtíchꢀcực,ꢀnghĩaꢀlàꢀbạn 
đangꢀmởꢀrộngꢀlốiꢀchoꢀđốiꢀthủꢀcạnhꢀtranhꢀkhaiꢀthácꢀmặtꢀtiêuꢀcực.ꢀVíꢀdụ 
MicrosoCtꢀlàꢀmộtꢀcôngꢀtyꢀquyꢀmôꢀlớn,ꢀvàꢀvịꢀthếꢀsốꢀmộtꢀcủaꢀhọꢀcóꢀthểꢀlà 
tíchꢀcựcꢀ(xemꢀChươngꢀ4).ꢀNhưngꢀđồngꢀthời,ꢀngườiꢀtaꢀcũngꢀcóꢀthểꢀnghĩ 
cácꢀcôngꢀtyꢀlớnꢀnhưꢀnhữngꢀkẻꢀthíchꢀlạmꢀdụngꢀquyềnꢀlực.ꢀĐiềuꢀnày 
ngấmꢀngầmꢀtạoꢀraꢀmộtꢀhiệuꢀứngꢀtiêuꢀcựcꢀđằngꢀsau,ꢀlàꢀtiềmꢀnăngꢀchờ 
cácꢀđốiꢀthủꢀcạnhꢀtranhꢀkhaiꢀthácꢀ(víꢀdụꢀnhưꢀchiếnꢀdịchꢀ‘Stopꢀgivingꢀa 
bullyꢀyourꢀlunchꢀmoneyꢀ-ꢀtạmꢀdịchꢀlàꢀ‘Đừngꢀtiếpꢀtụcꢀủngꢀhộꢀchoꢀkẻꢀđộc 
tàiꢀnữa’,ꢀchoꢀbộꢀphầnꢀmềmꢀSunꢀOpenOCCiceꢀcủaꢀSunꢀMicrosystems). 

Thayꢀđổiꢀmộtꢀhìnhꢀảnh 

Cóꢀ@ꢀyếuꢀtốꢀtrongꢀmỗiꢀhìnhꢀảnh,ꢀdùꢀđóꢀlàꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀmột 
thươngꢀhiệuꢀhayꢀmộtꢀcôngꢀty: 
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1 .ꢀHìnhꢀảnhꢀđóꢀlàꢀmộtꢀchứcꢀnăngꢀtrongꢀcácꢀđặcꢀtínhꢀgợiꢀsựꢀliên 
tưởngꢀđếnꢀnó; 

2 .ꢀMứcꢀđộꢀcủaꢀcácꢀđặcꢀtínhꢀkhiꢀhìnhꢀảnhꢀđóꢀđượcꢀtiếpꢀthu;ꢀvà 

.ꢀKhíaꢀcạnhꢀđặcꢀtínhꢀđóꢀquanꢀtrọngꢀraꢀsaoꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngười 3 
xemꢀkhiꢀhọꢀđưaꢀraꢀmộtꢀquyếtꢀđịnh. 

Nhữngꢀviệcꢀquảngꢀcáoꢀhoặcꢀcácꢀchiếnꢀlượcꢀtruyềnꢀthôngꢀcủaꢀcông 
tyꢀđangꢀcốꢀg:ngꢀthựcꢀhiệnꢀlà: 

Chuyểnꢀdịchꢀcôngꢀtyꢀtheoꢀmộtꢀkhíaꢀcạnhꢀnàoꢀđóꢀcủaꢀcácꢀđặcꢀtính*ꢀVíꢀd- 
nhưꢀsựꢀtrungꢀthựcꢀhoặcꢀquyềnꢀnhânꢀviênꢀtrongꢀcôngꢀty;ꢀhoặc 
Bổꢀsungꢀmộtꢀkhíaꢀcạnhꢀđặcꢀtínhꢀmớiꢀvàoꢀhìnhꢀảnhꢀđangꢀcó*ꢀVíꢀd-ꢀnhư 
tráchꢀnhiệmꢀvớiꢀmôiꢀtrường,ꢀhoặcꢀsựꢀđảmꢀbảoꢀvềꢀtàiꢀchính;ꢀhoặc 
Tácꢀđộngꢀđếnꢀnhậnꢀthứcꢀvềꢀtầmꢀquanꢀtrọngꢀcủaꢀmộtꢀkhíaꢀcạnhꢀcủa 
nhữngꢀđặcꢀtínhꢀđốiꢀvớiꢀcôngꢀchúngꢀtrongꢀcáchꢀđánhꢀgiáꢀcôngꢀty*ꢀVíꢀd- 
nhưꢀthayꢀđổiꢀtầmꢀquanꢀtrọngꢀmọiꢀngườiꢀvẫnꢀdànhꢀchoꢀmộtꢀđặcꢀtínhꢀc- 
thể. 

Bằngꢀcáchꢀtheoꢀdõiꢀnhữngꢀyếuꢀtốꢀnày,ꢀquaꢀthờiꢀgianꢀmộtꢀcôngꢀty 
sẽꢀnhậnꢀthấyꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀđangꢀđượcꢀchauꢀchuốtꢀkĩꢀlưỡngꢀra 
sao.ꢀĐiềuꢀnàyꢀđóngꢀvaiꢀtròꢀnhưꢀmộtꢀhệꢀthốngꢀcảnhꢀbáoꢀsớmꢀtrướcꢀbất 
cứꢀthayꢀđổiꢀnào.ꢀHìnhꢀảnhꢀcũngꢀgiốngꢀnhưꢀviệcꢀchảiꢀtócꢀvậy,ꢀnóꢀcần 
đượcꢀquanꢀtâmꢀđềuꢀđặn,ꢀchứꢀkhôngꢀphảiꢀcảꢀnămꢀmớiꢀđụngꢀđếnꢀmột 
lần. 

Theoꢀsátꢀdanhꢀsáchꢀnhữngꢀmốiꢀloꢀngại 

Trongꢀkỉꢀnguyênꢀcủaꢀnhữngꢀloꢀngạiꢀvềꢀmôiꢀtrườngꢀcũngꢀnhưꢀtrách 
nhiệmꢀcủaꢀcácꢀcôngꢀty,ꢀcácꢀphongꢀtràoꢀ‘xanh’ꢀđãꢀcóꢀnhữngꢀtácꢀđộng 
tíchꢀcựcꢀtrongꢀtriếtꢀlýꢀtruyềnꢀthôngꢀcủaꢀcácꢀcôngꢀty.ꢀMộtꢀsốꢀcôngꢀty 
miễnꢀcưỡngꢀkíꢀvàoꢀcácꢀcamꢀkếtꢀmôiꢀtrườngꢀnhằmꢀtránhꢀphiềnꢀtoái.ꢀHọ 
hyꢀvọngꢀrằngꢀvớiꢀđộngꢀtháiꢀtéꢀnướcꢀtheoꢀmưaꢀcủaꢀmình,ꢀhọꢀsẽꢀtránh 
đượcꢀsựꢀchúꢀýꢀtừꢀcácꢀnhàꢀhoạtꢀđộngꢀmôiꢀtrường.ꢀCácꢀcôngꢀtyꢀkhácꢀtiếp 
cậnꢀvấnꢀđềꢀmộtꢀcáchꢀnăngꢀđộngꢀhơnꢀvớiꢀnhữngꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáo 
cụꢀthểꢀgiúpꢀngườiꢀxemꢀnhìnꢀthấyꢀđượcꢀnhữngꢀnỗꢀlựcꢀvìꢀmôiꢀtrường 
củaꢀhọ. 

Tôiꢀchoꢀrằngꢀdùꢀcáchꢀtiếpꢀcậnꢀđóꢀlàꢀgìꢀđiꢀnữa,ꢀthôngꢀthườngꢀtaꢀvẫn 
cầnꢀphảiꢀbiếtꢀđiềuꢀgìꢀđangꢀxảyꢀraꢀbênꢀngoàiꢀ-ꢀđểꢀítꢀnhấtꢀbiếtꢀđượcꢀbên 
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ngoàiꢀđangꢀcóꢀbaoꢀnhiềuꢀngườiꢀchĩaꢀmũiꢀnhọnꢀcôngꢀkíchꢀvàoꢀmình,ꢀvà 
điềuꢀhọꢀquanꢀngạiꢀnhấtꢀlàꢀgì. 

Đểꢀđạtꢀđượcꢀmụcꢀtiêuꢀnày,ꢀmộtꢀsốꢀcácꢀtổꢀchứcꢀ(gồmꢀcácꢀđoànꢀthể, 
chínhꢀphủꢀvàꢀcácꢀkhốiꢀcôngꢀnghiệp)ꢀtheoꢀsátꢀcáiꢀgọiꢀlàꢀdanhꢀsách 
nhữngꢀmốiꢀloꢀngạiꢀcủaꢀcôngꢀchúngꢀ,ꢀliênꢀquanꢀđếnꢀtổꢀchứcꢀhayꢀngành 
côngꢀnghiệpꢀcụꢀthểꢀcủaꢀhọ. 

Bằngꢀcáchꢀhỏiꢀcôngꢀchúngꢀxemꢀhọꢀcóꢀnhữngꢀloꢀl:ngꢀ(nếuꢀcó)ꢀnào 
vềꢀtổꢀchứcꢀ<ꢀ(hayꢀngànhꢀcôngꢀnghiệpꢀY)ꢀhayꢀkhông,ꢀmộtꢀbảnꢀdanh 
sáchꢀnhữngꢀmốiꢀloꢀngạiꢀsẽꢀđượcꢀhìnhꢀthành.ꢀTaꢀhãyꢀxemꢀvíꢀdụꢀởꢀbảng 
24.1. 

Bảngꢀ24.1:ꢀDanhꢀsáchꢀnhữngꢀmốiꢀloꢀngại 

LoꢀngạiꢀTỉꢀlệꢀ%ꢀđềꢀcậpꢀtứcꢀthìꢀđếnꢀmốiꢀloꢀngại 

Quyꢀmôꢀquáꢀlớnꢀvàꢀdửngꢀdưng 24% 

12% 

8% 

Gâyꢀôꢀnhiễmꢀmôiꢀtrường 

Kémꢀcỏiꢀtrongꢀquảnꢀlýꢀcácꢀmốiꢀquanꢀhệꢀcôngꢀnghiệp 

Bảngꢀdanhꢀsáchꢀnàyꢀliênꢀtụcꢀđượcꢀtheoꢀdõi.ꢀNóꢀsẽꢀthayꢀđổiꢀtùy 
theoꢀtínhꢀchấtꢀthờiꢀsựꢀcủaꢀmôiꢀtrường,ꢀcácꢀcuộcꢀđìnhꢀcông,ꢀvàꢀcác 
thôngꢀcáoꢀbáoꢀchí,ꢀphátꢀthanhꢀvàꢀtruyềnꢀhìnhꢀcủaꢀchínhꢀtổꢀchứcꢀđó. 

Điềuꢀquanꢀtrọngꢀởꢀđâyꢀlàꢀthôngꢀtinꢀcóꢀđượcꢀsẽꢀchoꢀphépꢀtổꢀchức 
phátꢀhiệnꢀraꢀsựꢀkiệnꢀhoặcꢀhoạtꢀđộngꢀnàoꢀđãꢀtácꢀđộngꢀtíchꢀcựcꢀhoặc 
tiêuꢀcựcꢀlênꢀnhậnꢀthứcꢀvàꢀcácꢀmốiꢀloꢀngạiꢀcủaꢀcôngꢀchúng.ꢀHơnꢀnữaꢀnó 
giúpꢀcácꢀsựꢀkiệnꢀđóꢀđượcꢀphátꢀhiệnꢀsớmꢀnhấtꢀcóꢀthể.ꢀĐiềuꢀnàyꢀlàꢀvô 
cùngꢀquanꢀtrọngꢀnếuꢀmộtꢀtổꢀchứcꢀcóꢀkếꢀhoạchꢀtiếpꢀcậnꢀnăngꢀđộng 
nhằmꢀquảnꢀlýꢀtốtꢀhìnhꢀảnhꢀvàꢀchiếnꢀlượcꢀtruyềnꢀthôngꢀcủaꢀcôngꢀty. 

Hìnhꢀảnh:ꢀbạnꢀkhôngꢀthểꢀraꢀkhỏiꢀnhàꢀmàꢀkhôngꢀcóꢀnó 

Hìnhꢀảnhꢀkhôngꢀphảiꢀlàꢀthứꢀmàꢀcácꢀcôngꢀtyꢀcóꢀthểꢀtựꢀlựaꢀchọn 
quyềnꢀsởꢀhữu.ꢀTheoꢀbảnꢀnăng,ꢀconꢀngườiꢀluônꢀhướngꢀđếnꢀmụcꢀtiêu 
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khỏaꢀlấpꢀcácꢀchỗꢀtrốngꢀtrongꢀtâmꢀtrí.ꢀNếuꢀmộtꢀcôngꢀtyꢀkhôngꢀthể 
truyềnꢀđạtꢀhiệuꢀquảꢀcáchꢀnóꢀtựꢀnhìnꢀnhậnꢀbảnꢀthânꢀmình,ꢀniềmꢀtin 
củaꢀcôngꢀty,ꢀsựꢀliênꢀtưởngꢀvàꢀnhữngꢀgìꢀcôngꢀtyꢀđangꢀđạiꢀdiện,ꢀthìꢀcông 
chúngꢀsẽꢀtựꢀlàmꢀđiềuꢀđó.ꢀVấnꢀđềꢀmôiꢀtrườngꢀsẽꢀtrởꢀthànhꢀđềꢀtàiꢀđể 
mọiꢀngườiꢀbànꢀtán,ꢀkhiꢀđóꢀhọꢀsẽꢀtựꢀmìnhꢀxâyꢀdựngꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀcông 
tyꢀdựaꢀtrênꢀbấtꢀcứꢀchứngꢀcứꢀnàoꢀhọꢀthuꢀthậpꢀđược,ꢀcũngꢀnhưꢀtấtꢀcả 
nhữngꢀgìꢀhọꢀnghĩꢀrằngꢀcôngꢀtyꢀđangꢀđạiꢀdiện. 

Đểꢀminhꢀhọaꢀchoꢀvấnꢀđềꢀnày,ꢀchúngꢀtaꢀhãyꢀcùngꢀxemꢀhìnhꢀ94.@ 
dướiꢀđây.ꢀBạnꢀnhìnꢀthấyꢀgì?ꢀHìnhꢀảnhꢀnàyꢀthayꢀđổiꢀkhiꢀhệꢀquyꢀchiếu 
xungꢀquanhꢀlàꢀcácꢀchữꢀcáiꢀthayꢀvìꢀsố. 

Dꢀgiữaꢀvẫnꢀlàꢀcôngꢀtyꢀbạnꢀtừngꢀgặpꢀởꢀđầuꢀchương.ꢀBâyꢀgiờꢀbạn 
đangꢀnhìnꢀnóꢀrấtꢀkhácꢀphảiꢀkhông?ꢀVớiꢀmộtꢀvàiꢀthayꢀđổiꢀtrongꢀhệꢀquy 
chiếu,ꢀgiờꢀđâyꢀbạnꢀđangꢀnhìnꢀcôngꢀtyꢀhoànꢀtoànꢀgiốngꢀvớiꢀcáiꢀnhìnꢀmà 
côngꢀtyꢀdànhꢀchoꢀchínhꢀmình.ꢀĐóꢀlàꢀcôngꢀtyꢀB.ꢀGiờꢀđâyꢀchỉꢀvớiꢀmộtꢀvài 
thayꢀđổiꢀtrongꢀcáchꢀcôngꢀtyꢀthểꢀhiệnꢀmình,ꢀbạnꢀđãꢀnhìnꢀthấyꢀnóꢀtrong 
hìnhꢀdạngꢀthậtꢀcủaꢀnóꢀ–ꢀcôngꢀtyꢀB,ꢀmàꢀkhôngꢀcònꢀnhầmꢀlẫnꢀnóꢀvới 
mộtꢀcôngꢀtyꢀsốꢀ1@ꢀxuiꢀxẻoꢀnàoꢀđóꢀnữa. 

Tổngꢀkết 
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ĐểꢀýꢀtaꢀsẽꢀthấyꢀsựꢀnhậnꢀthứcꢀvềꢀchữꢀcáiꢀBꢀvàꢀsốꢀ1@ꢀlàꢀrấtꢀkhác 
nhau.ꢀTuyꢀnhiênꢀchúngꢀvẫnꢀchỉꢀlàꢀmộtꢀđốiꢀtượngꢀduyꢀnhấtꢀmàꢀbạn 
từngꢀgặpꢀởꢀđầuꢀchương.ꢀĐiềuꢀđãꢀthayꢀđổiꢀchínhꢀlàꢀnhậnꢀthứcꢀcủaꢀbạn 
vềꢀnóꢀ-ꢀbạnꢀbịꢀtácꢀđộngꢀhoànꢀtoànꢀbởiꢀnhữngꢀthứꢀcóꢀmặtꢀởꢀxungꢀquanh 
nó.ꢀNhữngꢀthayꢀđổiꢀđốiꢀvớiꢀcácꢀcôngꢀtyꢀngoàiꢀđờiꢀthựcꢀcóꢀthểꢀkhôngꢀrõ 
ràngꢀnhưꢀthế,ꢀnhưngꢀdầnꢀdầnꢀrồiꢀkếtꢀquảꢀcũngꢀsẽꢀđiꢀtheoꢀhướng 
tươngꢀtự.ꢀTrongꢀhệꢀthốngꢀquảnꢀlýꢀhìnhꢀảnhꢀvàꢀcácꢀchiếnꢀlượcꢀtruyền 
thôngꢀcủaꢀmộtꢀcôngꢀty,ꢀviệcꢀtiếpꢀcậnꢀmộtꢀcáchꢀnăngꢀđộngꢀvàꢀtheoꢀsát 
tìnhꢀhìnhꢀluônꢀmangꢀđếnꢀnhữngꢀưuꢀthếꢀnhấtꢀđịnhꢀchoꢀcôngꢀty. 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 

342 

  

 
 

  

2 5ꢀꢀ 
MẠNGꢀINTERNET:ꢀꢀQUẢNG 

CÁOꢀTRONGꢀKỶꢀNGUYÊNꢀMỚI 

Ngôiꢀnhàꢀlàꢀnơiꢀbạnꢀtreoꢀdấuꢀ@ꢀcủaꢀmình 

(Khuyếtꢀdanh) 

Haiꢀấnꢀbảnꢀtrướcꢀcủaꢀquyểnꢀsáchꢀnàyꢀtậpꢀtrungꢀchủꢀyếuꢀvàoꢀquảng 
cáoꢀtrênꢀTV.ꢀCáchꢀngườiꢀtaꢀxemꢀTVꢀđãꢀthayꢀđổiꢀkểꢀtừꢀấnꢀbảnꢀtrước.ꢀVà 
sựꢀthayꢀđổiꢀđóꢀkhôngꢀchỉꢀđếnꢀtừꢀmạngꢀInternet,ꢀmàꢀcònꢀvìꢀsựꢀxuất 
hiệnꢀcủaꢀnhữngꢀchiếcꢀmànꢀhìnhꢀđangꢀxâmꢀchiếmꢀcuộcꢀsốngꢀthường 
nhậtꢀcủaꢀchúngꢀta.ꢀNgàyꢀnayꢀnhiềuꢀngườiꢀtrongꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀchỉꢀsở 
hữuꢀmộtꢀchiếcꢀTVꢀmàꢀcònꢀcóꢀmáyꢀtínhꢀcáꢀnhânꢀhayꢀcácꢀthiếtꢀbịꢀdi 
động.ꢀTấtꢀcảꢀcàngꢀgiúpꢀchúngꢀtaꢀs=nꢀsàngꢀtruyꢀcậpꢀvàoꢀmạngꢀInternet. 
Ngayꢀcảꢀtruyềnꢀthốngꢀcủaꢀcácꢀgiaꢀđìnhꢀxưaꢀnayꢀlàꢀquâyꢀquầnꢀbênꢀnhau 
cùngꢀxemꢀTVꢀtrongꢀphòngꢀkhách,ꢀgiờꢀđâyꢀdườngꢀnhưꢀcũngꢀđãꢀbiến 
mất.ꢀ‘KiểuꢀxemꢀTVꢀđó’,ꢀnhưꢀmộtꢀbàiꢀbáoꢀtừngꢀnhậnꢀđịnh,ꢀ‘giờꢀđâyꢀtrở 
nênꢀvôꢀcùngꢀxaꢀlạꢀvớiꢀlũꢀtrẻ,ꢀđaꢀphầnꢀcóꢀTV,ꢀmáyꢀtínhꢀhayꢀiPodsꢀcho 
riêngꢀmình.ꢀ@@%ꢀtrẻꢀemꢀMỹꢀdướiꢀ6ꢀtuổiꢀcóꢀTVꢀngayꢀtrongꢀphòngꢀngủ 
củaꢀmình.’ 

Internetꢀchínhꢀlàꢀmôiꢀtrườngꢀtươngꢀtácꢀchủꢀyếuꢀtrongꢀthiênꢀniên 
kỉꢀnày.ꢀNóꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀhầuꢀhếtꢀmọiꢀhoạtꢀđộngꢀcủaꢀchúngꢀta.ꢀ‘Chúng 
taꢀviếtꢀthưꢀchoꢀm>ꢀquaꢀemail,ꢀmuaꢀs:mꢀvàꢀgửiꢀtiềnꢀngayꢀtrênꢀmạng, 
chúngꢀtaꢀkếtꢀbạnꢀvàꢀgiaoꢀlưuꢀvớiꢀhọ,ꢀchơiꢀgame,ꢀtheoꢀđuổiꢀcácꢀsở 
thích,ꢀnghiênꢀcứuꢀcácꢀsảnꢀphẩm,ꢀthểꢀhiệnꢀsựꢀsángꢀtạo,ꢀtấtꢀcảꢀđềuꢀthông 
quaꢀchiếcꢀbànꢀphím.’ 

Trangꢀ“eb:ꢀ‘ngôiꢀnhà’ꢀtrênꢀmạng 

Vớiꢀbấtꢀcứꢀthươngꢀhiệuꢀnào,ꢀthuộcꢀlĩnhꢀvựcꢀkinhꢀdoanhꢀnào,ꢀviệc 
sởꢀhữuꢀmộtꢀtrangꢀwebꢀlàꢀb:tꢀbuộc.ꢀCóꢀlẽꢀnóꢀchínhꢀlàꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
lớnꢀnhấtꢀcủaꢀmộtꢀcôngꢀtyꢀvàꢀlàꢀmộtꢀthànhꢀphầnꢀquanꢀtrọngꢀtrongꢀhình 
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ảnhꢀcôngꢀty.ꢀNóꢀcũngꢀlàꢀnơiꢀcôngꢀtyꢀtiếpꢀxúcꢀvớiꢀcácꢀkháchꢀhàngꢀhiện 
tạiꢀvàꢀkháchꢀhàngꢀtiềmꢀnăng.ꢀNóꢀngàyꢀcàngꢀnỗꢀlựcꢀtìmꢀmọiꢀcáchꢀđể 
kíchꢀthíchꢀvàꢀmờiꢀgọiꢀkháchꢀhàngꢀsửꢀdụngꢀtrangꢀweb,ꢀnhằmꢀmụcꢀđích 
xâyꢀdựngꢀmốiꢀquanꢀhệꢀthânꢀthiếtꢀhơnꢀvớiꢀkháchꢀhàng. 

Mờiꢀkháchꢀghéꢀthămꢀnhàꢀlàꢀmộtꢀhìnhꢀthứcꢀtruyềnꢀthốngꢀthểꢀhiện 
lòngꢀhiếuꢀkháchꢀ-ꢀmộtꢀthóiꢀquenꢀcổꢀtruyềnꢀtuyꢀnhỏꢀnhưngꢀvôꢀcùng 
quanꢀtrọngꢀnhằmꢀhướngꢀđếnꢀviệcꢀxâyꢀdựngꢀmốiꢀquanꢀhệꢀthânꢀthiết 
hơnꢀvớiꢀhọ.ꢀMờiꢀgọiꢀkháchꢀhàngꢀghéꢀthămꢀtrangꢀwebꢀcủaꢀbạnꢀvàꢀgiữ 
chânꢀhọꢀởꢀlạiꢀcũngꢀlàꢀmộtꢀbướcꢀđiꢀquanꢀtrọng,ꢀthểꢀhiệnꢀlòngꢀhiếu 
kháchꢀtrongꢀmôiꢀtrườngꢀcôngꢀnghệꢀhiệnꢀđại.ꢀTrongꢀthếꢀkỉꢀ91ꢀnày, 
trangꢀwebꢀtrởꢀthànhꢀngôiꢀnhàꢀ‘ảo’ꢀcủaꢀmọiꢀcôngꢀty.ꢀĐốiꢀvớiꢀnhiềuꢀcông 
tyꢀ(bạnꢀcóꢀthểꢀnghĩꢀngayꢀđếnꢀAmazon,ꢀDell,ꢀeBay,ꢀMicrosoCt,ꢀYahoo...) 
trangꢀwebꢀlàꢀnơiꢀngườiꢀdùngꢀtìmꢀkiếmꢀvàꢀtươngꢀtácꢀvớiꢀcôngꢀty.ꢀVì 
thế,ꢀnóꢀtrởꢀthànhꢀngôiꢀnhàꢀthựcꢀsựꢀcủaꢀcôngꢀty,ꢀvớiꢀvaiꢀtròꢀquanꢀtrọng 
khôngꢀkém,ꢀnếuꢀkhôngꢀmuốnꢀnóiꢀlàꢀhơn,ꢀđịaꢀchỉꢀđịaꢀlýꢀcủaꢀcôngꢀty. 
Trangꢀwebꢀlàꢀđiểmꢀtiếpꢀxúcꢀchủꢀyếuꢀ-ꢀlàꢀnơiꢀngườiꢀdùngꢀtìmꢀđếnꢀkhi 
họꢀcầnꢀliênꢀlạcꢀvớiꢀcôngꢀty.ꢀĐâyꢀcũngꢀlàꢀnơiꢀmàꢀtấmꢀthảmꢀchàoꢀmừng 
(trênꢀlýꢀthuyếtꢀchứꢀkhôngꢀnhấtꢀthiếtꢀlàꢀtrênꢀthựcꢀtế)ꢀluônꢀ‘hướngꢀra 
ngoài’ꢀđầyꢀhiếuꢀkhách. 

Trướcꢀkhiꢀwebꢀxuấtꢀhiện,ꢀnếuꢀngườiꢀdùngꢀcầnꢀliênꢀhệꢀvớiꢀnhàꢀsản 
xuấtꢀvềꢀdịchꢀvụꢀhoặcꢀthôngꢀtinꢀsảnꢀphẩm,ꢀhoặcꢀđểꢀthanꢀphiền,ꢀhoặc 
tươngꢀtácꢀvớiꢀcôngꢀty,ꢀngườiꢀđóꢀsẽꢀtìmꢀđếnꢀđịaꢀchỉꢀđịaꢀlýꢀcủaꢀcôngꢀty. 
Giờꢀđâyꢀngàyꢀcàngꢀcóꢀnhiềuꢀngườiꢀdùngꢀxácꢀđịnhꢀđượcꢀcôngꢀtyꢀhọ 
muốnꢀtìmꢀthôngꢀquaꢀngôiꢀnhàꢀảoꢀtrênꢀmạngꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀthayꢀvìꢀphải 
liênꢀlạcꢀtrựcꢀtiếpꢀvớiꢀhọ.ꢀThựcꢀtếꢀlà,ꢀvớiꢀsựꢀbùngꢀnổꢀvềꢀsốꢀlượngꢀcủa 
cácꢀcôngꢀty,ꢀngườiꢀdùngꢀhầuꢀnhưꢀkhôngꢀbiếtꢀđếnꢀđịaꢀchỉꢀđịaꢀlýꢀcủa 
côngꢀtyꢀnữa,ꢀmàꢀhọꢀcũngꢀch;ngꢀcầnꢀbiếtꢀhayꢀquanꢀtâmꢀđếnꢀnóꢀnữa. 
Ngôiꢀnhàꢀquanꢀtrọngꢀnhấtꢀmàꢀngườiꢀdùngꢀquanꢀtâmꢀchínhꢀlàꢀtrang 
webꢀcủaꢀcôngꢀty. 

Nếuꢀbạnꢀcầnꢀbấtꢀcứꢀthôngꢀtinꢀgìꢀvềꢀsảnꢀphẩm,ꢀchỉꢀcầnꢀnhấpꢀchuột 
lênꢀmộtꢀliênꢀkếtꢀđếnꢀtrangꢀwebꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀvàꢀbấmꢀenter,ꢀdạoꢀmột 
vòngꢀquanhꢀtrangꢀwebꢀthoảiꢀmáiꢀnhưꢀbạnꢀđangꢀởꢀnhàꢀcủaꢀmìnhꢀvậy. 
AimꢀBeamꢀsốngꢀởꢀđâyꢀtạiꢀđịaꢀchỉꢀBimbeam.com.ꢀCònꢀAackꢀsốngꢀđằng 
kia,ꢀtạiꢀBackdaniels.com.ꢀCònꢀnếuꢀbạnꢀkhôngꢀtìmꢀđượcꢀđịaꢀchỉꢀcầnꢀtìm? 
ChỉꢀcầnꢀlênꢀGoogleꢀtìmꢀkiếm,ꢀhoặcꢀđặtꢀcâuꢀhỏiꢀvàꢀđểꢀlạiꢀmộtꢀtinꢀnh:n. 
Sẽꢀcóꢀaiꢀđóꢀtrảꢀlờiꢀchoꢀbạn. 

Quảngꢀcáoꢀtrênꢀnềnꢀ“eb 
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Trướcꢀkhiꢀcóꢀsựꢀxuấtꢀhiệnꢀcủaꢀcácꢀcỗꢀmáyꢀtìmꢀkiếm,ꢀcáchꢀduyꢀnhất 
đểꢀthuꢀhútꢀlượngꢀtruyꢀcậpꢀtrangꢀwebꢀlàꢀthôngꢀquaꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀTV. 
Sựꢀtrỗiꢀdậyꢀcủaꢀcácꢀcỗꢀmáyꢀtìmꢀkiếmꢀphầnꢀnàoꢀđãꢀthayꢀthếꢀvaiꢀtròꢀđó 
củaꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀTV. 

Mộtꢀcáchꢀkhácꢀđểꢀthuꢀhútꢀlượngꢀtruyꢀcậpꢀvàoꢀmộtꢀtrangꢀwebꢀlà 
khaiꢀthácꢀkhôngꢀgianꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀtrangꢀwebꢀcủaꢀcácꢀcôngꢀtyꢀkhác. 
Hìnhꢀthứcꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀđượcꢀgọiꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀbiểuꢀngữꢀtrênꢀtrang 
web.ꢀNhưngꢀthựcꢀtếꢀnóꢀcóꢀthểꢀxuấtꢀhiệnꢀởꢀbấtꢀcứꢀđâuꢀtrênꢀtrangꢀweb, 
chứꢀkhôngꢀchỉꢀởꢀphầnꢀbiểuꢀngữꢀphíaꢀtrênꢀcủaꢀtrangꢀweb.ꢀThông 
thườngꢀnóꢀchỉꢀđơnꢀthuầnꢀlàꢀmộtꢀtấmꢀbiểnꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀkhôngꢀgian 
mạngꢀgiúpꢀhướngꢀngườiꢀxemꢀđếnꢀtrangꢀwebꢀcủaꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀcho 
phépꢀvịꢀkháchꢀnhấpꢀchuộtꢀlênꢀđó.ꢀNhữngꢀquảngꢀcáoꢀbiểuꢀngữꢀtrên 
trangꢀwebꢀnàyꢀcũngꢀđangꢀbịꢀlấnꢀlướtꢀbởiꢀsựꢀbùngꢀnổꢀcủaꢀcácꢀcỗꢀmáy 
tìmꢀkiếm,ꢀcũngꢀnhưꢀcácꢀliênꢀkếtꢀcóꢀtínhꢀphíꢀtrongꢀcácꢀkếtꢀquảꢀtìm 
kiếm. 

Ngàyꢀnayꢀđịaꢀchỉꢀtrangꢀwebꢀ(gọiꢀt:tꢀlàꢀURL)ꢀcủaꢀbấtꢀcứꢀcôngꢀty, 
sảnꢀphẩm,ꢀthươngꢀhiệuꢀhayꢀdịchꢀvụꢀnàoꢀcũngꢀđềuꢀđượcꢀtìmꢀthấyꢀdễ 
dàngꢀvớiꢀmộtꢀtruyꢀvấnꢀđơnꢀgiảnꢀđượcꢀgõꢀvàoꢀcácꢀcỗꢀmáyꢀtìmꢀkiếm. 
Tuyꢀnhiên,ꢀnhữngꢀliênꢀkếtꢀtrênꢀcácꢀcỗꢀmáyꢀtìmꢀkiếmꢀđó,ꢀngayꢀcảꢀkhiꢀlà 
cácꢀquảngꢀcáoꢀtínhꢀphí,ꢀthườngꢀchỉꢀchứaꢀđựngꢀnhữngꢀthôngꢀđiệpꢀđơn 
giảnꢀnhất.ꢀPhầnꢀthôngꢀđiệpꢀchínhꢀthườngꢀchỉꢀxuấtꢀhiệnꢀsauꢀkhiꢀngười 
dùngꢀnhấpꢀchuộtꢀvàoꢀliênꢀkếtꢀdẫnꢀđếnꢀtrangꢀweb. 

Điềuꢀnàyꢀđangꢀdầnꢀthayꢀđổiꢀbởiꢀ9ꢀlýꢀdo.ꢀLýꢀdoꢀthứꢀnhấtꢀlàꢀcông 
nghệ.ꢀCôngꢀnghệꢀphátꢀtriểnꢀđồngꢀnghĩaꢀvớiꢀviệcꢀngàyꢀnay,ꢀnhững 
thôngꢀđiệpꢀchiꢀtiếtꢀhơnꢀđượcꢀtíchꢀhợpꢀvàoꢀngayꢀnộiꢀdungꢀsốꢀvôꢀcùng 
phongꢀphúꢀcủaꢀcácꢀquảngꢀcáoꢀmạng,ꢀmàꢀkhôngꢀcầnꢀphảiꢀnhấpꢀchuột 
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vàoꢀmộtꢀliênꢀkếtꢀkhácꢀtrướcꢀđó.ꢀThựcꢀtếꢀcácꢀđịnhꢀdạngꢀquảngꢀcáo 
mạngꢀngàyꢀnayꢀtrảiꢀdàiꢀtừꢀcácꢀdòngꢀchữꢀđơnꢀgiản,ꢀđếnꢀcácꢀquảngꢀcáo 
động,ꢀđếnꢀcácꢀnộiꢀdungꢀsốꢀphongꢀphúꢀvàꢀvideoꢀbăngꢀthôngꢀrộng.ꢀVì 
thế,ꢀcũngꢀgiốngꢀnhưꢀquảngꢀcáoꢀngoàiꢀtrờiꢀđãꢀcảiꢀtiếnꢀkhảꢀnăngꢀcủaꢀnó 
thôngꢀquaꢀviệcꢀtíchꢀhợpꢀcácꢀnộiꢀdungꢀđộng,ꢀcácꢀquảngꢀcáoꢀmạngꢀcũng 
đượcꢀnângꢀcấp.ꢀNếuꢀnhưꢀquảngꢀcáoꢀngoàiꢀtrờiꢀcóꢀthểꢀlàmꢀnhiềuꢀđiều 
hơnꢀlàꢀđơnꢀthuầnꢀgợiꢀnhớꢀngườiꢀxemꢀvềꢀthươngꢀhiệu,ꢀthìꢀcácꢀ‘biển 
quảngꢀcáoꢀảo’ꢀnàyꢀcũngꢀngàyꢀcàngꢀhiểnꢀthịꢀđượcꢀkhôngꢀchỉꢀthương 
hiệuꢀvàꢀliênꢀkếtꢀliênꢀquanꢀmàꢀcònꢀtruyềnꢀtảiꢀcảꢀthôngꢀđiệpꢀthương 
hiệu. 

Lýꢀdoꢀthứꢀhaiꢀlýꢀgiảiꢀvìꢀsaoꢀlượngꢀthôngꢀđiệpꢀlớnꢀhơnꢀđangꢀcóꢀxu 
hướngꢀđượcꢀtíchꢀhợpꢀvàoꢀcácꢀquảngꢀcáoꢀmạngꢀlà:ꢀngàyꢀcàngꢀcóꢀnhiều 
bằngꢀchứngꢀchoꢀthấyꢀnhữngꢀthôngꢀđiệpꢀđóꢀtỏꢀraꢀvôꢀcùngꢀhiệuꢀquả 
ngayꢀcảꢀkhiꢀchúngꢀkhôngꢀđượcꢀchúꢀýꢀđến.ꢀKhiꢀcácꢀliênꢀkếtꢀquảngꢀcáo 
củaꢀhọꢀkhôngꢀđượcꢀnhấpꢀvào,ꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀxuꢀhướngꢀnhận 
địnhꢀrằngꢀnhữngꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀhoạtꢀđộngꢀkhôngꢀhiệu 
quả,ꢀvàꢀhầuꢀnhưꢀch;ngꢀgiúpꢀđượcꢀgì.ꢀTháiꢀđộꢀnàyꢀsẽꢀthayꢀđổiꢀkhiꢀcác 
bằngꢀchứngꢀđượcꢀthuꢀthậpꢀchỉꢀraꢀrằngꢀquảngꢀcáoꢀmạng,ꢀngayꢀcảꢀkhi 
đangꢀởꢀtrạngꢀtháiꢀtĩnhꢀvàꢀthậmꢀchíꢀbịꢀbỏꢀqua,ꢀvẫnꢀđểꢀlạiꢀnhữngꢀdưꢀâm. 

Tạoꢀraꢀhiệuꢀứngꢀdưꢀâmꢀmàꢀkhôngꢀcầnꢀnhấpꢀchuột 
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Vàoꢀthờiꢀđiểmꢀquyểnꢀsáchꢀnàyꢀđượcꢀxuấtꢀbản,ꢀchỉꢀcóꢀkhoảngꢀmột 
trênꢀmỗiꢀnămꢀtrămꢀbiểnꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀtrangꢀwebꢀđượcꢀnhấpꢀvàoꢀvàꢀtỉ 
lệꢀnhấpꢀchuộtꢀthấpꢀđóꢀđãꢀtácꢀđộngꢀtíchꢀcựcꢀđếnꢀngànhꢀquảngꢀcáoꢀcó 
tínhꢀphíꢀthôngꢀquaꢀcácꢀcỗꢀmáyꢀtìmꢀkiếm.ꢀTỉꢀlệꢀnhấpꢀchuộtꢀcaoꢀcủaꢀcác 
liênꢀkếtꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀtínhꢀphíꢀtrênꢀcácꢀcỗꢀmáyꢀtìmꢀkiếmꢀđãꢀkhiếnꢀcác 
nhàꢀquảngꢀcáoꢀchuyểnꢀhướngꢀđầuꢀtưꢀtừꢀcácꢀbiểnꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀtrang 
webꢀsangꢀcácꢀliênꢀkếtꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀtínhꢀphí.ꢀNhưngꢀtrướcꢀkhiꢀtừꢀbỏ 
nhữngꢀbiểnꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀtrangꢀweb,ꢀhãyꢀch:cꢀrằngꢀbạnꢀđãꢀtìmꢀhiểu 
kĩꢀcàng.ꢀBởiꢀbạnꢀkhôngꢀnênꢀsuyꢀluậnꢀchủꢀquanꢀrằngꢀnếuꢀkhôngꢀcó 
nhữngꢀcúꢀnhấpꢀchuộtꢀthìꢀcũngꢀđồngꢀnghĩaꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀkémꢀhiệu 
quả. 

Côngꢀbằngꢀmàꢀnói,ꢀhầuꢀhếtꢀchúngꢀtaꢀđềuꢀbỏꢀquaꢀnhữngꢀbiển 

quảngꢀcáoꢀtrênꢀcácꢀtrangꢀwebꢀvàꢀnghĩꢀrằngꢀnóꢀkhôngꢀhiệuꢀquảꢀvới 
chúngꢀta.ꢀTuyꢀnhiênꢀcácꢀbằngꢀchứngꢀthuꢀthậpꢀđượcꢀchỉꢀraꢀrằngꢀsự 
phỏngꢀđoánꢀnàyꢀlàꢀsaiꢀlầm.ꢀTrongꢀhầuꢀhếtꢀtrườngꢀhợp,ꢀhiệuꢀứngꢀtừ 
cácꢀbiểnꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀtrangꢀwebꢀlàꢀkhôngꢀlớn.ꢀCácꢀbằngꢀchứngꢀchỉ 
raꢀrằngꢀhiệuꢀứngꢀcủaꢀchúngꢀchỉꢀthoángꢀqua.ꢀVàꢀnhưꢀchúngꢀtaꢀđãꢀthấy 
trongꢀChươngꢀ1,ꢀhiệuꢀứngꢀlôngꢀvũꢀnày,ꢀvớiꢀbảnꢀchấtꢀtựꢀnhiênꢀcủaꢀnó, 
rấtꢀkhóꢀđểꢀchúngꢀtaꢀnhậnꢀxét.ꢀLạꢀthay,ꢀchúngꢀtaꢀcàngꢀcốꢀg:ngꢀbỏꢀqua 
cácꢀbiểnꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀtrangꢀweb,ꢀchúngꢀcàngꢀtỏꢀraꢀcóꢀkhảꢀnăngꢀđể 
lạiꢀnhữngꢀhiệuꢀứngꢀdưꢀâm,ꢀảnhꢀhưởngꢀítꢀnhiềuꢀđếnꢀchúngꢀtaꢀvềꢀsau. 
Tôiꢀsẽꢀgiảiꢀthíchꢀthêmꢀvềꢀđiềuꢀnày. 

Cácꢀkếtꢀquảꢀnghiênꢀcứuꢀchỉꢀraꢀrằngꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀởꢀgầnꢀcácꢀquảng 
cáoꢀnàyꢀtrongꢀlúcꢀđọcꢀcácꢀnộiꢀdungꢀtrênꢀmạngꢀ(víꢀdụꢀnhưꢀcácꢀtrangꢀtin 
tứcꢀnhưꢀCNNꢀhayꢀNewꢀYorkꢀTimes),ꢀmặcꢀdùꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀchúꢀýꢀđến 
cácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀvàꢀthậmꢀchíꢀkhôngꢀđểꢀýꢀđếnꢀsựꢀcóꢀmặtꢀcủa 
chúng,ꢀthìꢀdưꢀâmꢀcủaꢀchúngꢀvẫnꢀxuấtꢀhiện.ꢀSựꢀthậtꢀlàꢀkhiꢀđangꢀduyệt 
mộtꢀtrangꢀwebꢀvớiꢀcácꢀbiểnꢀquảngꢀcáo,ꢀngườiꢀxemꢀdầnꢀdầnꢀcóꢀkhả 
năngꢀnhậnꢀdiệnꢀđượcꢀthươngꢀhiệuꢀđượcꢀquảngꢀcáo,ꢀvàꢀtiếpꢀthuꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀđóꢀnhanhꢀhơnꢀsauꢀnày,ꢀlàꢀkếtꢀquảꢀcủaꢀsựꢀxuấtꢀhiệnꢀđềuꢀđặn 
củaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđó.ꢀNóꢀđãꢀâmꢀthầmꢀcảiꢀthiệnꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀcủa 
chúngꢀtaꢀmàꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀhềꢀcảmꢀnhậnꢀđược.ꢀNóiꢀcáchꢀkhác,ꢀnó 
kíchꢀthíchꢀquáꢀtrìnhꢀxửꢀlýꢀcủaꢀphầnꢀnãoꢀbộꢀmàꢀtaꢀdànhꢀđểꢀnhậnꢀbiết 
thươngꢀhiệuꢀđóꢀcũngꢀnhưꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀnó. 

Nhữngꢀđộcꢀgiảꢀvôꢀtìnhꢀtiếpꢀxúcꢀ(tiếpꢀxúcꢀvôꢀthức)ꢀvớiꢀcácꢀquảng 
cáoꢀkhôngꢀchỉꢀnhậnꢀdiệnꢀthươngꢀhiệuꢀnhanhꢀhơnꢀ(điềuꢀnàyꢀrấtꢀquan 
trọngꢀtrongꢀviệcꢀgiúpꢀsảnꢀphẩmꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀnổiꢀbậtꢀgiữaꢀcácꢀsản 
phẩmꢀkhác)ꢀmàꢀcònꢀđểꢀlạiꢀdưꢀâmꢀcảmꢀxúcꢀtruyềnꢀđếnꢀtậnꢀcácꢀquảng 
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cáoꢀsauꢀnàyꢀcủaꢀthươngꢀhiệu.ꢀNếuꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀnhậnꢀraꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀtrongꢀtươngꢀlai,ꢀnghiênꢀcứuꢀchỉꢀraꢀrằngꢀchúngꢀtaꢀcóꢀxuꢀhướng 
phảnꢀứngꢀtíchꢀcựcꢀhơnꢀvớiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđó.ꢀNghĩaꢀlàꢀtrongꢀlúc 
chúngꢀtaꢀcònꢀchưaꢀđểꢀm:tꢀđếnꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀtrangꢀweb, 
thiệnꢀcảmꢀdànhꢀchoꢀthươngꢀhiệuꢀđượcꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀtăngꢀlênꢀchútꢀít 
sauꢀtaꢀkhiꢀvôꢀtìnhꢀtiếpꢀxúcꢀvớiꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀHiệuꢀứngꢀtuyꢀkhông 
lớnꢀnhưngꢀnghiênꢀcứuꢀchoꢀthấyꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀthíchꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
nhiềuꢀhơnꢀnếuꢀđãꢀtừngꢀgặpꢀnóꢀtrướcꢀđây,ꢀdùꢀlàꢀvôꢀtình. 

Quanꢀtrọngꢀhơnꢀnữaꢀlàꢀdưꢀâmꢀnàyꢀcàngꢀtrởꢀnênꢀmạnhꢀmẽꢀhơn 
nữaꢀkhiꢀngườiꢀxemꢀtiếpꢀxúcꢀ(vẫnꢀtrongꢀvôꢀthức)ꢀvớiꢀtầnꢀsuấtꢀlặpꢀlại 
quảngꢀcáoꢀnhiềuꢀhơnꢀnữa.ꢀVậyꢀnên,ꢀgiốngꢀnhưꢀchúngꢀtaꢀđãꢀthấyꢀtrong 
Chươngꢀ1,ꢀngayꢀcảꢀmộtꢀchiếcꢀlôngꢀvũꢀnh>ꢀnhưꢀvậyꢀvẫnꢀcóꢀkhảꢀnăngꢀtác 
độngꢀđếnꢀcánꢀcânꢀchọnꢀlựaꢀcủaꢀngườiꢀdùngꢀnếuꢀtấtꢀcảꢀyếuꢀtốꢀkhác 
khôngꢀthểꢀgiúpꢀhọꢀquyếtꢀđịnh.ꢀVàꢀnhữngꢀchiếcꢀlôngꢀvũꢀnàyꢀcóꢀthể 
đượcꢀhìnhꢀthànhꢀquaꢀthờiꢀgianꢀ(cũngꢀnhưꢀnhữngꢀđứaꢀtrẻꢀvẫnꢀđang 
lớnꢀlênꢀmộtꢀchútꢀmỗiꢀngàyꢀmàꢀtaꢀkhôngꢀthểꢀnhậnꢀra).ꢀTaꢀcóꢀthểꢀkết 
luậnꢀrằngꢀbấtꢀchấpꢀviệcꢀngườiꢀxemꢀítꢀkhiꢀnhấpꢀchuộtꢀvàoꢀquảngꢀcáo 
trênꢀtrangꢀweb,ꢀvẫnꢀcóꢀlýꢀdoꢀđểꢀtaꢀtinꢀrằngꢀbằngꢀcáchꢀrấtꢀriêngꢀnàoꢀđó, 
chúngꢀvẫnꢀcóꢀsứcꢀmạnhꢀxâyꢀdựngꢀthươngꢀhiệuꢀnhiềuꢀhơnꢀchúngꢀta 
vẫnꢀnghĩ. 

Mộtꢀphầnꢀtrongꢀhiệuꢀứngꢀtíchꢀcựcꢀtừꢀcácꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀtrangꢀweb 

đếnꢀtừꢀchứcꢀnăngꢀgợiꢀnhớꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáo,ꢀgần 
giốngꢀnhưꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀđiꢀngangꢀquaꢀmộtꢀpa-nôꢀquảngꢀcáoꢀngoàiꢀtrời, 
hayꢀlậtꢀquaꢀmộtꢀtrangꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀtạpꢀchí.ꢀSựꢀxuấtꢀhiệnꢀthoángꢀqua 
đóꢀvẫnꢀcóꢀthểꢀtruyềnꢀtảiꢀthôngꢀđiệpꢀhoặcꢀsựꢀgợiꢀnhớꢀng:nꢀgọn,ꢀđơn 
giảnꢀvàꢀdễꢀdàngꢀn:mꢀb:t.ꢀTươngꢀtự,ꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀtrangꢀwebꢀngayꢀcả 
khiꢀkhôngꢀcóꢀcácꢀnộiꢀdungꢀđộngꢀb:tꢀm:t,ꢀvẫnꢀcóꢀthểꢀgiúpꢀcủngꢀcố 
thôngꢀđiệpꢀhiệnꢀtại,ꢀmiễnꢀlàꢀchúngꢀmangꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀgợiꢀnhớ 
ng:nꢀgọn,ꢀs:cꢀbénꢀvàꢀđơnꢀgiản.ꢀGiốngꢀnhưꢀnhữngꢀpa-nôꢀquảngꢀcáo 
ngoàiꢀtrời,ꢀchúngꢀcóꢀkhảꢀnăngꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀsựꢀnổiꢀbậtꢀcủaꢀthương 
hiệu,ꢀcáchꢀmọiꢀngườiꢀtiếpꢀthuꢀsựꢀhiệnꢀdiệnꢀcủaꢀthươngꢀhiệu,ꢀhìnhꢀảnh 
vàꢀtháiꢀđộꢀcủaꢀthươngꢀhiệu.ꢀVìꢀthế,ꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀtrangꢀwebꢀkhông 
chỉꢀđơnꢀthuầnꢀgiúpꢀdẫnꢀd:tꢀngườiꢀxemꢀđếnꢀtrangꢀwebꢀcủaꢀcôngꢀty,ꢀmà 
chúngꢀcònꢀcóꢀthể: 

Giúpꢀxâyꢀdựngꢀsựꢀnhậnꢀbiếtꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀsựꢀtiếpꢀthuꢀcácꢀquảngꢀcáo 
củaꢀthươngꢀhiệu. 
Củngꢀcốꢀvàꢀgợiꢀnhớꢀngườiꢀxemꢀvớiꢀnhữngꢀthôngꢀđiệpꢀcựcꢀkỳꢀđơnꢀgiản 
vàꢀngắnꢀgọn,ꢀgiúpꢀthúcꢀđẩyꢀquáꢀtrìnhꢀxâyꢀdựngꢀthươngꢀhiệu. 
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Nhấpꢀchuột 

Đốiꢀvớiꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáo,ꢀcúꢀnhấpꢀchuộtꢀcủaꢀngườiꢀxemꢀdĩꢀnhiên 
làꢀvôꢀcùngꢀquanꢀtrọngꢀnhưngꢀchúngꢀtaꢀhãyꢀxemꢀxétꢀnóꢀvàꢀnhữngꢀhiệu 
quảꢀcủaꢀnóꢀcôngꢀbằngꢀhơn.ꢀViệcꢀnhấpꢀchuộtꢀlênꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀtrang 
webꢀvẫnꢀđượcꢀmộtꢀsốꢀcôngꢀtyꢀsoꢀsánhꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀTVꢀhayꢀinꢀấn. 
Víꢀdụꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀxeꢀhơiꢀcầnꢀkíchꢀthíchꢀmộtꢀlượngꢀngườiꢀxem 
quảngꢀcáoꢀđếnꢀphòngꢀtrưngꢀbàyꢀxeꢀcủaꢀcôngꢀty.ꢀNhữngꢀngườiꢀkhácꢀso 
sánhꢀnóꢀvớiꢀthờiꢀđiểmꢀkhiꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀTV,ꢀinꢀấnꢀhoặcꢀđài 
phátꢀthanhꢀkíchꢀthíchꢀngườiꢀdùngꢀgọiꢀđếnꢀtổngꢀđàiꢀđiệnꢀthoạiꢀcủaꢀhọ. 
Tấtꢀcảꢀnhữngꢀđiềuꢀnàyꢀđềuꢀliênꢀquanꢀđếnꢀhànhꢀviꢀphảnꢀứngꢀtiếpꢀtheo 
củaꢀngườiꢀxem.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀnhữngꢀphảnꢀứngꢀnàyꢀkhácꢀnhauꢀvềꢀmứcꢀđộ 
nỗꢀlựcꢀmàꢀngườiꢀxemꢀphảiꢀbỏꢀra.ꢀMộtꢀchuyếnꢀghéꢀthămꢀphòngꢀtrưng 
bàyꢀcủaꢀhãngꢀxeꢀhơiꢀđồngꢀnghĩaꢀvớiꢀmộtꢀsựꢀbấtꢀtiệnꢀđángꢀkểꢀvàꢀthời 
gianꢀbỏꢀraꢀđểꢀđiꢀđếnꢀphòngꢀtrưngꢀbày.ꢀMàꢀconꢀngườiꢀvẫnꢀcóꢀkhuynh 
hướngꢀlàmꢀnhữngꢀgìꢀtốnꢀítꢀcôngꢀsứcꢀhơn,ꢀnhưꢀgọiꢀđếnꢀtổngꢀđàiꢀcủa 
côngꢀtyꢀch;ngꢀhạn.ꢀViệcꢀnhấpꢀchuộtꢀlênꢀmộtꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀtrangꢀweb 
hoặcꢀmộtꢀkếtꢀquảꢀtìmꢀkiếmꢀthậmꢀchíꢀcònꢀítꢀtốnꢀcôngꢀsứcꢀhơn.ꢀNếuꢀxét 
trênꢀkhíaꢀcạnhꢀcôngꢀsứcꢀngườiꢀdùngꢀphảiꢀbỏꢀraꢀđểꢀphảnꢀhồi,ꢀviệcꢀnhấp 
chuộtꢀgầnꢀgiốngꢀvớiꢀnhữngꢀđộngꢀtácꢀnhưꢀmởꢀmộtꢀphongꢀbìꢀthưꢀquảng 
cáoꢀhoặcꢀnếmꢀmộtꢀmẫuꢀthứcꢀănꢀmiễnꢀphíꢀtạiꢀcácꢀsiêuꢀthị. 

Điềuꢀnàyꢀlàmꢀdấyꢀlênꢀmộtꢀcâuꢀhỏiꢀrằngꢀnếuꢀđâyꢀlàꢀmộtꢀđộngꢀtác 
phảnꢀhồiꢀvôꢀcùngꢀđơnꢀgiảnꢀthìꢀtạiꢀsaoꢀtỉꢀlệꢀnhấpꢀchuộtꢀlênꢀcácꢀquảng 
cáoꢀmạngꢀlạiꢀthấpꢀđếnꢀvậy?ꢀLýꢀdoꢀđơnꢀgiảnꢀnhấtꢀchínhꢀlàꢀsaiꢀlầmꢀtrong 
việcꢀchọnꢀvịꢀtríꢀchoꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀMộtꢀlýꢀdoꢀkhácꢀlàꢀchúngꢀtaꢀdường 
nhưꢀphátꢀtriểnꢀmộtꢀhệꢀthốngꢀphòngꢀthủꢀtrướcꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđó, 
mộtꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀcóꢀkinhꢀnghiệmꢀsửꢀdụngꢀInternetꢀnhiềuꢀhơn. 

Nếuꢀchúngꢀtaꢀđangꢀđọcꢀmộtꢀtrangꢀwebꢀvớiꢀmộtꢀcâuꢀchuyệnꢀvô 
cùngꢀthươngꢀtâmꢀvềꢀnhữngꢀthúꢀnuôiꢀđangꢀchếtꢀdầnꢀbởiꢀthứcꢀănꢀgia 
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súcꢀnhậpꢀkhẩuꢀnhiễmꢀbẩn,ꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀcốꢀgạtꢀbỏꢀsựꢀphânꢀtánꢀđếnꢀtừ 
nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀcùngꢀtrangꢀwebꢀđó.ꢀDùꢀđóꢀlàꢀquảngꢀcáo 
choꢀvayꢀtínꢀdụngꢀlãiꢀsuấtꢀthấp,ꢀmộtꢀmẫuꢀxeꢀLexusꢀmớiꢀhoặcꢀđạiꢀlýꢀbán 
hàngꢀquaꢀmạng,ꢀthìꢀphảnꢀứngꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀvẫnꢀvậy:ꢀcốꢀg:ngꢀd>pꢀcác 
quảngꢀcáoꢀđóꢀsangꢀmộtꢀbênꢀvàꢀtậpꢀtrungꢀtheoꢀdõiꢀcâuꢀchuyện.ꢀNhưng 
nếuꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀnộiꢀdungꢀvềꢀthứcꢀănꢀchoꢀvậtꢀnuôi,ꢀphảnꢀứng 
củaꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀkhác.ꢀThayꢀvìꢀgâyꢀmấtꢀtậpꢀtrung,ꢀnóꢀtrởꢀthànhꢀcầuꢀnối 
chúngꢀtaꢀvớiꢀcâuꢀchuyệnꢀvềꢀthứcꢀănꢀchoꢀvậtꢀnuôiꢀmàꢀchúngꢀtaꢀđang 
đọc.ꢀSựꢀkhácꢀbiệtꢀvềꢀmứcꢀđộꢀảnhꢀhưởngꢀđượcꢀminhꢀhọaꢀquaꢀvíꢀdụꢀsau 
đây.ꢀThángꢀTưꢀnămꢀ9007,ꢀkhiꢀcácꢀvậtꢀnuôiꢀđangꢀchếtꢀmỗiꢀngàyꢀtrên 
kh:pꢀnướcꢀMỹ,ꢀnhữngꢀchủꢀvậtꢀnuôiꢀđangꢀloꢀl:ngꢀtộtꢀđộꢀlũꢀlượtꢀkéo 
nhauꢀlênꢀmạngꢀtìmꢀkiếmꢀtinꢀtứcꢀvềꢀthựcꢀphẩmꢀchoꢀvậtꢀnuôi,ꢀkếtꢀquả 
tìmꢀkiếmꢀcủaꢀhọꢀcũngꢀđiꢀk?mꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀtínhꢀphíꢀchoꢀcác 
thươngꢀhiệuꢀthứcꢀănꢀvậtꢀnuôiꢀcóꢀnguồnꢀgốcꢀthiênꢀnhiên.ꢀNhữngꢀquảng 
cáoꢀnàyꢀmangꢀlạiꢀlờiꢀgiảiꢀđápꢀchoꢀvấnꢀđềꢀvàꢀtạoꢀraꢀđượcꢀmộtꢀlượng 
truyꢀcậpꢀkhổngꢀlồꢀchoꢀcácꢀtrangꢀwebꢀđượcꢀquảngꢀcáo,ꢀcùngꢀvớiꢀsựꢀtăng 
trưởngꢀrõꢀrệtꢀvềꢀdoanhꢀsốꢀcủaꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀthứcꢀănꢀvậtꢀnuôiꢀcó 
nguồnꢀgốcꢀtựꢀnhiên. 

Nhữngꢀquảngꢀcáoꢀthứcꢀănꢀvậtꢀnuôiꢀcóꢀnguồnꢀgốcꢀtựꢀnhiênꢀnàyꢀtrở 
thànhꢀmộtꢀbướcꢀđệmꢀliênꢀquanꢀmậtꢀthiếtꢀđếnꢀtiềmꢀthứcꢀhiệnꢀtạiꢀcủa 
ngườiꢀxem.ꢀThayꢀvìꢀgâyꢀraꢀsựꢀmấtꢀtậpꢀtrungꢀvàꢀđòiꢀhỏiꢀngườiꢀxemꢀphải 
độngꢀnão,ꢀnhữngꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀhòaꢀnhậpꢀmộtꢀcáchꢀtựꢀnhiênꢀvàoꢀtâm 
tríꢀcủaꢀngườiꢀxem.ꢀKhiꢀcóꢀđượcꢀsựꢀgầnꢀgũiꢀgiữaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀcâu 
chuyệnꢀ(hoặcꢀnộiꢀdungꢀđangꢀđượcꢀtìmꢀkiếm),ꢀcảꢀhaiꢀcóꢀthểꢀcùngꢀnhau 
làmꢀviệcꢀhiệuꢀquảꢀbởiꢀtâmꢀtríꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀchuyểnꢀquaꢀlạiꢀgiữa 
haiꢀđiềuꢀnàyꢀmộtꢀcáchꢀdễꢀdàng.ꢀKhôngꢀcầnꢀphảiꢀcốꢀg:ngꢀđộngꢀnão 
hoặcꢀngănꢀchặnꢀsựꢀmấtꢀtậpꢀtrung,ꢀbởiꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀkhông 
cảmꢀthấyꢀđangꢀcóꢀsựꢀthayꢀđổiꢀlớnꢀnàoꢀvềꢀchủꢀđềꢀcả.ꢀKhiꢀđóꢀviệcꢀđọc 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀtrởꢀthànhꢀđiềuꢀgìꢀđóꢀtựꢀnhiênꢀnhưꢀthểꢀnóꢀlàꢀmộtꢀphần 
củaꢀnộiꢀdungꢀmàꢀtaꢀđangꢀđọcꢀvậy. 

Vìꢀthế,ꢀtaꢀkhôngꢀhềꢀngạcꢀnhiênꢀkhiꢀbiếtꢀrằngꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀtínhꢀphí 
trênꢀcácꢀcỗꢀmáyꢀtìmꢀkiếmꢀtrênꢀmạngꢀ(đượcꢀhiểnꢀthịꢀcùngꢀlúcꢀvới 
nhữngꢀkếtꢀquảꢀtìmꢀkiếm)ꢀđãꢀtrởꢀthànhꢀmộtꢀhiệnꢀtượngꢀvớiꢀtốcꢀđộꢀphát 
triểnꢀkhủngꢀkhiếp.ꢀKhiꢀcóꢀsựꢀgầnꢀgũiꢀgiữaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀmốiꢀquan 
tâmꢀcủaꢀngườiꢀdùngꢀmạngꢀ(thểꢀhiệnꢀquaꢀnhữngꢀtừꢀđượcꢀgõꢀvàoꢀcỗ 
máyꢀtìmꢀkiếm),ꢀthìꢀnguyênꢀlýꢀvềꢀbướcꢀđệmꢀnàyꢀsẽꢀphátꢀhuyꢀđượcꢀhiệu 
quảꢀcủaꢀnó. 

Quảngꢀcáoꢀcóꢀtínhꢀphíꢀthôngꢀquaꢀcácꢀcôngꢀcụꢀtìmꢀkiếm 
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Vàoꢀthờiꢀđiểmꢀquyểnꢀsáchꢀnàyꢀđượcꢀphátꢀhành,ꢀloạiꢀhìnhꢀquảng 
cáoꢀcóꢀtínhꢀphíꢀthôngꢀquaꢀcácꢀcôngꢀcụꢀtìmꢀkiếmꢀchiếmꢀđếnꢀmộtꢀnửa 
trongꢀtổngꢀsốꢀtiềnꢀđượcꢀđầuꢀtưꢀvàoꢀquảngꢀcáoꢀmạng.ꢀNguyênꢀlýꢀcủa 
loạiꢀhìnhꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀdựaꢀtrênꢀnhữngꢀtừꢀkhóaꢀngườiꢀdùngꢀgõꢀvàꢀcác 
côngꢀcụꢀtìmꢀkiếmꢀkhiꢀhọꢀthựcꢀhiệnꢀmộtꢀtruyꢀvấnꢀ(Googleꢀgọiꢀnhữngꢀtừ 
khóaꢀnàyꢀlàꢀ‘adwords’). 

Mộtꢀtruyꢀvấnꢀđơnꢀgiảnꢀcóꢀthểꢀtrảꢀvềꢀhàngꢀchục,ꢀhàngꢀtrămꢀhay 
thậmꢀchíꢀhàngꢀtriệuꢀcácꢀkếtꢀquảꢀliênꢀquanꢀmàꢀkhôngꢀđượcꢀtrảꢀphí.ꢀViệc 
quyếtꢀđịnhꢀxemꢀnênꢀnhấpꢀchuộtꢀvàoꢀliênꢀkếtꢀnàoꢀcũngꢀgiốngꢀvớiꢀquá 
trìnhꢀđưaꢀraꢀquyếtꢀđịnhꢀmàꢀtaꢀđãꢀgặpꢀtrongꢀChươngꢀ1,ꢀkhiꢀquyếtꢀđịnh 
muaꢀs:mꢀcóꢀthểꢀbịꢀchiꢀphốiꢀbằngꢀcáchꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀthứꢀtựꢀxuấtꢀhiện 
củaꢀcácꢀlựaꢀchọn.ꢀChúngꢀtaꢀthấyꢀrằngꢀsựꢀảnhꢀhưởngꢀcủaꢀquảngꢀcáo 
khôngꢀchỉꢀởꢀkhảꢀnăngꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀnhậnꢀxétꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀvềꢀsản 
phẩmꢀmàꢀcònꢀđếnꢀtừꢀkhảꢀnăngꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀthứꢀtựꢀxuấtꢀhiệnꢀcủa 
nhữngꢀthươngꢀhiệuꢀđangꢀđượcꢀcânꢀnh:c.ꢀNguyênꢀlýꢀtươngꢀtựꢀcũng 
đượcꢀápꢀdụngꢀchoꢀcácꢀtruyꢀvấnꢀtìmꢀkiếm.ꢀChúngꢀtaꢀkhôngꢀxemꢀxétꢀtất 
cảꢀliênꢀkếtꢀtrướcꢀkhiꢀquyếtꢀđịnhꢀnênꢀnhấpꢀvàoꢀliênꢀkếtꢀnào.ꢀThayꢀvào 
đóꢀlàꢀmộtꢀquáꢀtrìnhꢀcóꢀtrìnhꢀtự.ꢀChúngꢀtaꢀnhìnꢀliênꢀkếtꢀđầuꢀtiên,ꢀvà 
nếuꢀnóꢀcóꢀvẻꢀphùꢀhợp,ꢀtaꢀsẽꢀnhấpꢀvàoꢀliênꢀkếtꢀđó.ꢀNếuꢀliênꢀkếtꢀđó 
khôngꢀưngꢀý,ꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀtiếpꢀtụcꢀxemꢀxétꢀviệcꢀnhấpꢀvàoꢀliênꢀkếtꢀthứ 
hai...ꢀvàꢀcứꢀtiếpꢀtụcꢀnhưꢀthế. 

Rõꢀràngꢀlàꢀchỉꢀcóꢀmộtꢀsốꢀítꢀcácꢀkếtꢀquảꢀtìmꢀkiếmꢀởꢀphíaꢀtrênꢀmới 
thựcꢀsựꢀcóꢀcơꢀhộiꢀđượcꢀngườiꢀxemꢀcânꢀnh:c,ꢀchứꢀchưaꢀnóiꢀđếnꢀviệcꢀcó 
nhấpꢀvàoꢀhayꢀkhông,ꢀvàꢀđóꢀlàꢀlýꢀdoꢀvìꢀsaoꢀcácꢀcôngꢀcụꢀtìmꢀkiếmꢀthuꢀphí 
choꢀcácꢀliênꢀkếtꢀcầnꢀđượcꢀquảngꢀcáo,ꢀvàꢀcũngꢀlàꢀlýꢀdoꢀvìꢀsaoꢀcácꢀcôngꢀty 
vuiꢀvẻꢀtrảꢀtiềnꢀđểꢀcácꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀhọꢀđượcꢀliệtꢀkêꢀnhưꢀmộtꢀkếtꢀquả 
tìmꢀkiếmꢀởꢀphíaꢀtrên,ꢀhoặcꢀbênꢀhôngꢀcủaꢀtrangꢀkếtꢀquảꢀtìmꢀkiếm. 

Nhữngꢀkếtꢀquảꢀtựꢀnhiênꢀ(khôngꢀtrảꢀphí)ꢀđạiꢀdiệnꢀchoꢀmớꢀhỗnꢀđộn 
cònꢀlại.ꢀ(HãyꢀthửꢀgõꢀvàoꢀGoogleꢀtừꢀkhóaꢀ‘thứcꢀănꢀvậtꢀnuôi’ꢀvàꢀnhận 
đượcꢀítꢀnhấtꢀ10ꢀtriệuꢀliênꢀkếtꢀkhôngꢀtrảꢀphí.ꢀNgayꢀcảꢀkhiꢀbạnꢀchỉꢀdành 
2 ꢀgiâyꢀchoꢀmộtꢀkếtꢀquảꢀvàꢀkhôngꢀnhấpꢀvào,ꢀbạnꢀsẽꢀmấtꢀkhoảngꢀ9ꢀnăm 
ròngꢀchoꢀviệcꢀnày.)ꢀĐâyꢀchínhꢀlàꢀlýꢀdoꢀlớnꢀnhấtꢀlýꢀgiảiꢀchoꢀthànhꢀcông 
rựcꢀrỡꢀcủaꢀngànhꢀquảngꢀcáoꢀthôngꢀquaꢀcôngꢀcụꢀtìmꢀkiếm!ꢀNóꢀchoꢀphép 
cácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀthứꢀtựꢀtheoꢀdõiꢀcủaꢀngườiꢀxemꢀbằng 
cáchꢀchiꢀtrảꢀđểꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀhọꢀcóꢀđượcꢀmộtꢀvịꢀtríꢀ‘đ:cꢀđịa’. 
Nhưngꢀngayꢀcảꢀtrongꢀtrườngꢀhợpꢀnày,ꢀngườiꢀdùngꢀvẫnꢀsẽꢀkhôngꢀnhấp 
vàoꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnếuꢀnóꢀkhôngꢀthựcꢀsựꢀliênꢀquanꢀđếnꢀhướngꢀtìm 
kiếmꢀcủaꢀhọ.ꢀTiếtꢀlộꢀvềꢀhướngꢀtìmꢀkiếmꢀcủaꢀngườiꢀdùngꢀnằmꢀngay 
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trongꢀnhữngꢀtừꢀkhóaꢀđượcꢀgõꢀvàoꢀcỗꢀmáyꢀtìmꢀkiếmꢀvàꢀcácꢀnhàꢀquảng 
cáoꢀsẽꢀbỏꢀthầuꢀđểꢀmuaꢀnhữngꢀtừꢀkhóaꢀnàyꢀ(nghĩaꢀlàꢀmuaꢀquyềnꢀđểꢀliên 
kếtꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀhọꢀvớiꢀnhữngꢀtừꢀkhóaꢀnày). 

Tỉꢀlệꢀnhấpꢀchuộtꢀchoꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀtínhꢀphíꢀthôngꢀquaꢀcác 
côngꢀcụꢀtìmꢀkiếmꢀchịuꢀtácꢀđộngꢀrấtꢀlớnꢀbởiꢀnhữngꢀtừꢀkhóaꢀnhàꢀquảng 
cáoꢀmua,ꢀvàꢀmứcꢀđộꢀphùꢀhợpꢀgiữaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvớiꢀđịnhꢀhướngꢀtìm 
kiếmꢀkiếmꢀ(đượcꢀxácꢀđịnhꢀquaꢀnhữngꢀtừꢀkhóaꢀđó).ꢀMứcꢀđộꢀphùꢀhợp 
càngꢀcao,ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcàngꢀdễꢀđượcꢀxemꢀnhưꢀmộtꢀphầnꢀkếtꢀquả 
tìmꢀkiếmꢀcủaꢀhọ,ꢀthayꢀvìꢀlàꢀmộtꢀđiềuꢀphiềnꢀtoáiꢀcầnꢀphảiꢀtránh.ꢀMức 
độꢀphùꢀhợpꢀcàngꢀcao,ꢀtỉꢀlệꢀnhấpꢀchuộtꢀlênꢀquảngꢀcáoꢀcàngꢀcao. 

Víꢀdụ,ꢀmộtꢀcôngꢀtyꢀthiếtꢀkếꢀnhàꢀbếpꢀmuốnꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀhọꢀxuất 
hiệnꢀkhiꢀaiꢀđóꢀgõꢀtừꢀkhóaꢀ‘thiếtꢀkếꢀnhàꢀbếp’ꢀvàoꢀmộtꢀcỗꢀmáyꢀtìmꢀkiếm. 
Tỉꢀlệꢀnhấpꢀchuộtꢀvàoꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀhọꢀ(đượcꢀliênꢀkếtꢀvớiꢀcácꢀtừ 
khóaꢀđó)ꢀsẽꢀcaoꢀhơnꢀsoꢀvớiꢀnếuꢀhọꢀmuaꢀnhữngꢀtừꢀkhóaꢀítꢀliênꢀquan 
(nhưꢀ‘nấuꢀbếp’).ꢀTuyꢀnhiên,ꢀkếtꢀquảꢀkhôngꢀthựcꢀsựꢀphùꢀhợpꢀkiểuꢀnhư 
vậyꢀítꢀnhiềuꢀvẫnꢀmangꢀlạiꢀhiệuꢀquảꢀkhiꢀnóꢀphầnꢀnàoꢀvẫnꢀhướngꢀgần 
chínhꢀxácꢀvềꢀphíaꢀngườiꢀdùngꢀđangꢀtìmꢀkiếm. 

Quảngꢀcáoꢀdựaꢀtrênꢀngữꢀcảnh 

Nhữngꢀđiềuꢀđangꢀđượcꢀngườiꢀdùngꢀquanꢀtâmꢀkhôngꢀchỉꢀđượcꢀsuy 

đoánꢀtừꢀcácꢀtừꢀkhóaꢀtìmꢀkiếmꢀmàꢀcònꢀbởiꢀngữꢀcảnhꢀcủaꢀcácꢀbàiꢀviết 
trênꢀmạng.ꢀNếuꢀtừꢀkhóaꢀ‘nấuꢀbếp’ꢀcũngꢀtươngꢀđốiꢀphùꢀhợpꢀvớiꢀquảng 
cáoꢀthiếtꢀkếꢀnhàꢀbếpꢀmàꢀcôngꢀtyꢀtrảꢀchoꢀcôngꢀcụꢀtìmꢀkiếm,ꢀthìꢀphần 
nấuꢀbếpꢀcủaꢀcácꢀbàiꢀviếtꢀtrênꢀmạngꢀcũngꢀcóꢀkhảꢀnăngꢀtươngꢀtự.ꢀVìꢀthế, 
ngoàiꢀcácꢀtừꢀkhóaꢀtìmꢀkiếm,ꢀcònꢀcóꢀmộtꢀcơꢀcấuꢀđốiꢀchiếuꢀkhácꢀnữaꢀdựa 
trênꢀngữꢀcảnh,ꢀkếtꢀquảꢀđốiꢀchiếuꢀnàyꢀvìꢀthếꢀđượcꢀgọiꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀdựa 
trênꢀngữꢀcảnh.ꢀTươngꢀtựꢀnhưꢀquảngꢀcáoꢀtínhꢀphíꢀthôngꢀquaꢀcácꢀcỗ 
máyꢀtìmꢀkiếm,ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcàngꢀphùꢀhợpꢀvớiꢀnộiꢀdungꢀcủaꢀbàiꢀviết 
thìꢀtỉꢀlệꢀngườiꢀdùngꢀnhấpꢀchuộtꢀvàoꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcàngꢀcao. 

Đểꢀcảiꢀthiệnꢀmứcꢀđộꢀphùꢀhợpꢀnàyꢀvàꢀquyếtꢀđịnhꢀxemꢀmẩuꢀquảng 

nàoꢀsẽꢀđượcꢀhiểnꢀthịꢀtrênꢀmộtꢀtrangꢀweb,ꢀtaꢀcũngꢀcầnꢀxemꢀxétꢀđến 
thôngꢀtinꢀcủaꢀnhữngꢀkháchꢀtiêuꢀbiểuꢀghéꢀthămꢀtrangꢀweb.ꢀVíꢀdụ, 
quảngꢀcáoꢀbăngꢀvệꢀsinhꢀtrênꢀtrangꢀwebꢀcleo.comꢀsẽꢀhợpꢀlýꢀhơnꢀrất 
nhiềuꢀsoꢀvớiꢀtrênꢀtrangꢀwebꢀnytimes.com.ꢀPhụꢀnữꢀlàꢀđốiꢀtượngꢀđộcꢀgiả 
chủꢀyếuꢀcủaꢀCleoꢀtrongꢀkhiꢀkhoảngꢀmộtꢀnửaꢀđộcꢀgiảꢀcủaꢀNewꢀYork 
Timesꢀlàꢀnamꢀgiớiꢀvàꢀch;ngꢀcóꢀchútꢀhứngꢀthúꢀđếnꢀsảnꢀphẩmꢀnày;ꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀkhôngꢀphùꢀhợpꢀvớiꢀlýꢀlịchꢀcủaꢀngườiꢀđọc.ꢀVìꢀthếꢀsẽꢀlàꢀhợpꢀlý 
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nếuꢀtaꢀcóꢀthểꢀđưaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvàoꢀmộtꢀtrangꢀwebꢀcóꢀnộiꢀdungꢀvà 
đốiꢀtượngꢀngườiꢀđọcꢀphùꢀhợp.ꢀNhưꢀchúngꢀtaꢀđãꢀthấyꢀtrongꢀchương 
trướcꢀvềꢀtiếpꢀcậnꢀquảngꢀcáoꢀdựaꢀvàoꢀhànhꢀvi,ꢀcáchꢀmởꢀrộngꢀtốtꢀnhất 
choꢀđiềuꢀnàyꢀlàꢀkếtꢀhợpꢀtấtꢀcảꢀdữꢀliệuꢀvớiꢀthôngꢀtinꢀvềꢀlầnꢀtìmꢀkiếm 
cuốiꢀcùngꢀvàꢀgiaoꢀdịchꢀcuốiꢀcùngꢀtrênꢀcácꢀtrangꢀweb,ꢀsauꢀđóꢀtổngꢀhợp 
tấtꢀcảꢀlạiꢀđểꢀcóꢀsựꢀphùꢀhợpꢀvớiꢀđộꢀchínhꢀxácꢀcaoꢀnhất.ꢀMẩuꢀquảngꢀcáo 
càngꢀphùꢀhợpꢀvớiꢀmộtꢀkiểuꢀngườiꢀcũngꢀnhưꢀnhuꢀcầuꢀhiệnꢀtạiꢀcủa 
ngườiꢀđóꢀthìꢀtỉꢀlệꢀnhấpꢀchuộtꢀlênꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcàngꢀcao. 

Quảngꢀcáoꢀtheoꢀngữꢀcảnh,ꢀkhiꢀđó,ꢀlàꢀtiềnꢀđềꢀchoꢀcáchꢀtiếpꢀcận 
quảngꢀcáoꢀquaꢀhànhꢀviꢀvàꢀthựcꢀra,ꢀnộiꢀdungꢀcủaꢀtrangꢀwebꢀcóꢀthểꢀđược 
tậnꢀdụngꢀnhưꢀmộtꢀtrongꢀnhữngꢀphươngꢀphápꢀtinhꢀlọcꢀcácꢀyếuꢀtốꢀtrong 
cáchꢀtiệpꢀcậnꢀquảngꢀcáoꢀquaꢀhànhꢀviꢀđó,ꢀgiúpꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀđạtꢀđược 
kếtꢀquảꢀkhảoꢀsátꢀchínhꢀxácꢀhơn,ꢀvớiꢀnhữngꢀthôngꢀtinꢀvềꢀlýꢀlịchꢀnhân 
khẩuꢀhọcꢀcủaꢀngườiꢀdùngꢀnhưꢀgiớiꢀtínhꢀhayꢀmãꢀvùngꢀnơiꢀhọꢀsống.ꢀVí 
dụ,ꢀmộtꢀnhàꢀthiếtꢀkếꢀbếpꢀởꢀCaliCorniaꢀchỉꢀvậnꢀhànhꢀởꢀbangꢀđóꢀcóꢀthể 
muốnꢀgiớiꢀhạnꢀviệcꢀhiểnꢀthịꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀhọꢀtrênꢀcácꢀtrangꢀwebꢀvề 
nấuꢀnướngꢀcũngꢀnhưꢀchỉꢀhiểnꢀthịꢀchoꢀkháchꢀcóꢀmãꢀvùngꢀcủaꢀbang 
California. 

Thờiꢀthếꢀđãꢀthayꢀđổi 

VịꢀthếꢀcủaꢀTVꢀnhưꢀmộtꢀkênhꢀtruyềnꢀthôngꢀchủꢀđạoꢀtrongꢀviệcꢀphát 
quảngꢀcáo,ꢀgiờꢀđâyꢀđangꢀbịꢀđặtꢀtrướcꢀtháchꢀthứcꢀkhôngꢀngừngꢀtừꢀsự 
phátꢀtriểnꢀnhưꢀvũꢀbãoꢀcủaꢀmạngꢀInternetꢀvàꢀcácꢀ‘kênhꢀtruyềnꢀthông 
mới’.ꢀNhữngꢀđồngꢀđô-laꢀchiꢀtrảꢀchoꢀquảngꢀcáoꢀmạngꢀđượcꢀdựꢀđoánꢀsẽ 
dầnꢀdầnꢀchiếmꢀưuꢀthếꢀsoꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀTV.ꢀVấnꢀđềꢀchỉꢀlà,ꢀkhi 
nào?ꢀTạiꢀVươngꢀquốcꢀAnh,ꢀnơiꢀmọiꢀngườiꢀsửꢀdụngꢀInternetꢀthường 
xuyênꢀhơnꢀhầuꢀhếtꢀphầnꢀcònꢀlạiꢀcủaꢀthếꢀgiới,ꢀsựꢀsoánꢀngôiꢀnàyꢀđược 
dựꢀbáoꢀsẽꢀxảyꢀraꢀsớmꢀnhấtꢀlàꢀvàoꢀnămꢀ9010. 

KhôngꢀgiốngꢀvớiꢀTVꢀkhiꢀbạnꢀcóꢀthểꢀngồiꢀđóꢀvàꢀxemꢀlầnꢀlượtꢀcác 
chươngꢀtrình,ꢀmạngꢀInternetꢀlàꢀmộtꢀkênhꢀtruyềnꢀthôngꢀhoànꢀtoàn 
mới.ꢀĐóꢀlàꢀmộtꢀkênhꢀtruyềnꢀthôngꢀcóꢀtínhꢀtươngꢀtácꢀvàꢀđòiꢀhỏiꢀnhiều 
suyꢀnghĩꢀvớiꢀmộtꢀmôiꢀtrườngꢀđòiꢀhòiꢀbạnꢀliênꢀtụcꢀđưaꢀraꢀnhữngꢀquyết 
định.ꢀCáiꢀđượcꢀgọiꢀlàꢀd<ngꢀchảyꢀcủaꢀnhữngꢀcúꢀnhấpꢀchuộtꢀthựcꢀchất 
chínhꢀlàꢀ‘dòngꢀchảyꢀcủaꢀnhữngꢀquyếtꢀđịnh’.ꢀMỗiꢀcúꢀnhấpꢀchuộtꢀlàꢀmột 
quyếtꢀđịnh.ꢀVớiꢀmỗiꢀbướcꢀđiꢀbạnꢀđềuꢀphảiꢀđưaꢀraꢀmộtꢀlựaꢀchọn.ꢀTôiꢀsẽ 
vàoꢀtrangꢀwebꢀnàyꢀhayꢀsẽꢀnhấpꢀvàoꢀliênꢀkếtꢀkia?ꢀLiênꢀkếtꢀnàoꢀsẽꢀdẫn 
tôiꢀđếnꢀnơiꢀtôiꢀđangꢀmuốnꢀđến?ꢀLiênꢀkếtꢀkiaꢀcóꢀvẻꢀhấpꢀdẫnꢀđấy,ꢀnhưng 
nếuꢀthửꢀnhấpꢀvàoꢀrồi,ꢀliệuꢀtôiꢀcóꢀbịꢀcuốnꢀtheoꢀnóꢀkhông?ꢀTôiꢀcóꢀnên 
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nhấpꢀchuộtꢀhayꢀkhông?ꢀNgayꢀlúcꢀnàyꢀtôiꢀcóꢀdưꢀdảꢀthờiꢀgianꢀchoꢀnó 
không?ꢀNóꢀcóꢀđángꢀkhông?ꢀTôiꢀkhôngꢀmuốnꢀchờꢀtrongꢀ15ꢀgiâyꢀđểꢀrồi 
phátꢀhiệnꢀnóꢀch;ngꢀliênꢀquanꢀgìꢀcả!ꢀMạngꢀInternetꢀvìꢀthếꢀrấtꢀkhácꢀso 
vớiꢀTVꢀmàꢀchúngꢀtaꢀtừngꢀbiết.ꢀNóꢀđòiꢀhỏiꢀsuyꢀnghĩꢀchủꢀđộngꢀdựaꢀtrên 
nhậnꢀthứcꢀcủaꢀngườiꢀdùng. 

MộtꢀưuꢀthếꢀmạngꢀInternetꢀcóꢀđượcꢀlàꢀkhiꢀtiếpꢀxúcꢀvớiꢀquảngꢀcáo 
mạng,ꢀtaꢀchỉꢀcònꢀcáchꢀngôiꢀnhàꢀảoꢀcủaꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀmộtꢀcúꢀnhấp 
chuộtꢀmàꢀthôi.ꢀChỉꢀmộtꢀthaoꢀtácꢀnhấpꢀchuộtꢀlàꢀchúngꢀtaꢀđượcꢀđưaꢀđến 
tậnꢀcổngꢀcủaꢀnhàꢀquảngꢀcáo.ꢀTVꢀtruyềnꢀthốngꢀkhôngꢀthểꢀlàmꢀđược 
điềuꢀnàyꢀnhưngꢀthếꢀhệꢀTVꢀkĩꢀthuậtꢀsốꢀsẽꢀcungꢀcấpꢀtínhꢀnăngꢀtươngꢀtự 
choꢀphépꢀchúngꢀtaꢀnhấpꢀvàoꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀhayꢀmộtꢀsảnꢀphẩmꢀtrên 
mộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀTVꢀ(hoặcꢀtrongꢀmộtꢀchươngꢀtrìnhꢀtruyềnꢀhình)ꢀvà 
ghéꢀthămꢀtrangꢀwebꢀđểꢀmuaꢀhoặcꢀtìmꢀhiểuꢀthêm.ꢀĐốiꢀvớiꢀcácꢀcửaꢀhàng 
mạngꢀvàꢀnhữngꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀbuônꢀbánꢀtrựcꢀtiếpꢀquaꢀmạngꢀkhác, 
tínhꢀnăngꢀnhấpꢀchuộtꢀnàyꢀlàꢀmộtꢀlợiꢀthếꢀrõꢀrệt.ꢀĐâyꢀcũngꢀlàꢀlợiꢀthếꢀcho 
cácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀvớiꢀnhữngꢀsảnꢀphẩmꢀchứaꢀđựngꢀnhiềuꢀthôngꢀtin 
(nhưꢀtàiꢀchính,ꢀthếꢀchấp,ꢀđiệnꢀthoại...)ꢀđòiꢀhỏiꢀsựꢀcânꢀnh:cꢀchủꢀđộng 
trướcꢀkhiꢀmua.ꢀKhiꢀTVꢀkĩꢀthuậtꢀsốꢀđãꢀphổꢀbiếnꢀtínhꢀnăngꢀnăngꢀwebꢀvà 
kíchꢀhoạtꢀtínhꢀnăngꢀnhấpꢀchuộtꢀnày,ꢀnóꢀsẽꢀcóꢀthểꢀcạnhꢀtranhꢀsòng 
ph;ngꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀmạng.ꢀĐiềuꢀnàyꢀsẽꢀgiúpꢀquảngꢀcáoꢀTVꢀgỡꢀgạcꢀlại 
nhữngꢀđồngꢀđô-laꢀđãꢀchảyꢀvàoꢀquảngꢀcáoꢀmạng. 

Tạiꢀhầuꢀhếtꢀcácꢀquốcꢀgia,ꢀsựꢀphátꢀtriểnꢀmạnhꢀmẽꢀcủaꢀquảngꢀcáo 
mạngꢀđeꢀdọaꢀnghiêmꢀtrọngꢀđếnꢀngànhꢀquảngꢀcáoꢀinꢀấnꢀcũngꢀnhư 
quảngꢀcáoꢀtrênꢀTV.ꢀTínhꢀđếnꢀnămꢀ9006ꢀtạiꢀVươngꢀquốcꢀAnh,ꢀthịꢀphần 
quảngꢀcáoꢀmạngꢀcùngꢀnguồnꢀkinhꢀphíꢀdànhꢀchoꢀnóꢀđãꢀvượtꢀquaꢀquảng 
cáoꢀinꢀấn,ꢀvàꢀđiềuꢀtươngꢀtựꢀcũngꢀdườngꢀnhưꢀđangꢀxảyꢀraꢀtạiꢀcácꢀnước 
khác.ꢀTạiꢀnhiềuꢀnơiꢀtrênꢀthếꢀgiới,ꢀthóiꢀquenꢀđọcꢀbáoꢀgiấyꢀởꢀnhững 
ngườiꢀtrẻꢀtuổiꢀđangꢀthoáiꢀtràoꢀvàꢀmộtꢀphầnꢀtiềnꢀtrướcꢀđâyꢀvốnꢀđược 
đầuꢀtưꢀchoꢀquảngꢀcáoꢀinꢀấn,ꢀnayꢀđãꢀchạyꢀsangꢀquảngꢀcáoꢀmạng.ꢀDĩ 
nhiênꢀmộtꢀphầnꢀlýꢀdoꢀcủaꢀviệcꢀsuyꢀgiảmꢀthóiꢀquenꢀđọcꢀbáoꢀgiấyꢀđếnꢀtừ 
việcꢀchúngꢀtaꢀđangꢀchuyểnꢀsangꢀđọcꢀbáoꢀmạngꢀnhiềuꢀhơn.ꢀChúngꢀtaꢀcó 
thểꢀđọcꢀtinꢀtứcꢀtrongꢀngày,ꢀtinꢀmớiꢀnhấtꢀtrongꢀlĩnhꢀvựcꢀkinhꢀdoanh, 
giảiꢀtríꢀhoặcꢀbấtꢀcứꢀtinꢀtứcꢀnàoꢀtrênꢀcácꢀtrangꢀtinꢀtứcꢀnhưꢀNewꢀYork 
Times,ꢀtheꢀGuardianꢀvàꢀcácꢀtrangꢀtinꢀtứcꢀlớnꢀkhácꢀtrênꢀthếꢀgiới.ꢀCàng 
ngàyꢀchúngꢀtaꢀcàngꢀdễꢀdàngꢀtruyꢀcậpꢀvàoꢀnhữngꢀmẩuꢀtinꢀnhưꢀvậy 
thôngꢀquaꢀcácꢀthiếtꢀbịꢀdiꢀđộngꢀ(nhưꢀđiệnꢀthoạiꢀdiꢀđộng)ꢀcũngꢀnhưꢀmáy 
tínhꢀcáꢀnhân.ꢀKhoảnꢀtiềnꢀđầuꢀtưꢀchoꢀquảngꢀcáoꢀđơnꢀgiảnꢀđangꢀđiꢀtheo 
dòngꢀchảyꢀcủaꢀcôngꢀnghệꢀmới. 
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Báoꢀchíꢀvàꢀviệcꢀđọcꢀbáoꢀkhôngꢀphảiꢀlàꢀnhữngꢀđiềuꢀduyꢀnhấtꢀchịu 
ảnhꢀhưởngꢀtừꢀcôngꢀnghệꢀmới.ꢀViệcꢀxemꢀvideoꢀvàꢀTVꢀcũngꢀvậy.ꢀMạng 
Internetꢀngàyꢀcàngꢀtrởꢀnênꢀphổꢀbiếnꢀnhưꢀmộtꢀcôngꢀcụꢀhỗꢀtrợꢀxemꢀcác 
nộiꢀdungꢀvideoꢀvàꢀTV.ꢀ‘TVꢀtrênꢀmạngꢀvàꢀtrênꢀdiꢀđộngꢀđangꢀgiảiꢀphóng 
TVꢀkhỏiꢀmôiꢀtrườngꢀgiaꢀđình,ꢀchoꢀphépꢀchúngꢀtaꢀxemꢀTVꢀtạiꢀbấtꢀcứ 
đâu:ꢀtạiꢀbànꢀlàmꢀviệcꢀhoặcꢀtrênꢀđườngꢀđếnꢀtrườngꢀhayꢀvềꢀnhà.ꢀThayꢀvì 
làꢀmộtꢀmốiꢀđeꢀdọaꢀđốiꢀvớiꢀTV,ꢀmộtꢀsốꢀchuyênꢀgiaꢀdựꢀđoánꢀrằng 
Internetꢀsẽꢀchứngꢀminhꢀlàꢀmộtꢀcộngꢀsựꢀđ:cꢀlựcꢀchoꢀTV,ꢀvàꢀvấnꢀđềꢀcủa 
sựꢀphânꢀtánꢀngườiꢀxemꢀTVꢀchỉꢀlàꢀvấnꢀđềꢀcủaꢀ‘cácꢀđiểmꢀtruyꢀcập,ꢀchứ 
khôngꢀphảiꢀcủaꢀbảnꢀthânꢀnộiꢀdungꢀđượcꢀphátꢀtrênꢀTV’. 

NhậnꢀđịnhꢀnàyꢀtạmꢀthờiꢀbỏꢀquaꢀcácꢀkhóꢀkhănꢀTVꢀgặpꢀphảiꢀtrong 
quáꢀtrìnhꢀhộiꢀnhậpꢀvớiꢀcôngꢀnghệꢀmới,ꢀđâyꢀlàꢀmộtꢀsựꢀthậtꢀhiểnꢀnhiên 
màꢀaiꢀcũngꢀcóꢀthểꢀthấy.ꢀLiệuꢀnóꢀcóꢀtiếpꢀtụcꢀphátꢀtriểnꢀkhông?ꢀMộtꢀhạn 
chếꢀkhôngꢀthểꢀtránhꢀkhỏiꢀcủaꢀTVꢀlàꢀtínhꢀchủꢀđộngꢀvàꢀtươngꢀtácꢀcủa 
môiꢀtrườngꢀmạng.ꢀTrongꢀkhiꢀtrạngꢀtháiꢀthườngꢀthấyꢀkhiꢀxemꢀTVꢀlà 
‘ ngồiꢀđóꢀvàꢀthưꢀgiãn’ꢀthìꢀởꢀmôiꢀtrườngꢀmạngꢀlàꢀ‘ngồiꢀdậyꢀvàꢀtươngꢀtác’. 
Haiꢀtrạngꢀtháiꢀ‘dựaꢀvềꢀphíaꢀsau,ꢀngảꢀvềꢀphíaꢀtrước’ꢀnàyꢀchoꢀthấyꢀtrong 
khiꢀviệcꢀxemꢀTVꢀlàꢀmộtꢀtrảiꢀnghiệmꢀcóꢀphầnꢀbịꢀđộng,ꢀthìꢀvớiꢀmáyꢀtính 
cáꢀnhânꢀhayꢀcácꢀthiếtꢀbịꢀdiꢀđộng,ꢀchúngꢀtaꢀngảꢀvềꢀphíaꢀtrướcꢀvàꢀliên 
tụcꢀtươngꢀtácꢀvớiꢀnóꢀquaꢀconꢀtrỏꢀchuộtꢀhoặcꢀbànꢀphím.ꢀVàꢀtrướcꢀchiếc 
mànꢀhìnhꢀđiệnꢀthoạiꢀdiꢀđộngꢀnhỏꢀbé,ꢀchúngꢀtaꢀtậpꢀtrungꢀtheoꢀdõiꢀrấtꢀkĩ 
nộiꢀdungꢀđượcꢀchiếuꢀtrongꢀnhữngꢀkhoảngꢀthờiꢀgianꢀng:n. 

Tấtꢀcảꢀchoꢀthấyꢀbảnꢀthânꢀvănꢀhóaꢀxemꢀđangꢀthayꢀđổiꢀvàꢀbịꢀthayꢀđổi 
bởiꢀcôngꢀnghệꢀmới.ꢀĐồngꢀthời,ꢀnộiꢀdungꢀcủaꢀtruyềnꢀthôngꢀđạiꢀchúng 
đangꢀphảiꢀđấuꢀtranhꢀđểꢀsốngꢀcònꢀbằngꢀcáchꢀthíchꢀnghiꢀvàꢀthayꢀđổi. 
Ngayꢀcảꢀkhiꢀthóiꢀquenꢀđọcꢀvàꢀxemꢀđangꢀchuyểnꢀdầnꢀsangꢀnhữngꢀchiếc 
mànꢀhìnhꢀhiệnꢀđại,ꢀthìꢀmôiꢀtrườngꢀmớiꢀnàyꢀngượcꢀlạiꢀcũngꢀlàmꢀthay 
đổiꢀcảꢀđịnhꢀdạngꢀvàꢀnộiꢀdungꢀđượcꢀxem.ꢀ‘YouTubeꢀđãꢀthayꢀđổiꢀcách 
mọiꢀngườiꢀtrảiꢀnghiệmꢀvideoꢀnhưngꢀnóꢀthườngꢀchỉꢀbaoꢀgồmꢀcácꢀđoạn 
videoꢀng:nꢀchấtꢀlượngꢀthấp,ꢀthíchꢀhợpꢀvớiꢀbảnꢀchấtꢀtươngꢀtácꢀcaoꢀcủa 
máyꢀtínhꢀcáꢀnhânꢀhơn.ꢀChứꢀnóꢀkhôngꢀphảiꢀmộtꢀdạngꢀcủaꢀTV.’ 

Sựꢀthayꢀđổiꢀkênhꢀtruyềnꢀthôngꢀnàyꢀđangꢀsongꢀhànhꢀvớiꢀxuꢀhướng 
thiênꢀvềꢀcácꢀđoạnꢀvideoꢀthờiꢀlượngꢀng:nꢀvớiꢀnộiꢀdungꢀcóꢀthểꢀđược 
xemꢀxongꢀchỉꢀtrongꢀvàiꢀphút.ꢀ‘ChúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀxemꢀcácꢀtríchꢀđoạnꢀTV 
trênꢀdiꢀđộng,ꢀhoặcꢀthậmꢀchíꢀcácꢀtríchꢀđoạnꢀdàiꢀhơnꢀkhiꢀchờꢀtàuꢀđến, 
nhưngꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀ-ꢀvàꢀsẽꢀkhôngꢀ-ꢀyênꢀvịꢀbênꢀchaiꢀbiaꢀlạnhꢀhay 
táchꢀcàꢀphêꢀnóngꢀchỉꢀđểꢀxemꢀmộtꢀtrậnꢀđáꢀbóngꢀhoặcꢀmộtꢀbộꢀphimꢀtrên 
diꢀđộng.ꢀKhiꢀvideoꢀtrênꢀmạngꢀvàꢀcácꢀđoạnꢀvideoꢀbỏꢀtúiꢀđangꢀngàyꢀcàng 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 

355 

  

 
 

  

đượcꢀchúꢀý,ꢀcácꢀcôngꢀtyꢀtruyềnꢀthôngꢀnhưꢀGox,ꢀDisneyꢀvàꢀSonyꢀnhìn 
thấyꢀcơꢀhộiꢀtrongꢀbộꢀsưuꢀtậpꢀkhổngꢀlồꢀnhữngꢀchươngꢀtrìnhꢀcũꢀcủaꢀhọ 
vàꢀb:tꢀđầuꢀthíchꢀnghiꢀbằngꢀviệcꢀc:tꢀnhỏꢀchúngꢀraꢀđểꢀngườiꢀxemꢀcóꢀthể 
theoꢀdõiꢀởꢀbấtꢀcứꢀđâuꢀvớiꢀsựꢀhỗꢀtrợꢀcủaꢀcôngꢀnghệꢀcao.ꢀNhữngꢀloạt 
phimꢀnhưꢀCharlie’sꢀAngelsꢀvàꢀStarskyꢀandꢀHutchꢀđượcꢀchuyểnꢀsang 
nhữngꢀ‘tậpꢀphimꢀcựcꢀng:n’ꢀchoꢀphépꢀngườiꢀxemꢀtheoꢀdõiꢀhếtꢀchỉꢀtrong 
5 ꢀphútꢀtrênꢀmáyꢀtínhꢀcáꢀnhânꢀhoặcꢀmànꢀhìnhꢀđiệnꢀthoạiꢀdiꢀđộng. 

Sựꢀhộiꢀnhậpꢀtrongꢀtruyềnꢀthôngꢀđạiꢀchúngꢀđangꢀthayꢀđổiꢀnộiꢀdung 
cácꢀchươngꢀtrìnhꢀsangꢀcácꢀđịnhꢀdạngꢀng:nꢀnhằmꢀthíchꢀứngꢀtốtꢀhơn 
choꢀcácꢀlầnꢀxemꢀng:n.ꢀCùngꢀlúcꢀđó,ꢀxuꢀhướngꢀchungꢀcủaꢀquảngꢀcáo 
đangꢀchoꢀthấyꢀnhữngꢀdấuꢀhiệuꢀtheoꢀchiềuꢀhướngꢀngượcꢀlại,ꢀvớiꢀthời 
lượngꢀdàiꢀhơn.ꢀ<ưaꢀnayꢀbảnꢀchấtꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀnhữngꢀthôngꢀđiệp 
cựcꢀkìꢀng:nꢀvàꢀđơnꢀgiảnꢀvàꢀvìꢀthế,ꢀsẽꢀdễꢀdàngꢀchenꢀchânꢀvàoꢀthếꢀgiới 
côngꢀnghệꢀmới,ꢀđểꢀđượcꢀxemꢀmọiꢀlúcꢀmọiꢀnơiꢀmộtꢀcáchꢀdễꢀdàng,ꢀmà 
sựꢀphổꢀbiếnꢀcủaꢀnhữngꢀtrangꢀwebꢀchiaꢀsẻꢀvideoꢀnhưꢀYouTubeꢀlàꢀbằng 
chứngꢀhùngꢀhồnꢀnhất.ꢀSoꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀTV,ꢀchiꢀphíꢀchoꢀquảngꢀcáo 
trênꢀmạngꢀlàꢀkhôngꢀđángꢀkể.ꢀĐiềuꢀnàyꢀchoꢀphépꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáo 
thửꢀnghiệmꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthờiꢀlượngꢀdàiꢀchoꢀđốiꢀtượng 
ngườiꢀxemꢀtrênꢀmạng.ꢀĐâyꢀthườngꢀlàꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀphần 
dàiꢀdòng,ꢀhàiꢀhướcꢀđểꢀngườiꢀxemꢀchiaꢀsẻꢀquaꢀcácꢀmạngꢀxãꢀhội,ꢀthư 
điệnꢀtử,ꢀblogꢀcáꢀnhânꢀhayꢀtruyềnꢀmiệng.ꢀHiệnꢀtượngꢀquảngꢀcáoꢀlan 
truyềnꢀnày,ꢀnhưꢀđãꢀbiết,ꢀcóꢀýꢀnghĩaꢀnhưꢀmộtꢀsựꢀgiảiꢀphóngꢀchoꢀgiới 
hạnꢀ@0ꢀgiây,ꢀthờiꢀlượngꢀtiêuꢀchuẩnꢀlâuꢀnayꢀcủaꢀhầuꢀhếtꢀphimꢀquảng 
cáo. 

TrênꢀnềnꢀTVꢀtruyềnꢀthống,ꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀdàiꢀđếnꢀ4ꢀhayꢀ5 
phútꢀkhôngꢀchỉꢀngốnꢀmộtꢀlượngꢀkinhꢀphíꢀkhổngꢀlổꢀmàꢀcònꢀlàꢀmột 
tháchꢀthứcꢀkhôngꢀnhỏꢀđốiꢀvớiꢀchínhꢀngườiꢀxem.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀkhiꢀđược 
sănꢀlùngꢀtrênꢀmạng,ꢀnóꢀkhôngꢀchenꢀngangꢀtrạngꢀtháiꢀthưꢀgiãnꢀcủa 
ngườiꢀxemꢀTV.ꢀVàꢀvớiꢀsốꢀlượngꢀngàyꢀcàngꢀtăngꢀcácꢀchươngꢀtrình 
đượcꢀxuấtꢀbảnꢀriêngꢀchoꢀmôiꢀtrườngꢀmạngꢀInternet,ꢀkéoꢀdàiꢀkhoảngꢀ4 
đếnꢀ5ꢀphútꢀmỗiꢀtập,ꢀcũngꢀnhằmꢀmụcꢀđíchꢀphùꢀhợpꢀvớiꢀđiềuꢀkiệnꢀtheo 
dõiꢀmớiꢀmẻꢀquaꢀmáyꢀtínhꢀhayꢀdiꢀđộng,ꢀthờiꢀcơꢀđãꢀđến.ꢀCácꢀnhàꢀquảng 
cáoꢀb:tꢀđầuꢀthửꢀnghiệmꢀquảngꢀcáoꢀvớiꢀthờiꢀlượngꢀdàiꢀhơnꢀmộtꢀchút, 
giúpꢀxóaꢀmờꢀbiênꢀgiớiꢀgiữaꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀnộiꢀdungꢀgiảiꢀtrí.ꢀCácꢀchương 
trìnhꢀgiảiꢀtríꢀlai,ꢀđượcꢀbiếtꢀđếnꢀvớiꢀtênꢀgọiꢀ‘webisodes’ꢀ(cácꢀtậpꢀphim 
dànhꢀriêngꢀđểꢀphátꢀtrênꢀmạng)ꢀđượcꢀphátꢀtriểnꢀbởiꢀnhữngꢀnhàꢀquảng 
cáoꢀtiênꢀphongꢀnhưꢀAmericanꢀExpress.ꢀMỗiꢀtậpꢀphimꢀng:nꢀ(vàiꢀphút) 
nàyꢀlạiꢀtungꢀhôꢀthẻꢀAmericanꢀExpressꢀnhưꢀngườiꢀanhꢀhùngꢀvĩꢀđại 
trongꢀcácꢀcuộcꢀphiêuꢀlưuꢀhàiꢀhướcꢀcủaꢀhaiꢀnhânꢀvậtꢀhầuꢀnhưꢀkhông 
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liênꢀquan,ꢀSiêuꢀnhânꢀvàꢀAerryꢀSeinCeld.ꢀNhữngꢀtậpꢀphimꢀng:nꢀnàyꢀlà 
sựꢀkếtꢀhợpꢀgiữaꢀquảngꢀcáoꢀlanꢀtruyềnꢀvàꢀphươngꢀphápꢀtrảꢀtiềnꢀđểꢀđưa 
sảnꢀphẩmꢀvàoꢀcácꢀđoạnꢀphimꢀgiảiꢀtríꢀng:nꢀđộcꢀlập. 

Tổngꢀkết 

Tốcꢀđộꢀthayꢀđổiꢀnhưꢀvũꢀbãoꢀcủaꢀcôngꢀnghệꢀđangꢀbuộcꢀcácꢀkênh 
truyềnꢀthôngꢀtựꢀlàmꢀmớiꢀmình.ꢀViệcꢀthíchꢀnghiꢀvớiꢀcácꢀnộiꢀdung 
chươngꢀtrìnhꢀvàꢀđịnhꢀdạngꢀquảngꢀcáoꢀcầnꢀđượcꢀthửꢀnghiệmꢀnhằm 
mụcꢀđíchꢀtìmꢀraꢀcôngꢀthứcꢀnàoꢀlàꢀhiệuꢀquảꢀvàꢀkhôngꢀhiệuꢀquả.ꢀTuy 
nhiênꢀcũngꢀrấtꢀkhóꢀđểꢀdựꢀđoánꢀđượcꢀcôngꢀthứcꢀnàoꢀsẽꢀvẫnꢀhiệuꢀquả 
trongꢀkếꢀhoạchꢀlâuꢀdài.ꢀVớiꢀtốcꢀđộꢀthayꢀđổiꢀchóngꢀmặtꢀnhưꢀhiệnꢀnay, 
việcꢀmộtꢀsốꢀchươngꢀtrìnhꢀđượcꢀviếtꢀvàꢀchỉnhꢀsửaꢀchoꢀcácꢀkênhꢀtruyền 
thôngꢀmớiꢀnàyꢀcóꢀthểꢀbịꢀpháꢀsảnꢀvàꢀmấtꢀhútꢀlàꢀkhôngꢀthểꢀtránhꢀkhỏi. 
Bởiꢀkhôngꢀmộtꢀaiꢀcóꢀthểꢀthựcꢀsựꢀdựꢀđoánꢀđượcꢀđiềuꢀgìꢀsẽꢀxảyꢀraꢀtại 
khúcꢀquanhꢀcôngꢀnghệꢀkếꢀtiếp.ꢀNhữngꢀchươngꢀtrìnhꢀcóꢀthểꢀsốngꢀsótꢀvà 
tiếpꢀtụcꢀphátꢀtriểnꢀtrongꢀtươngꢀlạiꢀlàꢀđiềuꢀmọiꢀngườiꢀđềuꢀmuốn.ꢀGiữa 
thờiꢀđạiꢀcôngꢀnghệꢀthayꢀđổiꢀkhôngꢀngừngꢀnày,ꢀbạnꢀsẽꢀkhôngꢀtránh 
khỏiꢀđượcꢀnhữngꢀrủiꢀroꢀtừꢀcôngꢀnghệ.ꢀHayꢀnhưꢀFinstonꢀChurchillꢀđã 
nhậnꢀxét:ꢀ‘Phóngꢀlaoꢀthìꢀphảiꢀtheoꢀlao’. 
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2 6ꢀꢀ 
‘ TIẾPꢀCẬNꢀTÂMꢀTRÍ’:ꢀꢀNGƯỜI 

XEMꢀTHẤYꢀQUẢNGꢀCÁOꢀCỦA 

BẠN,ꢀꢀNHƯNGꢀLIỆUꢀHỌꢀCÓꢀGHI 
NHỚꢀNÓ? 

Choꢀdùꢀbạnꢀđangꢀtruyềnꢀđạtꢀhìnhꢀảnhꢀcôngꢀtyꢀhayꢀthươngꢀhiệu, 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀcầnꢀphảiꢀcóꢀtínhꢀđộtꢀpháꢀđểꢀmangꢀlạiꢀhiệuꢀquả.ꢀTrong 
kỉꢀnguyênꢀcủaꢀTiVoꢀvàꢀcácꢀmáyꢀquayꢀvideoꢀkĩꢀthuậtꢀsốꢀnày,ꢀkhiꢀcóꢀquá 
nhiềuꢀquảngꢀcáoꢀbịꢀtuaꢀnhanh,ꢀthìꢀtínhꢀđộtꢀpháꢀvẫnꢀrấtꢀcầnꢀthiết.ꢀCho 
dùꢀbịꢀtuaꢀnhanhꢀthìꢀquảngꢀcáoꢀvẫnꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀnếuꢀnóꢀđộtꢀpháꢀvàꢀgây 
đượcꢀsựꢀchúꢀýꢀtrướcꢀđó.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀnhiềuꢀquảngꢀcáoꢀlàngꢀnhàngꢀvà 
ch;ngꢀcóꢀchútꢀđộtꢀpháꢀngayꢀtừꢀđầu.ꢀCóꢀmộtꢀsốꢀquảngꢀcáoꢀkhácꢀhấp 
dẫnꢀvàꢀtạoꢀđượcꢀsựꢀtươngꢀtác.ꢀSongꢀphầnꢀcònꢀlạiꢀtỏꢀraꢀquáꢀnhàmꢀchán 
đếnꢀmứcꢀnếuꢀkhôngꢀtuaꢀnhanhꢀchúngꢀthìꢀchúngꢀtaꢀcũngꢀsẽꢀbỏꢀqua 
hoặcꢀloạiꢀchúngꢀh;nꢀkhỏiꢀtâmꢀtríꢀmìnhꢀvàꢀch;ngꢀnhớꢀđãꢀtừngꢀxemꢀnó 
nữa. 

Tiếpꢀcậnꢀlàꢀmộtꢀthuậtꢀngữꢀtrongꢀngànhꢀtruyềnꢀthông,ꢀnóꢀđơnꢀgiản 
làꢀtỉꢀlệꢀphầnꢀtrămꢀsốꢀngườiꢀcóꢀ‘điềuꢀkiệnꢀđểꢀnhìnꢀthấy’ꢀmẩuꢀquảngꢀcáo. 
NhưngꢀngayꢀcảꢀkhiꢀngườiꢀxemꢀđangꢀởꢀngayꢀtrướcꢀmànꢀhìnhꢀTV,ꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀliệuꢀcóꢀthểꢀtiếpꢀcậnꢀđượcꢀtâmꢀtríꢀvàꢀchạmꢀđượcꢀvàoꢀđầuꢀóc 
cũngꢀnhưꢀthịꢀgiácꢀcủaꢀcủaꢀngườiꢀxemꢀđếnꢀmứcꢀnào?ꢀNgayꢀcảꢀnếuꢀnó 
làmꢀđượcꢀviệcꢀđó,ꢀđiềuꢀgìꢀsẽꢀđọngꢀlạiꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxem? 
Chươngꢀnàyꢀtậpꢀtrungꢀphânꢀtíchꢀsựꢀkhácꢀbiệtꢀgiữaꢀkháiꢀniệmꢀ‘tiếpꢀcận 
truyềnꢀthông’ꢀ(lượngꢀngườiꢀcóꢀ‘điềuꢀkiệnꢀđểꢀnhìnꢀthấy’ꢀmẩuꢀquảng 
cáo)ꢀvàꢀkháiꢀniệmꢀ‘tiếpꢀcậnꢀtâmꢀtrí’. 

Chúngꢀtaꢀhãyꢀxemꢀmọiꢀngườiꢀthườngꢀlàmꢀgìꢀkhiꢀhọꢀnhìnꢀthấyꢀmột 
mẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀChúngꢀtaꢀsẽꢀtạmꢀthờiꢀtậpꢀtrungꢀvàoꢀquảngꢀcáoꢀinꢀấnꢀvà 
quayꢀtrởꢀlạiꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀTVꢀvàoꢀphầnꢀsauꢀcủaꢀchương.ꢀD 
nhữngꢀchươngꢀtrướcꢀchúngꢀtaꢀđãꢀthấyꢀrằngꢀđểꢀhiểuꢀđượcꢀmộtꢀmẩu 
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quảngꢀcáo,ꢀngườiꢀtaꢀthườngꢀtrảiꢀquaꢀquáꢀtrìnhꢀtươngꢀtựꢀnhưꢀsau: 

1 
2 
*ꢀ Đầuꢀtiên,ꢀhọꢀnhậnꢀraꢀrằngꢀđóꢀlàꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáo* 
*ꢀ Sauꢀđó,ꢀngayꢀlậpꢀtứcꢀhọꢀcốꢀgắngꢀxácꢀđịnhꢀxemꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀcóꢀm-c 
đíchꢀgì*ꢀ5ọꢀtìmꢀkiếmꢀđiềuꢀgìꢀđóꢀgầnꢀgũiꢀtươngꢀứngꢀvớiꢀkíꢀứcꢀmàꢀhọꢀcó 
thểꢀnhớꢀra,ꢀmộtꢀthứꢀđãꢀtồnꢀtạiꢀsẵnꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀcủaꢀhọ*ꢀThôngꢀthườngꢀđó 
chínhꢀlàꢀthươngꢀhiệuꢀhayꢀmộtꢀmặtꢀhàng* 

3 *ꢀ 3hiꢀđãꢀnhớꢀra,ꢀhọꢀsẽꢀlưuꢀtrữꢀbấtꢀcứꢀthôngꢀtinꢀmớiꢀnàoꢀt4ꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
vàoꢀvịꢀtríꢀđóꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀhọ. 

Víꢀdụ,ꢀhãyꢀxemꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtrongꢀhìnhꢀ96.1.ꢀLậtꢀquaꢀmộtꢀtrang 
tạpꢀchíꢀvàꢀnhìnꢀthấyꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnày,ꢀngườiꢀxemꢀsẽꢀnhậnꢀraꢀrằng 
họꢀđangꢀxemꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀHọꢀnhanhꢀchóngꢀnhậnꢀraꢀnóꢀlàꢀmột 
quảngꢀcáoꢀkemꢀđánhꢀrăngꢀcủaꢀColgate,ꢀlàꢀmộtꢀphầnꢀkíꢀứcꢀphổꢀbiếnꢀđối 
vớiꢀnhiềuꢀngười.ꢀLúcꢀnày,ꢀnếuꢀkemꢀđánhꢀrăngꢀkhôngꢀphảiꢀlàꢀthứꢀhọ 
đangꢀquáꢀquanꢀtâm,ꢀnhiềuꢀngườiꢀsẽꢀlậtꢀsangꢀtrangꢀkhác.ꢀHọꢀđãꢀxác 
địnhꢀnóꢀnhư: 

1 
2 
*ꢀ mộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
*ꢀ mộtꢀlờiꢀtánꢀdươngꢀchoꢀchấtꢀlượngꢀcủaꢀkemꢀđánhꢀr0ngꢀhiệuꢀ7olgate* 
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Vậyꢀnênꢀsựꢀtòꢀmòꢀcủaꢀhọꢀhầuꢀnhưꢀđãꢀđượcꢀthỏaꢀmãnꢀsauꢀkhiꢀxác 
địnhꢀđượcꢀhaiꢀđiềuꢀnày. 

Mứcꢀđộꢀxửꢀlýꢀdiễnꢀraꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxemꢀđốiꢀvớiꢀquảngꢀcáo 
này,ꢀcũngꢀnhưꢀđốiꢀvớiꢀrấtꢀnhiềuꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkhác,ꢀlàꢀrấtꢀthấp. 
Trongꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnày,ꢀmọiꢀthứꢀbạnꢀcầnꢀbiếtꢀvềꢀthươngꢀhiệuꢀđãꢀcó 
trongꢀtiêuꢀđề,ꢀnênꢀbạnꢀcóꢀkhuynhꢀhướngꢀnghĩꢀrằngꢀbạnꢀkhôngꢀcần 
độngꢀnãoꢀquáꢀnhiềuꢀđểꢀhiểuꢀđượcꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnóiꢀvềꢀđiềuꢀgì,ꢀcho 
dùꢀbạnꢀmớiꢀchỉꢀnhìnꢀthoángꢀquaꢀnó.ꢀThôngꢀđiệpꢀđượcꢀtruyềnꢀđạtꢀgần 
nhưꢀtứcꢀthì,ꢀmiễnꢀlàꢀbạnꢀcóꢀđọcꢀnó.ꢀNhưꢀbáoꢀcáoꢀcủaꢀGranzenꢀđãꢀnói: 
‘ Khiꢀđiềuꢀgìꢀđóꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀquyếtꢀđịnhꢀrằngꢀchúngꢀtaꢀđãꢀcó 
đủꢀthôngꢀtin,ꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀchuyểnꢀsựꢀtậpꢀtrungꢀsangꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
kếꢀtiếp,ꢀhoặcꢀđếnꢀyếuꢀtốꢀgâyꢀkíchꢀthíchꢀkhác.’ꢀTấtꢀcảꢀđiềuꢀnàyꢀxảyꢀra 
trongꢀvỏnꢀv>nꢀkhoảngꢀ7ꢀcáiꢀchớpꢀm:tꢀliênꢀtụcꢀ(khoảngꢀ9ꢀgiây).ꢀ‘ꢀMột 
độcꢀgiảꢀbìnhꢀthườngꢀkhôngꢀbaoꢀgiờꢀđọcꢀhếtꢀcảꢀcâuꢀ(víꢀd*ꢀnhưꢀmột 
câuꢀtiêuꢀđềꢀdàiꢀhơnꢀbìnhꢀthườngꢀchẳngꢀhạn).’ 

Sựꢀnhậnꢀdiện 

Mặcꢀdùꢀchỉꢀcóꢀđượcꢀsựꢀchúꢀýꢀnhỏꢀbé,ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvẫnꢀcóꢀthể 
đọngꢀlạiꢀđểꢀítꢀnhấtꢀcủngꢀcốꢀvàꢀduyꢀtrìꢀsựꢀnổiꢀbậtꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀtrong 
tâmꢀtríꢀngườiꢀxem.ꢀKhảꢀnăngꢀngườiꢀxemꢀcóꢀthểꢀnhậnꢀdiệnꢀđượcꢀnếu 
họꢀtìnhꢀcờꢀgặpꢀlạiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀkháꢀcao.ꢀNếuꢀsauꢀkhiꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀđượcꢀbàyꢀraꢀngayꢀtrướcꢀm:tꢀngườiꢀxemꢀmàꢀhọꢀvẫnꢀkhôngꢀthểꢀnhớ 
đãꢀtừngꢀxemꢀhayꢀthấyꢀnóꢀtrướcꢀđóꢀthìꢀcóꢀkhảꢀnăngꢀlàꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
vôꢀdụng,ꢀbởiꢀđiềuꢀnàyꢀthườngꢀámꢀchỉꢀrằngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀđủ 
độcꢀđáoꢀđểꢀnổiꢀbậtꢀgiữaꢀnhữngꢀquảngꢀcáoꢀkhácꢀvàꢀkhôngꢀđủꢀsứcꢀtiếp 
cậnꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxemꢀdùꢀlàꢀởꢀcấpꢀđộꢀthấpꢀnhất.ꢀNóꢀchỉꢀraꢀrằngꢀnếuꢀcó 
bấtꢀcứꢀhiệuꢀứngꢀnàoꢀthìꢀchúngꢀchỉꢀdựaꢀhoànꢀtoànꢀvàoꢀsựꢀgiaoꢀtiếpꢀvô 
thứcꢀthayꢀvìꢀgiaoꢀtiếpꢀcóꢀýꢀthức.ꢀĐểꢀhạnꢀchếꢀsựꢀmấtꢀtậpꢀtrungꢀ(như 
chúngꢀtaꢀđãꢀthấyꢀtrongꢀchươngꢀtrước)ꢀngườiꢀxemꢀthườngꢀcốꢀg:ngꢀbỏ 
quaꢀquảngꢀcáoꢀmạng,ꢀvàꢀvìꢀthế,ꢀchúngꢀphụꢀthuộcꢀvàoꢀcácꢀhiệuꢀứng 
‘ lôngꢀvũ’ꢀtrongꢀvôꢀthứcꢀtươngꢀđốiꢀnhiềuꢀhơnꢀsoꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀTV 
hoặcꢀquảngꢀcáoꢀlanꢀtruyền. 

Vìꢀthế,ꢀđểꢀkiểmꢀchứngꢀchoꢀmứcꢀđộꢀtiếpꢀcậnꢀtâmꢀtrí,ꢀnhàꢀquảngꢀcáo 
thườngꢀphátꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀhỏiꢀngườiꢀxemꢀhọꢀnhậnꢀraꢀđãꢀtừng 
thấyꢀnóꢀtrướcꢀđóꢀhayꢀkhông.ꢀQuảngꢀcáoꢀmạngꢀlàꢀmộtꢀngoạiꢀlệꢀ(xem 
chươngꢀtrước)ꢀnhưngꢀvớiꢀnhữngꢀkênhꢀtruyềnꢀthôngꢀkhác,ꢀmộtꢀkhiꢀđã 
xuấtꢀhiệnꢀtrướcꢀm:tꢀngườiꢀxem,ꢀkhảꢀnăngꢀhọꢀnhậnꢀraꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
làꢀrấtꢀcao,ꢀchoꢀdùꢀhọꢀkhôngꢀthểꢀnhớꢀchínhꢀxácꢀhayꢀmôꢀtảꢀcụꢀthểꢀvề 
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mẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀNhậnꢀbiếtꢀvàꢀnhớꢀđôiꢀkhiꢀlàꢀhaiꢀkháiꢀniệmꢀhoànꢀtoàn 
khácꢀnhauꢀvàꢀtaꢀsẽꢀthảoꢀluậnꢀsâuꢀhơnꢀvấnꢀđềꢀnàyꢀtrongꢀchươngꢀtiếp 
theo.ꢀCònꢀbâyꢀgiờꢀtaꢀchỉꢀcầnꢀbiếtꢀrằngꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀdùngꢀmức 
độꢀnhậnꢀbiếtꢀlàmꢀthướcꢀđoꢀđểꢀbiếtꢀrằngꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀtiếpꢀcậnꢀđược 
tâmꢀtríꢀngườiꢀxemꢀởꢀmộtꢀchừngꢀmựcꢀnàoꢀđó. 

Vớiꢀquảngꢀcáoꢀinꢀấn,ꢀquảngꢀcáoꢀsẽꢀđượcꢀbàyꢀraꢀđểꢀxemꢀmộtꢀngười 
cóꢀthểꢀnhớꢀđãꢀtừngꢀthấyꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀhayꢀkhông.ꢀCònꢀvớiꢀquảngꢀcáo 
trênꢀđàiꢀphátꢀthanh,ꢀTVꢀ(vàꢀmạng),ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀphátꢀxen 
giữaꢀnhữngꢀquảngꢀcáoꢀkhácꢀđểꢀkhảoꢀsát.ꢀTuyꢀnhiênꢀđiềuꢀnàyꢀdường 
nhưꢀbấtꢀkhảꢀthiꢀbởiꢀphảiꢀtốnꢀrấtꢀnhiềuꢀthờiꢀgianꢀđểꢀphátꢀhếtꢀcácꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀcạnhꢀtranhꢀkia.ꢀVìꢀthế,ꢀngườiꢀtaꢀthườngꢀsửꢀdụngꢀcáchꢀtính 
xấpꢀxỉ.ꢀTrongꢀcáchꢀtínhꢀnày,ꢀngườiꢀxemꢀđượcꢀxemꢀmộtꢀloạtꢀcácꢀcảnh 
tĩnhꢀtríchꢀraꢀtừꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀ(Tậpꢀhợpꢀchínhꢀxácꢀcủaꢀnhữngꢀcảnh 
đượcꢀtríchꢀraꢀlàꢀvôꢀcùngꢀquanꢀtrọng,ꢀnhưꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀthấyꢀởꢀphầnꢀsau 
củaꢀchương.) 

Khảꢀnăngꢀtiếpꢀcậnꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxemꢀđượcꢀđịnhꢀnghĩaꢀlàꢀtỉꢀlệ 
phầnꢀtrămꢀđốiꢀtượngꢀkhánꢀgiảꢀmàꢀtaꢀcóꢀthểꢀchứngꢀminhꢀđượcꢀrằngꢀhọ 
cóꢀítꢀnhấtꢀmứcꢀđộꢀgiaoꢀtiếpꢀvềꢀmặtꢀtâmꢀlýꢀnàoꢀđóꢀvớiꢀmẩuꢀquảngꢀcáo. 
Nóiꢀcáchꢀkhác,ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀđượcꢀghiꢀnhớ,ꢀđủꢀđểꢀítꢀnhấtꢀngười 
xemꢀnhậnꢀraꢀđãꢀtừngꢀxemꢀquaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđó.ꢀĐiềuꢀnàyꢀgiúpꢀxác 
địnhꢀđượcꢀtỉꢀlệꢀ‘cóꢀcơꢀhộiꢀnhìnꢀthấyꢀquảngꢀcáo’ꢀtrênꢀlýꢀthuyếtꢀđãꢀđược 
chuyểnꢀhóaꢀthànhꢀsựꢀtươngꢀtácꢀvềꢀmặtꢀtâmꢀlý.ꢀTaꢀnhậnꢀthấyꢀrằngꢀsai 
sốꢀsoꢀvớiꢀlýꢀthuyếtꢀgâyꢀraꢀbởiꢀnhữngꢀlúcꢀngườiꢀxemꢀđiꢀvệꢀsinh,ꢀbịꢀxao 
nhãngꢀbởiꢀđiềuꢀgìꢀđó,ꢀhayꢀđơnꢀgiảnꢀbởiꢀbảnꢀthânꢀhọꢀđangꢀkhôngꢀtập 
trung. 

Tiếpꢀcậnꢀtruyềnꢀthôngꢀsoꢀvớiꢀcácꢀmứcꢀđộꢀtiếpꢀcậnꢀtâmꢀtrí 

Điềuꢀquanꢀtrọngꢀkhôngꢀphảiꢀchỉꢀlàꢀmứcꢀđộꢀtiếpꢀcậnꢀtruyềnꢀthông 
(làꢀ‘cơꢀhộiꢀđượcꢀnhìnꢀthấyꢀquảngꢀcáo’),ꢀmàꢀcònꢀởꢀmứcꢀđộꢀtiếpꢀcậnꢀtâm 
trí.ꢀMộtꢀkếꢀhoạchꢀquảngꢀcáoꢀhướngꢀđếnꢀmụcꢀtiêuꢀtiếpꢀcậnꢀđượcꢀG% 
ngườiꢀxemꢀtrongꢀmộtꢀtuần,ꢀsẽꢀgầnꢀnhưꢀkhôngꢀthểꢀtránhꢀkhỏiꢀviệcꢀchỉ 
đạtꢀđượcꢀmộtꢀtỉꢀlệꢀtiếpꢀcậnꢀtâmꢀtríꢀthấpꢀhơn.ꢀTỉꢀlệꢀ98%ꢀđóꢀđồngꢀnghĩa 
vớiꢀ98%ꢀđốiꢀtượngꢀngườiꢀxemꢀcóꢀcơꢀhộiꢀnhìnꢀthấyꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀít 
nhấtꢀmộtꢀlần.ꢀNếuꢀtỉꢀlệꢀnàyꢀxuấtꢀhiện,ꢀvíꢀdụꢀ14%ꢀtỉꢀlệꢀtiếpꢀcậnꢀtâmꢀtrí, 
nóꢀchoꢀthấyꢀmộtꢀnửaꢀsốꢀngườiꢀcóꢀcơꢀhộiꢀnhìnꢀthấyꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
khôngꢀchỉꢀxemꢀmàꢀcònꢀghiꢀnhớꢀđượcꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀđủꢀđểꢀhọꢀnhận 
diệnꢀđượcꢀnó. 
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Nghĩaꢀlàꢀkếꢀhoạchꢀlênꢀsóngꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀướcꢀtínhꢀsốꢀngườiꢀxem 
giảꢀđịnhꢀmàꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀtiếpꢀcậnꢀđược.ꢀTỉꢀlệꢀ98%ꢀtươngꢀđương 
vớiꢀtỉꢀlệꢀngườiꢀxemꢀcóꢀcơꢀhộiꢀnhìnꢀthấyꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđó,ꢀchứꢀkhông 
cóꢀnghĩaꢀlàꢀhọꢀthựcꢀsựꢀthấyꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđó. 

Nếuꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀphátꢀlạiꢀtrongꢀmộtꢀkhoảngꢀthờiꢀgianꢀthì 
tỉꢀlệꢀnàyꢀđượcꢀgọiꢀlàꢀtỉꢀlệꢀtiếpꢀcậnꢀcộngꢀdồn.ꢀHãyꢀquanꢀsátꢀhìnhꢀ96.9ꢀđể 
hiểuꢀrõꢀhơnꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀđạtꢀ48%ꢀtỉꢀlệꢀtiếpꢀcậnꢀcộngꢀdồn 
sauꢀkhoảngꢀthờiꢀgianꢀ4ꢀtuần. 

Cáchꢀđoꢀlườngꢀnhưꢀvậyꢀ(cùngꢀvớiꢀTRPs,ꢀGRPs,ꢀTVRs,ꢀTARPsꢀvà 
tiêuꢀchíꢀvềꢀ‘ấnꢀtượng’ꢀđốiꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀmạng...)ꢀcóꢀthểꢀbịꢀhiểuꢀnhầm 
nếuꢀkhôngꢀđượcꢀchúꢀthíchꢀcặnꢀkẽ.ꢀQuanꢀtrọngꢀnhấtꢀtaꢀphảiꢀhiểuꢀđược 
nhữngꢀconꢀsốꢀđóꢀkhôngꢀtượngꢀtrưngꢀchoꢀnhữngꢀtiếpꢀxúcꢀthậtꢀcủa 
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ngườiꢀxemꢀvớiꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀVàꢀnóꢀlạiꢀcàngꢀkhôngꢀđồngꢀnghĩaꢀvới 
mứcꢀđộꢀtiếpꢀcậnꢀtâmꢀlý.ꢀNóꢀchỉꢀđơnꢀthuầnꢀlàꢀ‘cơꢀhộiꢀnhìnꢀthấy’ꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀmàꢀthôi. 

Bởiꢀvìꢀkháiꢀniệmꢀtiếpꢀcậnꢀtâmꢀlýꢀlàꢀrấtꢀquanꢀtrọng,ꢀchúngꢀtaꢀhãy 
cùngꢀtìmꢀhiểuꢀbảnꢀchấtꢀtâmꢀlýꢀđằngꢀsauꢀkháiꢀniệmꢀnày.ꢀHầuꢀhếtꢀngười 
dùngꢀlẫnꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀhiểuꢀrằng,ꢀmộtꢀngườiꢀchỉꢀcóꢀthể 
nhậnꢀdiệnꢀđượcꢀnhữngꢀgìꢀhọꢀđãꢀngheꢀhoặcꢀthấyꢀbằngꢀcáchꢀhìnhꢀthành 
mộtꢀhìnhꢀmẫuꢀđạiꢀdiệnꢀcủaꢀđiềuꢀđóꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀcủaꢀmình.ꢀKhiꢀso 
sánhꢀthứꢀvừaꢀđượcꢀxemꢀvớiꢀhìnhꢀmẫuꢀnàyꢀchoꢀphépꢀhọꢀxácꢀnhậnꢀlàꢀđã 
xemꢀnóꢀtrướcꢀkia,ꢀhoặcꢀnóꢀlàꢀmộtꢀđiềuꢀhoànꢀtoànꢀmớiꢀmẻ. 

Hìnhꢀmẫuꢀnàyꢀtuyꢀchỉꢀlàꢀnhữngꢀchiꢀtiếtꢀvụnꢀvặtꢀđượcꢀlưuꢀtrữ, 
nhưngꢀvẫnꢀcóꢀthểꢀcungꢀcấpꢀmộtꢀnềnꢀtảngꢀgiúpꢀtáiꢀhiệnꢀsựꢀkiệnꢀđãꢀxảy 
raꢀtrongꢀquáꢀkhứ,ꢀ‘giốngꢀnhưꢀmộtꢀnhàꢀcổꢀsinhꢀvậtꢀhọcꢀxâyꢀdựngꢀlại 
mộtꢀconꢀkhủngꢀlongꢀtừꢀnhữngꢀmảnhꢀxươngꢀrảiꢀrác.’ 

Cóꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀinꢀấnꢀtrênꢀtạpꢀchíꢀmàꢀngườiꢀxemꢀchỉꢀlật 
sangꢀtrangꢀkhácꢀvàꢀkhôngꢀthểꢀnhậnꢀdiệnꢀlạiꢀđược.ꢀTươngꢀtự,ꢀđầuꢀóc 
củaꢀconꢀngườiꢀcũngꢀcóꢀkhảꢀnăngꢀ‘lậtꢀtrang’ꢀvàꢀbỏꢀquaꢀcácꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀtrênꢀTV,ꢀnhưꢀthànhꢀquảꢀcủaꢀhaiꢀnhàꢀnghiênꢀcứuꢀThorsenꢀvàꢀZhao 
đãꢀchỉꢀra.ꢀTrongꢀquáꢀtrìnhꢀnghiênꢀcứu,ꢀhọꢀghiꢀlạiꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀngười 
xemꢀkhiꢀhọꢀđangꢀxemꢀTVꢀtrongꢀmộtꢀmôiꢀtrườngꢀrấtꢀtựꢀnhiên,ꢀkhiꢀhọ 
đượcꢀthoáiꢀmáiꢀđọc,ꢀxemꢀTVꢀhayꢀtánꢀgẫuꢀvớiꢀnhau. 
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Ngayꢀlậpꢀtứcꢀsauꢀchươngꢀtrình,ꢀngườiꢀxemꢀđượcꢀkiểmꢀtraꢀbấtꢀngờ 
đểꢀxemꢀhọꢀchúꢀýꢀđếnꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàoꢀtrongꢀsuốtꢀ90ꢀphút 
củaꢀchươngꢀtrình.ꢀHìnhꢀ96.@ꢀchoꢀthấyꢀmốiꢀliênꢀhệꢀgiữaꢀnhữngꢀngười 
‘ ngồiꢀtrướcꢀmànꢀhìnhꢀTV’ꢀkhiꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀphátꢀ(nhưꢀtaꢀthấyꢀtrong 
cácꢀđoạnꢀvideoꢀđượcꢀthuꢀlại)ꢀvớiꢀkhảꢀnăngꢀnhậnꢀdiệnꢀ(vàꢀgợiꢀnhớ) 
mẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀngayꢀsauꢀkhiꢀkếtꢀthúcꢀchươngꢀtrìnhꢀkéoꢀdàiꢀ90ꢀphút. 

HãyꢀnhớꢀrằngꢀnhữngꢀkhánꢀgiảꢀnàyꢀcùngꢀngồiꢀtrướcꢀmànꢀhìnhꢀTV 
khiꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀphát.ꢀNhưꢀcácꢀsốꢀliệuꢀđãꢀchoꢀthấy,ꢀchỉꢀ60%ꢀsố 
ngườiꢀnàyꢀcóꢀthểꢀnhậnꢀraꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀĐâyꢀlàꢀtỉꢀlệꢀtrungꢀbìnhꢀtrong 
khoảngꢀ50ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkhácꢀnhau.ꢀNóꢀchứngꢀminhꢀđiềuꢀchúngꢀta 
đãꢀdựꢀđoánꢀlàꢀđúng,ꢀrằngꢀngayꢀcảꢀnếuꢀmộtꢀngườiꢀngồiꢀliênꢀtụcꢀtrước 
mànꢀhìnhꢀTVꢀvàꢀthậmꢀchíꢀkhôngꢀđiꢀvệꢀsinhꢀhayꢀphaꢀcàꢀphê,ꢀthìꢀmẩu 
quảngꢀvẫnꢀchưaꢀch:cꢀđượcꢀghiꢀnhớꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀhọ.ꢀ(Đúngꢀnhưꢀdự 
đoán,ꢀtỉꢀlệꢀngườiꢀxemꢀcóꢀthểꢀgợiꢀnhớꢀlạiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmàꢀkhôngꢀcần 
gợiꢀýꢀthấpꢀhơnꢀh;nꢀvớiꢀchỉꢀ95%.)ꢀRõꢀràngꢀlàꢀcóꢀrấtꢀnhiềuꢀđiềuꢀđang 
xảyꢀraꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxemꢀkhiꢀhọꢀđangꢀxemꢀquảngꢀcáoꢀ-ꢀnhững 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 

364 

  

 
 

  

yếuꢀtốꢀlàmꢀgiảmꢀhiệuꢀứngꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáo. 

Chẩnꢀđoánꢀvấnꢀđề 

Nếuꢀkhánꢀgiảꢀkhôngꢀthểꢀnhậnꢀraꢀđãꢀxemꢀhayꢀngheꢀquaꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀngayꢀsauꢀkhiꢀđượcꢀtiếpꢀxúcꢀvớiꢀnó,ꢀthìꢀhoặcꢀhọꢀkhôngꢀđểꢀýꢀđếnꢀnó, 
hoặcꢀhọꢀkhôngꢀthểꢀhìnhꢀthànhꢀhìnhꢀmẫuꢀđạiꢀdiệnꢀcủaꢀnóꢀtrongꢀtâmꢀtrí 
họ.ꢀNhữngꢀràoꢀcảnꢀvàꢀlýꢀdoꢀchínhꢀchoꢀvấnꢀđềꢀnàyꢀlà: 

1 

2 

*ꢀ Nhữngꢀquảngꢀcáoꢀthấtꢀbạiꢀtrongꢀviệcꢀgâyꢀđượcꢀsựꢀchúꢀýꢀđốiꢀvớiꢀngười 
xemꢀthườngꢀthiếuꢀtínhꢀsángꢀtạo*ꢀ5oặcꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀquáꢀphứcꢀtạp,ꢀgây 
khóꢀkh0nꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀx,ꢀlýꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxem* 

*ꢀ 7óꢀquáꢀnhiềuꢀchuyểnꢀcảnhꢀtrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀhoặcꢀquảngꢀcáoꢀquáꢀsơ 
sài,ꢀhoặcꢀbịꢀtuaꢀnhanh,ꢀtấtꢀcảꢀđềuꢀhạnꢀchếꢀthờiꢀgianꢀx,ꢀlýꢀcủaꢀbộꢀnãoꢀđể 
hiểuꢀđượcꢀmẩuꢀquảngꢀcáo*ꢀÁpꢀlựcꢀthờiꢀgianꢀvàꢀhạnꢀchếꢀthờiꢀgianꢀđọc 
cũngꢀgâyꢀraꢀvấnꢀđềꢀtươngꢀtựꢀđốiꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀinꢀấn. 

3 *ꢀ Ngayꢀcảꢀkhiꢀkhánꢀgiảꢀđangꢀởꢀtrướcꢀmànꢀhình,ꢀhọꢀvẫnꢀthườngꢀbịꢀxao 
nhãng*ꢀ3hiꢀxemꢀTV,ꢀngườiꢀtaꢀthườngꢀlàmꢀnhữngꢀviệcꢀkhácꢀ(nhưꢀnói 
chuyện,ꢀđọcꢀsách,ꢀngheꢀđiệnꢀthoại,ꢀmayꢀvá,ꢀlàꢀquầnꢀáo,ꢀchơiꢀđùaꢀvớiꢀcon 
cáiꢀhoặcꢀvậtꢀnuôi***)*ꢀ/ộtꢀcáchꢀtựꢀnhiên,ꢀkhiꢀcùngꢀlúcꢀlàmꢀnhiềuꢀviệcꢀhọ 
khôngꢀthểꢀliênꢀt-cꢀđểꢀmắtꢀđếnꢀmànꢀhìnhꢀTVꢀđược.ꢀMẩuꢀquảngꢀcáoꢀphải 
đủꢀhấpꢀdẫnꢀđểꢀtạoꢀđượcꢀsựꢀđộtꢀpháꢀvàꢀkíchꢀthíchꢀngườiꢀxemꢀngayꢀgiữa 
mộtꢀr4ngꢀnhữngꢀyếuꢀtốꢀgâyꢀxaoꢀnhãngꢀkia*ꢀTìnhꢀtrạngꢀkẹtꢀxeꢀvàꢀđiều 
kiệnꢀđườngꢀxáꢀcũngꢀgâyꢀnênꢀhiệuꢀứngꢀtươngꢀtựꢀđốiꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀtrên 
đàiꢀphátꢀthanh* 

4 

5 

*ꢀ Đặcꢀbiệtꢀđốiꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀmạngꢀvàꢀđàiꢀphátꢀthanh,ꢀkhánꢀgiảꢀth1nh 
thoảngꢀcầnꢀphảiꢀtậpꢀtrungꢀvàoꢀviệcꢀgìꢀđóꢀvàꢀcốꢀgắngꢀđểꢀchốngꢀlạiꢀnhững 
yếuꢀtốꢀgâyꢀxaoꢀnhãngꢀ(màꢀởꢀđâyꢀchínhꢀlàꢀcácꢀquảngꢀcáo)* 

*ꢀ Ngayꢀcảꢀkhiꢀđangꢀnhìnꢀlênꢀmànꢀhình,ꢀkhánꢀgiảꢀvẫnꢀcóꢀthểꢀđangꢀnghĩꢀđến 
điềuꢀgìꢀkhác,ꢀcóꢀthểꢀlàꢀnhữngꢀviệcꢀv4aꢀxảyꢀraꢀtrongꢀngày,ꢀhoặcꢀđangꢀlắng 
ngheꢀmộtꢀcuộcꢀtròꢀchuyệnꢀcủaꢀngườiꢀkhác*ꢀNgayꢀcảꢀkhiꢀđangꢀnhìnꢀlên 
mànꢀhình,ꢀchưaꢀchắcꢀngườiꢀxemꢀđangꢀx,ꢀlýꢀmẩuꢀquảngꢀcáo*ꢀ/ộtꢀlần 
nữa,ꢀnhiệmꢀv-ꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀphảiꢀ.độtꢀphá2ꢀđểꢀchốngꢀlạiꢀnhững 
yếuꢀtốꢀgâyꢀxaoꢀnhãng,ꢀcảꢀt4ꢀbênꢀngoàiꢀlẫnꢀbênꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxem* 

Vượtꢀquaꢀràoꢀcản 

Cáchꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀsángꢀtạoꢀvàꢀcácꢀyếuꢀtốꢀsángꢀtạoꢀkhácꢀnhư 
chuyểnꢀđộng,ꢀâmꢀthanhꢀtrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀtạoꢀraꢀnhằmꢀmục 
đíchꢀ‘độtꢀphá’ꢀvàꢀtạoꢀđượcꢀsựꢀchúꢀý.ꢀTuyꢀvậy,ꢀnhưꢀđánhꢀgiáꢀtừꢀnghiên 
cứuꢀcủaꢀThorsenꢀvàꢀZhao,ꢀnếuꢀchỉꢀcóꢀduyꢀnhấtꢀmộtꢀ‘cơꢀhộiꢀnhìnꢀthấy 
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quảngꢀcáo’,ꢀkhoảngꢀ40%ꢀcácꢀtrườngꢀhợpꢀngườiꢀxemꢀkhôngꢀcóꢀấn 
tượngꢀvớiꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀTrongꢀlầnꢀkếꢀtiếpꢀkhiꢀcóꢀ‘cơꢀhộiꢀnhìnꢀthấy 
mẩuꢀquảngꢀcáo’,ꢀcóꢀthểꢀtâmꢀtríꢀcủaꢀhọ,ꢀnhữngꢀngườiꢀxemꢀđãꢀbỏꢀlỡ 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀlầnꢀđầu,ꢀsẽꢀbớtꢀbậnꢀrộnꢀhơn.ꢀĐâyꢀlàꢀlýꢀdoꢀchínhꢀcho 
việcꢀphátꢀđiꢀphátꢀlạiꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ-ꢀmặcꢀdùꢀphươngꢀphápꢀtỏꢀra 
kháꢀyếuꢀkémꢀvàꢀítꢀthuyếtꢀphụcꢀtrongꢀthờiꢀđạiꢀcủaꢀcácꢀmáyꢀquayꢀkỹ 
thuậtꢀsốꢀvàꢀchứcꢀnăngꢀtuaꢀnhanhꢀđangꢀphổꢀbiếnꢀngàyꢀnay. 

Việcꢀphátꢀđiꢀphátꢀlạiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcũngꢀnhưꢀchọnꢀmộtꢀvịꢀtríꢀđ>p 
choꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀphầnꢀnàoꢀgiúpꢀcảiꢀthiệnꢀtìnhꢀhình.ꢀTuy 
nhiên,ꢀbạnꢀcũngꢀkhôngꢀthểꢀđặtꢀcượcꢀhoànꢀtoànꢀvàoꢀphươngꢀphápꢀnày. 
Nếuꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđủꢀsángꢀtạo,ꢀnóꢀsẽꢀlàmꢀbạnꢀchúꢀý.ꢀCóꢀrấtꢀnhiều 
dẫnꢀchứngꢀchoꢀthấyꢀviệcꢀphátꢀđiꢀphátꢀlạiꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀthểꢀbùꢀđ:p 
choꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀngh?oꢀnàn,ꢀmàꢀbảnꢀthânꢀnóꢀđãꢀkhôngꢀthểꢀkích 
thíchꢀvàꢀgâyꢀđượcꢀsựꢀchúꢀýꢀnơiꢀngườiꢀxemꢀngayꢀtừꢀđầu. 

Việcꢀỷꢀlạiꢀvàoꢀphươngꢀphápꢀphátꢀlạiꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀchỉꢀkhiến 
bạnꢀhaoꢀtốnꢀkinhꢀphíꢀmàꢀcònꢀẩnꢀchứaꢀnhiềuꢀrủiꢀro.ꢀCh;ngꢀcóꢀgìꢀbảo 
đảmꢀrằngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀsẽꢀ‘tiếpꢀcậnꢀtâmꢀtrí’ꢀngườiꢀxemꢀtrongꢀlần 
phátꢀsóngꢀkếꢀtiếp,ꢀhoặcꢀkếꢀtiếpꢀnữa.ꢀVìꢀthế,ꢀkếtꢀquảꢀđoꢀlườngꢀdựaꢀtrên 
mộtꢀlầnꢀxuấtꢀhiệnꢀduyꢀnhấtꢀlàꢀmộtꢀthướcꢀđoꢀchínhꢀxácꢀchoꢀsứcꢀmạnh 
củaꢀsángꢀtạoꢀcũngꢀnhưꢀnhuꢀcầuꢀtạoꢀraꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀsángꢀtạo 
hơnꢀnữa,ꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀcầnꢀchờꢀđếnꢀlúcꢀphátꢀlạiꢀmới 
gâyꢀđượcꢀsựꢀchúꢀý. 

Tổngꢀkết 

Trongꢀchươngꢀnàyꢀtôiꢀtậpꢀtrungꢀvàoꢀphânꢀtíchꢀsựꢀkhácꢀbiệtꢀgiữa 
tiếpꢀcậnꢀtruyềnꢀthông’ꢀ(cóꢀbaoꢀnhiêuꢀngườiꢀcóꢀcơꢀhộiꢀnhìnꢀthấyꢀmẩu ‘ 
quảngꢀcáo,ꢀvàꢀ‘tiếpꢀcậnꢀtâmꢀtrí’ꢀ(cóꢀbaoꢀnhiêuꢀngườiꢀcóꢀthểꢀnhậnꢀdiện 
đượcꢀmẩuꢀquảngꢀcáo).ꢀCáchꢀđoꢀlườngꢀmứcꢀđộꢀtiếpꢀcậnꢀtâmꢀtríꢀtốtꢀnhất 
làꢀthôngꢀquaꢀkhảꢀnăngꢀnhậnꢀdiệnꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀngườiꢀxem.ꢀNhưng 
đâyꢀcũngꢀchỉꢀlàꢀmộtꢀtrongꢀnhiềuꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀđể 
chẩnꢀđoánꢀxemꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀyếuꢀkémꢀởꢀđiểmꢀnàoꢀnếuꢀnóꢀkhông 
phátꢀhuyꢀhiệuꢀquả.ꢀKhảꢀnăngꢀnhậnꢀdiệnꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀđồngꢀnghĩa 
vớiꢀviệcꢀnóꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀhayꢀkhông.ꢀNhưngꢀnóꢀgiúpꢀxácꢀđịnhꢀxemꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀđãꢀđượcꢀthấyꢀquaꢀhayꢀchưaꢀ(nghĩaꢀlàꢀítꢀnhấtꢀnóꢀtạoꢀđượcꢀsự 
chúꢀýꢀtốiꢀthiểu). 

Vậyꢀlàmꢀsaoꢀtaꢀbiếtꢀđượcꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀhayꢀkhông? 
Trongꢀchươngꢀtiếpꢀtheoꢀ(‘Cácꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀhiệuꢀứngꢀcủaꢀquảng 
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cáoꢀtrongꢀkíꢀứcꢀngườiꢀxem’)ꢀtôiꢀsẽꢀnêuꢀraꢀcáchꢀđánhꢀgiáꢀdựaꢀtrênꢀcác 
côngꢀcụꢀđoꢀlườngꢀxoayꢀquanhꢀthươngꢀhiệuꢀ(nhưꢀsựꢀchấpꢀnhậnꢀthương 
hiệu,ꢀsựꢀnhậnꢀbiếtꢀthươngꢀhiệu...)ꢀthayꢀvìꢀcácꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀxoay 
quanhꢀbảnꢀthânꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ(nhưꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáo).ꢀSau 
đó,ꢀtrongꢀChươngꢀ98,ꢀ‘Muaꢀs:mꢀhọc’,ꢀtôiꢀsẽꢀnh:cꢀlạiꢀsựꢀnhậnꢀbiết 
quảngꢀcáoꢀnhưngꢀlầnꢀnàyꢀlàꢀtrongꢀmộtꢀngữꢀcảnhꢀkhácꢀcủaꢀphương 
phápꢀđoꢀlườngꢀquảngꢀcáoꢀ(nhưꢀsựꢀgợiꢀnhớꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀkhảꢀnăng 
n:mꢀb:tꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáo)ꢀvàꢀchỉꢀraꢀcáchꢀsửꢀdụngꢀcácꢀphương 
phápꢀđoꢀlườngꢀnàyꢀnhằmꢀxácꢀđịnhꢀchínhꢀxácꢀnhữngꢀkhuꢀvựcꢀtrọngꢀyếu 
khácꢀnơiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđangꢀgặpꢀtrụcꢀtrặc. 
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2 7ꢀꢀ 
CÁCꢀTIÊUꢀCHÍꢀĐOꢀLƯỜNG 

HIỆUꢀỨNGꢀꢀCỦAꢀQUẢNGꢀCÁO 

TRONGꢀKÍꢀỨCꢀNGƯỜIꢀXEM 

Cácꢀtiêuꢀchíꢀtruyềnꢀthốngꢀtrongꢀviệcꢀđoꢀlườngꢀhiệuꢀquảꢀquảngꢀcáo 
nhưꢀkhảꢀnăngꢀnhậnꢀdiệnꢀquảngꢀcáo,ꢀgợiꢀnhớ,ꢀthiệnꢀcảmꢀdànhꢀcho 
quảngꢀcáoꢀhayꢀkhảꢀnăngꢀn:mꢀb:tꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáo,ꢀđộꢀnhậnꢀbiết 
thươngꢀhiệu,ꢀhìnhꢀảnhꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀýꢀđịnhꢀsửꢀdụngꢀsảnꢀphẩmꢀcủa 
thươngꢀhiệuꢀtrongꢀtươngꢀlai,ꢀtấtꢀcảꢀchúngꢀlàmꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀbốiꢀrối. 
Câuꢀhỏiꢀthườngꢀđượcꢀđặtꢀraꢀlà:ꢀNhữngꢀthuậtꢀngữꢀnàyꢀcóꢀýꢀnghĩaꢀgì? 
Tôiꢀnênꢀsửꢀdụngꢀtiêuꢀchíꢀnào?ꢀChúngꢀcóꢀthựcꢀsựꢀchoꢀtôiꢀbiếtꢀđược 
quảngꢀcáoꢀcủaꢀtôiꢀhiệuꢀquảꢀraꢀsaoꢀkhông?ꢀChươngꢀnàyꢀvàꢀchươngꢀtiếp 
theoꢀtậpꢀtrungꢀvàoꢀnhữngꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀtâmꢀlýꢀnày.ꢀTôiꢀsẽꢀlàmꢀrõꢀý 
nghĩaꢀcủaꢀchúng,ꢀliênꢀhệꢀchúngꢀvớiꢀcácꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀvềꢀhànhꢀvi 
muaꢀs:mꢀvàꢀcẩnꢀthậnꢀđặtꢀchúngꢀdướiꢀgócꢀnhìnꢀhiệnꢀđạiꢀvềꢀcơꢀcấuꢀhoạt 
độngꢀcủaꢀkíꢀứcꢀconꢀngười. 

Cácꢀtiêuꢀchíꢀchẩnꢀđoánꢀbổꢀsung 

Cácꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀtâmꢀlý,ꢀvềꢀcơꢀbảnꢀđềuꢀlàꢀsựꢀchẩnꢀđoán. 
Chúngꢀgiúpꢀlàmꢀsángꢀtỏꢀvấnꢀđềꢀbằngꢀcáchꢀphânꢀloạiꢀcụꢀthểꢀđiềuꢀgì 
đangꢀthựcꢀsựꢀxảyꢀraꢀđằngꢀsauꢀhànhꢀviꢀmuaꢀs:mꢀđangꢀđượcꢀquanꢀsát. 
Khiꢀcóꢀsựꢀthayꢀđổiꢀvềꢀdoanhꢀsốꢀbánꢀhàngꢀhoặcꢀthịꢀphần,ꢀnóꢀchoꢀtaꢀbiết 
thayꢀđổiꢀđóꢀg:nꢀliềnꢀvớiꢀlýꢀdoꢀnào.ꢀBaoꢀnhiêuꢀsựꢀthayꢀđổiꢀđếnꢀtừꢀtác 
độngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀbaoꢀnhiêuꢀđếnꢀtừꢀcácꢀyếuꢀtốꢀkhácꢀđangꢀxảyꢀra 
đồngꢀthờiꢀ(nhưꢀkhuyếnꢀmãi,ꢀgiáꢀthành,ꢀcácꢀhoạtꢀđộngꢀcủaꢀđốiꢀthủ 
cạnhꢀtranh...)?ꢀCácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀmuốnꢀbiếtꢀchiꢀtiếtꢀhơnꢀchứꢀkhông 
chỉꢀđơnꢀthuầnꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀhọꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀhayꢀkhông.ꢀHọꢀcầnꢀbiết 
quảngꢀcáoꢀhiệuꢀquảꢀraꢀsaoꢀvàꢀnguyênꢀdoꢀcủaꢀhiệuꢀquảꢀđó.ꢀNếuꢀnó 
khôngꢀhiệuꢀquả,ꢀhọꢀcũngꢀmuốnꢀbiếtꢀtạiꢀsao,ꢀđểꢀtránhꢀđiꢀvàoꢀvếtꢀxeꢀđổ 
lầnꢀsau. 
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Tôiꢀcầnꢀphảiꢀnóiꢀrõꢀrằng,ꢀtôiꢀhoànꢀtoànꢀtinꢀcácꢀhìnhꢀthứcꢀđoꢀlường 
hànhꢀviꢀmuaꢀs:mꢀlàꢀvôꢀcùngꢀquanꢀtrọng,ꢀdùꢀđóꢀlàꢀdoanhꢀsố,ꢀthịꢀphần, 
dữꢀliệuꢀmuaꢀs:m,ꢀhoặcꢀcácꢀbảnꢀtựꢀbáoꢀcáo.ꢀCácꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀtâm 
lýꢀsẽꢀkhôngꢀthểꢀthayꢀthếꢀnhữngꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀhànhꢀviꢀmuaꢀs:m. 
Nhưngꢀbảnꢀthânꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀhànhꢀviꢀmuaꢀs:mꢀkhôngꢀthểꢀcung 
cấpꢀkhảꢀnăngꢀchẩnꢀđoánꢀcầnꢀthiếtꢀđểꢀbiếtꢀđượcꢀđiềuꢀgìꢀđangꢀxảyꢀra 
trongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀmua,ꢀtrừꢀphiꢀnóꢀđượcꢀkếtꢀhợpꢀvớiꢀviệcꢀđoꢀlường 
cácꢀphảnꢀứngꢀtâmꢀlýꢀcủaꢀngườiꢀmua.ꢀThaoꢀtácꢀnàyꢀkhôngꢀthayꢀthếꢀmà 
chỉꢀhỗꢀtrợꢀchoꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀhànhꢀviꢀmuaꢀs:m.ꢀChúngꢀgiúpꢀlàmꢀrõ 
yếuꢀtốꢀnàoꢀđangꢀgâyꢀraꢀhiệuꢀứngꢀgì.ꢀChúngꢀcungꢀcấpꢀchoꢀtaꢀhiểuꢀbiếtꢀvề 
cáchꢀhoạtꢀđộngꢀcủaꢀquảngꢀcáo,ꢀcũngꢀnhưꢀnguyênꢀdoꢀkhiếnꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀhiệuꢀquảꢀhayꢀkhôngꢀhiệuꢀquả. 

Quảꢀthực,ꢀnếuꢀchỉꢀsửꢀdụngꢀriêngꢀhànhꢀviꢀmuaꢀs:mꢀthìꢀrấtꢀdễꢀgâyꢀra 
hiểuꢀlầm,ꢀhậuꢀquảꢀlàꢀcácꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀchấtꢀlượngꢀcaoꢀvẫnꢀbị 
bỏꢀđi,ꢀđơnꢀgiảnꢀvìꢀchúngꢀchưaꢀgiúpꢀdoanhꢀsốꢀhayꢀthịꢀphầnꢀtăng 
trưởng.ꢀĐâyꢀđặcꢀbiệtꢀlàꢀvấnꢀđềꢀđốiꢀvớiꢀcácꢀcôngꢀtyꢀđãꢀcóꢀs=nꢀthịꢀphần 
lớn.ꢀThịꢀphầnꢀthươngꢀhiệuꢀhiệnꢀtạiꢀcàngꢀlớnꢀthìꢀcàngꢀkhóꢀđểꢀgiúpꢀthị 
phầnꢀtăngꢀtrưởngꢀhơnꢀnữa.ꢀDuyꢀtrìꢀhànhꢀviꢀtiêuꢀdùngꢀhiệnꢀtạiꢀkhông 
nhấtꢀthiếtꢀlàꢀđiềuꢀgìꢀđóꢀtồiꢀtệꢀkhiꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀbạnꢀlớnꢀvàꢀnổiꢀtiếng. 
Mộtꢀtrongꢀnhữngꢀvaiꢀtròꢀquanꢀtrọngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀbảoꢀvệꢀdoanhꢀsố 
vàꢀthịꢀphầnꢀđangꢀcóꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀchốngꢀlạiꢀnhữngꢀthếꢀlựcꢀcạnhꢀtrạnh 
bênꢀngoài.ꢀĐốiꢀvớiꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀlớnꢀvàꢀnổiꢀtiếng,ꢀnhiệmꢀvụꢀcủa 
quảngꢀcáoꢀlàꢀngàyꢀcàngꢀphảiꢀtậpꢀtrungꢀvàoꢀviệcꢀbảoꢀvệꢀvàꢀgìnꢀgiữꢀthị 
phầnꢀđangꢀcó.ꢀPhánꢀxétꢀmứcꢀđộꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀchỉꢀdựaꢀtrên 
khíaꢀcạnhꢀtăngꢀtrưởngꢀdoanhꢀsốꢀhayꢀthịꢀphầnꢀlàꢀvôꢀcùngꢀngâyꢀthơ.ꢀBởi 
nhậnꢀxétꢀnàyꢀđãꢀquênꢀđiꢀmộtꢀvaiꢀtròꢀquanꢀtrọng,ꢀgiữaꢀnhữngꢀvaiꢀtrò 
khácꢀcủaꢀquảngꢀcáo,ꢀlàꢀthựcꢀhiệnꢀnhiệmꢀvụꢀ‘đóngꢀquân’. 

Đểꢀhiểuꢀcặnꢀkẽꢀcáchꢀhoạtꢀđộngꢀcủaꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀtâmꢀlý,ꢀđể 
hiểuꢀchúngꢀthựcꢀsựꢀcóꢀýꢀnghĩaꢀgìꢀvàꢀlàmꢀsaoꢀsửꢀdụngꢀchúngꢀhiệuꢀquả, 
chúngꢀtaꢀcầnꢀgạtꢀbỏꢀcáchꢀnhìnꢀnhậnꢀtruyềnꢀthốngꢀvàꢀxưaꢀcũꢀvềꢀkíꢀức 
conꢀngười.ꢀThôngꢀthườngꢀcóꢀmộtꢀlỗꢀhổngꢀkhoảngꢀ10ꢀđếnꢀ90ꢀnămꢀgiữa 
cácꢀtiếnꢀbộꢀtrongꢀtâmꢀlýꢀhọcꢀvớiꢀcácꢀứngꢀdụngꢀphổꢀbiếnꢀcủaꢀnóꢀtrong 
tiếpꢀthị.ꢀNửaꢀthếꢀkỷꢀvừaꢀquaꢀchứngꢀkiếnꢀnhữngꢀbướcꢀtiếnꢀnhảyꢀvọt 
trongꢀcácꢀnghiênꢀcứuꢀtâmꢀlýꢀhọcꢀvềꢀkíꢀứcꢀconꢀngười,ꢀmàꢀtrongꢀđó 
nhiềuꢀkiếnꢀthứcꢀvẫnꢀchưaꢀđượcꢀápꢀdụngꢀchoꢀnhữngꢀngườiꢀlàmꢀquảng 
cáoꢀvàꢀtiếpꢀthị. 

Mộtꢀlýꢀdoꢀlàꢀmộtꢀsốꢀkhíaꢀcạnhꢀcủaꢀnghiênꢀcứuꢀnàyꢀrấtꢀkhóꢀđểꢀgiải 
thích.ꢀTaꢀcầnꢀphảiꢀnỗꢀlựcꢀkháꢀnhiềuꢀđểꢀhiểuꢀtườngꢀtận.ꢀTuyꢀnhiênꢀnỗ 
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lựcꢀđóꢀsẽꢀđượcꢀđềnꢀđápꢀbởiꢀhiểuꢀbiếtꢀdựaꢀtrênꢀgócꢀnhìnꢀhiệnꢀđạiꢀvềꢀkí 
ứcꢀlàꢀnềnꢀtảngꢀđểꢀhiểuꢀcácꢀhiệuꢀứngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀđểꢀsửꢀdụngꢀcác 
tiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀtâmꢀlý,ꢀnhằmꢀchẩnꢀđoánꢀvàꢀđánhꢀgiáꢀmộtꢀchiếnꢀdịch 
quảngꢀcáo. 

Hướngꢀđếnꢀcáchꢀnhìnꢀhiệnꢀđạiꢀvềꢀkíꢀứcꢀconꢀngười 

Nămꢀ1959,ꢀmộtꢀnhàꢀgiảiꢀphẫuꢀthầnꢀkinhꢀtênꢀFilderꢀPenCieldꢀcài 
mộtꢀcựcꢀdòꢀđiệnꢀsiêuꢀnhỏꢀvàoꢀnãoꢀmộtꢀbệnhꢀnhânꢀtrongꢀlúcꢀbệnhꢀnhân 
vẫnꢀđangꢀtỉnhꢀtáo.ꢀĐiềuꢀnàyꢀthoạtꢀngheꢀcóꢀvẻꢀđángꢀsợ,ꢀnhưngꢀthựcꢀra 
PenCieldꢀsửꢀdụngꢀphươngꢀphápꢀgâyꢀtêꢀcụcꢀbộꢀvàꢀbệnhꢀnhânꢀvẫnꢀcóꢀthể 
tròꢀchuyệnꢀvớiꢀPenCieldꢀtrongꢀlúcꢀcàiꢀđặt.ꢀBệnhꢀnhânꢀthôngꢀbáoꢀvề 
nhữngꢀkíꢀứcꢀkhácꢀnhauꢀđangꢀđượcꢀthứcꢀtỉnh,ꢀnhưꢀkíꢀứcꢀkhiꢀxemꢀbộ 
phimꢀCuốnꢀtheoꢀchiềuꢀgióꢀnhiềuꢀnămꢀtrước,ꢀđầyꢀđủꢀchiꢀtiếtꢀvớiꢀmùi 
nướcꢀhoaꢀrẻꢀtiềnꢀtrongꢀrạpꢀchiếuꢀphimꢀvàꢀkiểuꢀtócꢀtổꢀongꢀcủaꢀvịꢀkhán 
giảꢀngồiꢀtrước. 

KhiꢀPenCieldꢀchạmꢀvàoꢀnãoꢀcủaꢀbệnhꢀnhânꢀởꢀmộtꢀđiểm,ꢀanhꢀtaꢀcho 
ôngꢀbiếtꢀvềꢀhiệnꢀtượngꢀ‘táiꢀtrảiꢀnghiệm’ꢀmộtꢀđoạnꢀnhạc.ꢀPenCieldꢀsau 
đóꢀkhẽꢀdịchꢀchuyểnꢀcựcꢀdòꢀvàꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀbệnhꢀnhânꢀbấtꢀngờꢀxuất 
hiệnꢀlạiꢀphầnꢀkíꢀứcꢀtuổiꢀthởꢀvôꢀcùngꢀsốngꢀđộngꢀmàꢀbệnhꢀnhânꢀquả 
quyếtꢀrằngꢀmìnhꢀđãꢀquênꢀnóꢀtừꢀlâuꢀl:mꢀrồi.ꢀTùyꢀvàoꢀvịꢀtríꢀcụꢀthểꢀcủa 
nãoꢀbộꢀmàꢀPenCieldꢀchạmꢀvàoꢀ(vớiꢀcựcꢀdòꢀđiệnꢀsiêuꢀnhỏ),ꢀmộtꢀ‘kíꢀức’ 
khácꢀlạiꢀđượcꢀkíchꢀhoạt.ꢀChoꢀdùꢀnhữngꢀkíꢀứcꢀnàyꢀcóꢀthựcꢀhayꢀkhông, 
chúngꢀthườngꢀlàꢀnhữngꢀđiềuꢀbệnhꢀnhânꢀchoꢀrằngꢀđãꢀkhôngꢀcònꢀnghĩ 
đếnꢀtrongꢀsuốtꢀnhiềuꢀnămꢀqua. 

CácꢀthíꢀnghiệmꢀcủaꢀPenCieldꢀdầnꢀđưaꢀcácꢀnhàꢀtâmꢀlýꢀhọcꢀhướng 
đếnꢀcáiꢀđượcꢀgọiꢀlàꢀlýꢀthuyếtꢀ‘kíchꢀhoạtꢀlanꢀrộng’ꢀcủaꢀkíꢀức.ꢀDựaꢀtrên 
nềnꢀtảngꢀlàꢀhiểuꢀbiếtꢀvềꢀmạngꢀnơ-ronꢀvàꢀcấuꢀtrúcꢀđaꢀchiềuꢀphứcꢀtạp 
củaꢀnãoꢀbộ,ꢀngàyꢀnayꢀlýꢀthuyếtꢀvềꢀcáchꢀkíꢀứcꢀhoạtꢀđộngꢀnàyꢀđượcꢀủng 
hộꢀmạnhꢀmẽꢀ(tuyꢀnhữngꢀdiễnꢀgiảiꢀbanꢀđầuꢀcóꢀđượcꢀtừꢀcácꢀkếtꢀquảꢀthử 
nghiệmꢀcủaꢀPenCield,ꢀtỏꢀraꢀcườngꢀđiệuꢀvàꢀthiếuꢀthuyếtꢀphục). 

Kíꢀứcꢀvôꢀohức 

Khiꢀthiênꢀniênꢀkỉꢀtrướcꢀvừaꢀkếtꢀthúc,ꢀmộtꢀkháiꢀniệmꢀkíꢀứcꢀmới 
đượcꢀhìnhꢀthành,ꢀkíꢀứcꢀ‘vôꢀthức’.ꢀMộtꢀthươngꢀhiệuꢀhoặcꢀquảngꢀcáoꢀcó 
thểꢀkíchꢀthíchꢀmộtꢀcảmꢀxúcꢀmàꢀkhôngꢀnhấtꢀthiếtꢀphảiꢀkíchꢀhoạtꢀlại 
nhậnꢀthứcꢀđầyꢀđủꢀvềꢀviệcꢀbạnꢀđãꢀgặpꢀđiềuꢀđóꢀởꢀđâu,ꢀkhiꢀnàoꢀvàꢀraꢀsao, 
hoặcꢀcảmꢀxúcꢀvềꢀđiềuꢀđóꢀxuấtꢀphátꢀtừꢀđâu. 
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Kíꢀứcꢀtruyềnꢀthốngꢀtáiꢀkíchꢀhoạtꢀnhữngꢀchiꢀtiếtꢀcònꢀsótꢀlạiꢀcủaꢀmột 
trảiꢀnghiệmꢀtrongꢀquáꢀkhứ.ꢀNghĩaꢀlàꢀtáiꢀkíchꢀhoạtꢀnhữngꢀtrảiꢀnghiệm 
trongꢀquáꢀkhứꢀnhưꢀmộtꢀkíꢀứcꢀcóꢀýꢀthức,ꢀthểꢀhiệnꢀquaꢀviêcꢀgợiꢀnhớ 
hoặcꢀnhậnꢀdiện.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀnếuꢀmộtꢀngườiꢀtừngꢀxemꢀquaꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀmàꢀvẫnꢀkhôngꢀthểꢀnhớꢀnổiꢀđãꢀtừngꢀthấyꢀnóꢀthìꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđó 
liệuꢀcóꢀtạoꢀđượcꢀhiệuꢀứngꢀnàoꢀkhông?ꢀCâuꢀtrảꢀlờiꢀlàꢀcó.ꢀThayꢀvìꢀtái 
kíchꢀhoạtꢀkíꢀức,ꢀhiệuꢀứngꢀcóꢀthểꢀâmꢀthầmꢀvàꢀđơnꢀgiản.ꢀNghĩaꢀlàꢀchúng 
taꢀcóꢀxửꢀlýꢀnóꢀởꢀmộtꢀmứcꢀđộꢀnàoꢀđó,ꢀnhưngꢀkhôngꢀđủꢀđểꢀgợiꢀnhớꢀhay 
nhậnꢀdiệnꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđó.ꢀDꢀnhữngꢀchươngꢀtrước,ꢀchúngꢀtaꢀđã 
thấyꢀnhữngꢀhiệuꢀứngꢀ‘lôngꢀvũ’ꢀnàyꢀđượcꢀsinhꢀraꢀbởiꢀnhữngꢀcáchꢀsau: 

tiếpꢀxúcꢀtrongꢀtiềmꢀthứcꢀ(chươngꢀ3) 
cácꢀthôngꢀđiệpꢀvòngꢀvoꢀ(chươngꢀ5) 
bỏꢀquaꢀcácꢀquảngꢀcáoꢀmạngꢀ(chươngꢀ25). 

Nóiꢀcáchꢀkhác,ꢀđôiꢀkhiꢀcácꢀhiệuꢀứngꢀchỉꢀđượcꢀthểꢀhiệnꢀmộtꢀcách 
giánꢀtiếp.ꢀMặcꢀdùꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀthểꢀnhậnꢀdiệnꢀđượcꢀmẩuꢀquảngꢀcáo, 
hiệuꢀứngꢀvẫnꢀcóꢀthểꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀhìnhꢀảnhꢀthươngꢀhiệu,ꢀhoặcꢀlàm 
tăngꢀthiệnꢀcảmꢀđốiꢀvớiꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀlên 
chútꢀít.ꢀNghiênꢀcứuꢀchỉꢀraꢀrằngꢀcácꢀkếtꢀquảꢀđoꢀlườngꢀtâmꢀlýꢀmàꢀviệcꢀxử 
lýꢀtrongꢀvôꢀthứcꢀcóꢀthểꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀgồm: 

sựꢀnổiꢀbậtꢀ(củaꢀthươngꢀhiệuꢀhoặcꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀthươngꢀhiệu) 
tháiꢀđộ,ꢀvíꢀd-ꢀnhưꢀthiệnꢀcảmꢀ(đốiꢀvớiꢀthươngꢀhiệuꢀhoặcꢀquảngꢀcáoꢀcủa 
thươngꢀhiệu) 
sựꢀthayꢀđổiꢀhìnhꢀảnhꢀcôngꢀtyꢀtrongꢀmắtꢀngườiꢀdùng* 

Tuyꢀnhiên,ꢀcóꢀmộtꢀvấnꢀđềꢀphứcꢀtạpꢀlàꢀnhữngꢀkếtꢀquảꢀđoꢀlườngꢀnày 
khôngꢀchỉꢀchịuꢀtácꢀđộngꢀbởiꢀcácꢀquáꢀtrìnhꢀxửꢀlýꢀtrongꢀvôꢀthức,ꢀmàꢀcòn 
cóꢀthểꢀbịꢀảnhꢀhưởngꢀbởiꢀquáꢀtrìnhꢀxửꢀlýꢀcóꢀýꢀthức.ꢀVậyꢀnên,ꢀcáchꢀduy 
nhấtꢀđểꢀxácꢀđịnhꢀkếtꢀquảꢀthuꢀđượcꢀlàꢀdoꢀquáꢀtrìnhꢀxửꢀlýꢀvôꢀthứcꢀhayꢀcó 
ýꢀthứcꢀlàꢀnhìnꢀvàoꢀkhảꢀnăngꢀnhậnꢀdiệnꢀquảngꢀcáo.ꢀNếuꢀngườiꢀxem 
khôngꢀthểꢀnhớꢀđãꢀtừngꢀthấyꢀquảngꢀcáoꢀtrướcꢀđóꢀthìꢀgầnꢀnhưꢀch:c 
ch:nꢀrằngꢀđóꢀlàꢀkếtꢀquảꢀcủaꢀquáꢀtrìnhꢀxửꢀlýꢀvôꢀthức.ꢀChúngꢀtaꢀrútꢀra 
đượcꢀbàiꢀhọcꢀgìꢀtừꢀđiềuꢀnày?ꢀKhôngꢀnhiều,ꢀnhưngꢀítꢀraꢀtaꢀcũngꢀn:m 
đượcꢀmộtꢀquyꢀt:cꢀquanꢀtrọngꢀlàꢀkhôngꢀnênꢀdựaꢀhoànꢀtoànꢀvàoꢀđộ 
nhậnꢀbiếtꢀ(hoặcꢀgợiꢀnhớ)ꢀquảngꢀcáoꢀnhưꢀnhữngꢀtiêuꢀchíꢀcứngꢀnh:cꢀvà 
chóngꢀvánhꢀđểꢀkếtꢀluậnꢀvềꢀtínhꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀquảngꢀcáo.ꢀViệcꢀđoꢀlường 
tâmꢀlýꢀcầnꢀnhiềuꢀhơnꢀlàꢀsựꢀnhậnꢀbiếtꢀhoặcꢀgợiꢀnhớꢀquảngꢀcáoꢀđơn 
thuần.ꢀThựcꢀra,ꢀbạnꢀcầnꢀrấtꢀnhiềuꢀcácꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀkhác,ꢀbaoꢀgồm 
cảꢀnhữngꢀtiêuꢀchíꢀởꢀtrên.ꢀNhữngꢀtiêuꢀchíꢀcònꢀlạiꢀsẽꢀđượcꢀthảoꢀluậnꢀsau 
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đây. 

Trướcꢀhết,ꢀtôiꢀphảiꢀdànhꢀvàiꢀlờiꢀcảnhꢀbáoꢀvềꢀhiệuꢀứngꢀvôꢀthức.ꢀCó 
vẻꢀnhưꢀhaiꢀquáꢀtrìnhꢀhọcꢀhỏiꢀvôꢀthứcꢀvàꢀcóꢀýꢀthứcꢀxảyꢀraꢀsongꢀsongꢀvới 
nhau.ꢀĐiềuꢀnàyꢀnghĩaꢀlàꢀmộtꢀphầnꢀviệcꢀhọcꢀhỏiꢀdiễnꢀraꢀtựꢀđộng,ꢀđược 
xửꢀlýꢀtrongꢀvôꢀthức,ꢀngayꢀcảꢀtrongꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀđểꢀý.ꢀTừꢀchính 
xácꢀtrongꢀtrườngꢀhợpꢀnàyꢀlàꢀ‘cóꢀthể’.ꢀBạnꢀcầnꢀbằngꢀchứngꢀtừꢀcácꢀcuộc 
khảoꢀsátꢀ(hoặcꢀnghiênꢀcứu)ꢀđểꢀkếtꢀluậnꢀrằngꢀquảngꢀcáoꢀthựcꢀraꢀcóꢀảnh 
hưởngꢀlênꢀhànhꢀvi,ꢀhoặcꢀnếuꢀkhôngꢀphảiꢀhànhꢀviꢀthìꢀlàꢀtháiꢀđộ.ꢀVàꢀnếu 
khôngꢀphảiꢀlàꢀhànhꢀviꢀlẫnꢀtháiꢀđộꢀthìꢀlàꢀhìnhꢀảnhꢀhoặcꢀsựꢀnổiꢀbậtꢀcủa 
thươngꢀhiệu.ꢀBạnꢀkhôngꢀthểꢀchỉꢀgiảꢀsửꢀrằngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđangꢀhoạt 
độngꢀtrongꢀsựꢀvôꢀthứcꢀcủaꢀngườiꢀxem.ꢀChỉꢀsauꢀkhiꢀmộtꢀtrongꢀnhững 
hiệuꢀứngꢀnàyꢀđượcꢀhìnhꢀthànhꢀ(đốiꢀvớiꢀnhữngꢀquảngꢀcáoꢀmàꢀngười 
xemꢀkhôngꢀthểꢀgợiꢀnhớꢀlại),ꢀbạnꢀmớiꢀcóꢀthểꢀkếtꢀluậnꢀrằngꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀđangꢀhoạtꢀđộngꢀtrongꢀsựꢀvôꢀthứcꢀcủaꢀngườiꢀxem.ꢀNóiꢀcáchꢀkhác, 
đểꢀtháchꢀthứcꢀlạiꢀcácꢀhiệuꢀứngꢀrõꢀràngꢀcủaꢀhànhꢀvi,ꢀtháiꢀđộ,ꢀhìnhꢀảnh 
vàꢀsựꢀnổiꢀbật,ꢀbạnꢀcóꢀthểꢀbácꢀbỏꢀsựꢀhiệnꢀdiệnꢀcủaꢀgiaoꢀtiếpꢀcóꢀýꢀthức 
bằngꢀcáchꢀchoꢀthấyꢀrằngꢀkhánꢀgiảꢀkhôngꢀthểꢀnhậnꢀraꢀđãꢀtừngꢀxemꢀqua 
mẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀBấtꢀcứꢀkếtꢀluậnꢀnàoꢀchoꢀrằngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđang 
hoạtꢀđộngꢀtrongꢀsựꢀvôꢀthứcꢀcủaꢀngườiꢀxemꢀđềuꢀlàꢀkếtꢀquảꢀcủaꢀsựꢀloại 
suyꢀkhôngꢀcóꢀcănꢀcứ.ꢀTrừꢀphiꢀbạnꢀcóꢀchứngꢀcứꢀchoꢀthấyꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀrõꢀràngꢀlàꢀcóꢀhiệuꢀquả,ꢀtấtꢀcảꢀnhữngꢀnhậnꢀđịnhꢀchủꢀquanꢀchoꢀrằng 
nóꢀđangꢀhoạtꢀđộngꢀtrongꢀvôꢀthứcꢀkhôngꢀkhácꢀnàoꢀnhữngꢀlờiꢀtựꢀhuyễn 
hoặcꢀđầyꢀtínhꢀchủꢀquan. 

Thựcꢀra,ꢀquanꢀđiểmꢀcủaꢀtôiꢀchoꢀrằngꢀquáꢀtrìnhꢀhọcꢀhỏiꢀvàꢀtiếpꢀthu 
hiếmꢀkhiꢀnàoꢀhoặcꢀlàꢀhoànꢀtoànꢀvôꢀthức,ꢀhoặcꢀhoànꢀtoànꢀcóꢀýꢀthức. 
Trongꢀnhiềuꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀnhữngꢀdấuꢀhiệuꢀchoꢀthấyꢀsựꢀhiệnꢀdiện 
củaꢀcảꢀhaiꢀquáꢀtrình.ꢀTôiꢀtinꢀch:cꢀrằngꢀnhữngꢀchứngꢀcứꢀthuꢀthậpꢀđược 
dầnꢀdầnꢀsẽꢀhéꢀlộꢀrằng,ꢀdùꢀhệꢀthốngꢀxửꢀlýꢀvôꢀthứcꢀvàꢀcóꢀýꢀthứcꢀcóꢀthể 
hoạtꢀđộngꢀđộcꢀlập,ꢀchúngꢀthườngꢀcóꢀxuꢀhướngꢀhoạtꢀđộngꢀcùngꢀnhau 
vàꢀhỗꢀtrợꢀchoꢀnhau.ꢀVíꢀdụ,ꢀviệcꢀmộtꢀnhânꢀviênꢀđánhꢀmáyꢀbiếtꢀcácꢀphím 
nằmꢀởꢀvịꢀtríꢀnàoꢀtrênꢀbànꢀphímꢀhầuꢀnhưꢀlàꢀvôꢀthứcꢀ(thườngꢀthìꢀhọꢀchỉ 
cóꢀthểꢀtrảꢀlờiꢀcácꢀphímꢀnằmꢀởꢀvịꢀtríꢀnàoꢀbằngꢀcáchꢀđặtꢀcácꢀngónꢀtayꢀlên 
bànꢀphím).ꢀNhưngꢀđiềuꢀnàyꢀkhôngꢀcóꢀnghĩaꢀlàꢀkĩꢀnăngꢀnàyꢀđượcꢀhọc 
mộtꢀcáchꢀvôꢀthức,ꢀkhôngꢀcóꢀchủꢀý.ꢀMàꢀnóꢀcũngꢀkhôngꢀcóꢀnghĩaꢀlàꢀkĩ 
năngꢀnàyꢀkhôngꢀcầnꢀđếnꢀsựꢀtậpꢀluyệnꢀchămꢀchỉꢀ(lặpꢀđiꢀlặpꢀlạiꢀmột 
độngꢀtácꢀtrongꢀvôꢀthức). 

Mộtꢀcảnhꢀbáoꢀkhác:ꢀhãyꢀcẩnꢀthậnꢀtrướcꢀnhữngꢀnhậnꢀđịnhꢀphóng 
đạiꢀvềꢀsứcꢀmạnhꢀcủaꢀquáꢀtrìnhꢀxửꢀlýꢀtrongꢀvôꢀthức.ꢀChúngꢀtaꢀhoàn 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 

372 

  

 
 

  

toànꢀđồngꢀýꢀlàꢀtầnꢀsuấtꢀquảngꢀcáoꢀmangꢀlạiꢀhiệuꢀứngꢀcủaꢀnóꢀthôngꢀqua 
cácꢀquáꢀtrìnhꢀxửꢀlýꢀliênꢀquan,ꢀmặcꢀdùꢀkhôngꢀcóꢀdấuꢀvếtꢀkíꢀứcꢀrõꢀràng 
nàoꢀvềꢀlầnꢀxemꢀquảngꢀcáoꢀđó.ꢀNhưngꢀvớiꢀkinhꢀnghiệmꢀcủaꢀtôi,ꢀnhững 
hiệuꢀứngꢀliênꢀquanꢀđóꢀthườngꢀrấtꢀnhỏ,ꢀvàꢀthậmꢀchíꢀbảnꢀthânꢀchúng 
cũngꢀcầnꢀđượcꢀchứngꢀminhꢀchứꢀkhôngꢀchỉꢀlàꢀsựꢀgiảꢀđịnhꢀchủꢀquan. 

Thêmꢀmộtꢀcảnhꢀbáoꢀkhác:ꢀkhảꢀnăngꢀtruyềnꢀđạtꢀhoànꢀtoànꢀdựa 
trênꢀsựꢀliênꢀtưởngꢀđòiꢀhỏiꢀsựꢀlặpꢀlạiꢀnhiềuꢀlần.ꢀNhưꢀđãꢀthảoꢀluậnꢀở 
Chươngꢀ@ꢀvàꢀChươngꢀ5,ꢀsựꢀlặpꢀlạiꢀthườngꢀtỏꢀraꢀquanꢀtrọngꢀgiúpꢀcác 
hiệuꢀứngꢀđượcꢀthểꢀhiệnꢀrõꢀhơn.ꢀFhiteꢀtừngꢀnóiꢀvềꢀquảngꢀcáoꢀvôꢀthức 
thếꢀnày:ꢀ‘Loạiꢀhìnhꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀdườngꢀnhưꢀlờiꢀthanhꢀminhꢀdễꢀnghe 
choꢀviệcꢀlặpꢀlạiꢀquảngꢀcáoꢀmọiꢀlúcꢀmọiꢀnơi.’ꢀThựcꢀsự,ꢀviệcꢀphụꢀthuộc 
hoànꢀtoànꢀvàoꢀquáꢀtrìnhꢀhọcꢀhỏiꢀvôꢀthứcꢀ(vớiꢀmứcꢀđộꢀchúꢀýꢀthấp) 
thườngꢀđồngꢀnghĩaꢀvớiꢀtốcꢀđộꢀtiếpꢀthuꢀchậmꢀhơnꢀvàꢀvìꢀthếꢀcầnꢀđược 
lặpꢀlạiꢀnhiềuꢀhơn. 

Kếtꢀluậnꢀnày,ꢀvềꢀkhíaꢀcạnhꢀgiớiꢀhạnꢀcủaꢀviệcꢀhọcꢀhỏiꢀvôꢀthức,ꢀcũng 
đượcꢀhỗꢀtrợꢀbởiꢀcácꢀkhảoꢀsátꢀtrênꢀnhữngꢀcôngꢀtyꢀkhác.ꢀVíꢀdụꢀnhư 
Mundell,ꢀHallwardꢀvàꢀFalkerꢀsửꢀdụngꢀhệꢀthốngꢀIpsos-ASI,ꢀtuyꢀđồngꢀý 
rằngꢀquáꢀtrìnhꢀxửꢀlýꢀvôꢀthứcꢀcóꢀthểꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀthiệnꢀcảmꢀđốiꢀvới 
thươngꢀhiệu,ꢀnhưngꢀmộtꢀkhiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀxửꢀlýꢀsựꢀtậpꢀtrung 
caoꢀđộ,ꢀ‘nóꢀtạoꢀraꢀđượcꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀsâuꢀs:cꢀhơnꢀnhiều.’ 

Chúngꢀtaꢀbuộcꢀphảiꢀkếtꢀluậnꢀrằngꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀýꢀthứcꢀcaoꢀvẫnꢀlà 
cáchꢀnhanhꢀnhấtꢀđểꢀhọcꢀhỏi.ꢀVìꢀthế,ꢀbấtꢀchấpꢀsựꢀthậtꢀlàꢀchúngꢀcóꢀthể 
họcꢀhỏiꢀtrongꢀvôꢀthứcꢀbằngꢀsựꢀliênꢀtưởngꢀ(đặcꢀbiệtꢀvớiꢀtrảꢀtiềnꢀđểꢀđưa 
sảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtrí,ꢀxemꢀChươngꢀ6),ꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀvẫnꢀsẽꢀtiếp 
tụcꢀnỗꢀlựcꢀđểꢀtạoꢀraꢀsựꢀchúꢀýꢀlớnꢀhơnꢀnữaꢀtừꢀphíaꢀngườiꢀdùng.ꢀDꢀmột 
chừngꢀmựcꢀnàoꢀđó,ꢀsựꢀliênꢀtưởngꢀvôꢀthứcꢀhiệuꢀquảꢀnhấtꢀvớiꢀtrạngꢀthái 
ítꢀchúꢀýꢀ(thayꢀvìꢀtậpꢀtrungꢀchúꢀý).ꢀKhiꢀđóꢀnhữngꢀphươngꢀphápꢀnhư 
truyềnꢀđạtꢀthôngꢀđiệpꢀvòngꢀvoꢀvàꢀgiánꢀtiếpꢀ(xemꢀChươngꢀ5)ꢀcóꢀthể 
giúpꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀhiệuꢀquảꢀgấpꢀđôi.ꢀNghĩaꢀlà,ꢀbằngꢀcáchꢀcốꢀýꢀkích 
thíchꢀquáꢀtrìnhꢀxửꢀlýꢀvôꢀthứcꢀcủaꢀngườiꢀdùng,ꢀnóꢀcóꢀthểꢀđồngꢀthờiꢀlôi 
kéoꢀsựꢀchúꢀýꢀcủaꢀngườiꢀxemꢀkhỏiꢀnhữngꢀthànhꢀphầnꢀkhácꢀcủaꢀquảng 
cáo,ꢀquaꢀđóꢀtruyềnꢀđạtꢀsựꢀliênꢀtưởngꢀmộtꢀcáchꢀgiánꢀtiếp,ꢀmàꢀkhông 
cầnꢀphảiꢀgâyꢀchúꢀý. 

Sựꢀliênꢀtưởng 

Khiꢀbạnꢀngheꢀ‘MmmmmmMmmmmm’,ꢀbạnꢀnghĩꢀđếnꢀđiềuꢀgì? 
Ch:cꢀh;nꢀlàꢀâmꢀthanhꢀnàyꢀngayꢀlậpꢀtứcꢀkhiếnꢀbạnꢀnghĩꢀđếnꢀsúp 
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Campbell’s.ꢀNhưꢀđãꢀtừngꢀđềꢀcập,ꢀkhiꢀaiꢀđóꢀnóiꢀvớiꢀbạnꢀ‘Austꢀdoꢀit’,ꢀbạn 
sẽꢀngayꢀlậpꢀtứcꢀnghĩꢀđếnꢀ‘Nike’.ꢀBởiꢀtâmꢀtríꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀhoạtꢀđộng 
dựaꢀtrênꢀsựꢀliênꢀtưởng. 

Mọiꢀthứꢀđềuꢀkhiếnꢀtaꢀliênꢀtưởngꢀđếnꢀmộtꢀthứꢀkhác.ꢀVíꢀdụꢀchúngꢀta 
thườngꢀliênꢀtưởngꢀđếnꢀnhữngꢀđiềuꢀchúngꢀtaꢀmuốnꢀnóiꢀkhiꢀđangꢀl:ng 
ngheꢀnhữngꢀngườiꢀkhácꢀtròꢀchuyện.ꢀQuáꢀtrìnhꢀliênꢀtưởngꢀnàyꢀcho 
phépꢀtâmꢀtríꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀ‘điềnꢀvào’ꢀđầyꢀđủꢀhơnꢀnhữngꢀkíꢀứcꢀtừꢀnhững 
mảnhꢀghépꢀthôngꢀtin.ꢀChúngꢀtaꢀthấyꢀgáyꢀcủaꢀmộtꢀngườiꢀbạnꢀtrongꢀmột 
bữaꢀtiệcꢀvàꢀtrướcꢀkhiꢀngườiꢀđóꢀquayꢀlại,ꢀtaꢀnhớꢀgươngꢀmặtꢀcủaꢀanhꢀta 
và,ꢀnếuꢀmayꢀm:nꢀhơn,ꢀnhớꢀcảꢀtênꢀcủaꢀanhꢀta.ꢀKhiꢀlướtꢀquaꢀmộtꢀchiếc 
TVꢀvàꢀngheꢀcụmꢀtừꢀnhưꢀ‘Priceless’ꢀvàꢀ‘Corꢀeverythingꢀelse’,ꢀngayꢀlậpꢀtức 
chúngꢀtaꢀnghĩꢀ‘Ồ,ꢀlạiꢀmộtꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀMasterCard’ꢀmặcꢀchoꢀchúng 
taꢀkhôngꢀthựcꢀsựꢀthấyꢀhayꢀngheꢀtừꢀ‘MasterCard’. 

Hệꢀthốngꢀkíꢀứcꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀnhậnꢀtínꢀhiệuꢀtừꢀmộtꢀmảnh 
ghépꢀkíꢀứcꢀvàꢀmộtꢀkhiꢀcácꢀmốiꢀliênꢀhệꢀvàꢀliênꢀtưởngꢀđủꢀmạnh,ꢀbộꢀnão 
củaꢀchúngꢀtaꢀcóꢀxuꢀhướngꢀ‘điềnꢀvào’ꢀphầnꢀcònꢀlạiꢀbằngꢀcácꢀkíchꢀhoạt 
rộngꢀkh:p,ꢀđiꢀquaꢀcácꢀkếtꢀnốiꢀthầnꢀkinh.ꢀCácꢀnghiênꢀcứuꢀtrênꢀhìnhꢀảnh 
nơ-ronꢀnãoꢀchoꢀthấyꢀchínhꢀxácꢀbộꢀphậnꢀnàoꢀcủaꢀnãoꢀđangꢀhoạtꢀđộng 
tạiꢀmộtꢀthờiꢀđiểmꢀnhấtꢀđịnhꢀ(víꢀdụꢀnhưꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀđangꢀnhớꢀgương 
mặtꢀcủaꢀmộtꢀngười,ꢀsoꢀvớiꢀkhiꢀtaꢀnhớꢀtênꢀcủaꢀanhꢀta).ꢀĐiềuꢀnàyꢀhéꢀlộ 
mộtꢀsựꢀthậtꢀbấtꢀngờꢀrằngꢀcácꢀchiꢀtiếtꢀkhácꢀnhauꢀcủaꢀcùngꢀmộtꢀkíꢀức 
khôngꢀđượcꢀlưuꢀtrữꢀởꢀcùngꢀmộtꢀnơi.ꢀNhữngꢀmảnhꢀghépꢀkíꢀứcꢀnày 
đượcꢀphânꢀbổꢀtrênꢀnhiềuꢀphầnꢀcủaꢀbộꢀnão.ꢀChúngꢀliênꢀkếtꢀchặtꢀchẽ 
vớiꢀnhauꢀthànhꢀmộtꢀkhốiꢀthôngꢀquaꢀcácꢀkếtꢀnốiꢀvàꢀsứcꢀmạnhꢀliên 
tưởngꢀcủaꢀcácꢀkếtꢀnốiꢀđó. 

Nếuꢀbạnꢀthựcꢀsựꢀmuốnꢀtrảiꢀnghiệmꢀbảnꢀchấtꢀtứcꢀthìꢀvàꢀlanꢀtỏaꢀcủa 
cácꢀkếtꢀnốiꢀtrongꢀbộꢀnãoꢀcủaꢀbạn,ꢀhãyꢀthửꢀvớiꢀbàiꢀtậpꢀsau: 

Đọcꢀtoꢀnhữngꢀt4ꢀsauꢀchoꢀvàiꢀngười:ꢀkẹo,ꢀchua,ꢀđường,ꢀđắng,ꢀngon,ꢀvị 
ngon,ꢀr0ng,ꢀtốt,ꢀmậtꢀong,ꢀsô-đa,ꢀsô-cô-la,ꢀtráiꢀtim,ꢀbánhꢀga-tô,ꢀ0n,ꢀbánh 
ngọt. 
Sauꢀđóꢀyêuꢀcầuꢀhọꢀviếtꢀraꢀmọiꢀt4ꢀhọꢀcóꢀthểꢀnhớꢀđược. 
Cuốiꢀcùng,ꢀhỏiꢀhọꢀxemꢀnhữngꢀt4ꢀnhưꢀ.vịꢀngon2,ꢀ.điểm2ꢀhoặcꢀ.ngọt2ꢀcó 
trongꢀdanhꢀsáchꢀcácꢀt4ꢀtrênꢀhayꢀkhông* 

Khảꢀnăngꢀlớnꢀlàꢀhọꢀsẽꢀtrảꢀlờiꢀ(sai)ꢀrằngꢀtừꢀ‘ngọt’ꢀcóꢀtrongꢀdanh 
sáchꢀ(cóꢀđếnꢀ90%ꢀsốꢀngườiꢀđượcꢀhỏiꢀkh;ngꢀđịnhꢀnhưꢀvậy).ꢀTạiꢀsao?ꢀVì 
sựꢀliênꢀtưởngꢀquáꢀmạnhꢀđếnꢀmứcꢀhọꢀnghĩꢀrằngꢀhọꢀđãꢀthựcꢀsựꢀgặpꢀtừ 
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‘ 
‘ 
ngọt’ꢀtrướcꢀđó,ꢀchứꢀkhôngꢀphảiꢀbảnꢀthânꢀhọꢀvừaꢀmớiꢀnghĩꢀraꢀtừꢀnày. 
Ngọt’ꢀlàꢀmộtꢀtừꢀcóꢀsứcꢀliênꢀtưởngꢀmạnhꢀmẽꢀđếnꢀmộtꢀsốꢀtừꢀtrongꢀdanh 
sáchꢀởꢀtrênꢀ(k>o,ꢀmậtꢀong,ꢀđường...)ꢀvàꢀnóꢀdườngꢀnhưꢀđãꢀkíchꢀhoạt 
nhómꢀtừꢀchungꢀliênꢀquanꢀđếnꢀ‘ngọt’ꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀta. 

Mạngꢀlướpꢀohầnꢀkpnh 

Khiꢀnhậnꢀdiệnꢀđiềuꢀgìꢀlàꢀchúngꢀtaꢀđangꢀliênꢀkếtꢀcácꢀmảnhꢀghép 
đượcꢀthấyꢀtrướcꢀđóꢀvớiꢀnhau,ꢀthôngꢀquaꢀsứcꢀmạnhꢀliênꢀtưởngꢀđểꢀbiến 
chúngꢀthànhꢀmộtꢀýꢀniệmꢀmạchꢀlạcꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀta.ꢀChúngꢀta 
đangꢀ‘l:pꢀghép’ꢀnhữngꢀchiꢀtiếtꢀrảiꢀrácꢀcủaꢀkíꢀứcꢀlạiꢀvớiꢀnhau.ꢀKíꢀứcꢀlà 
mộtꢀdạngꢀcủaꢀmạngꢀlướiꢀthầnꢀkinh,ꢀcóꢀthểꢀbaoꢀgồmꢀkhôngꢀchỉꢀnhững 
gìꢀchúngꢀtaꢀthấyꢀtậnꢀm:tꢀhayꢀngheꢀtậnꢀtai,ꢀmàꢀcònꢀcóꢀnhữngꢀthứꢀcóꢀsự 
liênꢀtưởngꢀgầnꢀgũiꢀvớiꢀnhauꢀ(giốngꢀnhưꢀtrongꢀtrườngꢀhợpꢀcủaꢀtừ 
‘ ngọt’ꢀvậy).ꢀĐiềuꢀnàyꢀkhôngꢀchỉꢀđúngꢀvớiꢀkíꢀứcꢀmàꢀcònꢀđúngꢀvớiꢀý 
nghĩaꢀcủaꢀmọiꢀvật. 

Víꢀdụ,ꢀkhiꢀtôiꢀnóiꢀtừꢀ‘xeꢀhơi’,ꢀbạnꢀnghĩꢀđếnꢀđiềuꢀgì?ꢀCóꢀthểꢀngayꢀlập 
tứcꢀbạnꢀnghĩꢀđếnꢀtừꢀ‘đườngꢀđi’,ꢀhoặcꢀbạnꢀcóꢀthểꢀnghĩꢀngayꢀđếnꢀmột 
thươngꢀhiệuꢀxeꢀhơiꢀnàoꢀđó,ꢀnhưꢀToyota,ꢀGordꢀhoặcꢀVolvo.ꢀBứcꢀtranh 
đằngꢀsauꢀsựꢀliênꢀtưởngꢀnàyꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀđượcꢀsoꢀsánh 
vớiꢀvớiꢀmộtꢀmạngꢀnơ-ronꢀkhổngꢀlồꢀgồmꢀnhữngꢀliênꢀtưởngꢀcóꢀliên 
quanꢀđếnꢀnhau. 

Hàngꢀtỷꢀnơ-ronꢀnàyꢀliênꢀkếtꢀvớiꢀnhau,ꢀmộtꢀsốꢀtrựcꢀtiếpꢀcònꢀsố 
khácꢀgiánꢀtiếpꢀthôngꢀquaꢀcácꢀnơ-ronꢀkhác.ꢀNhưngꢀcácꢀkếtꢀnốiꢀcóꢀsức 
mạnhꢀkhôngꢀgiốngꢀnhau.ꢀĐiềuꢀnàyꢀđượcꢀminhꢀhọaꢀtrongꢀhìnhꢀ97.1. 
Nóꢀchoꢀthấyꢀmộtꢀphiênꢀbảnꢀđãꢀgiảnꢀlượcꢀtốiꢀđaꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀmột 
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phầnꢀmạngꢀlướiꢀnày. 

CũngꢀgiốngꢀnhưꢀcúꢀchạmꢀcủaꢀcựcꢀdòꢀđiệnꢀcủaꢀPenCieldꢀcóꢀthểꢀkích 
hoạtꢀmạngꢀlướiꢀcủaꢀbệnhꢀnhânꢀvàꢀgâyꢀraꢀkhảꢀnăngꢀgợiꢀnhớꢀrõꢀràng 
mộtꢀsốꢀkíꢀức,ꢀmộtꢀhìnhꢀảnhꢀchúngꢀtaꢀxemꢀhoặcꢀtừꢀngữꢀchúngꢀtaꢀnghe 
cũngꢀcóꢀthểꢀkíchꢀhoạtꢀmộtꢀphầnꢀmạngꢀlướiꢀthầnꢀkinhꢀcủaꢀchúngꢀta.ꢀSự 
kíchꢀhoạtꢀnàyꢀlanꢀtỏaꢀquaꢀcácꢀkíꢀứcꢀrảiꢀrácꢀvềꢀđốiꢀtượngꢀđóꢀvàꢀgợiꢀnhớ 
chúngꢀtaꢀnóꢀlàꢀgìꢀvàꢀýꢀnghĩaꢀcủaꢀnó.ꢀVíꢀdụ,ꢀkhiꢀthấyꢀhìnhꢀảnhꢀmộtꢀchiếc 
xeꢀhơi,ꢀhoặcꢀkhiꢀngheꢀtừꢀ‘xeꢀhơi’ꢀkíchꢀhoạtꢀýꢀnghĩaꢀcủaꢀchúngꢀtrong 
tâmꢀtríꢀchúngꢀta.ꢀSựꢀkíchꢀhoạtꢀgiốngꢀnhưꢀmộtꢀdòngꢀđiệnꢀlanꢀtỏaꢀraꢀvà 
kíchꢀhoạtꢀnhữngꢀđiềuꢀliênꢀquanꢀđếnꢀ‘xeꢀhơi’.ꢀĐiềuꢀnàyꢀlýꢀgiảiꢀtạiꢀsao 
nhữngꢀcụmꢀtừꢀnhưꢀ‘Austꢀdoꢀit’ꢀkhôngꢀchỉꢀkíchꢀthíchꢀýꢀnghĩaꢀcủaꢀnóꢀmà 
cònꢀkíchꢀthíchꢀbấtꢀcứꢀđiềuꢀgìꢀgợiꢀsựꢀliênꢀtưởngꢀđếnꢀnó,ꢀnhưꢀ‘Nike’. 

Khiꢀchúngꢀtaꢀtiếpꢀxúcꢀvớiꢀtừꢀngữꢀhoặcꢀhìnhꢀảnh,ꢀmỗiꢀthứꢀlạiꢀkích 
hoạtꢀmộtꢀkhốiꢀnơ-ronꢀcùngꢀđạiꢀdiệnꢀchoꢀđiềuꢀđóꢀtrongꢀmạngꢀlưới. 
Nhưꢀtôiꢀđãꢀchứngꢀminhꢀvớiꢀtừꢀ‘ngọt’,ꢀtừꢀnàyꢀkhôngꢀnhấtꢀthiếtꢀđược 
kíchꢀthíchꢀtrựcꢀtiếpꢀmàꢀcóꢀthểꢀthôngꢀquaꢀviệcꢀ‘kíchꢀhoạtꢀrộngꢀkh:p’ 
nhữngꢀliênꢀtưởngꢀgầnꢀvớiꢀnó. 

Đâyꢀlàꢀmộtꢀtrongꢀnhữngꢀlýꢀdoꢀchínhꢀgiảiꢀthíchꢀtạiꢀsaoꢀnhữngꢀchiến 
dịchꢀquảngꢀcáoꢀnhưꢀ‘MmmmmmMmmmmm’,ꢀHPriceless’’ꢀvàꢀ‘Austꢀdo 
it’ꢀlạiꢀthànhꢀcôngꢀđếnꢀnhưꢀvậy.ꢀChúngꢀđềuꢀlàꢀnhữngꢀsựꢀdiễnꢀđạtꢀdiễn 
raꢀthườngꢀxuyênꢀnảyꢀsinhꢀmọiꢀlúcꢀtrongꢀcuộcꢀsốngꢀhàngꢀngàyꢀcủa 
chúngꢀta.ꢀVậyꢀnên,ꢀkhiꢀchúngꢀxuấtꢀhiệnꢀtrongꢀcuộcꢀtròꢀchuyệnꢀcủa 
chúngꢀta,ꢀđiềuꢀnàyꢀtươngꢀđươngꢀvớiꢀviệcꢀg:nꢀmộtꢀcựcꢀdòꢀđiệnꢀvào 
trongꢀtâmꢀtríꢀvàꢀkíchꢀthíchꢀmạngꢀlướiꢀkíꢀứcꢀthầnꢀkinhꢀcủaꢀchúngꢀta.ꢀSự 
kíchꢀhoạtꢀnàyꢀsauꢀđóꢀtiếpꢀtụcꢀkíchꢀthíchꢀbấtꢀcứꢀsựꢀliênꢀtưởngꢀgầnꢀgũi 
nhưꢀ‘Campbell’s’,ꢀhoặcꢀ‘MasterCard’,ꢀhoặcꢀ‘Nike’,ꢀlàꢀnhữngꢀliênꢀtưởng 
cóꢀthểꢀđãꢀkếtꢀnốiꢀvớiꢀđiềuꢀchúngꢀtaꢀđangꢀnóiꢀđến.ꢀNóꢀmangꢀđếnꢀcho 
thươngꢀhiệuꢀ‘sựꢀgợiꢀnhớꢀmiễnꢀphí’ꢀvàꢀgiúpꢀthươngꢀhiệuꢀtrởꢀthành 
‘điềuꢀđầuꢀtiênꢀđượcꢀnghĩꢀđến’ꢀkhiꢀnh:cꢀđếnꢀmộtꢀmặtꢀhàng. 

Ýꢀnghĩaꢀvàꢀhìnhꢀảnhꢀthươngꢀhiệu 

Sựꢀthậtꢀvềꢀviệcꢀkíꢀứcꢀcủaꢀconꢀngườiꢀhoạtꢀđộngꢀthôngꢀquaꢀquáꢀtrình 
nàyꢀchoꢀtaꢀnhữngꢀgợiꢀýꢀsâuꢀxaꢀhơnꢀchoꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀtiếpꢀthị.ꢀÝꢀnghĩa 
củaꢀnóꢀvượtꢀraꢀkhỏiꢀmụcꢀđíchꢀđơnꢀthuầnꢀlàꢀgiữꢀchoꢀđiềuꢀgìꢀluônꢀđóꢀlà 
‘ điềuꢀđầuꢀtiênꢀđượcꢀnghĩꢀđến’.ꢀQuảꢀthực,ꢀnóꢀlàꢀtấtꢀcảꢀnềnꢀtảngꢀchoꢀý 
nghĩaꢀcủaꢀmọiꢀthứ,ꢀbaoꢀgồmꢀcảꢀýꢀnghĩaꢀcủaꢀthươngꢀhiệu. 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 

376 

  

 
 

  

NhưꢀHìnhꢀ97.1ꢀđãꢀchỉꢀra,ꢀmộtꢀkhiꢀ‘Volvo’ꢀđượcꢀkíchꢀhoạtꢀtrong 
tâmꢀtríꢀchúngꢀta,ꢀnóꢀcũngꢀtheoꢀđóꢀkíchꢀhoạtꢀbấtꢀcứꢀđặcꢀđiểmꢀnàoꢀcóꢀsự 
liênꢀtưởngꢀgầnꢀgũiꢀvớiꢀthươngꢀhiệuꢀđó,ꢀnhưꢀ‘anꢀtoàn’ꢀvàꢀ‘thượngꢀlưu’. 
Nhữngꢀthứꢀmàꢀ‘Volvo’ꢀđãꢀkíchꢀhoạtꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀcủaꢀchúngꢀta,ꢀnhững 
liênꢀtưởngꢀgầnꢀgũiꢀvớiꢀnó,ꢀcùngꢀđạiꢀdiệnꢀchoꢀýꢀnghĩaꢀcủaꢀtừꢀ‘Volvo’ꢀđối 
vớiꢀchúngꢀta.ꢀÝꢀnghĩaꢀnàyꢀlàꢀsựꢀcộngꢀhưởngꢀcủaꢀtấtꢀcảꢀcácꢀliênꢀtưởng 
gầnꢀgũiꢀcóꢀliênꢀhệꢀvớiꢀ‘Volvo’,ꢀvàꢀđượcꢀkíchꢀhoạtꢀbởiꢀnó.ꢀĐâyꢀchínhꢀlà 
bảnꢀchấtꢀđằngꢀsauꢀýꢀnghĩaꢀsựꢀvậtꢀcũngꢀnhưꢀhìnhꢀảnhꢀthươngꢀhiệu.ꢀĐó 
làꢀlýꢀdoꢀtạiꢀsaoꢀVolvoꢀđồngꢀnghĩaꢀvớiꢀanꢀtoànꢀvàꢀCokeꢀđượcꢀhiểuꢀlàꢀsự 
vuiꢀvẻ.ꢀNóꢀgiảiꢀthíchꢀkhảꢀnăngꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀcóꢀthểꢀkíchꢀhoạtꢀ(ít 
nhấtꢀlàꢀmộtꢀphần)ꢀnhữngꢀđặcꢀtínhꢀnàyꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀta.ꢀChúng 
làꢀnhữngꢀđồngꢀminhꢀthânꢀthiếtꢀvớiꢀthươngꢀhiệu. 

Sựꢀgầnꢀgũpꢀgpữaꢀcácꢀkếoꢀnối 

Sựꢀkíchꢀhoạtꢀlanꢀtỏaꢀkh:pꢀmạngꢀlướiꢀthầnꢀkinhꢀnhưꢀmộtꢀdòng 
điện.ꢀKhiꢀđiệnꢀtrởꢀnhỏꢀxuấtꢀhiệnꢀgiữaꢀhaiꢀđiểmꢀ(khớpꢀthầnꢀkinh),ꢀhai 
điểmꢀnàyꢀsẽꢀcóꢀsứcꢀliênꢀtưởngꢀcaoꢀvàꢀkếtꢀnốiꢀđượcꢀhìnhꢀthành,ꢀlúcꢀnày 
sựꢀliênꢀtưởngꢀđượcꢀhoànꢀthiện.ꢀNgượcꢀlại,ꢀkhiꢀhaiꢀđốiꢀtượngꢀcóꢀsức 
liênꢀtưởngꢀthấp,ꢀsẽꢀcóꢀmộtꢀđiệnꢀtrởꢀlớnꢀgiữaꢀdòngꢀđiện.ꢀVìꢀthế,ꢀnhững 
thứꢀcóꢀsứcꢀliênꢀtưởngꢀthấpꢀítꢀđượcꢀkíchꢀhoạtꢀhơn.ꢀSứcꢀliênꢀkếtꢀgiữa 
mộtꢀđặcꢀtínhꢀ(nhưꢀ‘anꢀtoàn’)ꢀvàꢀthươngꢀhiệuꢀVolvoꢀcàngꢀmạnhꢀthìꢀviệc 
kíchꢀhoạtꢀ‘Volvo’ꢀsẽꢀlanꢀtỏaꢀlênꢀđặcꢀtínhꢀ‘anꢀtoàn’ꢀdễꢀdàngꢀhơn.ꢀNgược 
lại,ꢀsứcꢀliênꢀkếtꢀcàngꢀyếuꢀthìꢀnóꢀcàngꢀkhóꢀđượcꢀkíchꢀhoạt. 

Mộtꢀcáchꢀdiễnꢀgiảiꢀkhácꢀchoꢀvấnꢀđềꢀnàyꢀlàꢀdùngꢀthuậtꢀngữꢀvềꢀđịnh 
vịꢀsảnꢀphẩm.ꢀNóiꢀđơnꢀgiản,ꢀVolvoꢀ‘sởꢀhữu’ꢀđịnhꢀvịꢀvềꢀsựꢀanꢀtoànꢀtrong 
tâmꢀtríꢀngườiꢀdùng.ꢀNghĩaꢀlàꢀVolvoꢀkếtꢀnốiꢀvớiꢀkháiꢀniệmꢀ‘anꢀtoàn’ꢀgần 
gũiꢀhơnꢀsoꢀvớiꢀbấtꢀcứꢀthươngꢀhiệuꢀnàoꢀkhácꢀ(trongꢀcùngꢀphânꢀkhúc 
sảnꢀphẩm).ꢀVìꢀthế,ꢀcáchꢀnhìnꢀcóꢀtínhꢀliênꢀtưởngꢀnàyꢀvềꢀkíꢀứcꢀcũng 
mangꢀđếnꢀchoꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀcáchꢀsuyꢀnghĩꢀphongꢀphúꢀhơnꢀvề 
cáchꢀđịnhꢀvịꢀsảnꢀphẩm. 

Củngꢀcốꢀcácꢀkếoꢀnối 

Cácꢀkếtꢀnốiꢀcũngꢀnhưꢀcácꢀcơꢀb:p.ꢀKhiꢀđượcꢀtậpꢀluyệnꢀchúngꢀtrở 
nênꢀmạnhꢀmẽꢀhơn,ꢀngượcꢀlạiꢀkhiꢀlườiꢀtậpꢀluyệnꢀchúngꢀsẽꢀyếuꢀđi. 
Chúngꢀtaꢀaiꢀcũngꢀcóꢀcơꢀb:pꢀchân,ꢀnhưngꢀnếuꢀtaꢀmuốnꢀdùngꢀchúngꢀcho 
cácꢀcuộcꢀchạyꢀđườngꢀdàiꢀthìꢀchúngꢀcầnꢀđượcꢀr?nꢀluyệnꢀđểꢀkhỏeꢀhơn. 
Giốngꢀnhưꢀcơꢀb:pꢀchân,ꢀcácꢀkếtꢀnốiꢀkhôngꢀđượcꢀtậpꢀluyệnꢀthườngꢀsẽ 
khôngꢀđủꢀsứcꢀđểꢀlàmꢀnhiệmꢀvụꢀcủaꢀchúng. 
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Trongꢀthờiꢀbuổiꢀhiệnꢀtại,ꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀthấyꢀmộtꢀchiếcꢀthẻ 
AmericanꢀExpress,ꢀnhữngꢀaiꢀtrongꢀchúngꢀtaꢀtừngꢀbiếtꢀđếnꢀchiếnꢀdịch 
‘ Đừngꢀrờiꢀkhỏiꢀnhàꢀmàꢀkhôngꢀcóꢀnó’,ꢀvớiꢀsựꢀxuấtꢀhiệnꢀcủaꢀKarl 
Malden,ꢀhiếmꢀkhi,ꢀnếuꢀkhôngꢀmuốnꢀnóiꢀlàꢀkhôngꢀcònꢀnhớꢀđếnꢀquảng 
cáoꢀnàyꢀnữa.ꢀĐiềuꢀnàyꢀkhôngꢀnghĩaꢀlàꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀbiếtꢀrằngꢀanhꢀta 
từngꢀmộtꢀthờiꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀAmericanꢀExpress.ꢀTươngꢀtự,ꢀchúngꢀta 
chỉꢀnhớꢀsơꢀsơꢀrằngꢀAerryꢀSeinCeldꢀcũngꢀtừngꢀxuấtꢀhiệnꢀtrongꢀnhiều 
quảngꢀcáoꢀcủaꢀAmericanꢀExpress.ꢀChúngꢀtaꢀkhôngꢀcònꢀnhớꢀvềꢀnhững 
quảngꢀcáoꢀnàyꢀnữa.ꢀTuyꢀcácꢀkếtꢀnốiꢀvẫnꢀcònꢀnhưngꢀchúngꢀđãꢀtrởꢀnên 
quáꢀyếuꢀớt.ꢀVìꢀítꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀnênꢀchúngꢀkhôngꢀcònꢀhoạtꢀđộngꢀtheoꢀý 
muốnꢀnữa. 

Gócꢀnhìnꢀmớp,ꢀđốpꢀlậpꢀvớpꢀhpểtꢀbpếoꢀortqềnꢀohốngꢀvềꢀkí 
ức 

Tấtꢀcảꢀđiềuꢀnàyꢀhoànꢀtoànꢀtráiꢀngượcꢀvớiꢀgócꢀnhìnꢀtruyềnꢀthốngꢀvề 
kíꢀứcꢀvốnꢀvẫnꢀchiếmꢀưuꢀthếꢀtrongꢀthựcꢀtiễnꢀtiếpꢀthịꢀtậnꢀthờiꢀgianꢀgần 
đây.ꢀDướiꢀgócꢀnhìnꢀđó,ꢀdấuꢀvếtꢀkíꢀứcꢀlàꢀvôꢀcùngꢀrõꢀràng.ꢀKíꢀứcꢀhoặc 
tồnꢀtạiꢀhoặcꢀkhôngꢀtồnꢀtại.ꢀBạnꢀnhớꢀnóꢀhoặcꢀbạnꢀkhôngꢀnhớꢀnó. 

Thậtꢀđángꢀngạcꢀnhiênꢀlàꢀmôꢀhìnhꢀkíꢀứcꢀnàyꢀvẫnꢀtồnꢀtạiꢀdùꢀrõꢀràng 
làꢀnóꢀhoànꢀtoànꢀsai!ꢀĐãꢀbaoꢀnhiêuꢀlầnꢀbạnꢀkhôngꢀthểꢀnhớꢀraꢀtênꢀaiꢀđó 
mặcꢀdùꢀbạnꢀbiếtꢀrằngꢀmìnhꢀbiếtꢀcáiꢀtênꢀđó?ꢀSựꢀđãngꢀtríꢀthườngꢀliên 
quanꢀđếnꢀviệcꢀ‘mấtꢀkhảꢀnăngꢀtìmꢀlại’ꢀkíꢀứcꢀ(hoặcꢀmộtꢀphầnꢀkíꢀức)ꢀvà 
chúngꢀtaꢀkhôngꢀthểꢀkíchꢀhoạtꢀnóꢀlại.ꢀĐôiꢀkhiꢀđúngꢀlàꢀchúngꢀtaꢀkhông 
thểꢀlưuꢀtrữꢀkíꢀứcꢀđóꢀvàoꢀtâmꢀtríꢀmìnhꢀngayꢀtừꢀđầu,ꢀnhưngꢀhầuꢀhếtꢀlà 
chúngꢀtaꢀchỉꢀ‘quênꢀkhôngꢀbiếtꢀđãꢀđểꢀnóꢀ(hoặcꢀmộtꢀphầnꢀcủaꢀnó)ꢀở 
đâu’.ꢀNóiꢀcáchꢀkhác,ꢀtâmꢀtríꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀlàmꢀthấtꢀlạcꢀcácꢀkếtꢀnối. 

Dấuꢀhiệuꢀgợiꢀnhớꢀkíꢀứcꢀ(Retrievalꢀcues) 

Kíꢀứcꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀbịꢀkíchꢀthíchꢀbởiꢀnhữngꢀdấuꢀhiệuꢀgợiꢀnhớꢀkí 
ức.ꢀĐâyꢀlàꢀnhữngꢀthứꢀgợiꢀchoꢀchúngꢀtaꢀnhớꢀlạiꢀnhữngꢀthứꢀkhác.ꢀVíꢀdụ, 
khiꢀchúngꢀtaꢀđangꢀcốꢀnhớꢀtênꢀaiꢀđó,ꢀvàꢀcáiꢀtênꢀđóꢀkhôngꢀhiệnꢀra,ꢀchúng 
taꢀsẽꢀsửꢀdụngꢀdấuꢀhiệuꢀgợiꢀnhớꢀkíꢀứcꢀvềꢀcáiꢀtênꢀđó.ꢀChúngꢀtaꢀcốꢀg:ng 
nhớꢀlạiꢀhoànꢀcảnhꢀlầnꢀcuốiꢀcùngꢀgặpꢀanhꢀta.ꢀĐiềuꢀnàyꢀcóꢀthểꢀgiúpꢀta 
nhớꢀlạiꢀtênꢀcủaꢀanhꢀta.ꢀVìꢀsao?ꢀBởiꢀchúngꢀtaꢀđangꢀhyꢀvọngꢀrằngꢀsựꢀkích 
hoạtꢀlanꢀtỏaꢀtừꢀkíꢀứcꢀcủaꢀtìnhꢀhuốngꢀđóꢀsẽꢀkíchꢀhoạtꢀkíꢀứcꢀvềꢀtênꢀcủa 
anhꢀtaꢀvàꢀgiúpꢀtaꢀnhớꢀlại. 

Nếuꢀcáchꢀnàyꢀkhôngꢀhiệuꢀquả,ꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀsẽꢀcốꢀthửꢀnhững 
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dấuꢀhiệuꢀliênꢀquanꢀkhác,ꢀnhằmꢀgiúpꢀbảnꢀthânꢀchúngꢀtaꢀlanꢀtỏaꢀsựꢀkích 
hoạtꢀlênꢀtênꢀcủaꢀngườiꢀđó,ꢀđểꢀkíchꢀthíchꢀgợiꢀnhớꢀlạiꢀcáiꢀtênꢀấy.ꢀCáiꢀmà 
chúngꢀtaꢀđangꢀtìmꢀkiếmꢀlàꢀmộtꢀdấuꢀhiệuꢀgợiꢀnhớꢀkíꢀức,ꢀgiúpꢀtaꢀkích 
hoạtꢀcáiꢀtênꢀđó.ꢀDấuꢀhiệuꢀgợiꢀnhớꢀkíꢀứcꢀmạnhꢀbaoꢀgồmꢀnhữngꢀthứꢀkết 
nốiꢀchặtꢀchẽꢀvớiꢀkíꢀứcꢀđóꢀvàꢀcóꢀvẻꢀsẽꢀgiúpꢀgợiꢀnh:cꢀchoꢀtaꢀvềꢀnó.ꢀChúng 
giúpꢀkíꢀứcꢀđóꢀnảyꢀraꢀtrongꢀđầuꢀchúngꢀta. 

Mốiꢀtươngꢀquanꢀcủaꢀđiềuꢀnàyꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀnằmꢀởꢀchỗꢀcácꢀnhà 
quảngꢀcáoꢀmuốnꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀhọꢀtrởꢀthànhꢀdấuꢀhiệuꢀgợiꢀnhớꢀkíꢀức 
trongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxem,ꢀkhiꢀhọꢀđangꢀchuẩnꢀbịꢀmuaꢀmộtꢀsảnꢀphẩm 
thuộcꢀmặtꢀhàngꢀđó.ꢀNếuꢀbạnꢀlàꢀmộtꢀnhàꢀquảngꢀcáo,ꢀbạnꢀch:cꢀch:nꢀsẽ 
thíchꢀcộtꢀchặtꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀmìnhꢀvàoꢀmộtꢀdấuꢀhiệuꢀgợiꢀnhớꢀkíꢀức, 
mộtꢀdấuꢀhiệuꢀthườngꢀtrựcꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀdùng,ꢀhoặcꢀtrongꢀmôi 
trườngꢀxungꢀquanhꢀhọ,ꢀmàꢀlýꢀtưởngꢀlàꢀthườngꢀtrựcꢀvàoꢀthờiꢀđiểmꢀhọ 
muaꢀmặtꢀhàngꢀđó.ꢀĐiềuꢀnàyꢀcóꢀthểꢀlàꢀbấtꢀcứꢀthứꢀgì.ꢀCóꢀthểꢀlàꢀhìnhꢀảnh 
(nhưꢀbaoꢀbìꢀsảnꢀphẩmꢀhoặcꢀnhãnꢀmácꢀchúngꢀtaꢀthườngꢀthấyꢀởꢀcác 
điểmꢀbánꢀhàng).ꢀHoặcꢀnóꢀcũngꢀcóꢀthểꢀlàꢀmộtꢀngônꢀtừꢀngữꢀ(víꢀdụꢀnhư 
‘ MmmmmMmmmm’).ꢀNóꢀthậmꢀchíꢀcóꢀthểꢀlàꢀmộtꢀđoạnꢀnhạc.ꢀVìꢀthế, 
mộtꢀcáchꢀđểꢀkiểmꢀtraꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀđặtꢀraꢀcâuꢀhỏi:ꢀmẩu 
quảngꢀcóꢀgiúpꢀcủngꢀcốꢀmốiꢀliênꢀtưởngꢀgiữaꢀmộtꢀdấuꢀhiệuꢀgợiꢀnhớꢀkí 
ứcꢀliênꢀquanꢀ(víꢀdụꢀnhưꢀmặtꢀhàng)ꢀvàꢀthươngꢀhiệuꢀđượcꢀquảngꢀcáo 
không? 

Đoꢀlườngꢀmứcꢀđộꢀliênꢀtưởng 

Vớiꢀtưꢀcáchꢀlàꢀnhàꢀtiếpꢀthị,ꢀcácꢀdấuꢀhiệuꢀgợiꢀnhớꢀkíꢀứcꢀmàꢀchúng 
taꢀquanꢀtâmꢀbaoꢀgồmꢀthươngꢀhiệu,ꢀsảnꢀphẩm,ꢀthôngꢀđiệpꢀvàꢀcácꢀđặc 
tínhꢀhìnhꢀảnh.ꢀChúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀđoꢀlườngꢀvàꢀkhảoꢀsátꢀsựꢀthayꢀđổiꢀtrong 
sứcꢀliênꢀtưởngꢀ-ꢀđiềuꢀnàyꢀchoꢀchúngꢀtaꢀbiếtꢀhaiꢀhayꢀnhiềuꢀthứꢀđang 
đượcꢀkếtꢀnốiꢀvớiꢀnhauꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀmuaꢀchặtꢀchẽꢀraꢀsaoꢀvàꢀlàm 
cáchꢀnàoꢀsựꢀlặpꢀlạiꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀgiúpꢀtăngꢀcườngꢀsứcꢀmạnhꢀđó. 

Vớiꢀtừꢀ‘ngónꢀtay’,ꢀ46%ꢀsốꢀngườiꢀđượcꢀkhảoꢀsátꢀngayꢀlậpꢀtứcꢀnghĩ 
đếnꢀ‘bànꢀtay’ꢀvàꢀrấtꢀítꢀ(ítꢀhơnꢀ1%)ꢀnghĩꢀđếnꢀ‘găngꢀtay’.ꢀNgónꢀtayꢀvàꢀbàn 
tayꢀcóꢀsứcꢀliênꢀtưởngꢀcao.ꢀTrongꢀkhiꢀngónꢀtayꢀvàꢀgăngꢀtayꢀcóꢀsứcꢀliên 
tưởngꢀrấtꢀthấp. 

Phươngꢀphápꢀcănꢀbảnꢀđượcꢀtiênꢀphongꢀtừꢀnhiềuꢀnămꢀtrướcꢀbởi 
cácꢀnhàꢀtâmꢀlýꢀhọc.ꢀHọꢀkhámꢀpháꢀcácꢀmốiꢀliênꢀhệꢀgiữaꢀtừꢀngữꢀvàꢀđặt 
câuꢀhỏiꢀkhảoꢀsátꢀchoꢀrấtꢀnhiềuꢀngườiꢀ‘Điềuꢀgìꢀnảyꢀraꢀtrongꢀđầuꢀbạn 
đầuꢀtiênꢀkhiꢀtôiꢀnói....’.ꢀTừꢀởꢀchỗꢀtrốngꢀlàꢀdấuꢀhiệuꢀgợiꢀnhớꢀkíꢀức,ꢀvíꢀdụ 
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nhưꢀtừꢀ‘ngónꢀtay’,ꢀhoặcꢀ‘găngꢀtay’.ꢀTừꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀthuꢀđược,ꢀcácꢀnhà 
nghiênꢀcứuꢀcóꢀthểꢀlàmꢀsángꢀtỏꢀkhuꢀvựcꢀđóꢀcủaꢀmạngꢀlướiꢀthầnꢀkinh 
liênꢀtưởng,ꢀcũngꢀnhưꢀsứcꢀliênꢀtưởngꢀcủaꢀcảꢀmạngꢀlướiꢀthầnꢀkinh. 
(xemꢀhìnhꢀ97.9) 

Nguyênꢀlýꢀnàyꢀkhôngꢀthayꢀđổiꢀkhiꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀsửꢀdụngꢀsản 
phẩm,ꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀcácꢀđặcꢀtínhꢀhìnhꢀảnhꢀnhưꢀdấuꢀhiệuꢀgợiꢀnhớꢀkí 
ức.ꢀSứcꢀmạnhꢀkếtꢀnốiꢀđượcꢀđoꢀlườngꢀquaꢀtỉꢀlệꢀngườiꢀđưaꢀraꢀcâuꢀtrảꢀlời 
ứngꢀvớiꢀtừngꢀcâuꢀhỏiꢀkhảoꢀsát.ꢀPhươngꢀhướngꢀcủaꢀliênꢀtưởngꢀcũngꢀrất 
quanꢀtrọng.ꢀVíꢀdụꢀnhưꢀcụmꢀtừꢀ‘thẻꢀtínꢀdụng’ꢀkíchꢀthíchꢀtừꢀ‘Visa’ꢀkhông 
giốngꢀvớiꢀtừꢀ‘Visa’ꢀkíchꢀthíchꢀcụmꢀtừꢀ‘thẻꢀtínꢀdụng’. 

Nhưngꢀlàmꢀsaoꢀbạnꢀliênꢀhệꢀcácꢀmạngꢀlướiꢀthầnꢀkinhꢀliênꢀtưởng 
nàyꢀvớiꢀsứcꢀmạnhꢀcủaꢀcácꢀkếtꢀnốiꢀbênꢀtrongꢀđếnꢀhiệuꢀquảꢀquảngꢀcáo? 
Chínhꢀxácꢀlàꢀnhữngꢀsựꢀliênꢀtưởngꢀnàoꢀnênꢀđượcꢀkhảoꢀsátꢀvàꢀsựꢀliên 
tưởngꢀnàoꢀphảnꢀánhꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀquảngꢀcáo? 

Mnoꢀvíꢀdụ 

Đểꢀminhꢀhọa,ꢀtôiꢀsẽꢀdùngꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀinꢀấnꢀcũꢀcủaꢀnước 
tráiꢀcâyꢀMinuteꢀMaidꢀnhưꢀmộtꢀvíꢀdụꢀ(Hìnhꢀ97.@).ꢀMộtꢀcôꢀbéꢀvớiꢀmái 
tócꢀth:tꢀbímꢀgiơꢀcaoꢀlyꢀnướcꢀtráiꢀcâyꢀcủaꢀmìnhꢀlênꢀvàꢀhỏiꢀ‘M>ꢀơi,ꢀcho 
conꢀthêmꢀmộtꢀítꢀcan-xiꢀđượcꢀkhông?’ꢀLờiꢀbìnhꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀgiải 
thíchꢀrằngꢀMinuteꢀMaidꢀgiàuꢀcan-xi,ꢀnhiềuꢀcan-xiꢀnhưꢀtrongꢀsữaꢀvậy, 
vàꢀrằngꢀ‘Nóꢀlàꢀmộtꢀlyꢀnướcꢀrấtꢀngonꢀmàꢀconꢀbạnꢀch:cꢀch:nꢀsẽꢀuống’. 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 

380 

  

  

ĐiềuꢀnàyꢀngụꢀýꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀMinuteꢀMaidꢀnhưꢀsau: 

7óꢀlợiꢀchoꢀsứcꢀkhỏe2ꢀ(nướcꢀtráiꢀcây);ꢀvà . 
Mộtꢀcáchꢀbổꢀsungꢀcan-xiꢀngonꢀhơnꢀchoꢀconꢀbạnꢀthayꢀvìꢀuốngꢀsữa. 

Khiꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀđượcꢀchạy,ꢀbàiꢀkiểmꢀtraꢀlớnꢀnhấtꢀnóꢀphải 
đươngꢀđầuꢀlà:ꢀNgườiꢀdùngꢀcóꢀthựcꢀsựꢀmuaꢀnướcꢀtráiꢀcâyꢀMinuteꢀMaid 
nhiềuꢀhơnꢀkhông?ꢀNếuꢀkhôngꢀthìꢀítꢀnhấtꢀhọꢀcóꢀýꢀđịnhꢀmuaꢀsảnꢀphẩm 
không?ꢀLogicꢀnằmꢀsauꢀquáꢀtrìnhꢀnàyꢀlà: 

liệuꢀngườiꢀdùngꢀ(khiꢀnghĩꢀđếnꢀnướcꢀtráiꢀcây)ꢀcóꢀnghĩꢀđếnꢀ/inuteꢀ/aid 
nhiềuꢀhơnꢀkhôngꢀ(độꢀnhậnꢀbiếtꢀthươngꢀhiệu); 
vàꢀkhiꢀhọꢀnghĩꢀđếnꢀthươngꢀhiệu,ꢀhọꢀcóꢀnghĩꢀđếnꢀnóꢀnhưꢀlàꢀmộtꢀthương 
hiệuꢀ.tốtꢀhơnꢀchoꢀsứcꢀkhỏe/tốtꢀchoꢀbạn2ꢀkhôngꢀ(hìnhꢀảnhꢀthươngꢀhiệu)?; 
sauꢀđó,ꢀđặcꢀtínhꢀ.tốtꢀhơnꢀchoꢀsứcꢀkhỏe/tốtꢀchoꢀbạn2ꢀcóꢀquanꢀtrọngꢀđối 
vớiꢀhọꢀtrongꢀviệcꢀlựaꢀchọnꢀnướcꢀtráiꢀcâyꢀkhôngꢀ(ꢀđộꢀliênꢀquanꢀcủaꢀđặc 
tính)?; 
chúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀmongꢀđợiꢀkhảꢀn0ngꢀngườiꢀdùngꢀsẽꢀmuaꢀnướcꢀtráiꢀcây 
/inuteꢀ/aidꢀlớnꢀhơnꢀsẽꢀxảyꢀra* 
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Thêmꢀnữa,ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀrấtꢀthôngꢀminhꢀtrongꢀviệcꢀtróiꢀthương 
hiệuꢀvớiꢀsữaꢀnhưꢀmộtꢀdấuꢀhiệuꢀgợiꢀnhớꢀkíꢀứcꢀvàꢀnh:cꢀnhởꢀmọiꢀngười 
mộtꢀsựꢀthậtꢀlàꢀnhiềuꢀtrẻꢀnhỏꢀkhôngꢀthíchꢀmùiꢀvịꢀcủaꢀsữaꢀvàꢀbấtꢀđ:cꢀdĩ 
mớiꢀphảiꢀuốngꢀsữa.ꢀNóiꢀcáchꢀkhác,ꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀhyꢀvọngꢀrằngꢀkhi 
ngườiꢀdùngꢀnghĩꢀđếnꢀsữaꢀsẽꢀkíchꢀthíchꢀnướcꢀtráiꢀcâyꢀMinuteꢀMaid 
nhưꢀmộtꢀsựꢀliênꢀtưởngꢀvàꢀmộtꢀsựꢀthayꢀthếꢀkhảꢀdĩꢀmàꢀphụꢀhuynhꢀsẽ 
thấyꢀhàoꢀhứngꢀkhiꢀbổꢀsungꢀcan-xiꢀchoꢀconꢀcáiꢀcủaꢀmình.ꢀĐâyꢀlàꢀmộtꢀcơ 
cấuꢀcóꢀthểꢀtạoꢀraꢀhiệuꢀứngꢀlớnꢀhơnꢀsoꢀvớiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀchỉꢀđơn 
thuầnꢀg:nꢀMinuteꢀMaidꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀmộtꢀloạiꢀnướcꢀtráiꢀcâyꢀtốtꢀhơn 
choꢀsứcꢀkhỏe.ꢀChúngꢀtaꢀsẽꢀth:cꢀm:c:ꢀLiệuꢀđiềuꢀnàyꢀcóꢀgiúpꢀcủngꢀcốꢀsự 
liênꢀtưởngꢀgiữaꢀsữaꢀ(nhưꢀmộtꢀdấuꢀhiệuꢀgợiꢀnhớꢀkíꢀức)ꢀvàꢀnướcꢀtrái 
câyꢀMinuteꢀMaidꢀ(nhưꢀmộtꢀtrongꢀnhữngꢀlựaꢀchọnꢀđểꢀbổꢀsungꢀcan-xi 
choꢀconꢀcáiꢀhọ)?ꢀBởiꢀđâyꢀlàꢀmộtꢀcáchꢀkhácꢀmàꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀphát 
huyꢀhiệuꢀquảꢀvàꢀcácꢀhiệuꢀứngꢀcủaꢀnóꢀthayꢀvìꢀchỉꢀgiúpꢀthươngꢀhiệuꢀtrở 
thànhꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀnướcꢀtráiꢀcâyꢀ‘tốtꢀhơnꢀchoꢀsứcꢀkhỏe’.ꢀVớiꢀmục 
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đíchꢀminhꢀhọa,ꢀtôiꢀsẽꢀgiữꢀmọiꢀthứꢀđơnꢀgiản.ꢀChúngꢀtaꢀsẽꢀbỏꢀquaꢀcơꢀcấu 
thayꢀthếꢀsữa’ꢀtrongꢀphầnꢀchúꢀthíchꢀcủaꢀcácꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀsauꢀđây ‘ 
vàꢀchỉꢀtậpꢀtrungꢀkiểmꢀchứngꢀcơꢀcấuꢀ‘nướcꢀtráiꢀcâyꢀtốtꢀhơnꢀchoꢀsức 
khỏe’.ꢀDùꢀsaoꢀtaꢀcũngꢀnênꢀchúꢀýꢀrằng,ꢀnhữngꢀbướcꢀphânꢀtíchꢀtươngꢀtự 
nhưꢀvậyꢀcóꢀthểꢀđượcꢀápꢀdụngꢀđểꢀkiểmꢀchứngꢀsựꢀliênꢀtưởngꢀtrongꢀquá 
trìnhꢀxâyꢀdựngꢀcơꢀcấuꢀ‘thayꢀthếꢀsữa’.ꢀNóiꢀcáchꢀkhác,ꢀlàꢀquáꢀtrìnhꢀđịnh 
vịꢀnướcꢀtráiꢀcâyꢀMinuteꢀMaidꢀnhưꢀlàꢀmộtꢀcáchꢀbổꢀsungꢀcanꢀxiꢀchoꢀtrẻ 
dễꢀdàngꢀhơnꢀsoꢀvớiꢀsữa. 

ĐểꢀbiếtꢀkhảꢀnăngꢀmuaꢀMinuteꢀMaidꢀcóꢀlớnꢀhơnꢀhayꢀkhông,ꢀtaꢀphải 
nhờꢀđếnꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀtừꢀdoanhꢀsố,ꢀthịꢀphần,ꢀhoặcꢀcácꢀdạngꢀdữꢀliệuꢀhành 
viꢀkhácꢀ(nhưꢀcácꢀbảnꢀtựꢀbáoꢀcáo).ꢀBảngꢀ97.1ꢀtómꢀt:tꢀcácꢀtiêuꢀchíꢀđo 
lườngꢀcănꢀbảnꢀcầnꢀphảiꢀcó.ꢀChúꢀýꢀrằngꢀkhôngꢀchỉꢀcóꢀhànhꢀviꢀ(1),ꢀchúng 
taꢀcònꢀphảiꢀxemꢀxétꢀđếnꢀtháiꢀđộꢀ(9).ꢀNgườiꢀtaꢀcóꢀthểꢀcảmꢀthấyꢀcóꢀchút 
ưuꢀtiênꢀđểꢀmuaꢀMinuteꢀMaidꢀnhưng,ꢀnếuꢀhọꢀđếnꢀsiêuꢀthịꢀvàꢀphátꢀhiện 
raꢀnhãnꢀhiệuꢀnướcꢀtráiꢀcâyꢀquenꢀthuộcꢀcủaꢀhọꢀđangꢀgiảmꢀgiáꢀđặcꢀbiệt, 
cóꢀthểꢀhọꢀsẽꢀlùiꢀviệcꢀmuaꢀthửꢀMinuteꢀMaidꢀđếnꢀlầnꢀsau.ꢀĐiềuꢀnày 
khôngꢀđồngꢀnghĩaꢀvớiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀthấtꢀbại. 

Bảngꢀ27.1:ꢀCácꢀtiêuꢀchíꢀcănꢀbảnꢀtrongꢀđoꢀlườngꢀhiệuꢀquả 
quảngꢀcáo. 

NgườiꢀdùngꢀcóꢀmuaꢀMinuteꢀMaidꢀnhiềuꢀhơnꢀkhông? 

Nếuꢀkhông,ꢀhọꢀcóꢀýꢀđịnhꢀmuaꢀMinuteꢀMaidꢀhơnꢀkhông? 

Tạiꢀđiểmꢀbánꢀhàng,ꢀkhảꢀnăngꢀngườiꢀdùngꢀnghĩꢀđếnꢀ(hoặcꢀđểꢀýꢀđến)ꢀthương 

hiệuꢀnhưꢀthếꢀnào? 

Khiꢀhọꢀnghĩꢀđếnꢀ(hoặcꢀđểꢀýꢀđến)ꢀthươngꢀhiệu,ꢀkhảꢀnăngꢀthôngꢀtinꢀhìnhꢀảnhꢀ(từ 

mẩuꢀquảngꢀcáo)ꢀsẽꢀđượcꢀkíchꢀhoạtꢀraꢀsao? 

Hànhꢀviꢀ(đốiꢀvớiꢀthươngꢀhiệu):ꢀDoanhꢀsố,ꢀthịꢀphần,ꢀdữꢀliệuꢀmuaꢀs:m,ꢀhoặc 

cácꢀthốngꢀkêꢀtựꢀbáoꢀcáoꢀcóꢀchoꢀthấyꢀnhiềuꢀngườiꢀhơnꢀđangꢀmuaꢀnướcꢀtráiꢀcây 

MinuteꢀMaidꢀkhông? 

Tháiꢀđộꢀ(đốiꢀvớiꢀthươngꢀhiệu):ꢀÝꢀđịnhꢀmuaꢀnướcꢀtráiꢀcâyꢀMinuteꢀMaidꢀcó 

đangꢀcảiꢀthiệnꢀkhông? 

Nhậnꢀbiếtꢀthươngꢀhiệuꢀ:ꢀĐộꢀnhậnꢀbiếtꢀthươngꢀhiệuꢀtứcꢀthìꢀcủaꢀMinute 

Maidꢀcóꢀtăngꢀlênꢀkhông? 

Hìnhꢀảnhꢀthươngꢀhiệuꢀ:ꢀMinuteꢀMaidꢀgiờꢀđâyꢀcóꢀđượcꢀliênꢀtưởngꢀđếnꢀkhái 
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niệmꢀ‘tốtꢀhơnꢀchoꢀsứcꢀkhỏe’ꢀ(vìꢀcóꢀchứaꢀcan-xi)ꢀhơnꢀtrướcꢀkiaꢀkhông? 

Tiêuꢀchíꢀthứꢀ@ꢀ(nhậnꢀbiếtꢀthươngꢀhiệu)ꢀvàꢀ4ꢀ(hìnhꢀảnhꢀthương 
hiệu)ꢀkhôngꢀnhằmꢀmụcꢀđíchꢀthayꢀthếꢀchoꢀcácꢀtiêuꢀchíꢀvềꢀtháiꢀđộꢀvà 
hànhꢀvi,ꢀmàꢀcóꢀmụcꢀđíchꢀchẩnꢀđoánꢀ-ꢀnhữngꢀtiêuꢀchíꢀnàyꢀgiúpꢀchúngꢀta 
phânꢀtíchꢀtạiꢀsaoꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀhiệuꢀquả,ꢀhoặcꢀkhôngꢀhiệuꢀquả.ꢀVà 
nếuꢀnóꢀkhôngꢀhiệuꢀquả,ꢀnóꢀsẽꢀđịnhꢀhướngꢀchoꢀchúngꢀtaꢀbiếtꢀcầnꢀphải 
làmꢀgì.ꢀHìnhꢀ97.4ꢀmôꢀtảꢀcácꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀ@ꢀvàꢀ4ꢀnhưꢀhaiꢀkếtꢀnốiꢀcó 
tácꢀdụngꢀchẩnꢀđoán,ꢀcầnꢀđượcꢀđoꢀlườngꢀtrongꢀmạngꢀlướiꢀthầnꢀkinh 
liênꢀtưởng. 

Khiꢀnghĩꢀđếnꢀnướcꢀtráiꢀcây,ꢀngườiꢀdùngꢀcóꢀnghĩꢀđếnꢀMinuteꢀMaid 
không?ꢀSứcꢀmạnhꢀkếtꢀnốiꢀcủaꢀtiêuꢀchíꢀthứꢀ@ꢀđạiꢀdiệnꢀchoꢀkhảꢀnăng 
ngườiꢀdùngꢀsẽꢀnghĩꢀđếnꢀ(hoặcꢀđểꢀýꢀđến)ꢀMinuteꢀMaidꢀkhiꢀhọꢀđếnꢀnơi 
bánꢀhàng.ꢀCácꢀsảnꢀphẩmꢀtrưngꢀbày,ꢀkhuyếnꢀmãi,ꢀvàꢀrấtꢀnhiềuꢀthứꢀkhác 
cũngꢀcóꢀthểꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀđiềuꢀnày,ꢀnhưngꢀmộtꢀkhiꢀtaꢀđặtꢀnhữngꢀthứ 
nàyꢀsangꢀmộtꢀbên,ꢀcònꢀnhữngꢀyếuꢀtốꢀkhácꢀđangꢀcânꢀbằng,ꢀthìꢀmặt 
hàngꢀlàꢀthứꢀduyꢀnhấtꢀluônꢀhiệnꢀdiệnꢀtrongꢀtìnhꢀhuốngꢀmuaꢀs:mꢀđó. 

Kếtꢀnốiꢀcònꢀlạiꢀchínhꢀlàꢀkếtꢀnốiꢀhìnhꢀảnhꢀthươngꢀhiệu:ꢀkhiꢀnghĩ 
đếnꢀMinuteꢀMaid,ꢀngườiꢀdùngꢀcóꢀnghĩꢀđếnꢀnóꢀvớiꢀđặcꢀtínhꢀ‘tốtꢀhơn 
choꢀsứcꢀkhỏe’ꢀkhông?ꢀKhôngꢀcóꢀgìꢀquáꢀphứcꢀtạpꢀtrongꢀviệcꢀđoꢀlường 
sứcꢀmạnhꢀcủaꢀsựꢀliênꢀtưởngꢀvềꢀđặcꢀtínhꢀthươngꢀhiệuꢀnày.ꢀTaꢀchỉꢀcần 
đặtꢀcâuꢀhỏiꢀkiểuꢀnhư:ꢀ‘thươngꢀhiệuꢀnướcꢀtráiꢀcâyꢀnàoꢀbạnꢀliênꢀtưởng 
đếnꢀnhiềuꢀnhấtꢀvớiꢀkháiꢀniệmꢀ‘tốtꢀhơnꢀchoꢀsứcꢀkhỏe’?ꢀhoặcꢀ‘Bạnꢀliên 
tưởngꢀđặcꢀtínhꢀnàoꢀđếnꢀnướcꢀtráiꢀcâyꢀMinuteꢀMaid?’ 

Đểꢀýꢀrằngꢀkhôngꢀtiêuꢀchíꢀnàoꢀtrongꢀcảꢀbốnꢀtiêuꢀchíꢀtrênꢀhỏiꢀgìꢀliên 
quanꢀđếnꢀbảnꢀthânꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcả.ꢀTấtꢀcảꢀđềuꢀtậpꢀtrungꢀvào 
thươngꢀhiệu.ꢀNếuꢀkhảoꢀsátꢀchoꢀthấyꢀcảꢀhaiꢀkếtꢀnốiꢀthươngꢀhiệuꢀđều 
mạnhꢀhơnꢀkhiꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀchạyꢀthìꢀlúcꢀđó,ꢀkhiꢀcácꢀyếuꢀtốꢀkhác 
đangꢀcânꢀbằng,ꢀchúngꢀtaꢀcóꢀquyềnꢀmongꢀđợiꢀnhiềuꢀngườiꢀhơnꢀsẽꢀmua 
sảnꢀphẩmꢀMinuteꢀMaid.ꢀDĩꢀnhiên,ꢀkháiꢀniệmꢀ‘tốtꢀhơnꢀchoꢀsứcꢀkhỏe 
bởiꢀnóꢀcóꢀchứaꢀcan-xi’ꢀcầnꢀđượcꢀnghiênꢀcứuꢀtrướcꢀvàꢀđịnhꢀvịꢀnhưꢀmột 
đặcꢀtínhꢀcóꢀtiềmꢀnăngꢀquanꢀtrọngꢀtrongꢀviệcꢀlựaꢀchọnꢀnướcꢀtráiꢀcây. 
Nếuꢀđộngꢀtácꢀnàyꢀđãꢀđượcꢀthựcꢀhiệnꢀvàꢀcảꢀhaiꢀkếtꢀnốiꢀnàyꢀđangꢀmạnh 
lênꢀthìꢀhànhꢀviꢀmuaꢀs:mꢀ(thểꢀhiệnꢀquaꢀdoanhꢀsốꢀhoặcꢀthịꢀphần)ꢀhoặcꢀít 
nhấtꢀlàꢀtháiꢀđộꢀcũngꢀsẽꢀtăngꢀtrưởngꢀtheo. 
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Trướcꢀhoànꢀcảnhꢀkhiꢀcảꢀbốnꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀxoayꢀquanhꢀthương 
hiệuꢀnàyꢀđangꢀtiếnꢀtriểnꢀnhưꢀmongꢀđợi,ꢀcácꢀphânꢀtíchꢀcủaꢀcácꢀtiêuꢀchí 
đoꢀlườngꢀxoayꢀquanhꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀnhưꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáo, 
gợiꢀnhớꢀquảngꢀcáo,ꢀkhảꢀnăngꢀn:mꢀb:tꢀthôngꢀđiệpꢀkhôngꢀcònꢀphùꢀhợp 
nữa.ꢀMẩuꢀquảngꢀcáoꢀđangꢀphátꢀhuyꢀhiệuꢀquả,ꢀthậmꢀchíꢀnếuꢀnhững 
phânꢀtíchꢀbổꢀsungꢀchoꢀthấyꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀhoặcꢀkhả 
năngꢀn:mꢀb:tꢀthôngꢀđiệpꢀthấpꢀ(màꢀdườngꢀnhưꢀđiềuꢀnàyꢀrấtꢀkhóꢀxảy 
ra),ꢀthìꢀcácꢀkếtꢀnốiꢀthươngꢀhiệuꢀmàꢀbạnꢀmuốnꢀtácꢀđộng,ꢀbằngꢀcáchꢀnào 
đó,ꢀvẫnꢀđangꢀmạnhꢀlênꢀvàꢀnhữngꢀmụcꢀtiêuꢀchủꢀchốtꢀvẫnꢀđangꢀđược 
hoànꢀthành.ꢀCóꢀđiềuꢀgìꢀđóꢀđangꢀphátꢀhuyꢀhiệuꢀquả.ꢀTrừꢀphiꢀnóꢀbịꢀảnh 
hưởngꢀbởiꢀnhữngꢀhoạtꢀđộngꢀkhácꢀ(nhưꢀkhuyếnꢀmãiꢀxâyꢀdựngꢀthương 
hiệu,ꢀquanꢀhệꢀcôngꢀchúng),ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀch:cꢀh;nꢀđangꢀcóꢀhiệuꢀquả 
và,ꢀmặcꢀdùꢀbạnꢀkhôngꢀthểꢀhiểuꢀcặnꢀkẽꢀnóꢀđangꢀhoạtꢀđộngꢀraꢀsaoꢀ(vìꢀnó 
làꢀvôꢀthức)ꢀthìꢀnóꢀvẫnꢀđangꢀhoạtꢀđộngꢀvàꢀphátꢀhuyꢀhiệuꢀquả. 

Đâyꢀlàꢀmộtꢀluậnꢀđiểmꢀquanꢀtrọngꢀbởi,ꢀtrongꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀhiểuꢀhầu 
hếtꢀquảngꢀcáoꢀhoạtꢀđộngꢀraꢀsao,ꢀchúngꢀtaꢀvẫnꢀkhôngꢀthểꢀhiểuꢀtường 
tậnꢀvềꢀcáchꢀthứcꢀhoạtꢀđộngꢀcủaꢀtấtꢀcảꢀcácꢀquảngꢀcáo.ꢀTheoꢀkinh 
nghiệmꢀcủaꢀtôi,ꢀnếuꢀchúngꢀkhôngꢀhoạtꢀđộngꢀthôngꢀquaꢀquáꢀtrìnhꢀnhận 
biếtꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀýꢀthứcꢀthìꢀđóꢀchỉꢀlàꢀngoạiꢀlệ.ꢀNhưng,ꢀnhưꢀđãꢀthảo 
luậnꢀtrướcꢀđâyꢀtrongꢀphầnꢀkíꢀứcꢀvôꢀthức,ꢀnóꢀcóꢀxảyꢀra.ꢀChúngꢀtaꢀkhông 
baoꢀgiờꢀnênꢀvứtꢀbỏꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀhiệuꢀquả,ꢀchỉꢀvìꢀchúngꢀta 
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khôngꢀhiểuꢀchínhꢀnóꢀhoạtꢀđộngꢀnhưꢀthếꢀnào.ꢀĐộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáo 
hoặcꢀđộꢀgợiꢀnhớꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáoꢀdùꢀcóꢀtệꢀthếꢀnàoꢀcũngꢀkhông 
thểꢀcheꢀlấpꢀbằngꢀchứngꢀrõꢀràngꢀvềꢀsựꢀthayꢀđổiꢀtíchꢀcựcꢀtrongꢀcácꢀkết 
nốiꢀthươngꢀhiệuꢀ(dĩꢀnhiênꢀlàꢀcùngꢀvớiꢀdoanhꢀsố,ꢀthịꢀphầnꢀvàꢀtháiꢀđộ). 

Nhưngꢀnếuꢀtháiꢀđộꢀvàꢀhànhꢀviꢀmuaꢀs:mꢀđốiꢀvớiꢀthươngꢀhiệuꢀchưa 
thayꢀđổiꢀthìꢀsao?ꢀĐâyꢀlàꢀlúcꢀcácꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀxoayꢀquanhꢀmẩu 
quảngꢀcáo,ꢀnhưꢀđộꢀgợiꢀnhớꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀkhảꢀnăngꢀn:mꢀb:tꢀthông 
điệp,ꢀcũngꢀnhưꢀthiệnꢀcảmꢀdànhꢀchoꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀcóꢀthểꢀtrởꢀnênꢀvô 
cùngꢀquanꢀtrọngꢀbởiꢀchúngꢀchoꢀtaꢀnhữngꢀcôngꢀcụꢀchẩnꢀđoánꢀsâuꢀs:c 
hơnꢀnhằmꢀtìmꢀraꢀnhữngꢀtrụcꢀtrặcꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáo. 

‛hiꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀhiệuꢀquả 

Đâyꢀlàꢀkhiꢀnhữngꢀdấuꢀhiệuꢀthenꢀchốtꢀnàyꢀ(nhưꢀdoanhꢀsố,ꢀthịꢀphần, 
tháiꢀđộꢀđốiꢀvớiꢀthươngꢀhiệu,ꢀvàꢀhaiꢀliênꢀtưởngꢀthươngꢀhiệuꢀcănꢀbản) 
héꢀlộꢀrằngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀhiệuꢀquả,ꢀkhiếnꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀxoay 
quanhꢀthươngꢀhiệuꢀtrởꢀthànhꢀnhữngꢀcôngꢀcụꢀchẩnꢀđoánꢀquýꢀgiá.ꢀĐây 
làꢀlúcꢀchúngꢀtaꢀcầnꢀphảiꢀđàoꢀsâuꢀhơnꢀvàoꢀnhữngꢀliênꢀtưởngꢀliênꢀquan 
đằngꢀsau,ꢀnhằmꢀchẩnꢀđoánꢀtạiꢀsaoꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthấtꢀbại. 

Chúngꢀtaꢀcầnꢀtrảꢀlờiꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀnhưꢀ‘Khánꢀgiảꢀcóꢀđangꢀthấy 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀkhông?’ꢀvàꢀ‘Mẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀđangꢀtruyềnꢀđạtꢀđúng 
thôngꢀđiệpꢀcầnꢀtruyềnꢀđạtꢀkhông?’ꢀDẫuꢀbiếtꢀrằngꢀmộtꢀquảngꢀcáoꢀvẫn 
cóꢀthểꢀhiệuꢀquảꢀbấtꢀchấpꢀviệcꢀnóꢀkhôngꢀthểꢀthỏaꢀmãnꢀmộtꢀhoặcꢀcảꢀhai 
câuꢀhỏiꢀnày,ꢀnhưngꢀđóꢀlàꢀngoạiꢀlệꢀchứꢀkhôngꢀphảiꢀlàꢀquyꢀluật.ꢀNếu 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀrõꢀràngꢀlàꢀkhôngꢀhiệuꢀquảꢀ(nhưꢀđượcꢀchỉꢀraꢀbởiꢀbằng 
chứngꢀvềꢀtháiꢀđộꢀvàꢀhànhꢀviꢀđượcꢀthảoꢀluậnꢀtrênꢀđây),ꢀkhiꢀđóꢀnhững 
câuꢀhỏiꢀliênꢀquanꢀđếnꢀkíꢀứcꢀvềꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀgiúpꢀxácꢀđịnhꢀvấnꢀđề 
nằmꢀởꢀtiếpꢀcậnꢀtâmꢀtríꢀ(gâyꢀchúꢀý),ꢀxâyꢀdựngꢀthươngꢀhiệu,ꢀhoặcꢀkhả 
năngꢀghiꢀnhớꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáo. 

Điềuꢀnàyꢀsẽꢀtựꢀtinꢀchỉꢀraꢀlýꢀdoꢀchínhꢀtạiꢀsaoꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀhiệu 
quảꢀvà,ꢀhyꢀvọngꢀlà,ꢀsẽꢀchoꢀphépꢀchúngꢀtaꢀlàmꢀđiềuꢀgìꢀđóꢀđểꢀcảiꢀthiện 
tìnhꢀhình.ꢀChúngꢀtaꢀsẽꢀtiếpꢀtụcꢀbànꢀvềꢀvấnꢀđềꢀnàyꢀtrongꢀchươngꢀtiếp 
theo. 

Tổngꢀkết 

Cácꢀkếtꢀnốiꢀthầnꢀkinhꢀgiốngꢀnhưꢀcơꢀb:p.ꢀKhiꢀđượcꢀluyệnꢀtập 
chúngꢀtrởꢀnênꢀkhỏeꢀhơn,ꢀngượcꢀlạiꢀnếuꢀkhôngꢀđượcꢀr?nꢀluyệnꢀsẽꢀtrở 
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nênꢀyếuꢀớt.ꢀVớiꢀvaiꢀtròꢀlàꢀdấuꢀhiệuꢀđoꢀlườngꢀsứcꢀmạnhꢀkếtꢀnối,ꢀcác 
tiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀtâmꢀlýꢀcơꢀbản,ꢀvềꢀcănꢀbảnꢀlàꢀmộtꢀcôngꢀcụꢀchẩnꢀđoán. 
Đoꢀlườngꢀsứcꢀmạnhꢀcácꢀkếtꢀnốiꢀgiúpꢀxácꢀđịnhꢀđiềuꢀgìꢀđangꢀxảyꢀraꢀđằng 
sauꢀhànhꢀviꢀmuaꢀs:mꢀmàꢀtaꢀđangꢀquanꢀsát. 

Đâyꢀđềuꢀlàꢀnhữngꢀcôngꢀcụꢀđoꢀlườngꢀxoayꢀquanhꢀthươngꢀhiệu. 
Chúngꢀcóꢀchứcꢀnăngꢀđoꢀlườngꢀtínhꢀhiệuꢀquảꢀvàꢀsứcꢀliênꢀtưởngꢀvới 
thươngꢀhiệu.ꢀCácꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀxoayꢀquanhꢀbảnꢀthânꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀ(nhưꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáo,ꢀgợiꢀnhớꢀquảngꢀcáo,ꢀthiệnꢀcảm,ꢀkhả 
năngꢀn:mꢀb:tꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáo…)ꢀlàꢀvôꢀcùngꢀquanꢀtrọngꢀmộtꢀkhi 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀtỏꢀraꢀkémꢀhiệuꢀquả.ꢀChúngꢀgiúpꢀhỗꢀtrợꢀviệcꢀchẩnꢀđoán 
vàꢀbổꢀsungꢀchoꢀcácꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀxoayꢀquanhꢀthươngꢀhiệu.ꢀNhư 
chúngꢀtaꢀthấyꢀtrongꢀchươngꢀtiếpꢀtheo,ꢀchúngꢀgiúpꢀxácꢀđịnhꢀchínhꢀxác 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀmạnhꢀởꢀđiểmꢀnàoꢀvàꢀyếuꢀởꢀđiểmꢀnào,ꢀvàꢀchúngꢀtaꢀnên 
làmꢀgìꢀđểꢀcảiꢀthiệnꢀnó.ꢀHiểuꢀrõꢀđiềuꢀnàyꢀcóꢀthểꢀgiúpꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáo 
tạoꢀraꢀnhiềuꢀquảngꢀcáoꢀhiệuꢀquảꢀhơnꢀcũngꢀnhưꢀbớtꢀđiꢀnhữngꢀquảng 
cáoꢀyếuꢀkém. 
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2 8ꢀꢀ 
MUAꢀSẮMꢀHỌC 

Hậuꢀtốꢀ‘học’ꢀđượcꢀdùngꢀvớiꢀýꢀnghĩaꢀlàꢀ‘ngànhꢀhọcꢀvề...’ꢀhoặcꢀ‘khoa 
họcꢀcủa...’ꢀmộtꢀmảngꢀkiếnꢀthứcꢀnàoꢀđó.ꢀChươngꢀnàyꢀdànhꢀđểꢀnóiꢀvề 
khoaꢀhọcꢀcủaꢀhànhꢀviꢀtiêuꢀdùngꢀ(hoặcꢀmuaꢀs:m).ꢀCụꢀthểꢀhơn,ꢀchúngꢀta 
sẽꢀhiểuꢀđượcꢀvaiꢀtròꢀcủaꢀtâmꢀtrí,ꢀảnhꢀhưởngꢀcủaꢀnóꢀđếnꢀhànhꢀviꢀmua 
s:mꢀvàꢀlựaꢀchọnꢀthươngꢀhiệu,ꢀvàꢀcáchꢀđoꢀlườngꢀnó. 

Trongꢀchươngꢀvừaꢀrồiꢀtaꢀđãꢀquanꢀsátꢀbênꢀtrongꢀbộꢀnãoꢀcủaꢀcon 
ngườiꢀđểꢀhiểuꢀcáchꢀhoạtꢀđộngꢀcủaꢀkíꢀức.ꢀKíꢀứcꢀbaoꢀgồmꢀsựꢀkíchꢀhoạt 
mộtꢀmạngꢀlướiꢀcácꢀnơ-ronꢀliênꢀkếtꢀvớiꢀnhau.ꢀNếuꢀbộꢀnãoꢀcủaꢀchúngꢀta 
bịꢀkíchꢀthíchꢀtừꢀbênꢀtrongꢀtạiꢀbấtꢀcứꢀđiểmꢀnàoꢀbởiꢀmộtꢀcựcꢀdò,ꢀmột 
hìnhꢀảnhꢀhoặcꢀngônꢀtừ,ꢀmộtꢀphầnꢀtrongꢀmạngꢀlướiꢀthầnꢀkinhꢀcủa 
chúngꢀtaꢀđượcꢀkíchꢀhoạt,ꢀchoꢀphépꢀchúngꢀtaꢀgợiꢀnhớꢀmộtꢀkíꢀức,ꢀý 
nghĩaꢀhoặcꢀcảmꢀgiácꢀcụꢀthểꢀvềꢀngônꢀtừꢀhoặcꢀhìnhꢀảnhꢀđó. 

Giốngꢀnhưꢀmộtꢀdòngꢀđiện,ꢀsựꢀkíchꢀhoạtꢀlanꢀtỏaꢀvềꢀmọiꢀhướngꢀtừ 

điểmꢀkíchꢀhoạtꢀbanꢀđầu,ꢀtậpꢀhợpꢀlạiꢀýꢀnghĩaꢀcủaꢀyếuꢀtốꢀkíchꢀthíchꢀđó 
khiꢀdòngꢀđiệnꢀđóꢀchạyꢀqua.ꢀÝꢀnghĩaꢀcủaꢀmộtꢀsựꢀvật/sựꢀviệcꢀđượcꢀđại 
diệnꢀbởiꢀtổngꢀthểꢀcóꢀđượcꢀtừꢀsựꢀkíchꢀhoạtꢀmàꢀhìnhꢀảnhꢀhoặcꢀngônꢀtừ 
đóꢀkhởiꢀphát.ꢀKiếnꢀthứcꢀđượcꢀkhôiꢀphụcꢀ(hoặcꢀgợiꢀnhớ)ꢀbằngꢀcách 
kíchꢀhoạtꢀmạngꢀlướiꢀtươngꢀứngꢀtrongꢀkíꢀức. 

Điềuꢀmàꢀchúngꢀtaꢀchưaꢀthảoꢀluậnꢀlàꢀsựꢀthậtꢀrằng,ꢀtrongꢀcácꢀmạng 
lướiꢀtrongꢀnãoꢀbộꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀkhôngꢀchỉꢀcóꢀkiếnꢀthức.ꢀKhôngꢀphảiꢀkí 
ứcꢀnàoꢀcũngꢀlàꢀkiếnꢀthức.ꢀCũngꢀcóꢀnhữngꢀkíꢀứcꢀdànhꢀchoꢀnhữngꢀthứ 
từngꢀxảyꢀraꢀvớiꢀchúngꢀta,ꢀnhữngꢀsựꢀkiệnꢀcáꢀnhânꢀmàꢀbảnꢀchấtꢀchúng 
khôngꢀphảiꢀlàꢀkiếnꢀthức.ꢀChúngꢀtaꢀnhớꢀnhữngꢀtìnhꢀtiếtꢀtrongꢀcuộc 
sốngꢀcủaꢀchúngꢀta,ꢀnhưꢀláiꢀxeꢀđếnꢀchỗꢀlàmꢀsángꢀnay.ꢀHoặcꢀnhớꢀhôm 
quaꢀtaꢀvừaꢀnếmꢀthửꢀmộtꢀhiệuꢀcàꢀphêꢀmới.ꢀVàꢀchúngꢀtaꢀcũngꢀnhớꢀvừa 
xemꢀphimꢀGiaꢀđìnhꢀSimpsonsꢀtốiꢀquaꢀvàꢀđượcꢀxemꢀlạiꢀquảngꢀcáo 
PepsiꢀvớiꢀsựꢀxuấtꢀhiệnꢀcủaꢀMissyꢀElliottꢀtàiꢀnăng. 

Đâyꢀlàꢀnhữngꢀsựꢀkiệnꢀcáꢀnhânꢀhoặcꢀnhữngꢀtìnhꢀtiếtꢀđượcꢀgiữꢀlại 
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trongꢀkíꢀứcꢀcủaꢀchúngꢀta,ꢀítꢀnhấtꢀtrongꢀmộtꢀkhoảngꢀthờiꢀgian.ꢀChúng 
giúpꢀhìnhꢀthànhꢀnhữngꢀmạngꢀlướiꢀkíꢀứcꢀcóꢀthểꢀđượcꢀkíchꢀhoạtꢀsau 
này,ꢀđểꢀđượcꢀtáiꢀkíchꢀthíchꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀta.ꢀNhữngꢀnhàꢀtâmꢀlý 
họcꢀgọiꢀnhữngꢀkíꢀứcꢀvớiꢀtìnhꢀtiếtꢀnhưꢀvậyꢀlàꢀ‘kíꢀứcꢀnhiềuꢀtập’,ꢀđểꢀphân 
biệtꢀvớiꢀviệcꢀnhớꢀởꢀdạngꢀkiếnꢀthức,ꢀcònꢀđượcꢀgọiꢀlàꢀ‘kíꢀứcꢀngữꢀnghĩa’. 
Cảꢀhaiꢀkháiꢀniệmꢀnàyꢀngàyꢀcàngꢀcóꢀvẻꢀliênꢀquanꢀđếnꢀnhauꢀnhiềuꢀhơn. 

Khiꢀchúngꢀtaꢀtiếpꢀxúcꢀvớiꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀnóꢀlàmꢀtaꢀchúꢀý, 
víꢀdụꢀnhưꢀquảngꢀcáoꢀMinuteꢀMaidꢀtừngꢀđượcꢀthảoꢀluậnꢀtrongꢀchương 
trước,ꢀthườngꢀcóꢀbốnꢀthànhꢀphần,ꢀhoặcꢀmảnhꢀghépꢀkhácꢀnhauꢀcóꢀtiềm 
năngꢀđượcꢀlưuꢀtrữꢀtrongꢀkíꢀức.ꢀTrongꢀhoànꢀcảnhꢀtiếpꢀxúcꢀquảngꢀcáo 
thôngꢀthường,ꢀsẽꢀrấtꢀhiếmꢀnếuꢀchúngꢀtaꢀnhớꢀđượcꢀcảꢀbốnꢀthànhꢀphần 
này.ꢀChúngꢀbaoꢀgồm: 

1 
2 
3 
4 

*ꢀ hìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀ(côꢀbéꢀvớiꢀchiếcꢀlyꢀxinꢀthêmꢀcan-xi); 
*ꢀ mặtꢀhàngꢀ(nướcꢀtráiꢀcây); 
*ꢀ thươngꢀhiệuꢀ(/inuteꢀ/aid); 
*ꢀ thôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáoꢀ(tốtꢀchoꢀsứcꢀkhỏe/tốtꢀchoꢀbạnꢀ+ꢀlũꢀtrẻꢀđòiꢀuống). 

Thànhꢀphầnꢀđầuꢀtiên,ꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáo,ꢀlàꢀmộtꢀcông 
cụꢀsángꢀtạoꢀmàꢀchúngꢀtaꢀhyꢀvọngꢀrằngꢀsẽꢀkhiếnꢀkhánꢀgiảꢀbậtꢀdậyꢀvà 
chúꢀý;ꢀgiúpꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnổiꢀbậtꢀgiữaꢀnhữngꢀquảngꢀcáoꢀkhácꢀvàꢀqua 
đó,ꢀvớiꢀviệcꢀđãꢀgâyꢀđượcꢀsựꢀchúꢀý,ꢀnóꢀcóꢀthểꢀtruyềnꢀtảiꢀthôngꢀđiệp 
quảngꢀcáo.ꢀCácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtrongꢀhìnhꢀ98.1ꢀcủaꢀVolkswagenꢀ(mẩu 
quảngꢀcáoꢀ‘Cứuꢀlấyꢀgươngꢀmặt’ꢀmàꢀchúngꢀtaꢀđãꢀthấyꢀtrướcꢀkia)ꢀvàꢀbơ 
phếtꢀDiaryꢀSoCtꢀlàꢀnhữngꢀvíꢀdụꢀđiểnꢀhình.ꢀNhữngꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiện 
quảngꢀcáoꢀnàyꢀgầnꢀnhưꢀbuộcꢀchúngꢀtaꢀphảiꢀdừngꢀlạiꢀvàꢀxemꢀkĩꢀhơn 
chúngꢀđangꢀnóiꢀgì.ꢀMộtꢀkhiꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀlàm 
chúngꢀtaꢀchúꢀý,ꢀnóꢀcóꢀcơꢀhộiꢀtốtꢀhơnꢀđểꢀtruyềnꢀđạtꢀthôngꢀđiệpꢀcủaꢀnó 
vàꢀliênꢀkếtꢀđiềuꢀnàyꢀđếnꢀthươngꢀhiệu. 
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Nếuꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthànhꢀcôngꢀtrongꢀviệcꢀđộtꢀphá,ꢀđiềuꢀnàyꢀlàꢀrất 
quanꢀtrọngꢀnhưngꢀchỉꢀlàꢀbướcꢀđầuꢀtiên.ꢀGâyꢀchúꢀýꢀlàꢀbướcꢀđầuꢀtiên 
nhưngꢀnhữngꢀthànhꢀphầnꢀkhácꢀcũngꢀquanꢀtrọngꢀkhôngꢀkém.ꢀSauꢀkhi 
đãꢀgâyꢀđượcꢀsựꢀchúꢀý,ꢀliệuꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀsẽꢀghi 
thôngꢀđiệpꢀgìꢀlênꢀkíꢀứcꢀngườiꢀxem?ꢀPhảiꢀchăngꢀđóꢀlàꢀđiềuꢀnhàꢀquảng 
cáoꢀvẫnꢀhằngꢀmongꢀmuốn?ꢀNếuꢀđúngꢀlàꢀthế,ꢀliệuꢀngườiꢀxemꢀđãꢀkếtꢀnối 
tấtꢀcảꢀnhữngꢀđiềuꢀnàyꢀtrongꢀkíꢀứcꢀhọꢀvớiꢀđúngꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀmặt 
hàngꢀcầnꢀkếtꢀnốiꢀhayꢀchưa?ꢀNếuꢀkhôngꢀlàmꢀđượcꢀđiềuꢀnày,ꢀnhàꢀquảng 
cáoꢀcóꢀthểꢀđangꢀlàmꢀrấtꢀtốtꢀviệcꢀquảngꢀcáoꢀgiúpꢀchoꢀmộtꢀthươngꢀhiệu 
hoặcꢀmặtꢀhàngꢀkhác. 

Trongꢀmọiꢀtrảiꢀnghiệmꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀngườiꢀxem,ꢀbốnꢀyếuꢀtốꢀcần 
đượcꢀđạiꢀdiệnꢀtrongꢀkíꢀứcꢀngườiꢀxemꢀnhưꢀnhữngꢀmảnhꢀghépꢀrờiꢀrạc, 
đểꢀsauꢀđóꢀđượcꢀg:nꢀkếtꢀlạiꢀvớiꢀnhauꢀbởiꢀnhữngꢀkếtꢀnối.ꢀĐiềuꢀnàyꢀđược 
minhꢀhọaꢀtrongꢀhìnhꢀ98.9.ꢀLýꢀtưởngꢀnhấtꢀlàꢀcóꢀcảꢀbốnꢀyếuꢀtốꢀnàyꢀkết 
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hợpꢀchặtꢀchẽꢀvớiꢀnhauꢀđểꢀgiúpꢀcủngꢀcốꢀvàꢀhỗꢀtrợꢀchoꢀnhau.ꢀTuyꢀnhiên, 
điềuꢀđóꢀthườngꢀhiếmꢀkhiꢀnàoꢀđạtꢀđượcꢀvàꢀ‘cácꢀthànhꢀphầnꢀkhácꢀnhau 
củaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcạnhꢀtranhꢀlẫnꢀnhauꢀđểꢀgiànhꢀlấyꢀsựꢀchúꢀý.’ꢀDùꢀsao 
cóꢀsựꢀkếtꢀhợpꢀvẫnꢀtốtꢀhơnꢀkhông.ꢀVíꢀdụ,ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcủa 
Volkswagenꢀlàmꢀđượcꢀmộtꢀnửa:ꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀtrựcꢀquanꢀcủngꢀcố 
thôngꢀnghiệpꢀngônꢀngữꢀ(‘Volkswagenꢀđặtꢀanꢀtoànꢀlênꢀtrênꢀhết’). 

Tươngꢀtự,ꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀtrựcꢀquanꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀDairy 
SoCtꢀcủngꢀcốꢀmạnhꢀmẽꢀthôngꢀđiệpꢀngônꢀngữꢀcủaꢀnóꢀ–ꢀ‘phếtꢀdễꢀhơn’.ꢀD 
đây,ꢀhaiꢀtrongꢀsốꢀcácꢀthànhꢀphầnꢀ(Hìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀvà 
thôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáo)ꢀkếtꢀhợpꢀchặtꢀchẽꢀvớiꢀnhauꢀvàꢀhỗꢀtrợꢀchoꢀnhau. 
Đểꢀnhớꢀhìnhꢀthứcꢀquảngꢀcáoꢀgầnꢀnhưꢀch:cꢀch:nꢀngườiꢀtaꢀphảiꢀnhớ 
đếnꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀngượcꢀlại.ꢀHãyꢀsoꢀsánhꢀđiềuꢀnàyꢀvới 
quảngꢀcáoꢀnướcꢀtráiꢀcâyꢀMinuteꢀMaidꢀ–ꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀđộꢀkết 
hợpꢀthấp.ꢀMộtꢀsốꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmuốnꢀcóꢀcảꢀbốnꢀyếuꢀtốꢀnàyꢀkếtꢀhợp 
chặtꢀchẽꢀvớiꢀnhau.ꢀSựꢀkếtꢀhợpꢀcàngꢀchặtꢀchẽꢀthìꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcàng 
cóꢀkhảꢀnăngꢀthànhꢀcôngꢀcaoꢀhơn. 

Ghiꢀchú,ꢀCảꢀbốnꢀyếuꢀtốꢀcầnꢀđượcꢀđạiꢀdiệnꢀtrongꢀkíꢀứcꢀvàꢀg:nꢀkết 
vớiꢀnhauꢀquaꢀcácꢀkếtꢀnối. 

Hìnhꢀ28.2:ꢀMộtꢀmạngꢀlướiꢀkíꢀứcꢀcóꢀđượcꢀtừꢀtrảiꢀnghiệmꢀquảng 
cáo 

Vấnꢀđềꢀphổꢀbiếnꢀnhấtꢀtrongꢀquảngꢀcáoꢀch:cꢀch:nꢀlàꢀviệcꢀghiꢀdấu 
ấnꢀcủaꢀ(đúng)ꢀthươngꢀhiệuꢀvàoꢀkíꢀức.ꢀThậtꢀđángꢀngạcꢀnhiênꢀkhiꢀcóꢀrất 
nhiềuꢀquảngꢀcáoꢀthấtꢀbạiꢀbởiꢀkhôngꢀthểꢀkếtꢀnốiꢀthànhꢀcôngꢀmọiꢀthứ 
khácꢀđếnꢀ(đúng)ꢀthươngꢀhiệuꢀtrongꢀkíꢀức.ꢀTrởꢀlạiꢀChươngꢀ99,ꢀtôiꢀđã 
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chỉꢀraꢀcáchꢀsửꢀdụngꢀnhữngꢀ‘yếuꢀtốꢀđồngꢀnhất’ꢀđểꢀgiúpꢀkếtꢀnốiꢀthương 
hiệuꢀvàoꢀmạngꢀlướiꢀkíꢀức.ꢀSẽꢀlàꢀmộtꢀlợiꢀthếꢀtoꢀlớnꢀnếuꢀbạnꢀcóꢀthểꢀtận 
dụngꢀnhữngꢀthànhꢀphầnꢀvốnꢀđãꢀcóꢀsựꢀliênꢀtưởngꢀmạnhꢀmẽꢀvàꢀđộcꢀđáo 
vớiꢀthươngꢀhiệu.ꢀBởiꢀchúngꢀđóngꢀvaiꢀtròꢀnhưꢀnhữngꢀdấuꢀhiệuꢀgợiꢀnhớ 
kíꢀứcꢀvôꢀcùngꢀhiệuꢀquả,ꢀhơnꢀcảꢀbảnꢀthânꢀtênꢀcủaꢀthươngꢀhiệu.ꢀVíꢀdụ 
nhưꢀkhiꢀbạnꢀnhìnꢀthấyꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvớiꢀGergieꢀ(nữꢀcôngꢀtước 
xứꢀYork),ꢀcóꢀkhảꢀnăngꢀbạnꢀsẽꢀnghĩꢀđếnꢀthươngꢀhiệuꢀsảnꢀphẩmꢀăn 
kiêngꢀFeightꢀFatchers.ꢀTrongꢀkhiꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀsựꢀxuất 
hiệnꢀcủaꢀKirstyꢀAlleyꢀcóꢀthểꢀkhiếnꢀbạnꢀnhớꢀđếnꢀcâuꢀnóiꢀ‘Bạnꢀđãꢀgọi 
Aennyꢀchưa?’ꢀ(HaveꢀyouꢀcalledꢀAennyꢀyet?)ꢀvàꢀkíchꢀthíchꢀsựꢀgợiꢀnhớ 
đếnꢀcácꢀTrungꢀtâmꢀGiảmꢀcânꢀAennyꢀCraig.ꢀBạnꢀkhôngꢀcầnꢀnhìnꢀthấy 
thươngꢀhiệuꢀmàꢀvẫnꢀnhậnꢀraꢀnó.ꢀVàꢀbạnꢀchỉꢀcầnꢀngheꢀđếnꢀcụmꢀtừꢀ‘Cho 
mọiꢀthứꢀkhác,ꢀđãꢀcó...’ꢀ(‘Gorꢀeverythingꢀelse,ꢀthere’s...’)ꢀlàꢀbạnꢀnghĩ 
ngayꢀđếnꢀ‘MasterCard’. 

Hãyꢀcùngꢀxemꢀxétꢀđiềuꢀnàyꢀtheoꢀmộtꢀcáchꢀkhác:ꢀkhiꢀmạngꢀlướiꢀkí 
ứcꢀcủaꢀbạnꢀđượcꢀkíchꢀhoạtꢀởꢀhaiꢀđiểmꢀcùngꢀlúcꢀ(víꢀdụꢀnhưꢀyếuꢀtốꢀmặt 
hàngꢀvàꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáo,ꢀnhưꢀtrườngꢀhợpꢀcủaꢀKirsty 
Alley),ꢀsựꢀkíchꢀhoạtꢀsẽꢀlanꢀtỏaꢀtừꢀhaiꢀđiểmꢀđóꢀvàꢀtiếpꢀtụcꢀkíchꢀhoạtꢀbất 
cứꢀkếtꢀnốiꢀmạnhꢀnàoꢀcóꢀthểꢀkíchꢀthíchꢀthươngꢀhiệu.ꢀĐiềuꢀnàyꢀlàꢀmẫu 
mựcꢀtrongꢀmộtꢀsốꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀNike.ꢀNhữngꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀđềuꢀkết 
thúcꢀvớiꢀhìnhꢀảnhꢀ‘dấuꢀmóc’ꢀvàꢀtrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀhềꢀxuất 
hiệnꢀbấtꢀcứꢀđiềuꢀgìꢀgợiꢀnh:cꢀtrựcꢀtiếpꢀđếnꢀthươngꢀhiệuꢀ‘Nike’ꢀcả. 

Vìꢀthế,ꢀmộtꢀđiểmꢀcóꢀthểꢀđượcꢀkếtꢀnốiꢀchặtꢀchẽꢀđếnꢀthươngꢀhiệu 
chínhꢀlàꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáo.ꢀMộtꢀyếuꢀtốꢀkhácꢀlàꢀthôngꢀđiệp 
quảngꢀcáoꢀ(víꢀdụꢀnhưꢀ‘I’mꢀlovingꢀit’ꢀvàꢀMcDonald’s).ꢀNếuꢀthươngꢀhiệu 
sởꢀhữuꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀđộcꢀđáo,ꢀvàꢀthôngꢀđiệpꢀđóꢀđãꢀtồnꢀtạiꢀtrongꢀmột 
khoảngꢀthờiꢀgianꢀdài,ꢀthìꢀbảnꢀthânꢀthôngꢀđiệpꢀcũngꢀcóꢀthểꢀkíchꢀthích 
thươngꢀhiệu.ꢀVíꢀdụ,ꢀthôngꢀđiệpꢀ‘Thịtꢀbòꢀđâuꢀrồi?’ꢀ(Fhere’sꢀtheꢀbeeC?) 
vàꢀ‘Austꢀdoꢀit’.ꢀĐâyꢀđềuꢀlàꢀnhữngꢀdấuꢀhiệuꢀgợiꢀnhớꢀkíꢀứcꢀđộcꢀđáoꢀgiúp 
truyềnꢀđạtꢀcácꢀthôngꢀđiệpꢀtươngꢀứngꢀ(Fendy’sꢀvàꢀNike)ꢀngayꢀlậpꢀtức 
màꢀthậmꢀchíꢀkhôngꢀcầnꢀbấtꢀcứꢀlờiꢀgợiꢀnh:cꢀtrựcꢀtiếpꢀnàoꢀkhácꢀđến 
thươngꢀhiệu. 

Cácꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀhiệuꢀứngꢀquảngꢀcáo 

Trongꢀquáꢀkhứ,ꢀmộtꢀsốꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀvẫnꢀkìꢀvọngꢀngườiꢀxemꢀsẽ 
nhớꢀđượcꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀhọ.ꢀMộtꢀsốꢀkhácꢀtuyꢀkhôngꢀtinꢀvàoꢀcáiꢀgọiꢀlà 
khảꢀnăngꢀgợiꢀnhớꢀquảngꢀcáo,ꢀnhưngꢀítꢀnhấtꢀngườiꢀxemꢀcũngꢀphải 
nhậnꢀraꢀđượcꢀlàꢀhọꢀđãꢀtừngꢀxemꢀquaꢀquảngꢀcáo.ꢀMộtꢀsốꢀnhàꢀquảng 
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cáoꢀtậpꢀtrungꢀvàoꢀnộiꢀdungꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáoꢀthayꢀvìꢀkhảꢀnăngꢀgợi 
nhớꢀquảngꢀcáo.ꢀTrongꢀkhiꢀmộtꢀsốꢀkhácꢀlậpꢀluậnꢀrằngꢀviệcꢀngườiꢀxem 
cóꢀthểꢀnh:cꢀlạiꢀchínhꢀxácꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀkhôngꢀliênꢀquanꢀgìꢀđếnꢀhiệu 
quảꢀthúcꢀđẩyꢀdoanhꢀsốꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀCóꢀmộtꢀcáchꢀgiảiꢀquyếtꢀcho 
mọiꢀvấnꢀđềꢀnày.ꢀĐểꢀlàmꢀđượcꢀđiềuꢀnày,ꢀtrướcꢀtiênꢀchúngꢀtaꢀphảiꢀhiểu 
đượcꢀrằngꢀhiệuꢀứngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀmộtꢀquáꢀtrình,ꢀvàꢀviệcꢀđánhꢀgiá 
hiệuꢀquảꢀquảngꢀcáoꢀthôngꢀquaꢀviệcꢀliênꢀtụcꢀkhảoꢀsátꢀcácꢀdữꢀliệuꢀcũng 
làꢀmộtꢀquáꢀtrình. 

Qtáꢀorìnhꢀđánhꢀgpáꢀmnoꢀmẩtꢀqtảngꢀcáo 

Giảꢀsửꢀrằngꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀvíꢀdụꢀnhưꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀMinute 
Maid,ꢀlầnꢀđầuꢀtiênꢀxuấtꢀhiện,ꢀkhôngꢀchoꢀthấyꢀhiệuꢀứngꢀrõꢀràngꢀtrong 
việcꢀthayꢀđổiꢀhànhꢀviꢀ(thểꢀhiệnꢀquaꢀdoanhꢀsố,ꢀthịꢀphần,ꢀhoặcꢀcácꢀtiêu 
chíꢀđoꢀlườngꢀhànhꢀviꢀkhácꢀnhưꢀdùngꢀthử,ꢀtiếpꢀtụcꢀmuaꢀsảnꢀphẩm...). 
Độngꢀtácꢀđầuꢀtiênꢀtrongꢀchẩnꢀđoánꢀcủaꢀbấtꢀcứꢀvịꢀbácꢀsĩꢀnàoꢀlàꢀquyết 
địnhꢀxemꢀbệnhꢀnhânꢀđangꢀthựcꢀsựꢀcóꢀbệnhꢀhayꢀkhông,ꢀvàꢀnếuꢀcó,ꢀsẽ 
tiếnꢀhànhꢀxácꢀđịnhꢀnguồnꢀgốcꢀcủaꢀcănꢀbệnh. 

Nhưꢀđãꢀnóiꢀrõꢀtrongꢀcácꢀchươngꢀtrước,ꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀchỉꢀđơn 
thuầnꢀkhiếnꢀchúngꢀtaꢀ‘chạyꢀàoꢀraꢀđườngꢀvàꢀmuaꢀngayꢀsảnꢀphẩmꢀđó’. 
Đểꢀthấyꢀrõꢀhiệuꢀquảꢀtứcꢀthìꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀtaꢀcầnꢀxemꢀxétꢀđếnꢀcácꢀdấu 
hiệuꢀảnhꢀhưởngꢀkhácꢀngoàiꢀhànhꢀvi.ꢀTạiꢀmỗiꢀthờiꢀđiểmꢀchiếnꢀlược 
trongꢀquáꢀtrìnhꢀtạoꢀraꢀảnhꢀhưởngꢀnày,ꢀchúngꢀtaꢀnênꢀnh:mꢀđếnꢀviệcꢀsử 
dụngꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀphùꢀhợpꢀđểꢀthấyꢀrõꢀđiềuꢀgìꢀđangꢀxảyꢀra.ꢀKhiꢀsự 
thayꢀđổiꢀvềꢀdoanhꢀsốꢀvàꢀthịꢀphầnꢀcũngꢀnhưꢀcácꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀhành 
viꢀkhácꢀcònꢀchưaꢀkịpꢀthayꢀđổiꢀtrướcꢀtácꢀđộngꢀcủaꢀquảngꢀcáo,ꢀnhà 
quảngꢀcáoꢀcầnꢀngayꢀlậpꢀtứcꢀchẩnꢀđoánꢀxemꢀđiềuꢀgìꢀđangꢀxảyꢀra.ꢀĐâyꢀlà 
lúcꢀmàꢀnhữngꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀkhácꢀcóꢀvaiꢀtròꢀthenꢀchốt,ꢀbởiꢀvìꢀtaꢀcần 
phảiꢀlầnꢀngượcꢀlạiꢀnhữngꢀdấuꢀvếtꢀcủaꢀnhữngꢀhiệuꢀứngꢀtrungꢀgianꢀkhác 
đểꢀthấyꢀđượcꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀhiệuꢀquảꢀvàꢀkhôngꢀhiệuꢀquảꢀởꢀđâu,ꢀđểꢀtừ 
đóꢀxácꢀđịnhꢀđượcꢀcầnꢀphảiꢀlàmꢀgìꢀđểꢀcảiꢀthiệnꢀtìnhꢀhình. 

Trongꢀchươngꢀtrướcꢀchúngꢀtaꢀđãꢀtìmꢀhiểuꢀsơꢀlượcꢀvềꢀbốnꢀtiêuꢀchí 
đoꢀlườngꢀthươngꢀhiệuꢀquanꢀtrọngꢀ–ꢀhànhꢀviꢀ(đốiꢀvới)ꢀthươngꢀhiệu, 
tháiꢀđộꢀ(đốiꢀvới)ꢀthươngꢀhiệu,ꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀhìnhꢀảnh 
thươngꢀhiệu.ꢀGiờꢀđãꢀđếnꢀlúcꢀmởꢀrộngꢀhơnꢀchủꢀđềꢀnàyꢀvàꢀxemꢀxétꢀđến 
tấtꢀcảꢀcácꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀcònꢀlại,ꢀbaoꢀgồmꢀcảꢀnhữngꢀtiêuꢀchíꢀđo 
lườngꢀxoayꢀquanhꢀmẩuꢀquảngꢀcáo. 

Cácꢀopêtꢀchíꢀchủꢀđạo 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 

393 

  

  

Nhómꢀcácꢀtiêuꢀchíꢀởꢀcộtꢀbênꢀphảiꢀ(xemꢀBảngꢀ98.1)ꢀtậpꢀtrungꢀvào 
bảnꢀthânꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ–ꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáo,ꢀgợiꢀnhớꢀquảng 
cáo,ꢀkhảꢀnăngꢀn:mꢀb:tꢀthôngꢀđiệp,ꢀthiệnꢀcảmꢀvàꢀmứcꢀđộꢀtinꢀcậyꢀcủa 
mẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀNhữngꢀtiêuꢀchíꢀnàyꢀhợpꢀvớiꢀcácꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlường 
xoayꢀquanhꢀthươngꢀhiệuꢀtrongꢀbứcꢀtranhꢀtổngꢀthểꢀcủaꢀviệcꢀđánhꢀgiá 
quảngꢀcáoꢀbởiꢀchúngꢀđượcꢀdùngꢀtrongꢀmộtꢀquáꢀtrìnhꢀloạiꢀtrừ,ꢀđể 
trướcꢀtiênꢀcốꢀg:ngꢀđánhꢀgiáꢀxemꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀhiệuꢀquảꢀhay 
không.ꢀVàꢀnếuꢀnóꢀkhôngꢀhiệuꢀquả,ꢀquáꢀtrìnhꢀnàyꢀsẽꢀcôꢀlậpꢀvùngꢀtrục 
trặcꢀcủaꢀquảngꢀcáo.ꢀNhữngꢀth:cꢀm:cꢀthườngꢀđượcꢀhỏiꢀvềꢀtínhꢀhiệu 
quảꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀ(víꢀdụꢀnhưꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀMinuteꢀMaid)ꢀsẽ 
giúpꢀthuꢀthậpꢀđượcꢀthôngꢀtinꢀkhôngꢀchỉꢀtừꢀcácꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀxoay 
quanhꢀthươngꢀhiệuꢀmàꢀcònꢀtừꢀcácꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀxoayꢀquanhꢀmẩu 
quảngꢀcáo. 

Bảngꢀ28.1:ꢀCácꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀhiệuꢀquảꢀquảngꢀcáo 

Xoayꢀquanhꢀmẩuꢀquảng 
Xoayꢀquanhꢀthươngꢀhiệu 

cáo 

Độꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáo 

Hànhꢀviꢀngườiꢀdùngꢀtrongꢀtiếpꢀnhận 

thươngꢀhiệu Độꢀgợiꢀnhớꢀquảngꢀcáo 

Ýꢀđịnhꢀmuaꢀs:mEtháiꢀđộꢀ(đốiꢀvới) 
thươngꢀhiệu 

Quảngꢀbáꢀđúngꢀthươngꢀhiệu 

Khảꢀnăngꢀn:mꢀb:tꢀthôngꢀđiệp 

Thiệnꢀcảmꢀđốiꢀvớiꢀquảngꢀcáo 

Độꢀtinꢀcậyꢀcủaꢀquảngꢀcáo 

Độꢀnhậnꢀbiếtꢀthươngꢀhiệu 

Hìnhꢀảnhꢀthươngꢀhiệu 

Sựꢀkhácꢀbiệtꢀlớnꢀnhấtꢀkhiꢀcóꢀđượcꢀtấtꢀcảꢀtiêuꢀchíꢀnàyꢀlàꢀchúngꢀsẽ 

choꢀphépꢀdiễnꢀgiảiꢀkếtꢀquảꢀchẩnꢀđoánꢀmộtꢀcáchꢀtoànꢀdiện. 

Sửꢀdụngꢀcácꢀopêtꢀchíꢀđoꢀlườngꢀxoaqꢀqtanhꢀohươngꢀhpệu 

Cácꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀxoayꢀquanhꢀthươngꢀhiệuꢀmàꢀchúngꢀtaꢀtừng 
gặpꢀtrongꢀchươngꢀtrướcꢀlàꢀcácꢀtiêuꢀchíꢀcơꢀbản.ꢀNhữngꢀcâuꢀhỏiꢀchúng 
cóꢀthểꢀtrảꢀlờiꢀđượcꢀthểꢀhiệnꢀlạiꢀtrongꢀbảngꢀ98.9. 
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Bảngꢀ28.2ꢀCácꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀxoayꢀquanhꢀthương 
hiệu 

1 *ꢀ 7óꢀthêmꢀnhiềuꢀngườiꢀs,ꢀd-ngꢀthươngꢀhiệu Đoꢀlườngꢀhànhꢀviꢀmua 

Đoꢀlườngꢀtínhꢀtrung 

không? s:m 
2 *ꢀ Nếuꢀkhông,ꢀhọꢀcóꢀýꢀđịnhꢀ(nhưngꢀcóꢀthểꢀđangꢀbị 

cảnꢀtrởꢀbởiꢀđiềuꢀgìꢀđó,ꢀnhưꢀkhuyếnꢀmãiꢀgiảmꢀgiá 

củaꢀđốiꢀthủꢀchẳngꢀhạn)ꢀs,ꢀd-ngꢀthươngꢀhiệu 

không? 
thànhꢀhoặcꢀtâmꢀlýꢀhànhꢀvi 

3 *ꢀ Khảꢀn0ngꢀngườiꢀxemꢀnghĩꢀđếnꢀhoặcꢀchúꢀýꢀđến 

thươngꢀhiệuꢀraꢀsao?ꢀ(Nếuꢀhọꢀkhôngꢀnghĩꢀđến 

thươngꢀhiệuꢀđúngꢀlúc,ꢀđiềuꢀnàyꢀcóꢀthểꢀcảnꢀtrở 

họꢀs,ꢀd-ngꢀthươngꢀhiệu.) 

Đoꢀlườngꢀđộꢀnhânꢀbiết 
tứcꢀthìꢀthươngꢀhiệu 

Đoꢀlườngꢀsựꢀliênꢀtưởng 

đếnꢀhìnhꢀảnhꢀ-ꢀthươngꢀhiệu 
4 *ꢀ 3hiꢀhọꢀđãꢀchúꢀýꢀhoặcꢀnghĩꢀđếnꢀthươngꢀhiệu,ꢀkhả 

n0ngꢀthôngꢀtinꢀ(hìnhꢀảnh)ꢀt4ꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 

đượcꢀkíchꢀhoạtꢀraꢀsaoꢀ(caoꢀhayꢀthấp)? 

Tôiꢀcầnꢀnóiꢀthêmꢀmộtꢀchútꢀvềꢀbốnꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀxoayꢀquanh 
thươngꢀhiệuꢀnày. 

1 .ꢀꢀCóꢀthêmꢀnhiềuꢀngườiꢀsửꢀd*ngꢀthươngꢀhiệuꢀkhông?ꢀ(Hoặc: 
cùngꢀnhữngꢀngườiꢀđóꢀnhưngꢀcóꢀsửꢀdụngꢀthươngꢀhiệuꢀthườngꢀxuyên 

hơn?)ꢀNếuꢀtiêuꢀchíꢀnàyꢀđượcꢀtínhꢀđếnꢀcàngꢀsớmꢀtrongꢀchiếnꢀdịch 
quảngꢀcáoꢀthìꢀcácꢀbằngꢀchứngꢀrõꢀràngꢀvềꢀsựꢀthayꢀđổiꢀhànhꢀviꢀmuaꢀsắm 
càngꢀkhóꢀđượcꢀbộcꢀlộ,ꢀnhấtꢀlàꢀđốiꢀvớiꢀnhữngꢀmặtꢀhàngꢀsửꢀdụngꢀlâu 
dài.ꢀNhữngꢀmặtꢀhàngꢀnàyꢀchuꢀkìꢀmuaꢀs:mꢀkéoꢀdàiꢀhàngꢀtháng,ꢀthậm 
chíꢀhàngꢀnăm,ꢀvàꢀsựꢀthayꢀđổiꢀkhôngꢀthểꢀcóꢀtrongꢀmộtꢀsớmꢀmộtꢀchiều. 

2 .ꢀꢀMẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀchoꢀthấyꢀdấuꢀhiệuꢀtíchꢀcựcꢀnàoꢀtrongꢀviệc 
tácꢀđộngꢀđếnꢀtháiꢀđộꢀcủaꢀngườiꢀxem,ꢀhoặcꢀnóiꢀcáchꢀkhácꢀnóꢀcóꢀtác 
độngꢀđếnꢀtâmꢀlýꢀcủaꢀngườiꢀxemꢀkhiếnꢀhọꢀcóꢀýꢀđịnhꢀsửꢀd*ngꢀthương 
hiệuꢀkhông?ꢀ(Nghĩaꢀlàꢀnóꢀcóꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀlòngꢀtrungꢀthànhꢀvới 
thươngꢀhiệuꢀhoặcꢀhứaꢀh>nꢀvềꢀmặtꢀtâmꢀlýꢀtrongꢀviệcꢀsửꢀdụngꢀthương 
hiệuꢀhayꢀkhông).ꢀCâuꢀhỏiꢀnàyꢀcóꢀthểꢀđượcꢀtrảꢀlờiꢀthôngꢀquaꢀviệcꢀđo 
lườngꢀvềꢀtháiꢀđộꢀthươngꢀhiệuꢀ(hoặcꢀýꢀđịnhꢀsửꢀdụngꢀthươngꢀhiệu).ꢀCâu 
trảꢀlờiꢀnàyꢀthườngꢀchoꢀtaꢀthấyꢀtháiꢀđộꢀđốiꢀvớiꢀthươngꢀhiệuꢀđangꢀthay 
đổiꢀthếꢀnào,ꢀmặcꢀdùꢀbảnꢀthânꢀhànhꢀviꢀngườiꢀdùngꢀcóꢀthểꢀchưaꢀthay 
đổi.ꢀTuyꢀnhiênꢀcũngꢀcầnꢀchúꢀýꢀrằng,ꢀviệcꢀápꢀdụngꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlường 
nàyꢀsớmꢀcóꢀthểꢀkhiếnꢀcácꢀkếtꢀquảꢀthuꢀđượcꢀvôꢀcùngꢀmờꢀnhạtꢀvàꢀvô 
thưởngꢀvôꢀphạt,ꢀbởiꢀvìꢀhiệuꢀứngꢀcóꢀthểꢀvẫnꢀcònꢀđangꢀquáꢀnhỏꢀbé. 
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Vìꢀthế,ꢀđặcꢀbiệtꢀtrongꢀgiaiꢀđoạnꢀđầu,ꢀcácꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀchẩn 
đoánꢀcaoꢀcấpꢀhơnꢀcầnꢀđượcꢀápꢀdụng,ꢀthôngꢀquaꢀthôngꢀtinꢀthuꢀđượcꢀtừ 
haiꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀxoayꢀquanhꢀthươngꢀhiệuꢀsauꢀđây.ꢀBanꢀđầu,ꢀkhi 
taꢀchỉꢀmớiꢀthuꢀđượcꢀnhữngꢀthôngꢀtinꢀmờꢀnhạtꢀvềꢀsựꢀthayꢀđổiꢀtrong 
hànhꢀviꢀvàꢀtháiꢀđộꢀngườiꢀdùng,ꢀthìꢀhaiꢀtiêuꢀchíꢀsauꢀđây,ꢀdườngꢀnhư 
nhạyꢀcảmꢀhơn,ꢀgiúpꢀcungꢀcấpꢀnhữngꢀdấuꢀhiệuꢀ‘cảnhꢀbáoꢀsớm’ꢀvềꢀvấn 
đềꢀcóꢀthểꢀcóꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáo. 

3.ꢀĐộꢀnhậnꢀbiếtꢀthươngꢀhiệuꢀtứcꢀthìꢀ(thôngꢀquaꢀmặtꢀhàng)ꢀcó 
đangꢀtăngꢀlênꢀkhông?ꢀMộtꢀđiềuꢀhầuꢀnhưꢀlúcꢀnàoꢀcũngꢀtồnꢀtạiꢀtrong 
tâmꢀtríꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀs:pꢀsửaꢀmuaꢀmộtꢀmónꢀđồꢀgìꢀđóꢀthuộcꢀmộtꢀmặt 
hàngꢀnhấtꢀđịnh,ꢀlàꢀtênꢀcủaꢀbảnꢀthânꢀmặtꢀhàngꢀđó.ꢀVìꢀthếꢀmặtꢀhàngꢀ(ví 
dụꢀnhưꢀnướcꢀtráiꢀcây,ꢀxeꢀhơi,ꢀmáyꢀtính,ꢀbơ,ꢀbia...)ꢀhầuꢀnhưꢀluônꢀlà 
mộtꢀdấuꢀhiệuꢀgợiꢀnhớꢀquanꢀtrọngꢀgiúpꢀngườiꢀdùngꢀnhớꢀđếnꢀthương 
hiệuꢀkhiꢀmuaꢀhàng.ꢀKhiꢀcácꢀnhàꢀnghiênꢀcứuꢀthịꢀtrườngꢀđoꢀlườngꢀđộ 
nhậnꢀbiếtꢀthươngꢀhiệuꢀtứcꢀthì,ꢀhọꢀsẽꢀhỏiꢀngườiꢀmuaꢀrằngꢀhọꢀcóꢀthểꢀliệt 
kêꢀđượcꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀnàoꢀthuộcꢀmặtꢀhàngꢀđó.ꢀTrongꢀsốꢀđó, 
nhữngꢀthươngꢀhiệuꢀnàoꢀhọꢀnghĩꢀđếnꢀtrướcꢀtiên?ꢀĐâyꢀlàꢀmộtꢀthướcꢀđo 
choꢀmặtꢀhàng,ꢀvớiꢀvaiꢀtròꢀlàꢀdấuꢀhiệuꢀgiúpꢀgợiꢀnhớꢀthươngꢀhiệuꢀtrong 
tâmꢀtríꢀngườiꢀmua;ꢀnóꢀchoꢀthấyꢀthươngꢀhiệuꢀg:nꢀbóꢀgầnꢀgũiꢀvớiꢀmặt 
hàngꢀraꢀsao.ꢀĐộꢀnhậnꢀbiếtꢀthươngꢀhiệuꢀtứcꢀthìꢀnếuꢀtăngꢀlên,ꢀsẽꢀlàꢀdấu 
hiệuꢀchoꢀsựꢀphátꢀtriểnꢀcủaꢀkếtꢀnốiꢀgiữaꢀmặtꢀhàngꢀ(vớiꢀvaiꢀtròꢀnhưꢀdấu 
hiệuꢀgợiꢀnhớ)ꢀvàꢀthươngꢀhiệuꢀ(đượcꢀbiểuꢀhiệnꢀquaꢀkếtꢀnốiꢀaꢀtrong 
hìnhꢀ98.@). 

Nếuꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀthươngꢀhiệuꢀtứcꢀthìꢀđangꢀtăngꢀlên,ꢀítꢀnhấtꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀđangꢀhoànꢀthànhꢀmộtꢀphầnꢀnhiệmꢀvụꢀcủaꢀnó.ꢀNgượcꢀlại,ꢀnó 
cũngꢀbáoꢀhiệuꢀrằngꢀtaꢀcầnꢀphảiꢀtìmꢀhiểuꢀxemꢀtạiꢀsaoꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
dườngꢀnhưꢀđangꢀthấtꢀbạiꢀtrongꢀphầnꢀhiệuꢀứngꢀnàyꢀ(giữaꢀnhữngꢀhiệu 
ứngꢀkhácꢀcủaꢀnó). 

4.ꢀꢀSựꢀliênꢀtư7ngꢀgiữaꢀđặcꢀtínhꢀhìnhꢀảnhꢀvàꢀthươngꢀhiệuꢀcóꢀđang 
mạnhꢀmẽꢀhơnꢀkhông?ꢀSựꢀliênꢀtưởngꢀthươngꢀhiệuꢀđếnꢀđặcꢀtínhꢀhình 
ảnhꢀchủꢀđạoꢀđượcꢀthểꢀhiệnꢀtrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ(víꢀdụꢀnhưꢀ‘tốtꢀcho 
sứcꢀkhỏe)ꢀcũngꢀcóꢀthểꢀchoꢀthấyꢀcácꢀdấuꢀhiệuꢀcủaꢀsựꢀlớnꢀmạnh.ꢀNếuꢀsự 
liênꢀtưởngꢀđếnꢀđặcꢀtínhꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀđangꢀlớnꢀmạnhꢀlên 
(kếtꢀnốiꢀbꢀtrongꢀhìnhꢀ98.@)ꢀthìꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđangꢀlàmꢀtốtꢀphần 
nhiệmꢀvụꢀnày.ꢀNgượcꢀlại,ꢀnóꢀbáoꢀhiệuꢀrằngꢀtaꢀcầnꢀphảiꢀtìmꢀhiểuꢀlýꢀdo 
tạiꢀsaoꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀhoànꢀthànhꢀđượcꢀphầnꢀhiệuꢀứngꢀnày. 

Xácꢀđịnhꢀchínhꢀxácꢀvịꢀoríꢀorụcꢀorặcꢀcủaꢀmẩtꢀqtảngꢀcáo 
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Khiꢀđãꢀxácꢀđịnhꢀtiêuꢀchíꢀthứꢀ@ꢀ(sựꢀliênꢀtưởngꢀgiữaꢀmặtꢀhàngꢀvà 
thươngꢀhiệu)ꢀhoặcꢀtiêuꢀchíꢀthứꢀ4ꢀ(sựꢀliênꢀtưởngꢀgiữaꢀđặcꢀtínhꢀhình 
ảnhꢀđếnꢀthươngꢀhiệu)ꢀkhôngꢀđượcꢀcảiꢀthiệnꢀsẽꢀkhiếnꢀtaꢀphảiꢀđặtꢀcâu 
hỏi:ꢀTạiꢀsao?ꢀĐểꢀxácꢀđịnhꢀchínhꢀxácꢀtrụcꢀtrặcꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđang 
‘ nằmꢀởꢀđâuꢀvàꢀtạiꢀsao’,ꢀchúngꢀtaꢀcầnꢀápꢀdụngꢀcácꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlường 
xoayꢀquanhꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀNhữngꢀtiêuꢀchíꢀnàyꢀlàꢀcácꢀthànhꢀphầnꢀhỗ 
trợꢀchoꢀquáꢀtrìnhꢀchẩnꢀđoán.ꢀNhưꢀchúngꢀtaꢀđãꢀnói,ꢀđộꢀnhậnꢀbiết 
quảngꢀcáo,ꢀgợiꢀnhớꢀquảngꢀcáo,ꢀkhảꢀnăngꢀn:mꢀb:tꢀthươngꢀhiệuꢀvà 
thiệnꢀcảmꢀđốiꢀvớiꢀthươngꢀhiệuꢀkhôngꢀthayꢀthếꢀchoꢀnhữngꢀtiêuꢀchíꢀđo 
lườngꢀxoayꢀquanhꢀthươngꢀhiệu,ꢀmàꢀhỗꢀtrợꢀchoꢀchúng.ꢀChúngꢀhỗꢀtrợ 
trongꢀviệcꢀxácꢀđịnhꢀchínhꢀxácꢀthànhꢀphầnꢀnàoꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
đangꢀhoạtꢀđộngꢀhoặcꢀkhôngꢀhoạtꢀđộng.ꢀChúngꢀcũngꢀgiúpꢀchúngꢀta 
địnhꢀhướngꢀđượcꢀcáchꢀkh:cꢀphụcꢀcầnꢀthiếtꢀđểꢀsửaꢀchữaꢀnhữngꢀtrục 
trặcꢀđó. 

Víꢀdụ,ꢀgiảꢀsửꢀchúngꢀtaꢀtìmꢀthấyꢀkếtꢀnốiꢀ(trongꢀhìnhꢀ98.@)ꢀgiữaꢀdấu 
hiệuꢀgợiꢀnhớꢀ–ꢀmặtꢀhàngꢀ(nướcꢀtráiꢀcây)ꢀ–ꢀvàꢀthươngꢀhiệuꢀ(Minute 
Maid)ꢀkhôngꢀđượcꢀcủngꢀcố.ꢀNóiꢀcáchꢀkhác,ꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀthươngꢀhiệu 
tứcꢀthìꢀ(thôngꢀquaꢀmặtꢀhàng)ꢀkhôngꢀtăngꢀlên.ꢀTheoꢀlẽꢀtựꢀnhiên,ꢀnhà 
quảngꢀcáoꢀmuốnꢀbiếtꢀtạiꢀsao.ꢀCóꢀhaiꢀlýꢀdoꢀkhảꢀdĩ: 

Đầuꢀtiên,ꢀnhưꢀchúngꢀtaꢀđãꢀthấyꢀtrongꢀChươngꢀ96,ꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
cóꢀthểꢀkhôngꢀđạtꢀđượcꢀsựꢀ‘tiếpꢀcậnꢀtâmꢀlý’ꢀcầnꢀthiết.ꢀĐơnꢀgiảnꢀlàꢀcó 
thểꢀnóꢀkhôngꢀgâyꢀđượcꢀsựꢀchúꢀý.ꢀHoặcꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀgâyꢀđượcꢀsự 
chúꢀýꢀvàꢀđượcꢀthấy,ꢀnhưngꢀcóꢀthểꢀnóꢀquáꢀyếuꢀớtꢀtrongꢀviệcꢀtruyềnꢀđạt 
mốiꢀliênꢀhệꢀgiữaꢀmặtꢀhàngꢀ(nướcꢀtráiꢀcây)ꢀvàꢀthươngꢀhiệuꢀ(Minute 
Maid),ꢀcóꢀlẽꢀbởiꢀvìꢀngườiꢀtaꢀnhớꢀraꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnhưngꢀkhôngꢀnhớ 
đượcꢀthươngꢀhiệu.ꢀĐểꢀcảiꢀthiệnꢀtìnhꢀhình,ꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀcầnꢀxácꢀđịnh 
đượcꢀvịꢀtríꢀtrụcꢀtrặcꢀcầnꢀsửaꢀchữa:ꢀkhảꢀnăngꢀgâyꢀchúꢀýꢀhoặcꢀbảnꢀthân 
nộiꢀdungꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀDꢀđiểmꢀnày,ꢀcácꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀxoay 
quanhꢀthươngꢀhiệuꢀtrởꢀnênꢀquanꢀtrọng,ꢀchoꢀphépꢀchúngꢀtaꢀlầnꢀngược 
theoꢀdấuꢀvếtꢀcủaꢀcácꢀhiệuꢀứngꢀtrongꢀnhậnꢀthứcꢀ(củaꢀngườiꢀdùng)ꢀđể 
tìmꢀraꢀchínhꢀxácꢀvịꢀtríꢀtrụcꢀtrặcꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáo. 
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Ghiꢀchú,ꢀHaiꢀkếtꢀnốiꢀkíꢀứcꢀchủꢀđạoꢀvàꢀcáchꢀsảnꢀphẩmꢀđượcꢀtrưng 
bàyꢀcóꢀthểꢀđóngꢀvaiꢀtròꢀnhưꢀmộtꢀdấuꢀhiệuꢀgợiꢀnhớꢀbổꢀsung. 

Hìnhꢀ28.3:ꢀCácꢀkếtꢀnốiꢀliênꢀtư7ngꢀtrongꢀmạngꢀlướiꢀth6nꢀkinh 

‛íꢀứcꢀnhiềuꢀtậpꢀvàꢀkíꢀứcꢀkiếnꢀthức 

Khiꢀchúngꢀtaꢀlưuꢀtrữꢀnhữngꢀtrảiꢀnghiệmꢀ(víꢀdụ:ꢀquảngꢀcáo)ꢀnhư 
nhữngꢀsựꢀkiệnꢀtrongꢀkíꢀứcꢀnhiềuꢀtậpꢀcủaꢀmình,ꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀhọcꢀhỏi 
đượcꢀtừꢀtrảiꢀnghiệmꢀđó.ꢀMộtꢀvíꢀdụꢀkhôngꢀliênꢀquanꢀđếnꢀquảngꢀcáoꢀsẽ 
minhꢀhọaꢀđiềuꢀnàyꢀrõꢀràngꢀhơn.ꢀNếuꢀbịꢀmộtꢀchúꢀchóꢀsănꢀchồnꢀc:n, 
chúngꢀtaꢀsẽꢀnhớꢀtìnhꢀtiếtꢀnàyꢀvàꢀcũngꢀhọcꢀđượcꢀrằngꢀloạiꢀchóꢀtrôngꢀdễ 
thươngꢀđóꢀcóꢀthểꢀrấtꢀhungꢀdữ,ꢀvàꢀtaꢀsẽꢀcẩnꢀthậnꢀhơnꢀlầnꢀsau.ꢀNóiꢀcách 
khác,ꢀcácꢀsựꢀkiệnꢀtrongꢀkíꢀứcꢀnhiềuꢀtậpꢀbổꢀsungꢀchoꢀkíꢀứcꢀ‘kiếnꢀthức’ 
củaꢀchúngꢀta,ꢀnhưꢀđượcꢀminhꢀhọaꢀtrongꢀhìnhꢀ98.4. 

Trảiꢀnghiệmꢀnàyꢀcóꢀthểꢀlàꢀtìnhꢀhuốngꢀbịꢀchóꢀc:n,ꢀlàꢀmộtꢀkíꢀứcꢀkiến 
thứcꢀrấtꢀcảmꢀtính.ꢀHoặcꢀnóꢀcóꢀthểꢀlàꢀtrảiꢀnghiệmꢀvớiꢀmộtꢀthươngꢀhiệu 
(víꢀdụꢀnhưꢀtậnꢀhưởngꢀmộtꢀlyꢀnướcꢀtráiꢀcâyꢀMinuteꢀMaidꢀmátꢀlạnhꢀsau 
giờꢀhọcꢀ–ꢀmộtꢀkíꢀứcꢀkhá,ꢀnhưngꢀkhôngꢀhoànꢀtoàn,ꢀcảmꢀtính).ꢀHoặcꢀnó 
cóꢀthểꢀlàꢀmộtꢀtrảiꢀnghiệmꢀvớiꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀ(ví 
dụꢀnhưꢀthấyꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀMinuteꢀMaidꢀtrênꢀmộtꢀtờꢀtạpꢀchí 
chúngꢀtaꢀđọcꢀtốiꢀquaꢀ–ꢀmộtꢀlầnꢀnữaꢀđâyꢀlàꢀmộtꢀkíꢀứcꢀkhá,ꢀnhưng 
khôngꢀhoànꢀtoàn,ꢀcảmꢀtính). 

Vậyꢀnên,ꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀdùngꢀtồnꢀtại: 

nhữngꢀmạngꢀlướiꢀkíꢀứcꢀtượngꢀtrưngꢀchoꢀnhữngꢀtrảiꢀnghiệmꢀthươngꢀhiệu, 
và 
nhữngꢀmạngꢀlướiꢀkíꢀứcꢀtượngꢀtrưngꢀchoꢀnhữngꢀtrảiꢀnghiệmꢀquảngꢀcáoꢀ, 
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màꢀcảꢀhaiꢀđềuꢀbổꢀsungꢀcho 
nhữngꢀmạngꢀlướiꢀ.kíꢀứcꢀkiếnꢀthức2* 

Ghiꢀchú,ꢀPhầnꢀkíꢀứcꢀvềꢀ‘chóꢀsănꢀchồn’ꢀcủaꢀmạngꢀlướiꢀbịꢀtácꢀđộng 
bởiꢀtrảiꢀnghiệm. 

Hìnhꢀ28.4:ꢀMạngꢀlướiꢀkíꢀứcꢀkiếnꢀthứcꢀvềꢀtìnhꢀhuốngꢀbịꢀchóꢀcắn 

Trảiꢀnghiệmꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀtrảiꢀnghiệmꢀthươngꢀhiệuꢀcóꢀthểꢀthẩm 
thấuꢀvàoꢀtâmꢀtríꢀđểꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀsứcꢀmạnhꢀcủaꢀcácꢀliênꢀkếtꢀkhácꢀnhau 
trongꢀmạngꢀlướiꢀ‘kíꢀứcꢀkiếnꢀthức’ꢀcủaꢀchúngꢀta.ꢀChúngꢀtaꢀkhôngꢀbiết 
chínhꢀxácꢀhaiꢀloạiꢀmạngꢀlướiꢀnàyꢀtươngꢀtácꢀvàꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀnhauꢀra 
sao,ꢀnhưngꢀchúngꢀtaꢀbiếtꢀrằngꢀkíchꢀhoạtꢀđồngꢀthờiꢀhaiꢀkíꢀứcꢀbấtꢀkì 
trongꢀmạngꢀlướiꢀnàyꢀsẽꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀmạngꢀlướiꢀcònꢀlại.ꢀVíꢀdụ,ꢀtăng 
cườngꢀsứcꢀmạnhꢀchoꢀkếtꢀnốiꢀgiữaꢀmặtꢀhàngꢀ(nướcꢀtráiꢀcây)ꢀvàꢀthương 
hiệuꢀ(MinuteꢀMaid)ꢀtrongꢀmạngꢀlướiꢀkíꢀứcꢀdànhꢀchoꢀtrảiꢀnghiệm 
quảngꢀcáo,ꢀnhưꢀmôꢀtảꢀtrongꢀhìnhꢀ98.@,ꢀcũngꢀsẽꢀcủngꢀcốꢀkếtꢀnốiꢀtương 
ứngꢀgiữaꢀhaiꢀkíꢀứcꢀđóꢀtrongꢀmạngꢀlướiꢀ‘kíꢀứcꢀkiếnꢀthức’ꢀcủaꢀchúngꢀta 
(Hìnhꢀ98.4).ꢀViệcꢀ‘kíchꢀhoạt’ꢀnàyꢀcủngꢀcốꢀkếtꢀnốiꢀđóꢀvàꢀbấtꢀcứꢀkếtꢀnối 
liênꢀtưởngꢀnàoꢀgầnꢀkề. 

Khiꢀđãꢀđượcꢀtrangꢀbịꢀvớiꢀquanꢀđiểmꢀmớiꢀhiệnꢀđạiꢀvềꢀkíꢀức,ꢀgiờꢀđây 
chúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀtiếpꢀtụcꢀcuộcꢀkiểmꢀnghiệmꢀvềꢀchủꢀđề:ꢀcácꢀtiêuꢀchíꢀđo 
lườngꢀxoayꢀquanhꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀhoạtꢀđộngꢀraꢀsaoꢀvớiꢀvaiꢀtròꢀhỗꢀtrợ 
chẩnꢀđoán.ꢀĐãꢀđếnꢀlúcꢀxemꢀxétꢀlầnꢀlượtꢀtừngꢀtiêuꢀchíꢀphổꢀbiếnꢀhơnꢀ– 
nhữngꢀtiêuꢀchíꢀtậpꢀtrungꢀvàoꢀbảnꢀthânꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀphácꢀthảo 
vaiꢀtròꢀcủaꢀtừngꢀtiêuꢀchí,ꢀcáchꢀsửꢀdụng,ꢀưuꢀvàꢀkhuyếtꢀđiểmꢀcủaꢀtừng 
tiêuꢀchí,ꢀvàꢀnóꢀsẽꢀphùꢀhợpꢀvớiꢀnhiệmꢀvụꢀnàoꢀtrongꢀcảꢀquáꢀtrìnhꢀchẩn 
đoánꢀchung. 
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Độꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáo 

Chúngꢀtaꢀđãꢀnh:cꢀđếnꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀtrongꢀChươngꢀ96. 
‘Độꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáo’ꢀlàꢀcáiꢀtênꢀtruyềnꢀthốngꢀcủaꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlường 
nàyꢀnhưng,ꢀđểꢀchoꢀphùꢀhợpꢀhơnꢀvớiꢀquanꢀđiểmꢀmớiꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀvề 
kíꢀức,ꢀnóꢀnênꢀđượcꢀgọiꢀlạiꢀvớiꢀcáiꢀtênꢀ‘Độꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀthông 
quaꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáo’ꢀ(executionꢀadꢀawarenesss)ꢀvìꢀnóꢀlà 
sựꢀgợiꢀnhớꢀđượcꢀkíchꢀthíchꢀbởiꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáo.ꢀChoꢀdù 
bạnꢀgọiꢀnóꢀlàꢀgìꢀthìꢀnóꢀvẫnꢀđượcꢀđoꢀlườngꢀbằngꢀcáchꢀchoꢀngườiꢀdùng 
xemꢀ(hoặcꢀngheꢀmôꢀtả)ꢀlạiꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀvàꢀhỏiꢀxem 
họꢀcóꢀnhậnꢀraꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkhông. 

Víꢀdụ,ꢀngườiꢀdùngꢀcóꢀthểꢀđượcꢀchoꢀxemꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀxeꢀhơi 
Volkswagenꢀvớiꢀgươngꢀmặtꢀngườiꢀđànꢀôngꢀchiꢀchítꢀnhữngꢀvếtꢀs>o 
(Hìnhꢀ98.1).ꢀKhiꢀđượcꢀhỏiꢀrằngꢀhọꢀđãꢀtừngꢀthấyꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀchưa, 
vàꢀhọꢀtrảꢀlờiꢀ‘Chưa’,ꢀsẽꢀchoꢀtaꢀmộtꢀdấuꢀhiệuꢀrõꢀràng.ꢀHoặcꢀlàꢀhọꢀchưa 
từngꢀtiếpꢀxúcꢀvớiꢀnó,ꢀhoặcꢀnếuꢀcóꢀthìꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀthấtꢀbạiꢀtrong 
việcꢀgâyꢀchúꢀý.ꢀKếtꢀquảꢀlàꢀgầnꢀnhưꢀch:cꢀch:nꢀnóꢀsẽꢀkhôngꢀtạoꢀđược 
mộtꢀhiệuꢀứngꢀđángꢀkểꢀnàoꢀlênꢀhànhꢀviꢀngườiꢀdùngꢀcả.ꢀNhưꢀđãꢀthảo 
luậnꢀtrongꢀChươngꢀ96,ꢀđâyꢀlàꢀmộtꢀphươngꢀphápꢀtốtꢀđểꢀđoꢀlườngꢀđộ 
‘tiếpꢀcậnꢀtâmꢀtrí’ꢀvàꢀchoꢀthấyꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀítꢀnhấtꢀcóꢀđượcꢀchúꢀýꢀhay 
không. 

Bàiꢀkiểmꢀtraꢀnàyꢀtuyꢀkhôngꢀquáꢀkhóꢀnhưngꢀvẫnꢀtỏꢀraꢀkháꢀhữu 
dụngꢀbởiꢀnóꢀcungꢀcấpꢀmộtꢀdấuꢀhiệuꢀvềꢀtỉꢀlệꢀkhánꢀgiảꢀđãꢀđượcꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀ‘tiếpꢀcậnꢀtâmꢀtrí’.ꢀNghiênꢀcứuꢀcủaꢀThorsenꢀvàꢀZhao,ꢀtừng 
đượcꢀnh:cꢀđếnꢀtrongꢀChươngꢀ96,ꢀchỉꢀraꢀrằngꢀkhiꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
trênꢀTVꢀđượcꢀphátꢀlầnꢀđầuꢀtiên,ꢀchúngꢀtaꢀchỉꢀcóꢀthểꢀkìꢀvọngꢀsauꢀnàyꢀsẽ 
cóꢀkhoảngꢀ60%ꢀngườiꢀxemꢀ(nhữngꢀngườiꢀthựcꢀsựꢀngồiꢀtrướcꢀmàn 
hìnhꢀTVꢀlúcꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀphát)ꢀcóꢀthểꢀnhậnꢀraꢀhọꢀđãꢀtừngꢀxemꢀmẩu 
quaꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀKhiꢀngườiꢀxemꢀcóꢀnhiềuꢀ‘cơꢀhộiꢀđượcꢀthấyꢀmẩu 
quảngꢀcáo’,ꢀnhưꢀvẫnꢀxảyꢀraꢀvớiꢀnhữngꢀchiếnꢀdịchꢀchạyꢀtrongꢀnhiều 
tuần,ꢀkếtꢀquảꢀkhảoꢀsátꢀchoꢀthấyꢀ70%ꢀlàꢀtỉꢀlệꢀtốiꢀthiểuꢀcầnꢀthuꢀđược,ꢀmà 
sẽꢀcònꢀtốtꢀhơnꢀnếuꢀtỉꢀlệꢀnàyꢀcaoꢀhơnꢀnữa.ꢀCầnꢀphảiꢀđểꢀýꢀrằngꢀtỉꢀlệꢀnày 
làꢀtrênꢀnhữngꢀngườiꢀthựcꢀsựꢀcóꢀcơꢀhộiꢀnhìnꢀthấyꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀmà 
sốꢀliệuꢀnàyꢀdĩꢀnhiênꢀchỉꢀcóꢀđượcꢀthôngꢀquaꢀcácꢀconꢀsốꢀcộngꢀdồnꢀvềꢀtiếp 
cậnꢀtruyềnꢀthôngꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtínhꢀđếnꢀthờiꢀđiểmꢀđóꢀ(xem 
Chươngꢀ96). 

Trongꢀnhữngꢀtrườngꢀhợpꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀthấp,ꢀtiêuꢀchíꢀnàyꢀtrởꢀnên 
đặcꢀbiệtꢀhữuꢀíchꢀchoꢀviệcꢀchẩnꢀđoán.ꢀNếuꢀngườiꢀxemꢀkhôngꢀnhậnꢀra 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 

400 

  

 
 

  

mẩuꢀquảngꢀcáoꢀsauꢀvàiꢀtuầnꢀphátꢀsóngꢀ(trongꢀkhiꢀnhữngꢀtiêuꢀchíꢀđo 
lườngꢀcònꢀlạiꢀcũngꢀkhôngꢀhềꢀthayꢀđổi),ꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀcóꢀthểꢀch:c 
ch:nꢀrằngꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀhọꢀthựcꢀsựꢀcóꢀvấnꢀđềꢀ–ꢀbởiꢀnhậnꢀbiếtꢀquảng 
cáoꢀlàꢀmộtꢀbàiꢀkiểmꢀtraꢀquáꢀ‘dễꢀdàng’.ꢀCâuꢀhỏiꢀđặtꢀraꢀlà,ꢀvấnꢀđềꢀnằmꢀở 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀhayꢀlịchꢀphátꢀsóng?ꢀChúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀloạiꢀbỏꢀkhảꢀnăng 
vấnꢀđềꢀnằmꢀởꢀlịchꢀphátꢀsóngꢀbằngꢀcáchꢀkiểmꢀtraꢀsốꢀliệuꢀphátꢀsóng,ꢀđể 
thấyꢀđượcꢀđộꢀtiếpꢀcậnꢀtruyềnꢀthôngꢀ(cộngꢀdồn)ꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
đangꢀởꢀmứcꢀnàoꢀ(đâyꢀlàꢀtỉꢀlệꢀphầnꢀtrămꢀtrênꢀtổngꢀsốꢀngườiꢀxemꢀthực 
sựꢀcóꢀítꢀnhấtꢀmộtꢀcơꢀhộiꢀnhìnꢀthấyꢀmẩuꢀquảngꢀcáo).ꢀNếuꢀđộꢀtiếpꢀcận 
truyềnꢀthôngꢀvẫnꢀổnꢀthìꢀvấnꢀđềꢀch:cꢀch:nꢀnằmꢀởꢀbảnꢀthânꢀmẩuꢀquảng 
cáo.ꢀNóꢀquáꢀ‘mờꢀnhạt’ꢀvàꢀkhôngꢀđủꢀsứcꢀgâyꢀsựꢀchúꢀý. 

Trongꢀthựcꢀtế,ꢀcácꢀsốꢀliệuꢀvềꢀđộꢀnhậnꢀdiệnꢀquảngꢀcáoꢀthấpꢀvà 

nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ‘mờꢀnhạt’ꢀnhưꢀvậyꢀlàꢀrấtꢀhiếm,ꢀítꢀnhấtꢀlàꢀtrong 
môiꢀtrườngꢀquảngꢀcáoꢀTV.ꢀHầuꢀhếtꢀcácꢀtrườngꢀhợpꢀsẽꢀcóꢀkhoảngꢀ70 
đếnꢀ90%ꢀsốꢀngườiꢀtừngꢀcóꢀnhiềuꢀcơꢀhộiꢀnhìnꢀthấyꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcó 
thểꢀnhậnꢀraꢀđãꢀtừngꢀxemꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ–ꢀtrừꢀphiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀbị 
trụcꢀtrặcꢀnặngꢀnềꢀhoặcꢀngườiꢀxemꢀchưaꢀđượcꢀthấyꢀtrọnꢀv>nꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀbởiꢀngườiꢀxemꢀđãꢀtuaꢀnhanhꢀquaꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkhiꢀhọ 
xemꢀchươngꢀtrình.ꢀKếtꢀquảꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀởꢀmứcꢀcaoꢀchoꢀthấy 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀthuꢀhútꢀđủꢀsựꢀchúꢀý.ꢀĐiềuꢀnàyꢀcóꢀthểꢀkhiếnꢀnhà 
quảngꢀcáoꢀvuiꢀsướng,ꢀnhưngꢀđừngꢀvộiꢀchủꢀquan.ꢀTôiꢀcầnꢀnhấnꢀmạnh 
rằngꢀđiềuꢀnàyꢀkhôngꢀnóiꢀlênꢀđượcꢀgìꢀvềꢀsứcꢀmạnhꢀcủaꢀbấtꢀcứꢀkếtꢀnối 
thầnꢀkinhꢀnàoꢀhìnhꢀthànhꢀtrướcꢀđó.ꢀBởiꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáo,ꢀcóꢀvẻ 
làꢀmộtꢀbàiꢀkiểmꢀtraꢀquáꢀdễꢀdàng,ꢀchỉꢀđơnꢀthuầnꢀkiểmꢀtraꢀđượcꢀcácꢀkết 
nốiꢀcóꢀđangꢀhiệnꢀdiệnꢀhayꢀkhông.ꢀNóꢀgiúpꢀkh;ngꢀđịnhꢀrằngꢀhìnhꢀthức 
thểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀxuấtꢀhiệnꢀtrongꢀmạngꢀlướiꢀkíꢀứcꢀcủaꢀngười 
dùng.ꢀNóꢀđãꢀđượcꢀthấy.ꢀTạoꢀđượcꢀkếtꢀnốiꢀlàꢀmộtꢀchuyện.ꢀĐoꢀlường 
đượcꢀsứcꢀmạnhꢀcủaꢀcácꢀkếtꢀnốiꢀthầnꢀkinhꢀnàyꢀtrongꢀmạngꢀlướiꢀkíꢀức 
lạiꢀlàꢀchuyệnꢀkhác. 

Sựꢀkhácꢀbiệtꢀnàyꢀdễꢀthấyꢀtrongꢀcácꢀquảngꢀcáoꢀcổꢀđiển.ꢀTuyꢀnhiên, 
nóꢀvẫnꢀđúngꢀđốiꢀvớiꢀcácꢀquảngꢀcáoꢀhiệnꢀđại.ꢀNhưꢀđãꢀchỉꢀraꢀởꢀphíaꢀtrên, 
trongꢀsốꢀchúngꢀtaꢀcóꢀnhữngꢀngườiꢀđủꢀ‘lớnꢀtuổi’ꢀđểꢀnhậnꢀraꢀvẫnꢀcóꢀkết 
nốiꢀthầnꢀkinhꢀgiữaꢀnghệꢀsĩꢀKarlꢀMaldenꢀvàꢀAmericanꢀExpress.ꢀChúng 
taꢀnhớꢀrằngꢀKarlꢀMaldenꢀtừngꢀlàꢀngườiꢀđạiꢀdiệnꢀtrongꢀnhiềuꢀnămꢀcủa 
loạtꢀquảngꢀcáoꢀ‘Đừngꢀraꢀkhỏiꢀnhàꢀmàꢀkhôngꢀmangꢀtheoꢀnó’ꢀđầuꢀtiên. 
Nghĩaꢀlàꢀkhiꢀđượcꢀgợiꢀýꢀchúngꢀtaꢀvẫnꢀcóꢀthểꢀnhớꢀra,ꢀtứcꢀkếtꢀnốiꢀvẫn 
cònꢀởꢀđóꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀcủaꢀchúngꢀta.ꢀNhưngꢀbạnꢀhãyꢀtựꢀvấnꢀbảnꢀthân 
rằngꢀđãꢀbaoꢀlâuꢀbạnꢀkhôngꢀcònꢀđảꢀđộngꢀđếnꢀkíꢀứcꢀấyꢀnữa.ꢀĐãꢀbaoꢀlâu 
rồiꢀkểꢀtừꢀlầnꢀcuốiꢀcùngꢀkíꢀứcꢀđóꢀđượcꢀkíchꢀhoạt?ꢀTươngꢀtự,ꢀnhữngꢀai 
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trongꢀchúngꢀtaꢀvẫnꢀcònꢀnhớꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnổiꢀtiếngꢀ‘Tôiꢀmuốnꢀmua 
choꢀcảꢀthếꢀgiớiꢀmộtꢀchaiꢀCoke’,ꢀrấtꢀhiếmꢀkhi,ꢀnếuꢀkhôngꢀmuốnꢀnóiꢀlà 
khôngꢀcòn,ꢀnghĩꢀđếnꢀbàiꢀhátꢀhoặcꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀmỗiꢀkhiꢀtaꢀtiếpꢀxúcꢀvới 
Cokeꢀngàyꢀnay.ꢀCácꢀkếtꢀnốiꢀvẫnꢀtồnꢀtạiꢀnhưngꢀchúngꢀđãꢀbịꢀphaiꢀmờ.ꢀVì 
ítꢀđượcꢀsửꢀdụng,ꢀchúngꢀkhôngꢀcònꢀhoạtꢀđộngꢀhiệuꢀquảꢀnhưꢀmong 
muốnꢀnữa.ꢀCácꢀkếtꢀnốiꢀđangꢀngủꢀsay. 

Vìꢀthếꢀtiêuꢀchíꢀvềꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcóꢀthểꢀchoꢀtaꢀbiếtꢀrằngꢀcácꢀkết 
nốiꢀvẫnꢀcònꢀtồnꢀtạiꢀnhưngꢀkhôngꢀchoꢀtaꢀbiếtꢀthêmꢀgìꢀvềꢀsứcꢀmạnhꢀhiện 
tạiꢀcủaꢀchúngꢀhoặcꢀkhảꢀnăngꢀđượcꢀkíchꢀhoạtꢀcủaꢀchúngꢀbởiꢀcácꢀsựꢀkiện 
diễnꢀraꢀhàngꢀngày,ꢀđặcꢀbiệtꢀlàꢀvàoꢀthờiꢀđiểmꢀmuaꢀs:m.ꢀCóꢀmộtꢀsựꢀthật 
làꢀrấtꢀnhiềuꢀkếtꢀnốiꢀvẫnꢀtồnꢀtạiꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀnhưngꢀchúngꢀrất 
mờꢀnhạtꢀvàꢀkhôngꢀbaoꢀgiờꢀtácꢀđộngꢀlênꢀchúngꢀtaꢀbởiꢀchúngꢀkhôngꢀbao 
giờꢀđượcꢀkíchꢀhoạtꢀcùngꢀlúc.ꢀCóꢀthểꢀchúngꢀtaꢀvẫnꢀnhậnꢀraꢀmộtꢀmẩu 
quảngꢀcáo,ꢀnhưngꢀđiềuꢀnàyꢀkhôngꢀnóiꢀlênꢀđượcꢀđiềuꢀgìꢀvềꢀkhảꢀnăng 
cácꢀkếtꢀnốiꢀ(đúng)ꢀsẽꢀđượcꢀkíchꢀhoạtꢀtrongꢀlúcꢀmuaꢀhàng.ꢀĐộꢀnhận 
biếtꢀquảngꢀcáoꢀ(Độꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀthôngꢀquaꢀhìnhꢀthứcꢀquảng 
cáo)ꢀvìꢀthếꢀchỉꢀcóꢀtácꢀdụngꢀchẩnꢀđoánꢀxemꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀđược 
nhìnꢀthấyꢀhayꢀchưa.ꢀKhôngꢀhơnꢀkhôngꢀkém.ꢀTuyꢀvậyꢀcũngꢀkhôngꢀnên 
phủꢀnhậnꢀmộtꢀsựꢀthậtꢀrằngꢀnóꢀvẫnꢀlàꢀmộtꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀrấtꢀquýꢀgiá 
choꢀmụcꢀđíchꢀđó,ꢀvàꢀvìꢀthếꢀvẫnꢀcầnꢀđượcꢀápꢀdụng. 

Nhưngꢀđểꢀbổꢀsungꢀchoꢀnó,ꢀchúngꢀtaꢀcầnꢀcungꢀcấpꢀthêmꢀcácꢀdấu 

hiệuꢀchẩnꢀđoánꢀkhácꢀđểꢀcủngꢀcốꢀsứcꢀmạnhꢀcủaꢀcácꢀkếtꢀnốiꢀmàꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀđangꢀcốꢀg:ngꢀtácꢀđộngꢀđến. 

Gợiꢀnhớꢀquảngꢀcáoꢀtứcꢀthìꢀ(Gợiꢀnhớꢀquảngꢀcáoꢀthông 
quaꢀmặtꢀhàng) 

Giảꢀsửꢀbạnꢀlàꢀmộtꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀvàꢀđượcꢀyêuꢀcầuꢀmôꢀtảꢀbấtꢀcứ 
quảngꢀcáoꢀnàoꢀthuộcꢀmặtꢀhàngꢀ‘xeꢀhơi’ꢀmàꢀbạnꢀmớiꢀxemꢀgầnꢀđây.ꢀVà 
bạnꢀmôꢀtảꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvớiꢀngườiꢀđànꢀôngꢀcóꢀkhuônꢀmặtꢀchiꢀchít 
s>o.ꢀĐiềuꢀnàyꢀcungꢀcấpꢀbằngꢀchứngꢀvềꢀmộtꢀkếtꢀnốiꢀthầnꢀkinhꢀgiữaꢀmặt 
hàngꢀvàꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀbạn,ꢀmộtꢀkếtꢀnối 
đủꢀlớnꢀđểꢀmặtꢀhàngꢀ(vớiꢀvaiꢀtròꢀlàꢀmộtꢀdấuꢀhiệuꢀgợiꢀnhớ)ꢀcóꢀthểꢀkích 
thích.ꢀ<ưaꢀnayꢀđiềuꢀnàyꢀvẫnꢀđượcꢀbiếtꢀđếnꢀvớiꢀtênꢀgọiꢀ‘độꢀgợiꢀnhớ 
quảngꢀcáoꢀtứcꢀthì’.ꢀNhưngꢀvớiꢀgócꢀnhìnꢀhiệnꢀđạiꢀvềꢀkíꢀức,ꢀsẽꢀlàꢀchính 
xácꢀhơnꢀnếuꢀtaꢀgọiꢀnóꢀlàꢀ‘Gợiꢀnhớꢀquảngꢀcáoꢀthôngꢀquaꢀmặtꢀhàng’ꢀvì 
nóꢀđượcꢀgợiꢀnhớꢀbởiꢀmặtꢀhàng.ꢀ(Hãyꢀnhớꢀlạiꢀtênꢀgọiꢀchínhꢀxácꢀhơn 
củaꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀ‘Độꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀthôngꢀqua 
hìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáo’,ꢀbởiꢀnóꢀđượcꢀkíchꢀthíchꢀbởiꢀhìnhꢀthức 
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thểꢀhiệnꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.) 

Sauꢀkhiꢀbạnꢀmôꢀtảꢀxongꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀbạnꢀđượcꢀhỏiꢀthương 
hiệuꢀnàoꢀđãꢀđượcꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀbạnꢀtrảꢀlờiꢀchínhꢀxácꢀ‘Volkswagen’. 
Đâyꢀchínhꢀlàꢀ‘sựꢀliênꢀtưởngꢀgiữaꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀvà 
thươngꢀhiệu’.ꢀNóꢀchoꢀtaꢀbằngꢀchứngꢀrằngꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảng 
cáoꢀđượcꢀkếtꢀnốiꢀvớiꢀđúngꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀtrongꢀkíꢀứcꢀcủaꢀchúngꢀta. 

Khiꢀbạnꢀđượcꢀyêuꢀcầuꢀgợiꢀnhớꢀvàꢀmôꢀtảꢀlạiꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀnhững 
mặtꢀhàngꢀnhưꢀthếꢀnày,ꢀbạnꢀsẽꢀmôꢀtảꢀquảngꢀcáoꢀnào?ꢀNhữngꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀđượcꢀkíchꢀhoạtꢀtrongꢀkíꢀứcꢀbạnꢀbằngꢀsựꢀkíchꢀhoạtꢀ‘lanꢀtỏa’ 
từꢀhaiꢀđiểmꢀtrongꢀmạngꢀlướiꢀvừaꢀđượcꢀkíchꢀhoạtꢀ(nghĩaꢀlàꢀtừꢀmặt 
hàngꢀ‘xeꢀhơi)ꢀvàꢀtừꢀmộtꢀđiểmꢀđạiꢀdiệnꢀchoꢀkháiꢀniệmꢀchungꢀcủaꢀquảng 
cáo.Nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀbạnꢀmôꢀtảꢀlàꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀkết 
nốiꢀkíꢀứcꢀmạnhꢀmẽꢀnhấtꢀđếnꢀmặtꢀhàngꢀtạiꢀthờiꢀđiểmꢀđó.ꢀĐâyꢀsẽꢀlà 
nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvớiꢀsựꢀkíchꢀhoạtꢀvốnꢀs=nꢀđãꢀcaoꢀ(nhữngꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀxuấtꢀhiệnꢀgầnꢀđây)ꢀvàꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀhìnhꢀthành 
đượcꢀsứcꢀmạnhꢀ(nhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀxuấtꢀhiệnꢀthườngꢀxuyên 
hơn). 

Khiꢀngườiꢀdùngꢀđượcꢀkíchꢀthíchꢀchỉꢀbởiꢀmặtꢀhàngꢀvàꢀhọꢀngayꢀlập 
tứcꢀgợiꢀnhớꢀđượcꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcùngꢀvớiꢀchínhꢀxácꢀthươngꢀhiệuꢀvà 
thôngꢀđiệp,ꢀnóꢀchoꢀnhàꢀquángꢀcáoꢀthấyꢀđượcꢀkhảꢀnăngꢀvềꢀsứcꢀmạnh 
củaꢀcácꢀkếtꢀnốiꢀtrongꢀkíꢀứcꢀngườiꢀdùngꢀthayꢀvìꢀđơnꢀthuầnꢀchỉꢀlàꢀkhả 
năngꢀnhậnꢀbiếtꢀđượcꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀTâmꢀtríꢀđòiꢀhỏiꢀcácꢀkếtꢀnối 
mạnhꢀhơnꢀđểꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀgợiꢀnhớꢀđượcꢀnhữngꢀchiꢀtiếtꢀcụꢀthểꢀnhư 
vậyꢀthayꢀvìꢀchỉꢀcóꢀthểꢀnhậnꢀbiếtꢀmẩuꢀquảngꢀcáo. 

Nếu,ꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀphảnꢀứngꢀlạiꢀdấuꢀhiệuꢀcủaꢀmặtꢀhàng,ꢀlờiꢀhồi 
đápꢀcóꢀthểꢀgợiꢀnhớꢀvàꢀmôꢀtảꢀlạiꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀcũng 
gợiꢀnhớꢀchínhꢀxácꢀthươngꢀhiệu,ꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀsuyꢀraꢀhaiꢀđiều. 
Trướcꢀtiên,ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀch:cꢀch:nꢀđãꢀđượcꢀnhìnꢀthấy.ꢀThứꢀhai,ꢀnó 
đangꢀcủngꢀcốꢀcácꢀkếtꢀnốiꢀquaꢀlạiꢀtrongꢀkíꢀứcꢀgiữaꢀmặtꢀhàng,ꢀthương 
hiệuꢀvàꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáo. 

Khảoꢀsátꢀvềꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀchoꢀthấyꢀsựꢀtăngꢀtrưởngꢀtrongꢀđộꢀnhận 
biếtꢀquảngꢀcáoꢀthôngꢀquaꢀmặtꢀhàngꢀgầnꢀnhưꢀluônꢀkéoꢀtheoꢀsựꢀtăng 
trưởngꢀtrongꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀthươngꢀhiệuꢀtứcꢀthìꢀ(thôngꢀquaꢀmặtꢀhàng), 
trừꢀphiꢀkíꢀứcꢀvềꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀkhôngꢀđượcꢀliênꢀhệꢀđếnꢀđúngꢀthương 
hiệu.ꢀĐiềuꢀnàyꢀlàꢀvìꢀsựꢀkíchꢀhoạtꢀlanꢀtỏaꢀraꢀmọiꢀhướngꢀtừꢀđiểmꢀkích 
hoạtꢀbanꢀđầuꢀvàꢀcủngꢀcốꢀbấtꢀcứꢀkếtꢀnốiꢀnàoꢀgầnꢀđó.ꢀĐộꢀnhậnꢀbiết 
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quảngꢀcáoꢀtứcꢀthìꢀ(thôngꢀquaꢀmặtꢀhàng),ꢀvìꢀthế,ꢀtrởꢀthànhꢀmộtꢀbài 
kiểmꢀtraꢀxemꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀđangꢀhoànꢀthànhꢀmộtꢀphầnꢀnhiệmꢀvụ 
củaꢀnóꢀ–ꢀcủngꢀcốꢀkếtꢀnốiꢀgiữaꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀmặtꢀhàng 
(dấuꢀhiệuꢀgợiꢀnhớꢀtrongꢀtìnhꢀhuốngꢀmuaꢀhàng),ꢀhayꢀkhông.ꢀ(Chúngꢀta 
xemꢀxétꢀcácꢀdấuꢀhiệuꢀgợiꢀnhớꢀbổꢀsungꢀkhácꢀởꢀphầnꢀcuốiꢀcủaꢀchương 
này.) 

Sựꢀlpênꢀoưởngꢀgpữaꢀqtảngꢀcáoꢀvàꢀohươngꢀhpệu 

Sứcꢀmạnhꢀkếtꢀnốiꢀgiữaꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀthương 
hiệuꢀđượcꢀtiếtꢀlộꢀtrongꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀchoꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀkhảoꢀsátꢀcònꢀlại 
(đãꢀđượcꢀnh:cꢀđếnꢀởꢀtrên):ꢀThươngꢀhiệuꢀnàoꢀđangꢀđượcꢀquảngꢀcáo? 
Tiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀvềꢀsựꢀliênꢀtưởngꢀchínhꢀxácꢀtừꢀquảngꢀcáoꢀđến 
thươngꢀhiệuꢀnàyꢀlàꢀrấtꢀquanꢀtrọngꢀvìꢀchúngꢀtaꢀhoànꢀtoànꢀcóꢀkhảꢀnăng 
gợiꢀnhớꢀvàꢀmôꢀtảꢀlạiꢀchiꢀtiếtꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnhưngꢀkếtꢀnốiꢀnhầm 
nóꢀvớiꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀkhác. 

Khiꢀđiềuꢀnàyꢀxảyꢀra,ꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀkhácꢀ(nhưꢀVolvo)ꢀcóꢀthể 
đượcꢀhưởngꢀlợiꢀtừꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀnhưꢀVolkswagen. 

Đâyꢀlàꢀmộtꢀnguyênꢀnhânꢀgâyꢀ‘ròꢀrỉ’ꢀhiệuꢀquảꢀquảngꢀcáoꢀthường 
thấyꢀtrongꢀnhiềuꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀNóꢀcóꢀnghĩaꢀlàꢀmọiꢀthứꢀđềuꢀhoạt 
độngꢀtốtꢀngoạiꢀtrừꢀthươngꢀhiệuꢀcầnꢀđượcꢀquảngꢀcáoꢀ(trongꢀtrường 
hợpꢀnàyꢀlàꢀVolkswagen)ꢀkhôngꢀđượcꢀkếtꢀnốiꢀthànhꢀcôngꢀđếnꢀmạng 
lướiꢀkíꢀức.ꢀĐiềuꢀnàyꢀdẫnꢀđếnꢀsựꢀliênꢀtưởngꢀcủaꢀnóꢀđếnꢀmặtꢀhàngꢀ(‘xe 
hơi’)ꢀhoặcꢀđặcꢀtínhꢀ(‘anꢀtoàn’)ꢀvìꢀthếꢀkhôngꢀđượcꢀcủngꢀcố.ꢀThayꢀvào 
đó,ꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀcạnhꢀtranhꢀkhácꢀ(nhưꢀVolvo)ꢀlạiꢀđượcꢀkếtꢀnối 
đếnꢀmạngꢀlướiꢀkíꢀứcꢀvàꢀhưởngꢀlợiꢀtừꢀquảngꢀcáoꢀđó. 

Thấtꢀbạiꢀtrongꢀviệcꢀkếtꢀnốiꢀđếnꢀđúngꢀthươngꢀhiệuꢀtrongꢀmạngꢀlưới 
kíꢀứcꢀlàꢀvấnꢀđềꢀvẫnꢀthườngꢀxảyꢀra.ꢀViệcꢀđốiꢀchứngꢀlạiꢀsựꢀliênꢀtưởng 
giữaꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀthươngꢀhiệuꢀvìꢀthếꢀlàꢀmộtꢀthủꢀtụcꢀvôꢀcùngꢀquan 
trọngꢀtrongꢀtoànꢀbộꢀquáꢀtrìnhꢀchẩnꢀđoánꢀchung. 

Khảꢀnăngꢀnắmꢀbắtꢀthôngꢀđiệp 

HãyꢀxemꢀlạiꢀquảngꢀcáoꢀMinuteꢀMaidꢀmộtꢀlầnꢀnữaꢀ(Hìnhꢀ97.@)ꢀvà 
giảꢀsửꢀmẩuꢀquảngꢀcáo: 

đãꢀđượcꢀthấyꢀ(đượcꢀthểꢀhiệnꢀquaꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀthôngꢀquaꢀhình 
thứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáo);ꢀvà 
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cácꢀkếtꢀnốiꢀgiữaꢀmặtꢀhàng,ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀthươngꢀhiệuꢀđềuꢀđangꢀcải 
thiệnꢀ(đượcꢀthểꢀhiệnꢀquaꢀ.độꢀnhậnꢀbiếtꢀthươngꢀhiệuꢀthôngꢀquaꢀmặtꢀhàng2 
vàꢀsựꢀliênꢀtưởngꢀđếnꢀđúngꢀthươngꢀhiệu). 

GiảꢀsửꢀMinuteꢀMaidꢀphátꢀhiệnꢀraꢀrằngꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀhọꢀkhông 
củngꢀcốꢀđượcꢀsựꢀliênꢀtưởngꢀgiữaꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀđặcꢀtínhꢀ‘tốtꢀhơnꢀcho 
sứcꢀkhỏe’.ꢀMàꢀđiềuꢀnàyꢀlàꢀmụcꢀđíchꢀcuốiꢀcùngꢀcủaꢀmọiꢀmẩuꢀquảngꢀcáo. 
Vậyꢀcònꢀđiềuꢀgìꢀkhácꢀcóꢀthểꢀđangꢀtrụcꢀtrặc?ꢀChúngꢀtaꢀbiếtꢀch:cꢀrằngꢀsự 
liênꢀtưởngꢀgiữaꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀthươngꢀhiệuꢀvẫnꢀtốt,ꢀnênꢀcóꢀrấtꢀítꢀhoặc 
thậmꢀchíꢀkhôngꢀcóꢀtìnhꢀtrạngꢀ‘ròꢀrỉ’ꢀthươngꢀhiệu.ꢀVậyꢀthìꢀtạiꢀsao 
MinuteꢀMaidꢀkhôngꢀthểꢀlàmꢀtăngꢀsựꢀliênꢀtưởngꢀvớiꢀđặcꢀtínhꢀ‘tốtꢀhơn 
choꢀsứcꢀkhỏe’? 

Vấnꢀđềꢀcóꢀthểꢀnằmꢀởꢀsựꢀrõꢀràngꢀcủaꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀđây 
làꢀlúcꢀmàꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀvềꢀ‘khảꢀnăngꢀn:mꢀb:tꢀthôngꢀđiệp’ꢀtrởꢀnên 
quanꢀtrọngꢀđểꢀxácꢀđịnhꢀxemꢀcóꢀphảiꢀthôngꢀđiệpꢀđangꢀlàꢀvấnꢀđềꢀcủa 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀhayꢀkhông.ꢀKhảꢀnăngꢀn:mꢀb:tꢀthôngꢀđiệpꢀthường 
đượcꢀđoꢀlườngꢀbằngꢀcáchꢀđặtꢀraꢀcâuꢀhỏi:ꢀ‘Thôngꢀđiệpꢀchínhꢀmàꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀmuốnꢀtruyềnꢀđạtꢀđếnꢀbạnꢀlàꢀgì?’ꢀGiảꢀsửꢀrằngꢀngườiꢀdùngꢀtrả 
lờiꢀrằngꢀ‘Nóꢀtốtꢀhơnꢀchoꢀsứcꢀkhỏeꢀvìꢀnóꢀcóꢀbổꢀsungꢀcan-xiꢀvàꢀbọnꢀtrẻ 
muốnꢀuốngEthíchꢀnó’.ꢀĐiềuꢀnàyꢀchoꢀchúngꢀtaꢀbiếtꢀrằngꢀkhảꢀnăngꢀn:m 
b:tꢀthôngꢀđiệpꢀđangꢀkhớpꢀvớiꢀmụcꢀtiêuꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđềꢀra,ꢀgiúp 
taꢀloạiꢀbỏꢀkhảꢀnăngꢀthôngꢀđiệpꢀlàꢀnguồnꢀgốcꢀcủaꢀtrụcꢀtrặc.ꢀTaꢀcầnꢀđểꢀý 
đếnꢀcáchꢀmàꢀcácꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀnàyꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀnhưꢀmộtꢀphần 
củaꢀquáꢀtrìnhꢀloạiꢀsuyꢀcácꢀ‘nguyênꢀnhân’.ꢀNếuꢀchúngꢀtaꢀphátꢀhiệnꢀra 
rằngꢀngườiꢀxemꢀđãꢀthấyꢀđượcꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀliênꢀtưởngꢀnóꢀvới 
đúngꢀthươngꢀhiệuꢀnhưngꢀkhảꢀnăngꢀn:mꢀb:tꢀthôngꢀđiệpꢀcủaꢀhọꢀvẫn 
khôngꢀnhưꢀýꢀmuốn,ꢀđiềuꢀnàyꢀchoꢀthấyꢀnguyꢀcơꢀvềꢀkhảꢀnăngꢀliênꢀkết 
yếuꢀvàꢀlỏngꢀlẻoꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀNhưngꢀtrongꢀtrườngꢀhợpꢀnàyꢀta 
giảꢀsửꢀrằngꢀkhảꢀnăngꢀn:mꢀb:tꢀthôngꢀđiệpꢀvẫnꢀtốt. 

Nếuꢀkhảꢀnăngꢀn:mꢀb:tꢀthôngꢀđiệpꢀvẫnꢀtốtꢀvàꢀviệcꢀtruyềnꢀđạtꢀnó 
thànhꢀcông,ꢀđiềuꢀgìꢀcóꢀthểꢀlàꢀnguyênꢀnhânꢀgâyꢀraꢀthấtꢀbạiꢀcủaꢀMinute 
Maidꢀtrongꢀviệcꢀcủngꢀcốꢀsựꢀliênꢀtưởngꢀcủaꢀnóꢀđếnꢀđặcꢀtínhꢀ‘tốtꢀhơn 
choꢀsứcꢀkhỏe’? 

Độꢀtinꢀcậy 

Việcꢀcủngꢀcốꢀđặcꢀtínhꢀcủaꢀhìnhꢀảnhꢀthươngꢀhiệuꢀcóꢀthểꢀthấtꢀbại 
nếuꢀngườiꢀtaꢀcóꢀlýꢀdoꢀđểꢀhoàiꢀnghiꢀthôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáo.ꢀVíꢀdụꢀchuyện 
gìꢀsẽꢀxảyꢀraꢀnếuꢀmọiꢀngườiꢀđọcꢀnhữngꢀbàiꢀviếtꢀ(nhưꢀtạpꢀchíꢀKhoaꢀhọc 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 

405 

  

 
 

  

phổꢀthông)ꢀnóiꢀrằngꢀtácꢀdụngꢀsứcꢀkhỏeꢀcủaꢀcanxiꢀđangꢀbịꢀphóngꢀđạiꢀvà 
bảnꢀthânꢀcanxiꢀcóꢀthểꢀgâyꢀraꢀnhữngꢀvấnꢀđềꢀkhôngꢀmongꢀmuốnꢀchoꢀsức 
khỏeꢀcủaꢀbạn?ꢀ(Tôiꢀdựngꢀnênꢀthôngꢀtinꢀnàyꢀđơnꢀthuầnꢀchỉꢀđểꢀminh 
họaꢀchoꢀvấnꢀđềꢀnày).ꢀMọiꢀngườiꢀcóꢀthểꢀvẫnꢀgợiꢀnhớꢀđượcꢀthôngꢀđiệp 
quảngꢀcáoꢀnhưngꢀkhảꢀnăngꢀhọꢀcủngꢀcốꢀđượcꢀkếtꢀnốiꢀgiữaꢀMinute 
Maidꢀvàꢀđặcꢀtínhꢀ‘tốtꢀhơnꢀchoꢀsứcꢀkhỏe’ꢀsẽꢀthấpꢀđiꢀrấtꢀnhiều. 

Sựꢀbấtꢀnhấtꢀgiữaꢀhaiꢀluồngꢀýꢀkiếnꢀlàꢀdấuꢀhiệuꢀkhiếnꢀbộꢀnãoꢀcủa 
chúngꢀtaꢀtạmꢀdừngꢀvàꢀkiểmꢀchứngꢀlạiꢀcácꢀýꢀkiếnꢀvàꢀsauꢀđóꢀmớiꢀquyết 
địnhꢀxemꢀýꢀkiếnꢀnàoꢀlàꢀđúng.ꢀSựꢀđồngꢀnhấtꢀgiữaꢀthôngꢀđiệpꢀvớiꢀnhững 
ýꢀniệmꢀđangꢀcóꢀs=nꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀtaꢀlàꢀvôꢀcùngꢀquanꢀtrọngꢀ(xem 
Chươngꢀ5:ꢀThôngꢀđiệpꢀquảngꢀcáo:ꢀvòngꢀvoꢀvàꢀgiánꢀtiếp.)ꢀNếuꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀhoặcꢀthôngꢀđiệpꢀcủaꢀnóꢀkhôngꢀđồngꢀnhấtꢀvớiꢀnhữngꢀýꢀniệm 
s=nꢀcóꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀcủaꢀchúngꢀta,ꢀnếuꢀbộꢀnãoꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀcóꢀđộngꢀcơ 
đểꢀbácꢀbỏꢀnộiꢀdungꢀcủaꢀthôngꢀđiệp,ꢀthìꢀviệcꢀđơnꢀthuầnꢀnhớꢀđược 
thôngꢀđiệpꢀchưaꢀch:cꢀcóꢀthểꢀgiúpꢀnóꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀmạngꢀlướiꢀ‘kiến 
thức’ꢀbênꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀchúngꢀta.ꢀĐâyꢀlàꢀlúcꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀvềꢀđộꢀtin 
cậyꢀtrởꢀthànhꢀmộtꢀcôngꢀcụꢀhỗꢀtrợꢀđ:cꢀlựcꢀgiúpꢀtaꢀphátꢀhiệnꢀraꢀtrụcꢀtrặc 
nếuꢀcóꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáo. 

Sựꢀgợiꢀnhớꢀthôngꢀđiệpꢀcóꢀthểꢀbịꢀgiảmꢀđiꢀkhiꢀbộꢀnãoꢀcủaꢀchúngꢀta 
chủꢀđộngꢀphủꢀnhậnꢀnộiꢀdungꢀcủaꢀthôngꢀđiệp.ꢀVìꢀthếꢀtaꢀbuộcꢀphảiꢀtỉnh 
táoꢀvớiꢀkếtꢀquảꢀthuꢀđượcꢀvềꢀkhảꢀnăngꢀn:mꢀb:tꢀthôngꢀđiệp.ꢀNhiều 
ngườiꢀđãꢀkhôngꢀngừngꢀtranhꢀcãiꢀtrongꢀnhiềuꢀnămꢀliền,ꢀvàꢀnhiềuꢀbằng 
chứngꢀđãꢀđượcꢀđưaꢀra,ꢀrằngꢀsựꢀgợiꢀnhớꢀhoànꢀtoànꢀkhôngꢀliênꢀquan 
đếnꢀhiệuꢀquảꢀquảngꢀcáo.ꢀChúngꢀtaꢀhoànꢀtoànꢀcóꢀthểꢀđọcꢀlạiꢀvanhꢀvách 
thôngꢀđiệpꢀmàꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđangꢀmuốnꢀtruyềnꢀtảiꢀmặcꢀdùꢀsức 
mạnhꢀcủaꢀkếtꢀnốiꢀgiữaꢀthươngꢀhiệuꢀ(MinuteꢀMaid)ꢀvàꢀđặcꢀtínhꢀ(‘tốt 
hơnꢀchoꢀsứcꢀkhỏe’)ꢀvẫnꢀkhôngꢀhềꢀtăngꢀlên. 

Giờꢀđâyꢀtaꢀcóꢀthểꢀhiểuꢀvìꢀsaoꢀnhiềuꢀngườiꢀvẫnꢀquảꢀquyếtꢀrằngꢀgiữa 
độꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀhiệuꢀquảꢀquảngꢀcáoꢀch;ngꢀhềꢀtồnꢀtạiꢀbấtꢀcứ 
mốiꢀliênꢀquanꢀnào.ꢀViệcꢀngheꢀvàꢀnhớꢀmộtꢀđiềuꢀgìꢀkhôngꢀnhấtꢀthiếtꢀlà 
taꢀđãꢀchấpꢀnhậnꢀnóꢀvàꢀxâyꢀdựngꢀnóꢀvàoꢀmạngꢀlướiꢀ‘kiếnꢀthức’ꢀsâuꢀbên 
trong.ꢀSựꢀnhậnꢀbiếtꢀthôngꢀđiệpꢀchỉꢀlàꢀmộtꢀphầnꢀcủaꢀquáꢀtrìnhꢀđánh 
giá.ꢀSựꢀđồngꢀnhấtꢀ(cóꢀýꢀthức)ꢀlàꢀphầnꢀcònꢀlạiꢀcủaꢀquáꢀtrìnhꢀnày. 

Tuyꢀnhiên,ꢀsựꢀnhậnꢀbiếtꢀthôngꢀđiệpꢀvẫnꢀlàꢀmộtꢀcôngꢀcụꢀchẩnꢀđoán 
cóꢀgiáꢀtrịꢀđốiꢀvớiꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀbởi,ꢀkhiꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀgặpꢀtrục 
trặc,ꢀnóꢀcóꢀthểꢀgiúpꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀphânꢀtíchꢀtạiꢀsaoꢀvàꢀnhưꢀthếꢀnào. 
Cũngꢀnhưꢀcácꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀkhác,ꢀthôngꢀtinꢀthuꢀđượcꢀtừꢀnóꢀcóꢀthể 
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kháꢀhạnꢀchế,ꢀnhưngꢀvàoꢀmộtꢀsốꢀthờiꢀđiểmꢀnhấtꢀđịnhꢀnóꢀsẽꢀgiúpꢀchỉꢀra 
trụcꢀtrặcꢀđangꢀxảyꢀraꢀởꢀđâuꢀvàꢀnhưꢀthếꢀnào.ꢀĐặcꢀbiệtꢀkhiꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀtỏꢀraꢀkhôngꢀhiệuꢀquả,ꢀsựꢀgợiꢀnhớꢀthôngꢀđiệpꢀsẽꢀgiúpꢀtrảꢀlờiꢀnhững 
câuꢀhỏiꢀsau: 

7óꢀphảiꢀvấnꢀđềꢀlàꢀdoꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀkhôngꢀthểꢀtruyềnꢀđạtꢀthôngꢀđiệp 
thànhꢀcôngꢀnhưꢀmongꢀmuốn? 
Hoặcꢀnóꢀđãꢀtruyềnꢀđạtꢀthànhꢀcôngꢀthôngꢀđiệpꢀnhưngꢀthôngꢀđiệpꢀđãꢀbị 
bácꢀbỏ?ꢀ(Tiêuꢀchíꢀvềꢀđộꢀtinꢀcậyꢀquảngꢀcáoꢀsẽꢀgiúpꢀlàmꢀsángꢀtỏꢀvấnꢀđề 
này*)ꢀ3hảꢀn0ngꢀthứꢀbaꢀcũngꢀcóꢀthểꢀxảyꢀra: 
Đặcꢀtínhꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀ(víꢀd-ꢀnhưꢀ.tốtꢀhơnꢀchoꢀsứcꢀkhỏe2)ꢀcóꢀthựcꢀsự 
liênꢀquan? 

Thôngꢀđiệpꢀcóꢀthểꢀđượcꢀtruyềnꢀđạtꢀthànhꢀcôngꢀvàꢀđượcꢀchấp 
nhận,ꢀvàꢀgiúpꢀcủngꢀcốꢀkếtꢀnốiꢀgiữaꢀđặcꢀtínhꢀvớiꢀthươngꢀhiệu.ꢀNhưng 
nếuꢀbảnꢀthânꢀđặcꢀtínhꢀđóꢀkhôngꢀliênꢀquanꢀđếnꢀquáꢀtrìnhꢀđưaꢀraꢀquyết 
địnhꢀcủaꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀthìꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvẫnꢀkhôngꢀthểꢀảnh 
hưởngꢀđếnꢀhànhꢀviꢀcủaꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀđược.ꢀVậyꢀnênꢀmứcꢀđộꢀliên 
quanꢀcủaꢀđặcꢀtínhꢀcũngꢀrấtꢀquanꢀtrọng. 

Mứcꢀđộꢀliênꢀquanꢀ(đếnꢀngườiꢀtiêuꢀdùng)ꢀcủaꢀđặcꢀtính 

Nhàꢀquảngꢀcáoꢀmuốnꢀchọnꢀđặcꢀtínhꢀnàoꢀđểꢀnhấnꢀmạnh?ꢀRõꢀràng 
làꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀkhácꢀnhauꢀđặtꢀniềmꢀtinꢀvàoꢀnhữngꢀđặcꢀtính 
khácꢀnhau.ꢀVíꢀdụꢀnhưꢀtrongꢀthịꢀtrườngꢀbia,ꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀcốꢀg:ng 
kếtꢀnốiꢀmìnhꢀvớiꢀđặcꢀtínhꢀ‘phầnꢀthưởngꢀchoꢀcơnꢀkhát’ꢀbằngꢀcáchꢀsử 
dụngꢀhìnhꢀảnhꢀnhiềuꢀngườiꢀuốngꢀloạiꢀbiaꢀđóꢀtrongꢀnhiềuꢀtìnhꢀhuống 
sửꢀdụngꢀsứcꢀmạnhꢀchânꢀtayꢀkhiếnꢀcơnꢀkhátꢀgiaꢀtăng.ꢀNgượcꢀlại,ꢀmột 
thươngꢀhiệuꢀkhácꢀcóꢀthểꢀdựaꢀtrênꢀviệcꢀtạoꢀraꢀkếtꢀnốiꢀvớiꢀ‘đượcꢀủꢀtự 
nhiên’ꢀ–ꢀmộtꢀđặcꢀtínhꢀrấtꢀkhác.ꢀVàꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀkhácꢀcóꢀthểꢀtập 
trungꢀtruyềnꢀđạtꢀthôngꢀđiệpꢀrằngꢀbiaꢀcủaꢀhọꢀchoꢀhươngꢀvịꢀ‘nh>’. 

GiốngꢀnhưꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀMinuteꢀMaid,ꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀnày 
nỗꢀlựcꢀkếtꢀnốiꢀthươngꢀhiệuꢀvớiꢀmộtꢀđặcꢀtínhꢀmàꢀnhàꢀsảnꢀxuấtꢀchoꢀrằng 
sẽꢀquanꢀtrọng,ꢀhoặcꢀítꢀnhấtꢀcũngꢀliênꢀquanꢀđếnꢀquáꢀtrìnhꢀđưaꢀraꢀquyết 
địnhꢀcủaꢀngườiꢀtiêuꢀdùng.ꢀNếuꢀnóꢀcóꢀliênꢀquanꢀthìꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
đangꢀtốiꢀưuꢀhóaꢀcơꢀhộiꢀthànhꢀcôngꢀcủaꢀnó.ꢀNếuꢀkhôngꢀliênꢀquan,ꢀthậm 
chíꢀngayꢀcảꢀkhiꢀnóꢀđộtꢀphá,ꢀnổiꢀbậtꢀgiữaꢀnhữngꢀquảngꢀcáoꢀkhácꢀđể 
truyềnꢀđạtꢀthôngꢀđiệp,ꢀvàꢀthôngꢀđiệpꢀđóꢀcũngꢀđượcꢀchấpꢀnhận,ꢀthì 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀvẫnꢀcóꢀthểꢀvôꢀdụngꢀtrongꢀviệcꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀhànhꢀvi 
củaꢀngườiꢀdùng. 
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Nếuꢀthôngꢀđiệpꢀkhôngꢀđúng,ꢀtứcꢀđặcꢀtínhꢀkhôngꢀliênꢀquanꢀđến 
ngườiꢀtiêuꢀdùng,ꢀthìꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀsẽꢀrấtꢀhạnꢀchế,ꢀhoặc 
thậmꢀchíꢀkhôngꢀtồnꢀtại.ꢀĐểꢀđạtꢀđượcꢀhiệuꢀứngꢀcầnꢀthiếtꢀtrongꢀtrường 
hợpꢀnày,ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀsẽꢀdựaꢀhoànꢀtoànꢀvàoꢀviệcꢀtăngꢀcườngꢀsựꢀnổi 
bậtꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀdùngꢀ(nghĩaꢀlàꢀcủngꢀcốꢀkết 
nốiꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀđếnꢀmặtꢀhàng).ꢀTuyꢀnhiên,ꢀchỉꢀtăngꢀcườngꢀsựꢀnổi 
bậtꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀcóꢀthểꢀkhôngꢀđủꢀmạnhꢀđểꢀbảnꢀthânꢀnóꢀtrởꢀthành 
‘ chiếcꢀlôngꢀvũ’ꢀđủꢀsứcꢀlàmꢀlệchꢀcánꢀcânꢀ(trongꢀquyếtꢀđịnhꢀmuaꢀs:mꢀcủa 
ngườiꢀdùng)ꢀvàꢀdẫnꢀđếnꢀhiệuꢀquảꢀtăngꢀtrưởngꢀdoanhꢀsốꢀchoꢀthương 
hiệu.ꢀMàꢀđiềuꢀnàyꢀcònꢀphụꢀthuộcꢀnhiềuꢀvàoꢀviệcꢀnhữngꢀthươngꢀhiệu 
cạnhꢀtranhꢀtrựcꢀtiếpꢀvớiꢀnóꢀđượcꢀchoꢀlàꢀngangꢀsứcꢀ(hoặcꢀđangꢀvượt 
trội)ꢀsoꢀvớiꢀnóꢀhayꢀkhôngꢀ(xemꢀChươngꢀ1). 

Sựꢀliênꢀquanꢀcủaꢀđặcꢀtính,ꢀcầnꢀđượcꢀnghiênꢀcứuꢀmộtꢀcáchꢀkĩꢀcàng, 
làꢀmộtꢀphầnꢀcủaꢀviệcꢀ‘xâyꢀdựngꢀthôngꢀđiệp’ꢀvàoꢀthờiꢀđiểmꢀchiếnꢀdịch 
quảngꢀcáoꢀcònꢀđangꢀđượcꢀphátꢀtriển.ꢀMụcꢀđíchꢀlàꢀđểꢀtruyềnꢀtảiꢀthông 
điệpꢀcóꢀliênꢀquanꢀđếnꢀngườiꢀdùng,ꢀhoặcꢀmộtꢀthôngꢀđiệpꢀítꢀnhiềuꢀcó 
khảꢀnăngꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀquyếtꢀđịnhꢀmuaꢀs:mꢀcủaꢀngườiꢀdùng.ꢀ(Sựꢀliên 
quanꢀtươngꢀđốiꢀcủaꢀđặcꢀtínhꢀcũngꢀcóꢀthểꢀđượcꢀkhảoꢀsátꢀbằngꢀcáchꢀyêu 
cầuꢀngườiꢀdùngꢀxếpꢀhạngꢀchoꢀtầmꢀquanꢀtrọngꢀcủaꢀtừngꢀđặcꢀtínhꢀđối 
vớiꢀhọꢀkhiꢀhọꢀđangꢀmuaꢀs:mꢀsảnꢀphẩmꢀthuộcꢀmộtꢀmặtꢀhàngꢀcụꢀthể.) 

Thiệnꢀcảmꢀđốiꢀvớiꢀquảngꢀcáo 

Trongꢀsốꢀlượngꢀlớnꢀnhữngꢀmặtꢀhàngꢀmàꢀquảngꢀcáoꢀdựaꢀtrênꢀtrải 
nghiệmꢀkhiꢀtrựcꢀtiếpꢀsửꢀd*ngꢀsảnꢀphẩmꢀđangꢀtrởꢀnênꢀnhàmꢀchán, 
thiệnꢀcảmꢀđốiꢀvớiꢀquảngꢀcáoꢀtrởꢀnênꢀhếtꢀsứcꢀquanꢀtrọngꢀnhằmꢀgiúp 
ngườiꢀdùngꢀcóꢀcảmꢀgiácꢀtíchꢀcựcꢀvềꢀthươngꢀhiệuꢀ–ꢀđặcꢀbiệtꢀlàꢀkhi 
thươngꢀhiệuꢀđóꢀkhôngꢀthựcꢀsựꢀkhácꢀbiệtꢀsoꢀvớiꢀnhữngꢀthươngꢀhiệu 
khác. 

Đâyꢀlàꢀtiêuꢀchíꢀcuốiꢀcùngꢀtrongꢀsốꢀcácꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀxoay 
quanhꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀnóꢀđơnꢀthuầnꢀchỉꢀhỏiꢀngườiꢀdùngꢀxemꢀhọꢀthích 
hoặcꢀkhôngꢀthíchꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđếnꢀmứcꢀnào.ꢀTrênꢀcánꢀcânꢀchọn 
lựa,ꢀnếuꢀmọiꢀthứꢀkhácꢀvẫnꢀcònꢀđangꢀcânꢀbằngꢀvớiꢀnhau,ꢀthiệnꢀcảmꢀđối 
vớiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀcóꢀthểꢀlàmꢀlệchꢀcánꢀcân.ꢀNhư 
chúngꢀtaꢀđãꢀlàmꢀrõꢀtrướcꢀđây,ꢀnếuꢀxétꢀvềꢀkhíaꢀcạnhꢀcáꢀtínhꢀthương 
hiệu,ꢀquảngꢀcáoꢀcũngꢀgiốngꢀnhưꢀvẻꢀngoàiꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀvậy.ꢀBộ 
cánhꢀmàꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀdiệnꢀvàoꢀcóꢀthểꢀkhiếnꢀmột 
thươngꢀhiệuꢀhấpꢀdẫnꢀhơnꢀvàꢀtạoꢀraꢀđượcꢀsựꢀkhácꢀbiệtꢀlớnꢀkhiꢀmọiꢀthứ 
khácꢀđangꢀcânꢀbằng.ꢀĐốiꢀvớiꢀmộtꢀsốꢀsảnꢀphẩmꢀvàꢀloạiꢀhìnhꢀquảngꢀcáo 
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nhấtꢀđịnhꢀ(nhấtꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀmạngꢀ–ꢀxemꢀChươngꢀ95),ꢀthiệnꢀcảmꢀđối 
vớiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀlàꢀmộtꢀcôngꢀcụꢀhỗꢀtrợꢀchẩnꢀđoánꢀquan 
trọng. 

Cácꢀyếuꢀtốꢀbổꢀsungꢀchoꢀmặtꢀhàngꢀ(mặtꢀhàngꢀvớiꢀvaiꢀtròꢀlà 
mộtꢀdấuꢀhiệuꢀgợiꢀnhớ) 

Trướcꢀkhiꢀđiꢀđếnꢀkếtꢀluận,ꢀchoꢀphépꢀtôiꢀmởꢀrộngꢀchủꢀđềꢀđangꢀthảo 
luậnꢀvớiꢀviệcꢀxemꢀxétꢀđếnꢀkháiꢀniệmꢀcủaꢀCácꢀyếuꢀtốꢀbổꢀsungꢀchoꢀmặt 
hàngꢀ(mặtꢀhàngꢀvớiꢀvaiꢀtr<ꢀlàꢀmộtꢀdấuꢀhiệuꢀgợiꢀnhớ).ꢀDấuꢀhiệuꢀnhận 
biếtꢀchủꢀđạoꢀmàꢀtaꢀtừngꢀxemꢀxétꢀlàꢀbảnꢀthânꢀmặtꢀhàng.ꢀĐâyꢀlàꢀlýꢀdoꢀvì 
saoꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀthươngꢀhiệuꢀthôngꢀquaꢀmặtꢀhàngꢀcungꢀcấpꢀmộtꢀcông 
cụꢀchẩnꢀđoánꢀvàꢀđoꢀlườngꢀquanꢀtrọngꢀđốiꢀvớiꢀhiệuꢀquảꢀquảngꢀcáo.ꢀTuy 
nhiên,ꢀnhữngꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀkhônꢀngoanꢀvẫnꢀxâyꢀdựngꢀnhữngꢀdấu 
hiệuꢀgợiꢀnhớꢀkhácꢀvàoꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀhọ.ꢀVàꢀnhữngꢀdấuꢀhiệuꢀnàyꢀcó 
thểꢀcầnꢀđượcꢀxemꢀxétꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀđoꢀlườngꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀmẩu 
quảngꢀcáo. 

Đểꢀminhꢀhọa,ꢀtrongꢀngàyꢀlàmꢀviệc,ꢀhoặcꢀnhữngꢀhoạtꢀđộngꢀkéoꢀdài 
khác,ꢀnhiềuꢀngườiꢀtrongꢀchúngꢀtaꢀvẫnꢀhayꢀnói:ꢀ‘Nghỉꢀtayꢀthôi’.ꢀĐểꢀýꢀsẽ 
thấyꢀrằng:ꢀchúngꢀtaꢀcóꢀcảmꢀgiácꢀmuốnꢀănꢀvặtꢀtrướcꢀkhiꢀ(hoặcꢀsauꢀkhi) 
thốtꢀraꢀcâuꢀnày.ꢀĐồꢀănꢀnh>ꢀvàꢀthứcꢀuốngꢀđượcꢀkếtꢀnốiꢀgầnꢀgũiꢀvớiꢀkhái 
niệmꢀ‘Nghỉꢀtay’ꢀtrongꢀmạngꢀlướiꢀthầnꢀkinh.ꢀ‘Nghỉꢀtayꢀthôi’ꢀlàꢀmộtꢀdấu 
hiệuꢀkhôngꢀchỉꢀgợiꢀchúngꢀtaꢀnhớꢀrằngꢀmìnhꢀcóꢀlẽꢀđangꢀđói,ꢀmàꢀcòn, 
nhưꢀmụcꢀđíchꢀcủaꢀquảngꢀcáo,ꢀkíchꢀhoạtꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀcụꢀthểꢀđãꢀkết 
nốiꢀchặtꢀchẽꢀvớiꢀcâuꢀnóiꢀnày.ꢀThươngꢀhiệuꢀđóꢀdĩꢀnhiênꢀlàꢀKitꢀKat. 
‘NghỉꢀtayꢀvàꢀănꢀKitꢀKatꢀthôi’ꢀ(‘Haveꢀaꢀbreak,ꢀhaveꢀa...ꢀKitꢀKat’.) 

Nóiꢀcáchꢀkhác,ꢀtaꢀcầnꢀbiếtꢀrằngꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀcóꢀthểꢀg:nꢀchặt 
nóꢀvớiꢀmộtꢀkếtꢀnối,ꢀdấuꢀhiệuꢀgợiꢀnhớ,ꢀquaꢀđóꢀgiúpꢀnóꢀnổiꢀbậtꢀtrong 
tâmꢀtríꢀngườiꢀdùng,ꢀhoặcꢀtạiꢀđiểmꢀbánꢀhàngꢀvàꢀnảyꢀraꢀngayꢀtrongꢀtâm 
tríꢀhọ,ꢀđặcꢀbiệtꢀlàꢀởꢀđiểmꢀbánꢀhàngꢀhoặcꢀthờiꢀđiểmꢀnóꢀđượcꢀtiêuꢀthụ. 
Đámꢀđôngꢀmàꢀnóꢀđangꢀphảiꢀcốꢀg:ngꢀthoátꢀkhỏiꢀcóꢀthểꢀchỉꢀlàꢀmớꢀhỗn 
độnꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀmua,ꢀhoặcꢀnóꢀcũngꢀcóꢀthểꢀlàꢀsựꢀhỗnꢀđộnꢀtrực 
quan,ꢀmàꢀđiểnꢀhìnhꢀlàꢀkhuꢀtrưngꢀbàyꢀsảnꢀphẩmꢀvớiꢀhàngꢀloạtꢀnhững 
thươngꢀhiệuꢀvàꢀchủngꢀloạiꢀsảnꢀphẩmꢀkhácꢀnhau.ꢀThươngꢀhiệuꢀmuốn 
‘sởꢀhữu’ꢀđượcꢀdịpꢀtiêuꢀthụꢀđó,ꢀhoặcꢀmộtꢀkhoảnhꢀkh:c,ꢀhoặcꢀmộtꢀcảm 
giác. 

Nhàꢀquảngꢀcáoꢀmuốnꢀthươngꢀhiệuꢀđượcꢀquảngꢀcáoꢀphảiꢀkếtꢀnối 
mạnhꢀmẽꢀhơnꢀvớiꢀthứꢀgìꢀđóꢀcóꢀkhảꢀnăngꢀđangꢀnằmꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀcủa 
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chúngꢀta,ꢀ(hoặcꢀởꢀnơiꢀtrưngꢀbàyꢀsảnꢀphẩm)ꢀvàoꢀthờiꢀđiểmꢀmuaꢀhàngꢀ– 
điềuꢀgìꢀđóꢀsẽꢀgợiꢀnhớꢀchúngꢀtaꢀvềꢀthươngꢀhiệuꢀhoặcꢀgiúpꢀthươngꢀhiệu 
đượcꢀchúꢀýꢀđủꢀlâuꢀđểꢀcóꢀđượcꢀsựꢀcânꢀnh:cꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀ(xemꢀcóꢀnên 
muaꢀsảnꢀphẩmꢀđóꢀhayꢀkhông). 

Dấuꢀhiệuꢀgợiꢀnhớꢀchủꢀyếuꢀchínhꢀlàꢀ(tên)ꢀmặtꢀhàngꢀbởi,ꢀgầnꢀnhư 
ch:cꢀch:nꢀlà,ꢀnóꢀởꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀkhiꢀchúngꢀtaꢀđangꢀdự 
địnhꢀmuaꢀmộtꢀmónꢀhàng.ꢀTuyꢀnhiênꢀcóꢀnhữngꢀdấuꢀhiệuꢀkhác,ꢀđặcꢀbiệt 
làꢀnhữngꢀdấuꢀhiệuꢀxuấtꢀhiệnꢀgầnꢀhoặcꢀngayꢀtạiꢀđịaꢀđiểmꢀmuaꢀhàng. 
Nhữngꢀdấuꢀhiệuꢀbổꢀsungꢀnàyꢀcóꢀthểꢀlàꢀhìnhꢀảnhꢀhoặcꢀngônꢀtừ.ꢀĐiều 
quanꢀtrọngꢀlà,ꢀthứꢀtừngꢀngườiꢀmuaꢀtừngꢀgặpꢀtrongꢀquảngꢀcáoꢀcũng 
xuấtꢀhiệnꢀtạiꢀđiểmꢀmuaꢀhàng.ꢀNhữngꢀbiểnꢀhiệuꢀvớiꢀnộiꢀdungꢀgầnꢀgũi 
vớiꢀnộiꢀdungꢀquảngꢀcáo,ꢀhoặcꢀmộtꢀthiếtꢀkếꢀlogoꢀđộcꢀđáo,ꢀhìnhꢀdáng 
baoꢀbìꢀhoặcꢀnhãnꢀmácꢀtừngꢀxuấtꢀhiệnꢀtrongꢀ(hoặcꢀgầnꢀgũiꢀvới)ꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀđềuꢀcóꢀthểꢀlàmꢀđượcꢀđiềuꢀnày. 

Đểꢀlàmꢀvíꢀdụꢀvềꢀdấuꢀhiệuꢀhìnhꢀảnh,ꢀtôiꢀsẽꢀtrìnhꢀbàyꢀmộtꢀthử 
nghiệmꢀhếtꢀsứcꢀthuyếtꢀphục.ꢀMộtꢀthươngꢀhiệuꢀngũꢀcốcꢀănꢀsángꢀtrích 
mộtꢀcảnhꢀtừꢀđoạnꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀTVꢀcủaꢀmìnhꢀvàꢀlồngꢀnóꢀmộtꢀcách 
nổiꢀbậtꢀvàoꢀngayꢀbaoꢀbìꢀsảnꢀphẩm.ꢀĐộngꢀtácꢀnàyꢀđóngꢀvaiꢀtròꢀnhưꢀmột 
dấuꢀhiệuꢀgợiꢀnhớꢀđầyꢀhiệuꢀquả,ꢀgiúpꢀkếtꢀnốiꢀbaoꢀbìꢀvàꢀthươngꢀhiệu 
đếnꢀnộiꢀdungꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀcóꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀxem.ꢀNóꢀcũngꢀtạo 
raꢀmộtꢀđiểmꢀnhấn,ꢀgiúpꢀloạiꢀngũꢀcốcꢀđóꢀnổiꢀbậtꢀtrongꢀgianꢀhàngꢀgồm 
rấtꢀnhiềuꢀsảnꢀphẩmꢀkhác. 

Nhữngꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀxâyꢀdựngꢀđượcꢀcácꢀdấuꢀhiệuꢀnhậnꢀbiết 
bổꢀsungꢀmạnhꢀmẽꢀvàoꢀtrongꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀmình,ꢀvìꢀthế,ꢀítꢀphụꢀthuộc 
hơnꢀvàoꢀkếtꢀnốiꢀgiữaꢀmặtꢀhàngꢀvàꢀthươngꢀhiệuꢀđểꢀthựcꢀhiệnꢀmụcꢀtiêu 
quảngꢀcáo.ꢀThươngꢀhiệuꢀcóꢀthểꢀđượcꢀnhớꢀđếnꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngười 
dùngꢀbằngꢀmộtꢀkíchꢀthíchꢀtừꢀmặtꢀhàngꢀhoặcꢀdấuꢀhiệuꢀgợiꢀnhớꢀbổ 
sung,ꢀhoặcꢀcảꢀhai.ꢀĐiềuꢀnàyꢀgiúpꢀíchꢀchoꢀviệcꢀđoꢀlườngꢀsứcꢀmạnhꢀcủa 
khôngꢀchỉꢀmộtꢀmàꢀtấtꢀcảꢀnhữngꢀkếtꢀnốiꢀđếnꢀthươngꢀhiệu.ꢀVíꢀdụꢀtrong 
quáꢀtrìnhꢀđánhꢀgiáꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtruyềnꢀthốngꢀcủaꢀKitꢀKat,ꢀviệcꢀkhảo 
sátꢀsứcꢀmạnhꢀcủaꢀsựꢀliênꢀtưởngꢀgiữaꢀmộtꢀsựꢀdiễnꢀđạtꢀ(nhưꢀ‘Nghỉꢀtay 
thôi’)ꢀvàꢀKitꢀKatꢀlàꢀrấtꢀquanꢀtrọng,ꢀcũngꢀnhưꢀsựꢀliênꢀtưởngꢀgiữaꢀKit 
Katꢀvớiꢀbảnꢀthânꢀmặtꢀhàng. 

Tổngꢀkết 

Chươngꢀnàyꢀvàꢀchươngꢀtrướcꢀđãꢀbànꢀluậnꢀđếnꢀnhữngꢀtiêuꢀchíꢀđo 
lườngꢀchủꢀđạoꢀđốiꢀvớiꢀhiệuꢀquảꢀquảngꢀcáo.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀnóꢀvẫnꢀchưa 
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thựcꢀsựꢀtoànꢀdiện.ꢀVẫnꢀcóꢀnhữngꢀtiêuꢀchíꢀkhác,ꢀítꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀhơn 
nhưngꢀnhữngꢀtiêuꢀchíꢀquanꢀtrọngꢀnhấtꢀđềuꢀđãꢀđượcꢀthảoꢀluận. 

Nhưꢀtôiꢀđãꢀtừngꢀnóiꢀlúcꢀđầu,ꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀbịꢀrốiꢀtrước 
nhữngꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀhiệuꢀquảꢀquảngꢀcáo.ꢀRốtꢀcuộcꢀthìꢀhànhꢀviꢀtiêu 
dùng,ꢀnhưꢀdoanhꢀsốꢀhayꢀthịꢀphần,ꢀmớiꢀlàꢀthứꢀhọꢀmuốnꢀthấyꢀthayꢀđổi 
nhất.ꢀDùꢀmongꢀmuốnꢀđóꢀnhưꢀthếꢀnàoꢀđiꢀnữa,ꢀthìꢀnhữngꢀthayꢀđổiꢀtrong 
doanhꢀsốꢀvàꢀthịꢀphầnꢀhiếmꢀkhiꢀđủꢀnhạyꢀcảmꢀvàꢀbảnꢀthânꢀchúngꢀhiếm 
khiꢀđủꢀtoànꢀdiệnꢀđểꢀđoꢀlườngꢀhiệuꢀquảꢀquảngꢀcáo.ꢀĐểꢀthấyꢀđượcꢀhiệu 
quảꢀtứcꢀthìꢀcủaꢀquảngꢀcáo,ꢀchúngꢀtaꢀcầnꢀthấyꢀđượcꢀnhữngꢀdấuꢀhiệuꢀcụ 
thểꢀvềꢀnhữngꢀtácꢀđộngꢀlênꢀnhậnꢀthứcꢀvàꢀcảmꢀxúc,ꢀcũngꢀnhưꢀcácꢀảnh 
hưởngꢀlênꢀhànhꢀviꢀcủaꢀngườiꢀdùng.ꢀTạiꢀmỗiꢀđiểmꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀnỗ 
lựcꢀtácꢀđộngꢀlênꢀngườiꢀdùngꢀnàyꢀcầnꢀcóꢀmộtꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀphù 
hợpꢀgiúpꢀthấyꢀđượcꢀđiềuꢀgìꢀđangꢀthựcꢀsựꢀdiễnꢀra. 

Cácꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀvềꢀhànhꢀviꢀkhôngꢀthểꢀchẩnꢀđoánꢀđượcꢀtại 
saoꢀquảngꢀcáoꢀlạiꢀhiệuꢀquảꢀvàꢀtạiꢀsaoꢀkhông.ꢀNếuꢀkhôngꢀcóꢀcácꢀtiêuꢀchí 
đoꢀlườngꢀvềꢀtâmꢀlý,ꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀrấtꢀkhóꢀcóꢀthểꢀxâyꢀdựngꢀđược 
nhữngꢀhiểuꢀbiếtꢀđầyꢀđủꢀvềꢀngànhꢀ‘Muaꢀs:mꢀhọc’ꢀnày,ꢀcũngꢀnhưꢀnhững 
ảnhꢀhưởngꢀthựcꢀsựꢀmàꢀquảngꢀcóꢀthểꢀtạoꢀra.ꢀNhữngꢀtiêuꢀchíꢀnàyꢀcung 
cấpꢀnhữngꢀcôngꢀcụꢀchẩnꢀđoán,ꢀvớiꢀtầmꢀquanꢀtrọngꢀnhưꢀnhau,ꢀkhiꢀnhà 
quảngꢀcáoꢀmuốnꢀđưaꢀnhữngꢀkiếnꢀthứcꢀhữuꢀíchꢀvàoꢀmộtꢀtrảiꢀnghiệm 
họcꢀhỏiꢀlớnꢀhơn,ꢀgiúpꢀsángꢀtạoꢀnênꢀnhữngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmớiꢀvàꢀhiệu 
quảꢀchoꢀthươngꢀhiệu.ꢀTrừꢀphiꢀthươngꢀhiệuꢀđượcꢀkhảoꢀsátꢀdựaꢀtrên 
hàngꢀloạtꢀcácꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀtâmꢀlýꢀkhácꢀnhau,ꢀsẽꢀrấtꢀkhóꢀnếu 
khôngꢀmuốnꢀnóiꢀlàꢀkhôngꢀthể,ꢀđểꢀnhậnꢀđịnhꢀtạiꢀsaoꢀquảngꢀcáoꢀlạiꢀhiệu 
quả,ꢀvàꢀhiệuꢀquảꢀraꢀsao.ꢀVàꢀcũngꢀrấtꢀkhóꢀđểꢀápꢀdụngꢀkiếnꢀthứcꢀđó 
nhằmꢀtạoꢀraꢀnhữngꢀquảngꢀcáoꢀhiệuꢀquảꢀhơnꢀtrongꢀtươngꢀlai. 
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2 9ꢀꢀ 
KẾTꢀLUẬN 

Suốtꢀcuộcꢀđời,ꢀmỗiꢀngườiꢀdànhꢀkhoảngꢀmộtꢀnămꢀrưỡiꢀchỉꢀđểꢀxem 
quảngꢀcáoꢀtrênꢀTVꢀhayꢀtrênꢀmạng.ꢀDùꢀbạnꢀcóꢀnhìnꢀnhậnꢀnóꢀraꢀsao, 
quảngꢀcáoꢀngàyꢀnayꢀvẫnꢀchiếmꢀmộtꢀphầnꢀkhôngꢀnhỏꢀtrongꢀcuộcꢀsống 
củaꢀchúngꢀta.ꢀChỉꢀriêngꢀvớiꢀlýꢀdoꢀnày,ꢀquảngꢀcáoꢀxứngꢀđángꢀlàꢀmột 
hiệnꢀtượngꢀvănꢀhóaꢀquanꢀtrọngꢀtrongꢀxãꢀhộiꢀcủaꢀchúngꢀta. 

Khiꢀcònꢀlàꢀtrẻꢀcon,ꢀchúngꢀtaꢀvẫnꢀtựꢀhỏiꢀđộngꢀcơꢀxeꢀhơiꢀhoạtꢀđộng 
raꢀsao,ꢀmáyꢀbayꢀcấtꢀcánhꢀnhưꢀthếꢀnào,ꢀhoặcꢀâmꢀthanhꢀvôꢀhìnhꢀtruyền 
quaꢀkhôngꢀkhíꢀnhưꢀthếꢀnào.ꢀKhiꢀlớnꢀlên,ꢀchúngꢀtaꢀcũngꢀth:cꢀm:cꢀvề 
quảngꢀcáoꢀ-ꢀnhưngꢀvớiꢀmộtꢀlýꢀdoꢀkhác.ꢀKhôngꢀnhưꢀxeꢀhơiꢀhayꢀmáy 
bay,ꢀcácꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtưởngꢀchừngꢀrấtꢀđơnꢀgiản,ꢀquảꢀthựcꢀnóꢀquá 
nhỏꢀbé,ꢀđếnꢀmứcꢀkhiếnꢀchúngꢀtaꢀkhóꢀmàꢀtinꢀrằngꢀchúngꢀcóꢀthểꢀthuyết 
phụcꢀđượcꢀai.ꢀĐiềuꢀtiếpꢀtheoꢀlàmꢀchúngꢀtaꢀth:cꢀm:cꢀlàꢀtạiꢀsaoꢀnhững 
quảngꢀcáoꢀnhưꢀthếꢀvẫnꢀtiếpꢀtụcꢀsốngꢀsót?ꢀLiệuꢀcóꢀbíꢀquyếtꢀnàoꢀmàꢀcác 
nhàꢀquảngꢀcáoꢀvẫnꢀcònꢀgiấuꢀchúngꢀtaꢀchăng?ꢀCh:cꢀh;nꢀquảngꢀcáoꢀphải 
cóꢀtácꢀđộngꢀnàoꢀđóꢀlênꢀmộtꢀđốiꢀtượngꢀnàoꢀđóꢀ-ꢀnhưngꢀtácꢀđộngꢀđóꢀlà 
gì,ꢀtácꢀđộngꢀđóꢀraꢀsaoꢀvàꢀaiꢀlàꢀđốiꢀtượngꢀcủaꢀtácꢀđộngꢀđó? 

Đâyꢀlàꢀcáchꢀnhìnꢀtruyềnꢀthốngꢀvẫnꢀtồnꢀtạiꢀtrongꢀxãꢀhộiꢀchúngꢀta 
xưaꢀnay.ꢀCáchꢀnhìnꢀnàyꢀdựaꢀtrênꢀtrựcꢀgiác,ꢀsuyꢀđoánꢀchủꢀquanꢀvà 
nhữngꢀgìꢀlâuꢀnayꢀvẫnꢀđượcꢀthổiꢀphồngꢀtrongꢀsáchꢀvởꢀvềꢀ‘bíꢀmật’ꢀtrong 
khảꢀnăngꢀthuyếtꢀphụcꢀâmꢀthầmꢀcũngꢀnhưꢀthuꢀhútꢀngườiꢀxemꢀtừꢀsâu 
trongꢀtiềmꢀthứcꢀcủaꢀquảngꢀcáo.ꢀQuyểnꢀsáchꢀnàyꢀđãꢀnỗꢀlựcꢀtrìnhꢀbày 
mộtꢀhiểuꢀbiếtꢀtoànꢀdiệnꢀhơnꢀnhữngꢀđiểmꢀchiꢀtiếtꢀvàꢀphứcꢀtạpꢀcủa 
quảngꢀcáo.ꢀTấtꢀcảꢀđượcꢀhéꢀlộꢀquaꢀnhữngꢀkhảoꢀsátꢀkhôngꢀngừngꢀvàꢀcó 
hệꢀthốngꢀđốiꢀvớiꢀnhữngꢀchiếnꢀdịchꢀquảngꢀcáoꢀcũngꢀnhưꢀcácꢀbướcꢀtiến 
khoaꢀhọcꢀtrongꢀnghiênꢀcứuꢀtâmꢀlýꢀvềꢀtríꢀnhớꢀvàꢀhànhꢀviꢀcủaꢀcon 
người. 

Quyểnꢀsáchꢀcốꢀg:ngꢀlàmꢀsángꢀtỏꢀnhữngꢀkhúcꢀm:cꢀtrongꢀquảngꢀcáo 
bằngꢀcáchꢀxâyꢀdựngꢀmộtꢀsựꢀhiểuꢀbiếtꢀvềꢀcơꢀcấuꢀtâmꢀlýꢀđangꢀthựcꢀsự 
diễnꢀraꢀbênꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀdùng.ꢀDĩꢀnhiênꢀkhôngꢀphảiꢀmọiꢀđiều 
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bíꢀẩnꢀvềꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀđượcꢀphơiꢀbày,ꢀbởiꢀnhưꢀchúngꢀtaꢀđãꢀthấy, 
quảngꢀcáoꢀkhôngꢀhềꢀđơnꢀgiảnꢀmàꢀhóaꢀraꢀphứcꢀtạpꢀhơnꢀrấtꢀnhiềuꢀso 
vớiꢀcáchꢀnhìnꢀtruyềnꢀthốngꢀvềꢀnó. 

Dꢀmộtꢀmứcꢀđộꢀnàoꢀđóꢀsựꢀphứcꢀtạpꢀnàyꢀbộcꢀlộꢀmộtꢀsựꢀthậtꢀđơn 
giảnꢀđượcꢀ‘ngụyꢀtrang’ꢀtrongꢀlớpꢀáoꢀphứcꢀtạp.ꢀNếuꢀbạnꢀgomꢀnhữngꢀchi 
tiếtꢀđơnꢀgiảnꢀlạiꢀvớiꢀnhau,ꢀbạnꢀsẽꢀcóꢀmộtꢀthứꢀtỏꢀraꢀphứcꢀtạp.ꢀVìꢀthế 
cáchꢀtốtꢀnhấtꢀb:tꢀđầuꢀtìmꢀhiểuꢀnhữngꢀthứꢀcóꢀvẻꢀphứcꢀtạpꢀnhưꢀđàiꢀphát 
thanhꢀhayꢀđộngꢀcơꢀxeꢀhơi,ꢀhoặcꢀquảngꢀcáo,ꢀlàꢀb:tꢀđầuꢀchiaꢀchúngꢀra 
thànhꢀnhữngꢀphầnꢀvàꢀchứcꢀnăngꢀnhỏꢀhơnꢀvàꢀnhìnꢀchúngꢀởꢀgócꢀđộꢀvi 
môꢀtrướcꢀkhiꢀđánhꢀgiáꢀmọiꢀthứꢀởꢀtầmꢀvĩꢀmô.ꢀĐểꢀhiểuꢀđượcꢀquảngꢀcáo 
hoạtꢀđộngꢀraꢀsaoꢀởꢀtầmꢀvĩꢀmô,ꢀtaꢀphảiꢀn:mꢀđượcꢀcáchꢀthứcꢀtấtꢀcả 
nhữngꢀchiꢀtiếtꢀvàꢀchứcꢀnăngꢀnhỏꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀhoạtꢀđộngꢀcùngꢀnhau 
raꢀsao. 

Tôiꢀs=nꢀsàngꢀtậnꢀdụngꢀmọiꢀcơꢀhộiꢀđểꢀkhảoꢀsátꢀnhữngꢀhiệuꢀứngꢀmà 
quảngꢀcáoꢀtạoꢀraꢀtrongꢀnhữngꢀnămꢀqua,ꢀbởiꢀnóꢀmởꢀraꢀmộtꢀcánhꢀcửaꢀsổ 
màꢀtừꢀđó,ꢀtôiꢀcóꢀthểꢀquanꢀsátꢀtrựcꢀtiếpꢀhiệuꢀứngꢀcủaꢀmộtꢀtrongꢀnhững 
điềuꢀ‘bíꢀẩn’ꢀthuởꢀnhỏꢀcủaꢀmình.ꢀQuanꢀsátꢀquảngꢀcáoꢀquaꢀcánhꢀcửaꢀsổ 
đặcꢀbiệtꢀnàyꢀdẫnꢀtôiꢀđếnꢀnhữngꢀkếtꢀluậnꢀnhưꢀsau: 

1 

2 

3 

*ꢀ Quảngꢀcáoꢀtácꢀđộngꢀđếnꢀmọiꢀngườiꢀnhưꢀtôiꢀhayꢀbạn,ꢀchứꢀkhôngꢀch1ꢀriêng 
đámꢀđôngꢀcảꢀtin2ꢀngoàiꢀkia* . 

*ꢀ Thếꢀgiớiꢀquảngꢀcáoꢀlýꢀtưởngꢀmàꢀởꢀđó,ꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀluônꢀbiếtꢀchính 
xácꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀhọꢀđangꢀhoạtꢀđộngꢀraꢀsao,ꢀhóaꢀraꢀkhôngꢀhềꢀcóꢀthật. 

*ꢀ Thựcꢀtếꢀlàꢀnhữngꢀquảngꢀcáoꢀthấtꢀbạiꢀvẫnꢀđầyꢀrẫyꢀvàꢀnhiềuꢀhơnꢀsốꢀquảng 
cáoꢀthựcꢀsựꢀnổiꢀbậtꢀvàꢀthànhꢀcông*ꢀPhầnꢀlớnꢀquảngꢀcáoꢀcònꢀlạiꢀch1ꢀđểꢀlại 
nhữngꢀhiệuꢀứngꢀthậtꢀmờꢀnhạt. 

4 *ꢀ Điềuꢀthứꢀtưꢀmàꢀtôiꢀnhậnꢀraꢀlàꢀhầuꢀhếtꢀnhữngꢀbíꢀẩnꢀhuyễnꢀhoặcꢀxung 
quanhꢀquảngꢀcáoꢀđếnꢀt4ꢀcácꢀcôngꢀtyꢀquảngꢀcáoꢀlạcꢀhậu,ꢀmàꢀtôiꢀgọiꢀlàꢀcác 
côngꢀtyꢀquảngꢀcáoꢀ.tiềnꢀs,2,ꢀvớiꢀhiểuꢀbiếtꢀnôngꢀcạnꢀtrướcꢀnhữngꢀcâuꢀhỏi 
nhưꢀquảngꢀcáoꢀhoạtꢀđộngꢀraꢀsaoꢀvàꢀtạiꢀsaoꢀnóꢀhiệuꢀquả*ꢀGiốngꢀnhư 
nhữngꢀthầyꢀlangꢀxưaꢀkia,ꢀsứcꢀmạnhꢀvàꢀnhữngꢀphươngꢀphápꢀhọꢀsởꢀhữu 
trôngꢀcóꢀvẻꢀvĩꢀđạiꢀhơnꢀthựcꢀtếꢀrấtꢀnhiềuꢀbởiꢀnhữngꢀbíꢀẩnꢀvàꢀhuyễnꢀhoặc 
thêuꢀdệtꢀquanhꢀhọ*ꢀ3hiꢀgánꢀghépꢀsức-mạnh-huyền-bíꢀcủaꢀthầyꢀlangꢀđó 
choꢀcácꢀcôngꢀtyꢀquảngꢀcáo,ꢀnhữngꢀquyểnꢀsáchꢀnhưꢀNgườiꢀthuyếtꢀphục 
thầmꢀlặngꢀvàꢀCámꢀdỗꢀtrongꢀtiềmꢀthứcꢀch1ꢀgópꢀphầnꢀgiúpꢀnhữngꢀhuyễn 
hoặcꢀnàyꢀđượcꢀlưuꢀtruyềnꢀthêmꢀrộngꢀrãiꢀvàꢀlâuꢀhơnꢀmàꢀthôi. 

5 *ꢀ Điềuꢀthứꢀn0mꢀlàꢀbảnꢀthânꢀsựꢀthuyếtꢀph-cꢀlàꢀmộtꢀcơꢀcấuꢀhiếmꢀkhiꢀxuất 
hiệnꢀtrongꢀquảngꢀcáo*ꢀNếuꢀcó,ꢀthìꢀquyểnꢀsáchꢀnàyꢀđãꢀđượcꢀgọiꢀlàꢀNgười 
thuyếtꢀphụcꢀkhôngꢀmấyꢀthầmꢀlặngꢀrồi. 
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6 *ꢀ Cuốiꢀcùng,ꢀcơꢀcấuꢀthậtꢀsựꢀđằngꢀsauꢀcácꢀhiệuꢀứngꢀquảngꢀcáoꢀhóaꢀraꢀdễ 
hiểuꢀhơnꢀrấtꢀnhiềuꢀsoꢀvớiꢀvẻꢀngoàiꢀhuyềnꢀbíꢀcủaꢀnó* 

Quyểnꢀsáchꢀnàyꢀgiúpꢀhéꢀlộꢀbảnꢀchấtꢀđơnꢀcủaꢀcáiꢀgọiꢀlàꢀhiệu 
ứngꢀ‘vôꢀthức’ꢀcủaꢀquảngꢀcáo,ꢀquaꢀđóꢀtôiꢀhyꢀvọngꢀrằngꢀnóꢀcóꢀthể 
giúpꢀhóaꢀgiảiꢀđượcꢀnhữngꢀbíꢀẩnꢀvàꢀnhữngꢀnhậnꢀxétꢀphóngꢀđại 
dànhꢀchoꢀnó.ꢀĐồngꢀthời,ꢀnóꢀvẫnꢀcốꢀg:ngꢀđểꢀkhôngꢀgiảmꢀbớtꢀsự 
tinhꢀtếꢀcủaꢀnhữngꢀảnhꢀhưởngꢀmàꢀquảngꢀcáoꢀtạoꢀra,ꢀhoặcꢀcủa 
hiệuꢀứngꢀcóꢀthểꢀcóꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀlênꢀsựꢀthànhꢀcôngꢀhayꢀthấtꢀbại 
củaꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀsoꢀvớiꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀkhác,ꢀđặcꢀbiệtꢀlà 
khiꢀmọiꢀyếuꢀtốꢀkhácꢀđangꢀcânꢀtàiꢀcânꢀsức. 

Chúngꢀtaꢀvẫnꢀđangꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀtìmꢀhiểuꢀcáchꢀhoạtꢀđộng 
củaꢀcácꢀdạngꢀquảngꢀcáoꢀmới,ꢀbaoꢀgồmꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀmạng, 
thiếtꢀbịꢀdiꢀđộng,ꢀquảngꢀcáoꢀlanꢀtruyềnꢀvàꢀtrảꢀtiềnꢀđểꢀđưaꢀsản 
phẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtrí.ꢀĐiềuꢀduyꢀnhấtꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀkh;ngꢀđịnhꢀlà 
quảngꢀcáoꢀtrongꢀtươngꢀlaiꢀsẽꢀrấtꢀkhácꢀvớiꢀchínhꢀnóꢀtrongꢀquá 
khứ. 

Thựcꢀra,ꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀđangꢀởꢀcùngꢀphe 
vớiꢀnhauꢀmàꢀkhôngꢀhềꢀhayꢀbiết.ꢀCảꢀhaiꢀbênꢀđềuꢀđangꢀchánꢀnảnꢀvì 
khôngꢀthểꢀhiểuꢀrõꢀhơnꢀhiệuꢀứngꢀmàꢀquảngꢀcáoꢀmangꢀlại. 
Thườngꢀthìꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀhiểuꢀbiếtꢀhơnꢀngườiꢀdùngꢀchútꢀítꢀvề 
việcꢀkhiꢀnàoꢀthìꢀquảngꢀcáoꢀđạtꢀhiệuꢀquả,ꢀtạiꢀsaoꢀvàꢀnhưꢀthếꢀnào. 
Điềuꢀnàyꢀb:tꢀđầuꢀthayꢀđổiꢀvớiꢀcácꢀkĩꢀthuậtꢀnghiênꢀcứuꢀvàꢀkhảo 
sátꢀmới.ꢀKhiꢀhiểuꢀbiếtꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀvềꢀcơꢀcấuꢀhoạtꢀđộngꢀcủa 
quảngꢀcáoꢀphátꢀtriểnꢀcũngꢀlàꢀlúcꢀnhậnꢀthứcꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀvề 
nhữngꢀgiớiꢀhạnꢀcũngꢀnhưꢀhiệuꢀứngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀtrởꢀnênꢀrõ 
ràngꢀhơn.ꢀKiếnꢀthứcꢀnàyꢀcóꢀvẻꢀlàmꢀgiảmꢀbớt,ꢀthayꢀvìꢀtăngꢀthêm, 
mốiꢀloꢀngạiꢀmọiꢀngườiꢀvềꢀviệcꢀquảngꢀcáoꢀđangꢀsởꢀhữuꢀquáꢀnhiều 
sứcꢀmạnhꢀđángꢀgờm. 

Mộtꢀthôngꢀđiệpꢀmàꢀcảꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀlẫnꢀngườiꢀdùngꢀrútꢀra 
từꢀquyểnꢀsáchꢀnàyꢀlà,ꢀnếuꢀquảngꢀcáoꢀtỏꢀraꢀkhôngꢀhiệuꢀquảꢀthì 
khôngꢀcóꢀnghĩaꢀlàꢀnóꢀthựcꢀsựꢀkhôngꢀcóꢀhiệuꢀquả.ꢀQuảngꢀcáoꢀcần 
đượcꢀđoꢀđạcꢀtỉꢀmỉꢀđểꢀtínhꢀtoánꢀđượcꢀhiệuꢀứngꢀtuyꢀnhỏꢀnhưng 
kéoꢀdàiꢀcủaꢀnó.ꢀĐồngꢀthời,ꢀmốiꢀloꢀngạiꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀvềꢀkhảꢀnăng 
bịꢀquảngꢀcáoꢀlợiꢀdụngꢀvàꢀthaoꢀtúngꢀtrongꢀtiềmꢀthứcꢀcũngꢀđềuꢀlà 
hoangꢀđường. 

Thựcꢀsựꢀquảngꢀcáoꢀtácꢀđộngꢀnhiềuꢀnhấtꢀđếnꢀchúngꢀtaꢀtrong 
nhữngꢀtrườngꢀhợpꢀsau: 
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lẽꢀraꢀchúngꢀtaꢀđãꢀlựaꢀchọnꢀmộtꢀsảnꢀphẩmꢀkhácꢀnếuꢀkhôngꢀcóꢀtác 
độngꢀcủaꢀquảngꢀcáo; 
khiꢀhiệuꢀứngꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀrấtꢀtinhꢀtếꢀvàꢀchúngꢀtaꢀgầnꢀnhư 
khôngꢀcảmꢀnhậnꢀđược*ꢀ(Sựꢀtinhꢀtếꢀchínhꢀlàꢀđiềuꢀchúngꢀtaꢀcốꢀgắng 
theoꢀđuổiꢀchứꢀkhôngꢀphảiꢀtiềmꢀthức*ꢀVềꢀmặtꢀnày,ꢀtôiꢀđãꢀch1ꢀra 
phươngꢀphápꢀtrảꢀtiềnꢀđểꢀđưaꢀsảnꢀphẩmꢀvàoꢀgiảiꢀtríꢀvàꢀkĩꢀthuậtꢀtiếp 
cậnꢀquảngꢀcáoꢀquaꢀhànhꢀvi*ꢀĐâyꢀlàꢀhaiꢀcáchꢀlàmꢀquảngꢀcáoꢀmới 
màꢀchúngꢀtaꢀcầnꢀđặcꢀbiệtꢀchúꢀýꢀđến.) 
Cácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀcáꢀnhân,ꢀnhữngꢀngườiꢀvẫnꢀluônꢀcảmꢀthấy 

họꢀkhôngꢀhiểuꢀtườngꢀtậnꢀvềꢀcáchꢀthứcꢀhoạtꢀđộngꢀcủaꢀquảngꢀcáo, 
nênꢀtiếpꢀxúcꢀvớiꢀquyểnꢀsáchꢀnàyꢀđểꢀtruiꢀr?nꢀthêmꢀquyếtꢀtâm 
nhằmꢀvượtꢀquaꢀtrởꢀngạiꢀnày.ꢀTrongꢀhồiꢀkếtꢀcủaꢀmộtꢀkỉꢀnguyên 
màꢀởꢀđó,ꢀcácꢀcôngꢀtyꢀquảngꢀcáoꢀmặcꢀsứcꢀkhaiꢀthácꢀsứcꢀmạnh 
huyềnꢀbíꢀnhưꢀnhữngꢀthầyꢀlangꢀxưaꢀkia,ꢀthìꢀkiếnꢀthứcꢀvềꢀquảng 
cáoꢀvẫnꢀcònꢀởꢀtrạngꢀtháiꢀrấtꢀsơꢀkhai.ꢀNhưngꢀngàyꢀcàngꢀcóꢀnhiều 
côngꢀtyꢀquảngꢀcáoꢀtốtꢀhơn,ꢀnhậnꢀraꢀhọꢀgiốngꢀvớiꢀnhữngꢀvịꢀbácꢀsỹ 
hiệnꢀđại,ꢀhọꢀphảiꢀcóꢀtráchꢀnhiệmꢀhơn.ꢀDựaꢀdẫmꢀvàoꢀniềmꢀtin 
hayꢀsứcꢀmạnhꢀbíꢀẩnꢀnàoꢀđóꢀchỉꢀhiệuꢀquảꢀđốiꢀvớiꢀnhữngꢀngườiꢀcó 
hiểuꢀbiếtꢀnôngꢀcạn.ꢀNgàyꢀnay,ꢀmứcꢀđộꢀhiệuꢀquảꢀphảiꢀđượcꢀkiểm 
chứngꢀvàꢀhìnhꢀthànhꢀdựaꢀtrênꢀquanꢀsátꢀthựcꢀtếꢀcũngꢀnhưꢀcác 
phépꢀđoꢀlườngꢀtỉꢀmỉ.ꢀNhữngꢀđiềuꢀhuyềnꢀbíꢀdầnꢀphảiꢀnhườngꢀchỗ 
choꢀthựcꢀtiễnꢀkhoaꢀhọc. 

Bằngꢀcáchꢀkhôngꢀngừngꢀkhảoꢀsátꢀhiệuꢀquảꢀtừꢀquảngꢀcáoꢀcủa 
họꢀtrongꢀthờiꢀgianꢀdài,ꢀcácꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀđangꢀdầnꢀhiểuꢀrõꢀhơn 
chiếnꢀlượcꢀnàoꢀhiệuꢀquả,ꢀkhôngꢀhiệuꢀquảꢀvàꢀnguyênꢀdoꢀđằngꢀsau. 
Theoꢀđó,ꢀhọꢀsẽꢀđượcꢀchuẩnꢀbịꢀkĩꢀcàngꢀhơnꢀkhiꢀđưaꢀraꢀyêuꢀcầu 
choꢀcôngꢀtyꢀquảngꢀcáo.ꢀMộtꢀkhiꢀđượcꢀtrangꢀbịꢀkĩꢀlưỡngꢀhơnꢀđể 
xácꢀđịnhꢀchínhꢀxácꢀmìnhꢀmuốnꢀgìꢀởꢀquảngꢀcáo,ꢀhọꢀđangꢀđặt 
mìnhꢀvàoꢀvịꢀtríꢀcóꢀthểꢀđưaꢀraꢀyêuꢀcầuꢀvàꢀtựꢀtinꢀmongꢀđợiꢀquảng 
cáoꢀthànhꢀcông,ꢀnhằmꢀhiệnꢀthựcꢀhóaꢀnhữngꢀchiếnꢀlượcꢀtruyền 
thôngꢀcủaꢀcôngꢀty. 

Thôngꢀđiệpꢀtừꢀquyểnꢀsáchꢀnàyꢀdànhꢀchoꢀcảꢀngườiꢀdùngꢀvà 

nhàꢀquảngꢀcáoꢀlà:ꢀĐãꢀđếnꢀlúcꢀquênꢀđiꢀnhữngꢀhuyễnꢀhoặcꢀxung 
quanhꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀtậpꢀtrungꢀvàoꢀhiệuꢀquảꢀthựcꢀtếꢀcủaꢀnó.ꢀCon 
ngườiꢀcóꢀkhảꢀnăngꢀnhìnꢀnhậnꢀcùngꢀmộtꢀvấnꢀđềꢀvớiꢀnhữngꢀgóc 
độꢀkhácꢀnhau,ꢀtùyꢀvàoꢀhệꢀquyꢀchiếuꢀchúngꢀtaꢀđangꢀsửꢀdụng. 
Quyểnꢀsáchꢀnàyꢀđạiꢀdiệnꢀchoꢀmộtꢀhệꢀquyꢀchiếuꢀđượcꢀhyꢀvọngꢀsẽ 
giúpꢀchúngꢀtaꢀnhìnꢀquảngꢀcáoꢀởꢀmộtꢀgócꢀđộꢀkhác.ꢀĐốiꢀvớiꢀngười 
tiêuꢀdùng,ꢀđâyꢀsẽꢀlàꢀmộtꢀgócꢀnhìnꢀcânꢀbằngꢀvàꢀítꢀđángꢀsợꢀhơn. 
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Hiểuꢀtườngꢀtậnꢀvềꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀnhữngꢀhiệuꢀứngꢀnóꢀthựcꢀsự 
mangꢀlạiꢀsẽꢀgiúpꢀchúngꢀtaꢀbớtꢀhoàiꢀnghiꢀvềꢀnóꢀhơn.ꢀSứcꢀmạnh 
củaꢀquảngꢀcáoꢀbịꢀphóngꢀđạiꢀnhưngꢀđồngꢀthờiꢀchúngꢀtaꢀnênꢀbiết 
rằngꢀquảngꢀcáoꢀđangꢀthayꢀđổiꢀvàꢀhãyꢀnhớꢀ‘cáiꢀgiáꢀcủaꢀsựꢀtựꢀdoꢀlà 
sựꢀd?ꢀchừngꢀvềꢀlâuꢀdài’.ꢀGiốngꢀaiꢀđóꢀtừngꢀnói:ꢀ‘Nếuꢀbạnꢀđang 
nhảyꢀnhótꢀvuiꢀđùa,ꢀphảiꢀch:cꢀrằngꢀkhôngꢀcóꢀaiꢀkhácꢀđangꢀtháo 
dỡꢀlớpꢀsànꢀdướiꢀchânꢀbạn.’ 

Cácꢀnhàꢀquảngꢀcáo,ꢀmặtꢀkhác,ꢀcầnꢀtỏꢀtháiꢀđộꢀchoꢀthấyꢀgiờ 
đây,ꢀhọꢀđãꢀbiếtꢀtườngꢀtậnꢀhơnꢀchiếnꢀlượcꢀnàoꢀhiệuꢀquả,ꢀhiệuꢀquả 
vàꢀnguyênꢀdoꢀđằngꢀsau.ꢀKếtꢀquảꢀlàꢀhọꢀcóꢀthểꢀtựꢀtinꢀkhôngꢀđểꢀbị 
xỏꢀmũiꢀvàꢀth;ngꢀth:nꢀnêuꢀlênꢀloꢀngạiꢀcủaꢀmìnhꢀnếuꢀquảngꢀcáo 
khôngꢀhiệuꢀquả.ꢀNiềmꢀtinꢀvàoꢀsứcꢀmạnhꢀtuyệtꢀđốiꢀvàꢀkhảꢀnăng 
siêuꢀviệtꢀcủaꢀvịꢀthầyꢀlangꢀkiaꢀgiờꢀđãꢀthuộcꢀvềꢀquáꢀkhứ.ꢀVìꢀthếꢀnhà 
quảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀđạtꢀđượcꢀhiệuꢀquảꢀcaoꢀhơnꢀtừꢀnguồnꢀkinhꢀphí 
đầuꢀtưꢀchoꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀhọꢀcũngꢀnhưꢀtừꢀviệcꢀhợpꢀtácꢀvớiꢀcông 
tyꢀquảngꢀcáo.ꢀĐồngꢀthờiꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀcóꢀthểꢀchấpꢀnhận,ꢀmà 
khôngꢀcảmꢀthấyꢀbịꢀđeꢀdọa,ꢀrằngꢀquảngꢀcáoꢀthựcꢀsựꢀcóꢀtácꢀđộng 
đếnꢀthươngꢀhiệuꢀhọꢀchọn,ꢀđặcꢀbiệtꢀkhiꢀcáꢀnhânꢀhọꢀkhôngꢀthực 
sựꢀquanꢀtâmꢀđếnꢀlựaꢀchọnꢀmộtꢀthươngꢀhiệu. 
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Phụꢀlục 

LÀMꢀSAOꢀĐỂꢀ‛ÍCHꢀTHÍCHꢀSỰꢀNHẬNꢀBIẾTꢀQUẢNG 
CÁO? 

Trongꢀphầnꢀphụꢀlụcꢀnàyꢀtôiꢀsẽꢀchỉꢀraꢀnhữngꢀcáchꢀđặtꢀcâuꢀhỏiꢀcho 
vềꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀgiúpꢀtrảꢀlờiꢀcâuꢀhỏi:ꢀ‘Chínhꢀxácꢀtaꢀcầnꢀđo 
lườngꢀđiềuꢀgìꢀtừꢀmẩuꢀquảngꢀcáo’.ꢀNóꢀgiúpꢀtaꢀhiểuꢀrằng:ꢀcáchꢀđặtꢀcâu 
hỏiꢀkhácꢀsẽꢀchoꢀtaꢀmộtꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀkhác.ꢀNóꢀcũngꢀgiảiꢀthíchꢀlýꢀdoꢀvìꢀsao 
hiệnꢀtượngꢀnàyꢀxảyꢀraꢀvàꢀcáchꢀhỏiꢀnàoꢀsẽꢀlàꢀphùꢀhợpꢀnhấtꢀchoꢀmục 
đíchꢀcủaꢀbạn.ꢀ 

Kểꢀtừꢀlầnꢀtáiꢀbảnꢀthứꢀhaiꢀcủaꢀquyểnꢀsáchꢀnày,ꢀsựꢀxuấtꢀhiệnꢀcủa 
băngꢀthôngꢀrộngꢀchoꢀphépꢀmôꢀhìnhꢀ‘phỏngꢀvấnꢀtrựcꢀtuyến’ꢀtrởꢀthành 
bìnhꢀthường.ꢀGiờꢀtaꢀđãꢀcóꢀthểꢀphátꢀhếtꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀmạng 
vàꢀhỏiꢀngườiꢀxemꢀnếuꢀhọꢀtừngꢀthấyꢀquaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđó.ꢀTuyꢀvậy, 
thờiꢀgianꢀvàꢀcácꢀhạnꢀchếꢀkhácꢀcủaꢀphiênꢀphỏngꢀvấnꢀcóꢀnghĩaꢀlàꢀviệc 
đánhꢀgiáꢀcácꢀquảngꢀcáoꢀcạnhꢀtranhꢀthuộcꢀcùngꢀmặtꢀhàngꢀtrởꢀnênꢀkhó 
thựcꢀhiện.ꢀVìꢀlýꢀdoꢀnày,ꢀsẽꢀvẫnꢀcóꢀíchꢀnếuꢀtaꢀhỏiꢀngườiꢀxemꢀrằngꢀhọ 
nhớꢀđượcꢀquảngꢀcáoꢀnàoꢀthuộcꢀmặtꢀhàngꢀđó.ꢀNghĩaꢀlà,ꢀvẫnꢀcóꢀnhững 
cáchꢀđặtꢀcâuꢀhỏiꢀkhácꢀ(sửꢀdụngꢀnhữngꢀgợiꢀýꢀkhác)ꢀvềꢀđộꢀnhậnꢀbiết 
quảngꢀcáo.ꢀHiểuꢀđượcꢀsựꢀkhácꢀbiệtꢀgiữaꢀnhữngꢀgợiꢀýꢀnàyꢀlàꢀrấtꢀquan 
trọng. 

Gợiꢀýꢀlàꢀgì? 

Mỗiꢀcâuꢀhỏiꢀvềꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀmangꢀmộtꢀtácꢀnhânꢀkích 
thíchꢀ(gợiꢀý)ꢀkhácꢀnhau.ꢀĐôiꢀkhiꢀngườiꢀtaꢀsaiꢀlầmꢀkhiꢀsửꢀdụngꢀthuật 
ngữꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀtựꢀnhiênꢀkhôngꢀc6nꢀgợiꢀýꢀ(unprompted 
adꢀawareness)ꢀ.ꢀKháiꢀniệmꢀnàyꢀkhôngꢀhềꢀtồnꢀtại.ꢀTrongꢀcâuꢀhỏiꢀphải 
luônꢀcóꢀmộtꢀgợiꢀýꢀnàoꢀđóꢀđểꢀđốiꢀtượngꢀkhảoꢀsátꢀbiếtꢀbạnꢀđangꢀmuốn 
họꢀnhớꢀvềꢀđiềuꢀgì.ꢀThậtꢀlàꢀkìꢀquặcꢀnếuꢀbạnꢀđơnꢀgiảnꢀhỏiꢀhọꢀcóꢀHNhớ 
không?”.ꢀNhớꢀvềꢀcáiꢀgìꢀmớiꢀđượcꢀchứ? 

3ꢀdạngꢀcâuꢀhỏiꢀđểꢀbạnꢀchọn 

LấyꢀvíꢀdụꢀsửꢀdụngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀDinersꢀClub,ꢀsauꢀđâyꢀlàꢀbaꢀlựaꢀchọnꢀkhảꢀdĩ: 
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1*ꢀ Gợiꢀýꢀthôngꢀquaꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀquảngꢀcáo:ꢀBạnꢀcóꢀt4ngꢀthấyꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàoꢀvềꢀm 

đãiꢀthưởngꢀchoꢀbạnꢀ1*5ꢀđiểmꢀtíchꢀlũyꢀdànhꢀchoꢀkháchꢀbayꢀthườngꢀxuyênꢀtrênꢀmỗiꢀđô-laꢀb 

cácꢀcuộcꢀphỏngꢀvấnꢀtrựcꢀtuyến,ꢀcácꢀhìnhꢀảnhꢀtĩnhꢀtríchꢀraꢀt4ꢀquảngꢀcáoꢀhoặcꢀthậmꢀchíꢀtoà 

thểꢀđượcꢀthểꢀhiệnꢀlại). 
2*ꢀ Gợiꢀýꢀthôngꢀquaꢀthươngꢀhiệu:ꢀGầnꢀđâyꢀbạnꢀcóꢀthấyꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàoꢀcủaꢀ8inersꢀ7lu 

3*ꢀ Gợiꢀýꢀthôngꢀquaꢀmặtꢀhàng:ꢀ5ãyꢀmôꢀtảꢀlạiꢀbấtꢀcứꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàoꢀbạnꢀt4ngꢀthấyꢀgần 

ưuꢀđãiꢀ. 

Bạnꢀphảiꢀgợiꢀýꢀchoꢀhọꢀbiếtꢀbạnꢀđangꢀmuốnꢀhọꢀnhớꢀđếnꢀđiềuꢀgì. 
Bạnꢀphảiꢀkíchꢀthíchꢀhọꢀthôngꢀquaꢀmộtꢀdạngꢀdấuꢀhiệuꢀgợiꢀnhớꢀnàoꢀđó. 
Vìꢀthếꢀvấnꢀđềꢀkhôngꢀphảiꢀlàꢀbạnꢀsửꢀdụngꢀgợiꢀýꢀhayꢀkhông,ꢀmàꢀlàꢀbạnꢀsẽ 
dùngꢀchínhꢀxácꢀgợiꢀýꢀnàoꢀtrongꢀnhữngꢀgợiꢀýꢀsauꢀđây: 

5ìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáo 
Thươngꢀhiệu,ꢀhoặc 
Mặtꢀhàng 

Bảngꢀtrênꢀđâyꢀgiảiꢀthíchꢀcặnꢀkẽꢀđịnhꢀnghĩaꢀvàꢀcâuꢀhỏiꢀmẫuꢀcho 
từngꢀlựaꢀchọnꢀgợiꢀý. 

Nhữngꢀcâuꢀhỏiꢀnhưꢀtrongꢀbảngꢀđượcꢀviếtꢀraꢀđểꢀkíchꢀthíchꢀkíꢀức 
theoꢀmộtꢀcáchꢀnàoꢀđó.ꢀGiốngꢀnhưꢀviệcꢀ‘nh:cꢀtuồng’ꢀchoꢀdiễnꢀviênꢀtừ 
dướiꢀsânꢀkhấu,ꢀgợiꢀýꢀtừꢀcâuꢀhỏiꢀgiúpꢀkhởiꢀđộngꢀkíꢀức.ꢀBấtꢀcứꢀcâuꢀhỏi 
choꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀnàoꢀcũngꢀphảiꢀcóꢀítꢀnhiềuꢀgợiꢀýꢀtrongꢀđó. 
Nhữngꢀdạngꢀcâuꢀhỏiꢀkhácꢀnhau,ꢀvìꢀthế,ꢀkhácꢀnhauꢀởꢀdạngꢀgợiꢀýꢀvà 
mứcꢀđộꢀchiꢀtiếtꢀcủaꢀgợiꢀýꢀđượcꢀsửꢀdụng. 

Tínhꢀkhảꢀthi 

Đốiꢀvớiꢀhầuꢀhếtꢀmặtꢀhàng,ꢀtaꢀsẽꢀkhôngꢀthểꢀđoꢀlườngꢀđượcꢀđộꢀnhận 
biếtꢀchoꢀtừngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnếuꢀlầnꢀlượtꢀphátꢀtấtꢀcảꢀquảngꢀcáoꢀcủa 
cùngꢀmộtꢀmặtꢀhàng.ꢀTươngꢀtự,ꢀviệcꢀmôꢀtảꢀhìnhꢀthứcꢀquảngꢀcáoꢀcủa 
m;iꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀm;iꢀthươngꢀhiệuꢀlàꢀkhôngꢀthể.ꢀCóꢀthểꢀcóꢀhàng 
táꢀthươngꢀhiệuꢀcũngꢀnhưꢀquảngꢀcáoꢀkhácꢀnhau.ꢀHãyꢀtưởngꢀtượngꢀvô 
sốꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀquảngꢀcáoꢀtrongꢀnhữngꢀnhómꢀmặtꢀhàngEdịchꢀvụ 
nhưꢀtàiꢀchính,ꢀthứcꢀănꢀnhanh,ꢀmáyꢀtính.ꢀNếuꢀtaꢀcứꢀcốꢀlàmꢀđiềuꢀnàyꢀthì 
taꢀsẽꢀtốnꢀcảꢀbảngꢀcâuꢀhỏi,ꢀlàmꢀđốiꢀtượngꢀkhảoꢀsátꢀcảmꢀthấyꢀnặngꢀnềꢀvà 
bảngꢀcâuꢀhỏiꢀsẽꢀkhôngꢀcònꢀchỗꢀtrốngꢀchoꢀnhữngꢀđiểmꢀquanꢀtrọng 
khácꢀnữa. 
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Nếuꢀmuốnꢀsửꢀdụngꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀ(củaꢀriêngꢀthương 
hiệuꢀcủaꢀbạn)ꢀnhưꢀdấuꢀhiệuꢀcủaꢀtiếpꢀcậnꢀtâmꢀtríꢀthìꢀđộꢀnhậnꢀbiết 
quảngꢀcáoꢀthôngꢀquaꢀhìnhꢀthứcꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀmộtꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlường 
hữuꢀíchꢀvàꢀphùꢀhợpꢀnhấtꢀchoꢀmụcꢀđíchꢀnàyꢀ(xemꢀChươngꢀ96,ꢀ‘Tiếp 
cậnꢀtâmꢀtrí’). 

Nếuꢀbạnꢀlàmꢀđượcꢀđiềuꢀnàyꢀvàꢀsoꢀsánhꢀđượcꢀhiệuꢀquảꢀgiữaꢀquảng 
cáoꢀcủaꢀbạnꢀvớiꢀđốiꢀthủꢀcạnhꢀtranhꢀthìꢀđâyꢀsẽꢀlàꢀmộtꢀlợiꢀthế.ꢀTuyꢀnhiên 
taꢀgầnꢀnhưꢀkhôngꢀthểꢀápꢀdụngꢀthaoꢀtácꢀnàyꢀđểꢀđoꢀlườngꢀđộꢀtiếpꢀcận 
tâmꢀtrí.ꢀĐộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀ(thôngꢀquaꢀhìnhꢀthứcꢀquảngꢀcáo) 
hiếmꢀkhiꢀnàoꢀkhảꢀthiꢀchoꢀmụcꢀđíchꢀsoꢀsánhꢀhiệuꢀquảꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀta 
vàꢀđốiꢀthủꢀcạnhꢀtranh,ꢀvớiꢀlýꢀdoꢀnhưꢀtrên.ꢀMặcꢀdùꢀnóꢀvẫnꢀnênꢀđược 
dùngꢀđểꢀchỉꢀraꢀđộꢀtiếpꢀcậnꢀtâmꢀtríꢀcủaꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀ(riêng)ꢀbạn. 

Haiꢀhìnhꢀthứcꢀgợiꢀnhớꢀcònꢀlạiꢀlàꢀthôngꢀquaꢀmặtꢀhàngꢀvàꢀthương 
hiệu.ꢀNhưꢀđãꢀthảoꢀluậnꢀởꢀChươngꢀ97,ꢀchúngꢀcũngꢀphầnꢀnàoꢀchoꢀta 
biếtꢀđượcꢀsứcꢀmạnhꢀcủaꢀcácꢀkếtꢀnốiꢀliênꢀtưởng.ꢀTuyꢀnhiênꢀnhưꢀtaꢀsẽ 
thấy,ꢀchỉꢀcóꢀmộtꢀtrongꢀhaiꢀhìnhꢀthứcꢀnàyꢀlàꢀthíchꢀhợpꢀđểꢀápꢀdụngꢀcho 
mọiꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀthươngꢀhiệuꢀtrênꢀthịꢀtrườngꢀcủaꢀmặtꢀhàng. 

Gợiꢀýꢀthôngꢀquaꢀthươngꢀhiệuꢀsoꢀvớiꢀthôngꢀquaꢀmặtꢀhàng 

Choꢀmụcꢀđíchꢀsoꢀsánhꢀhiệuꢀquả,ꢀtaꢀnênꢀdùngꢀcâuꢀhỏiꢀnào?ꢀCâuꢀhỏi 
vớiꢀgợiꢀýꢀthôngꢀquaꢀmặtꢀhàngꢀhayꢀthươngꢀhiệu? 

Hỏiꢀtheoꢀcáchꢀnàoꢀsauꢀđâyꢀvẫnꢀlàꢀmộtꢀchủꢀđềꢀgâyꢀtranhꢀcãi: 

1*ꢀ Gợiꢀýꢀthôngꢀquaꢀmặtꢀhàng:ꢀ5ãyꢀmôꢀtảꢀchoꢀtôiꢀbấtꢀcứꢀquảngꢀcáoꢀthẻꢀtínꢀdụngꢀnàoꢀbạn 

t4ngꢀxemꢀtrênꢀTVꢀgầnꢀđây* 
2*ꢀ Gợiꢀýꢀthôngꢀquaꢀthươngꢀhiệu:ꢀBạnꢀcóꢀthấyꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀ8inersꢀ7lubꢀnàoꢀđược 

phátꢀtrênꢀTVꢀgầnꢀđâyꢀkhông? 

Mộtꢀcôngꢀtyꢀnổiꢀtiếngꢀvẫnꢀluônꢀủngꢀhộꢀgợiꢀýꢀthôngꢀquaꢀthương 
hiệuꢀthayꢀvìꢀmặtꢀhàng.ꢀNhữngꢀcôngꢀtyꢀkhácꢀlạiꢀtỏꢀraꢀkhôngꢀđồngꢀtình, 
họꢀchoꢀrằngꢀnhậnꢀđịnhꢀnàyꢀkhôngꢀdựaꢀtrênꢀbằngꢀchứngꢀthực 
nghiệm.Chúngꢀtaꢀhãyꢀxemꢀxétꢀkĩꢀhơnꢀvềꢀhaiꢀphươngꢀphápꢀnày. 
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Kếtꢀquảꢀtrungꢀbìnhꢀchoꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnày: 

Độꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀthôngꢀquaꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáo 

ꢀ44% = 

Độꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀthôngꢀquaꢀthươngꢀhiệuꢀ=ꢀ33% 

Độꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀthôngꢀquaꢀmặtꢀhàngꢀ=ꢀ08% 

HìnhꢀA.1:ꢀTrườngꢀhợpꢀ0ꢀ-ꢀGợiꢀnhớꢀquảngꢀcáoꢀthôngꢀquaꢀmặt 
hàngꢀsoꢀvớiꢀthươngꢀhiệu.ꢀ(Nguồn:ꢀMarkeoMpnd) 
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Kếtꢀquảꢀtrungꢀbìnhꢀtrongꢀsuốtꢀmộtꢀthờiꢀgianꢀdài: 

Độꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀthôngꢀquaꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáo 
ꢀ71% = 

Độꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀthôngꢀquaꢀthươngꢀhiệuꢀ=ꢀ86% 

Độꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀthôngꢀquaꢀmặtꢀhàngꢀ=ꢀ33: 

HìnhꢀA.2:ꢀTrườngꢀhợpꢀ3ꢀ-ꢀGợiꢀnhớꢀquảngꢀcáoꢀthôngꢀquaꢀmặt 
hàngꢀsoꢀvớiꢀthươngꢀhiệu.ꢀ(Nguồn:ꢀMarkeoMpnd) 

Khiꢀhaiꢀdạngꢀcâuꢀhỏiꢀđượcꢀđemꢀraꢀsoꢀsánh,ꢀbạnꢀsẽꢀthấyꢀrằngꢀkết 
quảꢀthuꢀđượcꢀvềꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀthôngꢀquaꢀgợiꢀýꢀthôngꢀqua 
thươngꢀhiệuꢀthườngꢀcaoꢀhơnꢀsoꢀvớiꢀcâuꢀhỏiꢀsửꢀdụngꢀgợiꢀýꢀthôngꢀqua 
mặtꢀhàng.ꢀNóiꢀcáchꢀkhác,ꢀnếuꢀđượcꢀhỏiꢀvớiꢀgợiꢀýꢀlàꢀthươngꢀhiệu,ꢀsẽꢀcó 
nhiềuꢀngườiꢀthừaꢀnhậnꢀđãꢀthấyꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀhơn.ꢀĐiềuꢀnàyꢀđược 
thểꢀhiệnꢀrõꢀtrongꢀvíꢀdụꢀởꢀhìnhꢀA.1ꢀvàꢀA.9.ꢀDꢀtrườngꢀhợpꢀ1,ꢀkếtꢀquảꢀthu 
đượcꢀvềꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀ(vớiꢀgợiꢀýꢀlàꢀthươngꢀhiệu)ꢀđạtꢀmức 
trungꢀbìnhꢀ@@%ꢀsoꢀvớiꢀ18%ꢀkhiꢀgợiꢀýꢀvớiꢀmặtꢀhàng.ꢀTrongꢀtrườngꢀhợp 
2 ,ꢀgợiꢀýꢀbằngꢀthươngꢀhiệuꢀlàꢀ46%ꢀvàꢀgợiꢀýꢀbằngꢀmặtꢀhàngꢀlàꢀ99%. 
Nhữngꢀkhácꢀbiệtꢀnhưꢀvậyꢀlàꢀkháꢀđiểnꢀhình. 
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Vậyꢀtạiꢀsaoꢀgợiꢀýꢀbằngꢀthươngꢀhiệuꢀthườngꢀtỏꢀraꢀnhỉnhꢀhơn?ꢀPhải 
chăngꢀvìꢀgợiꢀýꢀbằngꢀthươngꢀhiệuꢀtậpꢀtrungꢀkíꢀứcꢀvàoꢀmộtꢀcâuꢀhỏiꢀcụ 
thể,ꢀgiúpꢀngườiꢀngheꢀchuẩnꢀbịꢀkíꢀứcꢀcủaꢀhọꢀdễꢀhơnꢀ(nghĩaꢀlàꢀhỏi:ꢀBạn 
cóꢀthấyꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀDinersꢀClubꢀnàoꢀđượcꢀphátꢀtrênꢀTVꢀgầnꢀđây 
không?)ꢀHayꢀmọiꢀviệcꢀphứcꢀtạpꢀhơnꢀtaꢀtưởng? 

Bảnꢀchấtꢀcủaꢀkếtꢀquảꢀkhảoꢀsát 

Quảꢀthựcꢀmọiꢀviệcꢀkhôngꢀđơnꢀgiảnꢀnhưꢀthế.ꢀChúꢀýꢀtaꢀsẽꢀthấyꢀcóꢀsự 
khácꢀbiệtꢀtrongꢀkếtꢀquảꢀdựꢀđoánꢀtừꢀhaiꢀdạngꢀcâuꢀhỏiꢀnày. 

Gợiꢀýꢀthôngꢀquaꢀmặtꢀhàngꢀ(‘Vuiꢀlòngꢀmôꢀtảꢀbấtꢀcứꢀquảngꢀcáoꢀthẻ 
ưuꢀđãiꢀnàoꢀbạnꢀthấyꢀtrênꢀTVꢀgầnꢀđây’)ꢀmuốnꢀngườiꢀngheꢀgợiꢀnhớꢀvà 
môꢀtảꢀdiễnꢀbiếnꢀtrongꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀCònꢀđốiꢀvớiꢀgợiꢀýꢀthôngꢀqua 
thươngꢀhiệu,ꢀbạnꢀsẽꢀcungꢀcấpꢀtênꢀcủaꢀnhàꢀquảngꢀcáoꢀ(hoặcꢀbaoꢀbìꢀsản 
phẩm,ꢀhoặcꢀlogo)ꢀvàꢀhỏiꢀ‘BạnꢀcóꢀthấyꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀDinersꢀClubꢀnào 
đượcꢀphátꢀtrênꢀTVꢀgầnꢀđâyꢀkhông?’ꢀNhưꢀStaplehurstꢀđãꢀghiꢀnhận, 
‘ Mộtꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀđơnꢀgiản:ꢀCóEKhôngꢀđượcꢀghiꢀlạiꢀchoꢀmỗiꢀthương 
hiệu,ꢀvìꢀthếꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀnàyꢀcònꢀđượcꢀbiếtꢀđếnꢀnhưꢀđộꢀnhậnꢀbiết 
quảngꢀcáoꢀTVꢀđượcꢀthừaꢀnhậnꢀchủꢀquan,ꢀvìꢀngườiꢀtrảꢀlờiꢀkhôngꢀcần 
phảiꢀchứngꢀthựcꢀhoặcꢀmôꢀtảꢀlạiꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáo.’ 

Bâyꢀgiờꢀhãyꢀnghĩꢀmộtꢀchútꢀvềꢀđiềuꢀnày.ꢀNếuꢀngườiꢀtrảꢀlờiꢀ‘không 

cầnꢀphảiꢀchứngꢀthựcꢀhoặcꢀmôꢀtảꢀlạiꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáo’ꢀthì 
nóꢀcóꢀýꢀnghĩaꢀraꢀsaoꢀnếuꢀvíꢀdụꢀ46%ꢀtrongꢀsốꢀhọꢀtrảꢀlờiꢀ‘Có’ꢀtrướcꢀcâu 
hỏiꢀ‘BạnꢀcóꢀthấyꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀDinersꢀClubꢀnàoꢀđượcꢀphátꢀtrênꢀTV 
gầnꢀđâyꢀkhông?’ꢀSốꢀliệuꢀnàyꢀsẽꢀchoꢀbạnꢀbiếtꢀgìꢀvềꢀquảngꢀcáoꢀDiners 
Clubꢀhiệnꢀtại? 

Độꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáo 

Khôngꢀcầnꢀphảiꢀđợiꢀđếnꢀkhiꢀđốiꢀtượngꢀkhảoꢀsátꢀđượcꢀhỏiꢀtiếp 
nhữngꢀcâuꢀhỏiꢀkiểuꢀnhưꢀ‘Vậyꢀbạnꢀhãyꢀmôꢀtảꢀlạiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ(mà 
bạnꢀvừaꢀthấyꢀcủaꢀDinersꢀClubꢀg6nꢀđây)’ꢀbạnꢀmớiꢀb:tꢀđầuꢀkhámꢀphá 
raꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀthừaꢀnhậnꢀchủꢀquanꢀ(thôngꢀqua 
thươngꢀhiệu)ꢀnàyꢀđãꢀđượcꢀdựngꢀlênꢀnhưꢀthếꢀnào.ꢀKhiꢀhỏiꢀcâuꢀnàyꢀbạn 
sẽꢀnhậnꢀraꢀnóꢀluônꢀluônꢀtiếtꢀlộꢀrằngꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀ(được 
thừaꢀnhậnꢀchủꢀquan)ꢀnàyꢀđượcꢀdựngꢀlênꢀvớiꢀkhôngꢀchỉꢀmộtꢀmàꢀítꢀnhất 
bốnꢀyếuꢀtố.ꢀNhưꢀbạnꢀthấyꢀtrongꢀbảng,ꢀcácꢀyếuꢀtốꢀnàyꢀbaoꢀgồmꢀgợiꢀnhớ 
nhầm,ꢀquảngꢀcáoꢀcũꢀvàꢀnhữngꢀquảngꢀcáoꢀmàꢀhọꢀchỉꢀnhớꢀđượcꢀmỗiꢀtên 
thươngꢀhiệu.ꢀThôngꢀthườngꢀnếuꢀbạnꢀcóꢀvíꢀdụꢀnhưꢀ46%ꢀđộꢀnhậnꢀbiết 
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quảngꢀcáoꢀ(thôngꢀquaꢀthươngꢀhiệu)ꢀthìꢀchỉꢀcóꢀkhoảngꢀmộtꢀnửaꢀhoặcꢀít 
hơnꢀlàꢀnhữngꢀgợiꢀnhớꢀhợpꢀlệꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀhiệnꢀtạiꢀ(Dinersꢀvới 
‘ điểmꢀthưởngꢀdànhꢀchoꢀkháchꢀbayꢀthườngꢀxuyên’). 

Việcꢀyêuꢀcầuꢀđốiꢀtượngꢀkhảoꢀsátꢀmôꢀtảꢀlạiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmàꢀhọ 

vừaꢀthừaꢀnhậnꢀlàꢀđãꢀxemꢀsẽꢀlàmꢀrõꢀsựꢀthậtꢀr”ngꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảng 

cáoꢀđượcꢀthừaꢀnhậnꢀchủꢀquanꢀđượcꢀdựngꢀlênꢀvớiꢀítꢀnhấtꢀbốnꢀyếuꢀtố: 

1 *ꢀ Mẩuꢀquảngꢀcáoꢀhiệnꢀtại:ꢀNhữngꢀgợiꢀnhớꢀhợpꢀlệꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀhiệnꢀtạiꢀ(đối 
tượngꢀkhảoꢀsátꢀtrảꢀlờiꢀrằngꢀ.Tôiꢀnhớꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀnóiꢀrằngꢀ8inersꢀtặngꢀchoꢀbạn 

.5ꢀđiểmꢀthưởngꢀcủaꢀkháchꢀbayꢀthườngꢀxuyênꢀchoꢀmỗiꢀđô-laꢀtôiꢀtiêuꢀbằngꢀthẻ2)* 
*ꢀ Mẩuꢀquảngꢀcáoꢀtrongꢀquáꢀkhứ:ꢀGợiꢀnhớꢀvềꢀquảngꢀcáoꢀ(choꢀ8inersꢀ7lub)ꢀtrongꢀquá 

khứꢀmàꢀhọꢀnhầmꢀlàꢀđangꢀđượcꢀchiếuꢀtrênꢀTVꢀdạoꢀgầnꢀđây* 

1 

2 

3*ꢀ 3.ꢀGợiꢀnhớꢀnhầm: 

a.ꢀNhầmꢀthươngꢀhiệu:ꢀlàꢀnhữngꢀgợiꢀnhớꢀhoặcꢀmôꢀtảꢀvềꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀcácꢀđối 
thủꢀcạnhꢀtranhꢀ(nhưꢀAmericanꢀExpress,ꢀMasterCardꢀhoặcꢀCitibank)ꢀvàꢀbịꢀnhầm 

lẫnꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀDinersꢀClubꢀ(Nghĩaꢀlàꢀhọꢀtrảꢀlời:ꢀ‘Tôiꢀnhớꢀtrongꢀmẩuꢀquảng 

cáo,ꢀKateꢀFinsletꢀnóiꢀrằngꢀDinersꢀClubꢀlàꢀmộtꢀphầnꢀcuộcꢀsốngꢀcủaꢀcôꢀấy’). 

b.ꢀNhầmꢀmặtꢀhàng:ꢀlàꢀnhữngꢀgợiꢀnhớꢀvềꢀquảngꢀcáoꢀthuộcꢀmộtꢀmặtꢀhàng 

khác,ꢀvíꢀdụꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀmộtꢀhãngꢀhàngꢀkhôngꢀ(nhưꢀAmericanꢀAirlines 
MileageꢀMiles)ꢀvàꢀbịꢀnhầmꢀlẫnꢀlàꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀmặtꢀhàngꢀthẻꢀưuꢀđãi. 

Bốnꢀyếuꢀtốꢀchỉꢀraꢀtrongꢀbảngꢀsẽꢀlàmꢀsángꢀtỏꢀmộtꢀthựcꢀtếꢀrằng,ꢀkhi 
bạnꢀsửꢀdụngꢀcâuꢀhỏiꢀkhảoꢀsátꢀvớiꢀgợiꢀýꢀthôngꢀquaꢀthươngꢀhiệu,ꢀthìꢀchỉ 
khiꢀbạnꢀtiếpꢀtụcꢀyêuꢀcầuꢀhọꢀ‘Môꢀtảꢀlạiꢀmẩuꢀquảngꢀcáo’,ꢀbạnꢀmớiꢀcóꢀthể 
xácꢀthựcꢀđượcꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀthựcꢀsựꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀhiệnꢀtại.ꢀKhi 
bạnꢀsửꢀdụngꢀkiểuꢀcâuꢀhỏiꢀnàyꢀk?mꢀtheoꢀviệcꢀloạiꢀbớtꢀnhữngꢀcâuꢀtrảꢀlời 
saiꢀsựꢀthật,ꢀcácꢀsốꢀliệuꢀkếtꢀquảꢀsẽꢀthấpꢀđi.ꢀKếtꢀquảꢀsẽꢀgầnꢀgiốngꢀvớiꢀkết 
quảꢀthuꢀđượcꢀtừꢀviệcꢀsửꢀdụngꢀkiểuꢀcâuꢀhỏiꢀvớiꢀgợiꢀýꢀthôngꢀquaꢀmặt 
hàng.ꢀĐiềuꢀnàyꢀlàꢀbởiꢀsauꢀkhiꢀloạiꢀbớtꢀnhữngꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀkhôngꢀliên 
quan,ꢀcáchꢀđặtꢀcâuꢀhỏiꢀnàyꢀđạiꢀdiệnꢀchoꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀnhậnꢀbiết 
quảngꢀcáo.ꢀCònꢀtrướcꢀđóꢀnóꢀlàꢀkếtꢀquảꢀchoꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáo 
đượcꢀthừaꢀnhậnꢀchủꢀquanꢀvàꢀkếtꢀquảꢀnàyꢀtheoꢀlẽꢀtựꢀnhiênꢀsẽꢀcaoꢀhơn 
vìꢀnóꢀchứaꢀcảꢀnhữngꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀkhôngꢀliênꢀquan. 

Độꢀnhậnꢀbiếtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáo 

Thườngꢀthìꢀngườiꢀtaꢀsửꢀdụngꢀhaiꢀthuậtꢀngữꢀ‘độꢀnhậnꢀbiếtꢀmẩu 
quảngꢀcáo’ꢀvàꢀ‘độꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáo’ꢀnhưꢀnhau.ꢀNếuꢀ46%ꢀđốiꢀtượng 
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khảoꢀsátꢀthừaꢀnhậnꢀhọꢀcóꢀcảmꢀgiác,ꢀhoặcꢀnhớꢀmangꢀmáng,ꢀlàꢀhọꢀđã 
thấyꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀDinersꢀClubꢀgầnꢀđây,ꢀthìꢀđóꢀlàꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảng 
cáo.ꢀNóꢀđơnꢀthuầnꢀnghĩaꢀlàꢀtrongꢀ46%ꢀđốiꢀtượngꢀkhảoꢀsátꢀ(thừaꢀnhận 
đãꢀthấyꢀquảngꢀcáo),ꢀcóꢀnhữngꢀngườiꢀcóꢀýꢀnghĩꢀ(cóꢀhìnhꢀảnhꢀtrongꢀtâm 
trí)ꢀrằngꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀđangꢀđượcꢀquảngꢀcáoꢀgầnꢀđây.ꢀĐộꢀnhậnꢀbiết 
quảngꢀcáoꢀlàꢀmộtꢀhìnhꢀảnhꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀcủaꢀmỗiꢀngười.ꢀNóꢀkhông 
phảiꢀlàꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀĐâyꢀkhôngꢀphảiꢀlàꢀmộtꢀtiêuꢀchí 
đoꢀlườngꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀchoꢀbấtꢀcứꢀchiếnꢀdịchꢀhoặcꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcụ 
thểꢀnàoꢀcả. 

Độꢀnhậnꢀbiếtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀhai 
kháiꢀniệmꢀkhácꢀnhau.ꢀMộtꢀthuộcꢀvềꢀkhíaꢀcạnhꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀthương 
hiệu.ꢀKháiꢀniệmꢀcònꢀlạiꢀlàꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀđốiꢀvớiꢀmộtꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
(hoặcꢀchiếnꢀdịch)ꢀcụꢀthể.ꢀMộtꢀxácꢀđịnhꢀsựꢀhiệnꢀdiệnꢀcủaꢀquảngꢀcáo 
theoꢀchủꢀquanꢀcủaꢀđốiꢀtượngꢀkhảoꢀsát.ꢀMộtꢀgiúpꢀchẩnꢀđoánꢀxemꢀmọi 
ngườiꢀđangꢀxửꢀlýꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀhiệnꢀtạiꢀnhưꢀthếꢀnàoꢀ(đượcꢀước 
đoánꢀdựaꢀtrênꢀcácꢀcâuꢀhỏiꢀvềꢀnộiꢀdung,ꢀthôngꢀđiệp,ꢀthươngꢀhiệu..., 
xemꢀChươngꢀ97). 

Kếtꢀluận 

Kếtꢀluậnꢀlà:ꢀNếuꢀbạnꢀmuốnꢀsửꢀdụngꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀnhư 
mộtꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀ(nghĩaꢀlàꢀnếuꢀbạnꢀmuốnꢀdùngꢀnóꢀđểꢀchẩnꢀđoán 
xemꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀhoặcꢀchiếnꢀdịch,ꢀhiệnꢀtạiꢀđangꢀhiệuꢀquảꢀvàꢀkhông 
hiệuꢀquảꢀởꢀđiểmꢀnào),ꢀthìꢀbạnꢀphảiꢀtiếpꢀtụcꢀyêuꢀcầuꢀđốiꢀtượngꢀkhảoꢀsát 
môꢀtảꢀlạiꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀchoꢀdùꢀlàꢀbạnꢀhỏiꢀvớiꢀgợiꢀýꢀnàoꢀsauꢀđâyꢀđi 
nữa: 

Gợiꢀýꢀthôngꢀquaꢀmặtꢀhàng:ꢀ.5ãyꢀmôꢀtảꢀchoꢀtôiꢀbấtꢀcứꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvề 
thẻꢀưuꢀđãiꢀnàoꢀbạnꢀv4aꢀxemꢀgầnꢀđây2ꢀhoặc 
Gợiꢀýꢀthôngꢀquaꢀthươngꢀhiệu:ꢀ.Bạnꢀcóꢀthấyꢀbấtꢀcứꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcho 
8inersꢀ7lubꢀnàoꢀđượcꢀphátꢀtrênꢀTVꢀgầnꢀđâyꢀkhông?2ꢀvàꢀđảmꢀbảoꢀrằng 
sauꢀđóꢀbạnꢀtiếpꢀt-cꢀyêuꢀcầuꢀhọ:ꢀ.Nếuꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀlàꢀ7ó,ꢀbạnꢀhãyꢀmôꢀtảꢀlại 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀbạnꢀđãꢀthấy2)* 

Việcꢀtranhꢀcãiꢀxemꢀnênꢀhỏiꢀbằngꢀcáchꢀnàoꢀ(gợiꢀýꢀthôngꢀquaꢀmặt 
hàngꢀhayꢀthươngꢀhiệu?)ꢀdườngꢀnhưꢀkhôngꢀphảiꢀlàꢀđiềuꢀquanꢀtrọng. 
Điềuꢀquanꢀtrọngꢀlàꢀbạnꢀphảiꢀđảmꢀbảoꢀlàꢀbạnꢀcóꢀhỏiꢀvàꢀtừꢀđóꢀanꢀtâm 
rằngꢀbạnꢀđãꢀsởꢀhữuꢀmộtꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀmẩuꢀquảng 
cáo,ꢀchứꢀkhôngꢀchỉꢀlàꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀchungꢀchung. 
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Vìꢀthế,ꢀđâyꢀlàꢀmộtꢀlýꢀdoꢀquanꢀtrọngꢀgiảiꢀthíchꢀvìꢀsaoꢀkếtꢀquảꢀkhảo 
sátꢀvềꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀthôngꢀquaꢀthươngꢀhiệuꢀgầnꢀnhưꢀluôn 
luônꢀtỏꢀraꢀcaoꢀhơnꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀthôngꢀquaꢀmặtꢀhàng. 
Vìꢀkếtꢀquảꢀthứꢀnhấtꢀbaoꢀgồmꢀcảꢀnhữngꢀthôngꢀtinꢀkhôngꢀliênꢀquan 
trongꢀđó. 

Đánhꢀgiáꢀquảngꢀcáo 

Choꢀphépꢀtôiꢀnhấnꢀmạnhꢀmộtꢀlầnꢀnữaꢀrằng,ꢀtrongꢀcôngꢀtácꢀđánh 
giáꢀquảngꢀcáo,ꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀlàꢀmộtꢀtiêuꢀchíꢀchẩnꢀđoán.ꢀQuảngꢀcáo 
khôngꢀnênꢀđượcꢀđánhꢀgiáꢀchỉꢀdựaꢀtrênꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀcaoꢀhayꢀthấpꢀmà 
cònꢀcầnꢀdựaꢀtrênꢀkhảꢀnăngꢀthayꢀđổiꢀhànhꢀviꢀhoặcꢀtháiꢀđộꢀcủaꢀngười 
tiêuꢀdùngꢀ(xemꢀthêmꢀcácꢀchươngꢀtrước).ꢀVìꢀthếꢀtaꢀcầnꢀphảiꢀluônꢀxác 
địnhꢀchínhꢀxácꢀmụcꢀtiêuꢀchẩnꢀđoánꢀnàoꢀmìnhꢀhướngꢀđến,ꢀđểꢀtừꢀđó 
quyếtꢀđịnhꢀcóꢀnênꢀđưaꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀvàoꢀcácꢀtiêuꢀchíꢀđo 
lườngꢀhayꢀkhông. 

Việcꢀxácꢀđịnhꢀmứcꢀđộꢀnổiꢀtiếngꢀgánꢀghépꢀ(theoꢀchủꢀquanꢀcủa 
ngườiꢀdùng)ꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀlàꢀmộtꢀmụcꢀtiêuꢀhoànꢀtoànꢀhợpꢀlýꢀ(xem 
Chươngꢀ4,ꢀ‘Phụcꢀtùngꢀđaꢀsố,ꢀsựꢀlựaꢀchọnꢀdễꢀdàng’).ꢀĐểꢀphụcꢀvụꢀmục 
tiêuꢀnày,ꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀthôngꢀquaꢀthươngꢀhiệuꢀlàmꢀrấtꢀtốt 
phầnꢀviệcꢀnàyꢀcủaꢀnó,ꢀmặcꢀdùꢀsẽꢀlàꢀhữuꢀíchꢀhơnꢀnếuꢀnóꢀđượcꢀgọiꢀlàꢀ‘độ 
nổiꢀtiếngꢀchủꢀquanꢀcủaꢀquảngꢀcáo’ꢀ(perceivedꢀadvertisingꢀpresence). 
Bởiꢀthaoꢀtácꢀnàyꢀtươngꢀđươngꢀvớiꢀviệcꢀđưaꢀraꢀmộtꢀkhoꢀhìnhꢀảnhꢀvà 
đặtꢀcâuꢀhỏiꢀkiểuꢀnhư:ꢀKhiꢀtôiꢀđọcꢀtênꢀtừngꢀthươngꢀhiệu,ꢀvuiꢀlòngꢀcho 
tôiꢀbiếtꢀnếuꢀbạnꢀnghĩꢀtừngꢀthươngꢀhiệuꢀnày: 

đượcꢀquảngꢀcáoꢀgầnꢀđâyꢀtrênꢀTVꢀ7ó/ꢀ3hông 
xứngꢀđángꢀvớiꢀđồngꢀtiềnꢀtôiꢀbỏꢀraꢀđểꢀmuaꢀ7ó/ꢀ3hông 
thườngꢀxuyênꢀcóꢀkhuyếnꢀmãiꢀ7ó/ꢀ3hông 
... 

Nhưngꢀvớiꢀmụcꢀđíchꢀđánhꢀgiáꢀbảnꢀthânꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀchẩn 
đoánꢀtạiꢀsaoꢀnóꢀhiệuꢀquảꢀhayꢀkhôngꢀhiệuꢀquả,ꢀbạnꢀkhôngꢀthểꢀtránh 
khỏiꢀviệcꢀyêuꢀcầuꢀđốiꢀtượngꢀkhảoꢀsátꢀmôꢀtảꢀlạiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvà 
thôngꢀđiệpꢀcủaꢀnó,ꢀv.v..,ꢀchoꢀdùꢀbạnꢀb:tꢀđầuꢀvớiꢀgợiꢀýꢀthôngꢀquaꢀmặt 
hàngꢀhayꢀthươngꢀhiệuꢀđiꢀchăngꢀnữa. 

Baꢀtiêuꢀchíꢀcùngꢀdiꢀchuyểnꢀtheoꢀmộtꢀhướng? 

Tuyꢀkhôngꢀvơꢀđũaꢀcảꢀn:m,ꢀnhưngꢀkinhꢀnghiệmꢀcáꢀnhânꢀchoꢀthấy 
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cảꢀbaꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀ(thôngꢀquaꢀmặtꢀhàng, 
thươngꢀhiệuꢀvàꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáo)ꢀthườngꢀcóꢀxuꢀhướngꢀdi 
chuyểnꢀtheoꢀcùngꢀmộtꢀhướng.ꢀHìnhꢀA.1ꢀvàꢀA.9ꢀminhꢀhọaꢀđiềuꢀnàyꢀvà 
choꢀthấyꢀchúngꢀcóꢀxuꢀhướngꢀdiꢀchuyểnꢀcùngꢀnhauꢀraꢀsao. 

Nhưngꢀcũngꢀcầnꢀđểꢀýꢀmộtꢀsựꢀkhácꢀbiệtꢀlớnꢀtrongꢀgiáꢀtrịꢀtuyệtꢀđối 
củaꢀchúngꢀ(nhưꢀđãꢀthảoꢀluậnꢀtrướcꢀđây). 

Mặcꢀdùꢀchúngꢀthườngꢀcóꢀxuꢀhướngꢀdiꢀchuyểnꢀcùngꢀmộtꢀhướng, 
songꢀsẽꢀlàꢀthậtꢀtaiꢀhạiꢀnếuꢀcóꢀbấtꢀcứꢀđộcꢀgiảꢀnàoꢀngộꢀnhậnꢀrằngꢀchúng 
luôn,ꢀhoặcꢀnhấtꢀthiếtꢀphảiꢀdiꢀchuyểnꢀtheoꢀcùngꢀmộtꢀhướng.ꢀĐiềuꢀnày 
làꢀhoànꢀtoànꢀsaiꢀlầmꢀvàꢀcóꢀnhữngꢀlýꢀdoꢀrấtꢀthuyếtꢀphụcꢀchoꢀđiềuꢀnày. 

Taꢀhãyꢀlầnꢀlượtꢀquanꢀsátꢀcặnꢀkẽꢀbaꢀtiêuꢀchíꢀnày. 

Độꢀnhậnꢀbiết 

Tạiꢀsaoꢀsốꢀliệuꢀthuꢀđượcꢀtừꢀcáchꢀgợiꢀýꢀnàyꢀlàꢀcaoꢀnhấtꢀcònꢀhaiꢀcách 
kiaꢀthìꢀkhông?ꢀĐóꢀlàꢀbởiꢀgợiꢀýꢀnàyꢀchiꢀtiếtꢀhơnꢀsoꢀvớiꢀhaiꢀtiêuꢀchíꢀcòn 
lại. 

Mộtꢀnguyênꢀlýꢀnổiꢀtiếngꢀtrongꢀtâmꢀlýꢀhọcꢀchoꢀrằngꢀkíꢀứcꢀđượcꢀkích 
thíchꢀhiệuꢀquảꢀnhấtꢀnếuꢀgợiꢀýꢀ(lúcꢀđốiꢀtượngꢀkhảoꢀsátꢀđangꢀcốꢀnhớ) 
hoànꢀtoànꢀgiốngꢀvớiꢀnhữngꢀgìꢀxảyꢀraꢀkhiꢀhọꢀtiếpꢀxúcꢀlầnꢀđầu.ꢀNguyên 
lýꢀnàyꢀcóꢀnghĩaꢀlà,ꢀtrongꢀmộtꢀthếꢀgiớiꢀlýꢀtưởng,ꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀcho 
phátꢀđoạnꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀhỏiꢀđốiꢀtượngꢀkhảoꢀsátꢀnếuꢀhọꢀtừngꢀthấyꢀnó 
gầnꢀđây. 

Nhưꢀchúngꢀtaꢀđãꢀchỉꢀra,ꢀtrongꢀthựcꢀtếꢀcủaꢀnghiênꢀcứuꢀvàꢀkhảoꢀsát, 
việcꢀgợiꢀýꢀchoꢀkíꢀứcꢀbằngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀchỉꢀcóꢀthểꢀđượcꢀthựcꢀhiện 
quaꢀcácꢀphiênꢀphỏngꢀvấnꢀtrựcꢀtuyến.ꢀNếuꢀviệcꢀphátꢀlạiꢀmẩuꢀquảngꢀcáo 
làꢀkhôngꢀkhảꢀthi,ꢀtaꢀcóꢀmộtꢀcáchꢀkhácꢀlàꢀkíchꢀthíchꢀkíꢀứcꢀbằngꢀgợiꢀý 
thayꢀthế.ꢀGợiꢀýꢀthayꢀthếꢀnàyꢀcàngꢀgầnꢀvớiꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀthìꢀkhảꢀnăng 
nóꢀkíchꢀthíchꢀđượcꢀkíꢀứcꢀcủaꢀđốiꢀtượngꢀkhảoꢀsátꢀcàngꢀcao. 

Bàyꢀraꢀnhữngꢀcảnhꢀtĩnhꢀtừꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀhoặcꢀmô 
tảꢀlạiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀbằngꢀngônꢀtừꢀlàꢀđiềuꢀtốtꢀnhấtꢀbạnꢀcóꢀthểꢀlàm 
thayꢀchoꢀviệcꢀphátꢀlạiꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀMặcꢀdùꢀhiếmꢀkhiꢀnàoꢀtaꢀcóꢀthể 
khảoꢀsátꢀtấtꢀcảꢀthươngꢀhiệuꢀvàꢀtấtꢀcảꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀmặtꢀtrênꢀthị 
trường,ꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀthôngꢀquaꢀhìnhꢀthứcꢀquảngꢀcáoꢀvẫn 
rấtꢀgiáꢀtrịꢀđểꢀsửꢀdụngꢀchoꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀriêngꢀbạn.ꢀCóꢀvàiꢀlưuꢀýꢀquan 
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trọngꢀvềꢀviệcꢀsửꢀdụngꢀchínhꢀxácꢀcáchꢀđoꢀlườngꢀnày. 

Đnꢀgợpꢀnhớꢀquảngꢀcáoꢀohôngꢀqtaꢀhìnhꢀohứcꢀohểꢀhiện 
quảngꢀcáo 

Đốiꢀvớiꢀcácꢀcuộcꢀphỏngꢀvấnꢀtrựcꢀtuyến,ꢀcáchꢀtốtꢀnhấtꢀlàꢀphátꢀlại 
toànꢀbộꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀvàꢀhỏiꢀđốiꢀtượngꢀkhảoꢀsátꢀnếuꢀhọꢀtừngꢀthấy 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀđóꢀtrướcꢀđây.ꢀĐâyꢀlàꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáo. 

Nếuꢀthờiꢀgianꢀhoặcꢀcácꢀyếuꢀtốꢀkhácꢀhạnꢀh>pꢀthìꢀphươngꢀánꢀtiếp 
theoꢀlàꢀtrìnhꢀbàyꢀnhữngꢀcảnhꢀtĩnhꢀtríchꢀraꢀtừꢀđoạnꢀphimꢀmàꢀluônꢀkèm 
theoꢀnhữngꢀtừꢀngữꢀđượcꢀsửꢀd*ngꢀtrongꢀph6nꢀâmꢀthanhꢀcủaꢀquảng 
cáo.ꢀTôiꢀmuốnꢀlặpꢀlại:ꢀbạnꢀphảiꢀcungꢀcấpꢀgợiꢀýꢀtừꢀphầnꢀâmꢀthanhꢀcũng 
nhưꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀquảngꢀcáo.ꢀThậtꢀkìꢀlạꢀkhiꢀyếuꢀtốꢀnàyꢀthườngꢀbịꢀbỏ 
sótꢀvàꢀchínhꢀnóꢀlạiꢀtạoꢀraꢀnhữngꢀkhácꢀbiệtꢀtoꢀlớnꢀtrongꢀmứcꢀđộꢀgợi 
nhớꢀquảngꢀcáo. 

Khiꢀbạnꢀbàyꢀraꢀcácꢀcảnhꢀtĩnhꢀhoặcꢀmôꢀtảꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀxétꢀmột 
cáchꢀnghiêmꢀtúc,ꢀthìꢀthaoꢀtácꢀnàyꢀkhôngꢀnênꢀđượcꢀgọiꢀlàꢀmộtꢀcách 
giúpꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáo.ꢀMặcꢀdùꢀđốiꢀtượngꢀkhảoꢀsátꢀđượcꢀhỏiꢀnếu 
họꢀtừngꢀthấyꢀquaꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàyꢀtrướcꢀđâyꢀthìꢀcáiꢀđượcꢀbàyꢀra 
khôngꢀphảiꢀlàꢀtoànꢀbộꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmàꢀchỉꢀlàꢀgợiꢀýꢀthayꢀthế,ꢀmột 
hìnhꢀthứcꢀđạiꢀdiện,ꢀcủaꢀnóꢀmàꢀthôi.ꢀVìꢀthếꢀđểꢀtránhꢀtìnhꢀtrạngꢀnhầm 
lẫnꢀcóꢀthểꢀxảyꢀra,ꢀtốtꢀhơnꢀhếtꢀtaꢀnênꢀgọiꢀthaoꢀtácꢀnàyꢀlàꢀđộꢀnhậnꢀbiết 
quảngꢀcáoꢀthôngꢀquaꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀ(tôiꢀphảiꢀthừa 
nhậnꢀlàꢀviệcꢀđọcꢀcụmꢀtừꢀnàyꢀkhiếnꢀtôiꢀlíuꢀcảꢀlưỡi). 

Đốiꢀvớiꢀphươngꢀphápꢀphỏngꢀvấnꢀquaꢀđiệnꢀthoại,ꢀđộꢀnhậnꢀbiết 
quảngꢀcáoꢀthôngꢀquaꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀthườngꢀđượcꢀtiến 
hànhꢀbằngꢀcáchꢀđặtꢀcâuꢀhỏi:ꢀ‘Bạnꢀcóꢀtừngꢀthấyꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀnàoꢀnói 
vềꢀmộtꢀthươngꢀhiệuꢀthẻꢀưuꢀđãiꢀtặngꢀbạnꢀđếnꢀ1.5ꢀđiểmꢀthưởngꢀcho 
kháchꢀbayꢀthườngꢀxuyênꢀtrênꢀmỗiꢀđô-laꢀbạnꢀtiêuꢀquaꢀthẻ?’ 

Đốiꢀvớiꢀhầuꢀhếtꢀquảngꢀcáo,ꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthể 

đượcꢀmôꢀtảꢀlạiꢀbằngꢀlời.ꢀTuyꢀnhiênꢀcũngꢀtồnꢀtạiꢀnhữngꢀquảngꢀcáoꢀrất 
phứcꢀtạpꢀvàꢀkhóꢀđểꢀdiễnꢀtảꢀlạiꢀbằngꢀlời.ꢀTrongꢀtrườngꢀhợpꢀnày,ꢀcách 
tốtꢀnhấtꢀlàꢀsửꢀdụngꢀphươngꢀphápꢀphỏngꢀvấnꢀtrựcꢀtuyến. 

Gợpꢀrꢀohôngꢀqtaꢀhìnhꢀohứcꢀqtảngꢀcáoꢀohườngꢀđạoꢀkết 
quảꢀkhảoꢀsáoꢀcaoꢀnhất 
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Đểꢀýꢀtrongꢀbiểuꢀđồꢀtaꢀsẽꢀthấyꢀgợiꢀýꢀthôngꢀquaꢀhìnhꢀthứcꢀquảngꢀcáo 
thườngꢀtạoꢀraꢀkếtꢀquảꢀkhảoꢀsátꢀcaoꢀnhấtꢀtrongꢀbaꢀtiêuꢀchíꢀtrên.ꢀĐiều 
nàyꢀkhôngꢀcóꢀgìꢀlàꢀbấtꢀngờꢀvìꢀnóꢀthườngꢀcungꢀcấpꢀnguồnꢀthôngꢀtinꢀgợi 
ýꢀnhiềuꢀnhất.ꢀNếuꢀmụcꢀtiêuꢀlàꢀđểꢀtìmꢀraꢀbaoꢀnhiêuꢀphầnꢀtrămꢀđối 
tượngꢀngườiꢀxemꢀđãꢀđượcꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtiếpꢀcậnꢀtâmꢀtríꢀthìꢀđâyꢀlà 
tiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀtốtꢀnhấtꢀtrongꢀbaꢀtiêuꢀchí.ꢀNóꢀchoꢀkếtꢀquảꢀướcꢀtính 
gầnꢀđúngꢀnhất.ꢀ(Nhưꢀtaꢀđãꢀtừngꢀthảoꢀluận,ꢀtínhꢀkhảꢀthiꢀlàꢀvấnꢀđềꢀlớn 
nhấtꢀkhiꢀsửꢀdụngꢀgợiꢀýꢀnàyꢀđểꢀkhảoꢀsátꢀcảꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀkhác 
ngoàiꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀbạn.) 

Mụcꢀđíchꢀcủaꢀtiêuꢀchíꢀnàyꢀ(độꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀthôngꢀquaꢀhình 
thứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáo)ꢀlàꢀtìmꢀraꢀbấtꢀcứꢀbằngꢀchứngꢀnàoꢀchoꢀthấy 
mộtꢀngườiꢀđãꢀtiếpꢀxúcꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀ(mentallyꢀexposed)ꢀvớiꢀmẩu 
quảngꢀcáo,ꢀbấtꢀchấpꢀngườiꢀđóꢀcóꢀthểꢀlậpꢀtứcꢀgợiꢀnhớꢀnóꢀhoặcꢀnhớ 
đượcꢀnhữngꢀchiꢀtiếtꢀnào,ꢀvàꢀbấtꢀchấpꢀviệcꢀngườiꢀđóꢀchúꢀýꢀđếnꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀnhiềuꢀhayꢀít.ꢀNóꢀđặtꢀraꢀcâuꢀhỏi:ꢀMẩuꢀquảngꢀcáoꢀđãꢀ‘tiếpꢀcận 
tâmꢀtrí’ꢀđượcꢀbaoꢀnhiêuꢀphầnꢀtrămꢀngườiꢀdùngꢀđốiꢀtượngꢀtrongꢀthị 
trườngꢀđó? 

Vấnꢀđềꢀnằmꢀởꢀlịchꢀpháoꢀsóngꢀhaqꢀmẩtꢀqtảngꢀcáo? 

NhưꢀđãꢀthảoꢀluậnꢀtrongꢀChươngꢀ96,ꢀtỉꢀlệꢀnàyꢀcầnꢀđượcꢀđốiꢀchiếu 
vớiꢀtỉꢀlệꢀsốꢀngườiꢀđãꢀcóꢀ‘cơꢀhộiꢀnhìnꢀthấy’ꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀ(dựaꢀtrênꢀđộ 
tiếpꢀcậnꢀtruyềnꢀthôngꢀtổngꢀcộngꢀtheoꢀkếꢀhoạch). 

Sốꢀliệuꢀvềꢀđộꢀtiếpꢀcậnꢀtổngꢀcộngꢀtừꢀlịchꢀphátꢀsóngꢀcủaꢀnhàꢀquảng 
cáoꢀchínhꢀlàꢀmụcꢀtiêuꢀcầnꢀhướngꢀđếnꢀchoꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀ(hayꢀđộꢀnhận 
biếtꢀquảngꢀcáoꢀthôngꢀquaꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáo).ꢀKhoảngꢀcách 
giữaꢀđộꢀtiếpꢀcậnꢀtâmꢀtríꢀvàꢀđộꢀtiếpꢀcậnꢀtruyềnꢀthôngꢀchỉꢀraꢀnhững 
thôngꢀtinꢀđầyꢀhữuꢀích. 

Khoảngꢀcáchꢀlớnꢀgiữaꢀmứcꢀđộꢀtiếpꢀcậnꢀtâmꢀtríꢀvàꢀtiếpꢀcậnꢀtruyền 
thôngꢀlớnꢀcóꢀnghĩaꢀlàꢀhoặc: 

Vấnꢀđềꢀnằmꢀởꢀlịchꢀphátꢀsóng.ꢀ7óꢀnhữngꢀngườiꢀkhôngꢀcóꢀ.cơꢀhộiꢀnhìn 
thấy2ꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀhoặc: 
Vấnꢀđềꢀnằmꢀởꢀbảnꢀthânꢀmẩuꢀquảngꢀcáo.ꢀNgườiꢀtiêuꢀdùngꢀcóꢀ.cơꢀhội 
nhìnꢀthấy2ꢀmẩuꢀquảngꢀcáo,ꢀnhưngꢀkhôngꢀchúꢀýꢀđếnꢀnó,ꢀítꢀnhấtꢀlàꢀkhông 
đủꢀđểꢀnhậnꢀraꢀnóꢀsauꢀnày*ꢀQuảngꢀcáoꢀmàꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀđãꢀnhìnꢀthấy 
nhưngꢀkhôngꢀthểꢀnhậnꢀraꢀcũngꢀkhôngꢀkhácꢀgìꢀquảngꢀcáoꢀhọꢀchưaꢀt4ng 
tiếpꢀxúcꢀlầnꢀnào* 
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Làꢀmộtꢀbướcꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀchẩnꢀđoánꢀloạiꢀsuy,ꢀbạnꢀphảiꢀbácꢀbỏ 
khảꢀnăngꢀlịchꢀphátꢀsóngꢀlàꢀvấnꢀđềꢀtrướcꢀkhiꢀbạnꢀcóꢀthểꢀb:tꢀđầuꢀkết 
luậnꢀrằngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmớiꢀchínhꢀlàꢀvấnꢀđề.ꢀTiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀđộ 
nhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀchoꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀ(riêng)ꢀbạnꢀlàꢀrấtꢀhữuꢀích 
trongꢀhoànꢀcảnhꢀnày. 

Khiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀbạnꢀchoꢀkếtꢀquảꢀkhảoꢀsátꢀkhôngꢀtốtꢀởꢀtiêu 
chíꢀnàyꢀ(nghĩaꢀlàꢀcóꢀmộtꢀkhoảngꢀcáchꢀlớnꢀgiữaꢀtiếpꢀcậnꢀtâmꢀtríꢀvàꢀtiếp 
cậnꢀtruyềnꢀthông),ꢀtheoꢀkinhꢀnghiệmꢀcủaꢀtôiꢀthìꢀvấnꢀđềꢀthườngꢀnằmꢀở 
lịchꢀphátꢀsóng.ꢀNghĩaꢀlàꢀlịchꢀphátꢀsóngꢀkhôngꢀchoꢀhiệuꢀquảꢀnhưꢀkế 
hoạch.ꢀKhảꢀnăngꢀvấnꢀđềꢀnằmꢀởꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀcựcꢀkìꢀhiếmꢀ(nghĩa 
làꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀquáꢀmờꢀnhạtꢀvàꢀkhôngꢀthểꢀtạoꢀđượcꢀsựꢀchúꢀý,ꢀthậm 
chíꢀsauꢀnhiềuꢀlầnꢀxuấtꢀhiệnꢀtrướcꢀngườiꢀxem). 

Hãyꢀđoꢀlườngꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀtrướcꢀkhiꢀquảng 
cáoꢀđượcꢀphátꢀsóng 

Tiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀvềꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀcầnꢀđượcꢀnghiênꢀcứu 
trướcꢀkhiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀphátꢀsóng,ꢀbởiꢀhaiꢀlýꢀdoꢀsau: 

1 *ꢀ Đôiꢀkhiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmớiꢀrấtꢀgiốngꢀvớiꢀnhữngꢀquảngꢀcáoꢀkhácꢀthuộc 
cùngꢀmặtꢀhàng,ꢀngườiꢀtaꢀcóꢀthểꢀnhậnꢀraꢀđãꢀthấyꢀnóꢀngayꢀtrướcꢀcảꢀkhiꢀnó 
đượcꢀphátꢀsóng*ꢀVấnꢀđềꢀvềꢀ.nộiꢀdungꢀquáꢀchungꢀchung2ꢀnàyꢀlàꢀmộtꢀlýꢀdo 
quanꢀtrọngꢀvìꢀsaoꢀcâuꢀhỏiꢀkhảoꢀsátꢀvềꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀnênꢀđược 
sửꢀdụngꢀtrướcꢀkhiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđượcꢀphátꢀsóngꢀnhằmꢀxácꢀđịnhꢀmức 
độꢀcủaꢀsựꢀnhầmꢀlẫnꢀtrongꢀnhậnꢀbiết*ꢀ3hiꢀhiệnꢀtượngꢀnhậnꢀbiếtꢀnhầmꢀnhư 
thếꢀnàyꢀxảyꢀra,ꢀgầnꢀnhưꢀchắcꢀchắnꢀrằngꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀsẽꢀkhôngꢀthành 
côngꢀ(tr4ꢀviệcꢀkíchꢀthíchꢀbảnꢀthânꢀmặtꢀhàngꢀđó)* 

2 *ꢀ 7ònꢀmộtꢀtrườngꢀhợpꢀkhácꢀmàꢀhiệnꢀtượngꢀnhậnꢀbiếtꢀnhầmꢀcóꢀthểꢀxảyꢀra* 
Đóꢀlàꢀkhiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀlàꢀphầnꢀtiếpꢀtheoꢀhoặcꢀchứaꢀnhữngꢀyếuꢀtốꢀgần 
vớiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtrướcꢀđóꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀ-ꢀvíꢀd-ꢀnhưꢀs,ꢀd-ngꢀcùng 
mộtꢀngườiꢀđạiꢀdiện,ꢀnhânꢀvật,ꢀcácꢀdiễnꢀđạtꢀvềꢀlờiꢀthoại,ꢀkhungꢀcảnh***ꢀđã 
t4ngꢀxuấtꢀhiệnꢀtrongꢀmộtꢀsốꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀtrướcꢀkiaꢀcủaꢀthươngꢀhiệu. 
Sựꢀliênꢀt-cꢀnàyꢀcóꢀthểꢀlàꢀtíchꢀcựcꢀnênꢀnếuꢀngườiꢀxemꢀcóꢀnhậnꢀbiếtꢀnhầm 
ởꢀmộtꢀmứcꢀđộꢀnàoꢀđóꢀthìꢀvẫnꢀcóꢀthểꢀchấpꢀnhậnꢀđược,ꢀvàꢀvìꢀthếꢀđây 
khôngꢀnhấtꢀthiếtꢀlàꢀmộtꢀtínꢀhiệuꢀtiêuꢀcực*ꢀNhưngꢀt1ꢀlệꢀnhậnꢀbiếtꢀnhầm 
nàyꢀkhôngꢀnênꢀquáꢀlớnꢀvàꢀmộtꢀlầnꢀnữa,ꢀnóꢀcầnꢀđượcꢀxácꢀđịnhꢀthôngꢀqua 
câuꢀhỏiꢀkhảoꢀsátꢀtrướcꢀkhiꢀđượcꢀphátꢀsóng* 

Gợiꢀýꢀthôngꢀquaꢀthươngꢀhiệu 
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Phươngꢀphápꢀnàyꢀcũngꢀgặpꢀphảiꢀhạnꢀchếꢀtươngꢀtựꢀnhưꢀđộꢀnhận 
biếtꢀquảngꢀcáoꢀthôngꢀquaꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáo.ꢀNhưꢀchúngꢀta 
đãꢀthấyꢀvớiꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáoꢀthôngꢀquaꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiện 
quảngꢀcáo,ꢀphươngꢀphápꢀnàyꢀgầnꢀnhưꢀlàꢀbấtꢀkhảꢀthiꢀđểꢀmôꢀtảꢀquảng 
cáoꢀcủaꢀtừngꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀmặtꢀhàngꢀđó.ꢀCóꢀquáꢀnhiềuꢀquảngꢀcáo 
đangꢀđượcꢀphátꢀvàꢀđiềuꢀnàyꢀkhiếnꢀphươngꢀphápꢀnàyꢀgầnꢀnhưꢀkhông 
khảꢀthi.ꢀVấnꢀđềꢀtươngꢀtựꢀ(tuyꢀkhôngꢀnghiêmꢀtrọngꢀbằng)ꢀcũngꢀxảyꢀra 
vớiꢀphươngꢀphápꢀgợiꢀýꢀthôngꢀquaꢀthươngꢀhiệu. 

Hạnꢀchếꢀtrongꢀviệcꢀđưaꢀtấtꢀcảꢀthươngꢀhiệuꢀvàoꢀbảngꢀkhảoꢀsátꢀcóꢀvẻ 
rấtꢀrõꢀràngꢀkhiꢀbạnꢀnghĩꢀđếnꢀnó,ꢀnhưngꢀđiềuꢀnàyꢀlạiꢀhiếmꢀkhiꢀđược 
nhàꢀquảngꢀcáoꢀchúꢀý.ꢀĐểꢀápꢀdụngꢀphươngꢀphápꢀgợiꢀýꢀthôngꢀqua 
thươngꢀhiệu,ꢀtaꢀcầnꢀphảiꢀhỏiꢀcụꢀthểꢀvềꢀmỗiꢀthươngꢀhiệu.ꢀNghĩaꢀlàꢀmỗi 
thươngꢀhiệuꢀsẽꢀcầnꢀmộtꢀbảngꢀcâuꢀhỏiꢀriêng.ꢀBạnꢀđãꢀtừngꢀthấyꢀbấtꢀcứ 
mẩuꢀquảngꢀcáoꢀtrênꢀTVꢀnàoꢀchoꢀthươngꢀhiệuꢀXꢀg6nꢀđâyꢀkhông?ꢀCâu 
hỏiꢀnàyꢀđồngꢀnghĩaꢀvớiꢀviệcꢀphảiꢀchuẩnꢀbịꢀrấtꢀnhiềuꢀcâuꢀhỏiꢀkhácꢀnhau 
choꢀcácꢀthươngꢀhiệu. 

Vấnꢀđềꢀcònꢀtồiꢀtệꢀhơnꢀbởiꢀthựcꢀtếꢀlàꢀtaꢀcầnꢀkhôngꢀchỉꢀmộtꢀmàꢀđến 
haiꢀhoặcꢀbaꢀcâuꢀhỏiꢀchoꢀtừngꢀthươngꢀhiệu.ꢀVìꢀtaꢀcũngꢀcầnꢀtiếpꢀtụcꢀhỏi 
nhữngꢀcâuꢀhỏiꢀvàꢀyêuꢀcầuꢀnhư: 

5ãyꢀmôꢀtảꢀlạiꢀmẩuꢀquảngꢀcáo* 
Thôngꢀđiệpꢀmàꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀđangꢀtruyềnꢀtảiꢀlàꢀgì? 

Vậyꢀnên,ꢀtrừꢀphiꢀthịꢀtrườngꢀcủaꢀbạnꢀcóꢀrấtꢀítꢀthươngꢀhiệuꢀtham 
gia,ꢀviệcꢀsửꢀdụngꢀgợiꢀýꢀ(thôngꢀquaꢀthươngꢀhiệu)ꢀchoꢀtấtꢀcảꢀthương 
hiệuꢀkhácꢀnhauꢀlàꢀbấtꢀkhảꢀthi.ꢀNếuꢀsửꢀdụngꢀgợiꢀýꢀthôngꢀquaꢀthương 
hiệuꢀthìꢀbạnꢀkhôngꢀcóꢀlựaꢀchọnꢀnàoꢀkhácꢀngoàiꢀsửꢀdụngꢀnhómꢀrútꢀgọn 
cácꢀthươngꢀhiệu,ꢀnghĩaꢀlàꢀmộtꢀlầnꢀnữaꢀquáꢀtrìnhꢀkhảoꢀsátꢀphảiꢀthỏa 
hiệpꢀvìꢀtaꢀkhôngꢀthểꢀkhảoꢀsátꢀhếtꢀtấtꢀcảꢀcácꢀthươngꢀhiệu.ꢀ(Gợiꢀýꢀthông 
quaꢀmặtꢀhàngꢀkhôngꢀgặpꢀphảiꢀvấnꢀđềꢀnàyꢀvàꢀvìꢀthếꢀthườngꢀlàꢀmộtꢀlựa 
chọnꢀsángꢀsuốtꢀhơn.) 

Quảngꢀcáoꢀchoꢀthươngꢀhiệuꢀmớiꢀvàꢀchủngꢀloạiꢀsảnꢀphẩm 
(variant)ꢀmới 

Taꢀcũngꢀcầnꢀđểꢀýꢀrằngꢀvớiꢀgợiꢀýꢀthôngꢀquaꢀthươngꢀhiệu,ꢀnếuꢀcó 
mộtꢀđốiꢀthủꢀcạnhꢀtranhꢀmớiꢀnhảyꢀvàoꢀthịꢀtrường,ꢀbạnꢀsẽꢀbỏꢀsótꢀquảng 
cáoꢀcủaꢀnóꢀvìꢀnhữngꢀthươngꢀhiệuꢀhayꢀchủngꢀloạiꢀsảnꢀphẩmꢀmớiꢀnàoꢀsẽ 
khôngꢀđượcꢀchoꢀvàoꢀdanhꢀsáchꢀthươngꢀhiệuꢀkhảoꢀsátꢀmỗiꢀtuần.ꢀBạn 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



 

430 

  

 
 

  

chỉꢀnhậnꢀraꢀsựꢀthiếuꢀsótꢀnàyꢀsauꢀkhiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmớiꢀđãꢀđược 
phát.ꢀVàꢀsauꢀđóꢀbạnꢀphảiꢀquyếtꢀđịnhꢀxemꢀthươngꢀhiệuꢀđóꢀcóꢀđủꢀquan 
trọngꢀđểꢀxuấtꢀhiệnꢀtrongꢀbảngꢀcâuꢀhỏiꢀkhảoꢀsátꢀhayꢀkhông.ꢀĐâyꢀlàꢀmột 
quyếtꢀđịnhꢀkhóꢀkhănꢀvìꢀnếuꢀthươngꢀhiệuꢀmớiꢀsẽꢀtạoꢀraꢀđượcꢀnhững 
ảnhꢀhưởngꢀlớnꢀđếnꢀthịꢀtrườngꢀthìꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀdĩꢀnhiênꢀlàꢀcó.ꢀNếu 
không,ꢀcâuꢀtrảꢀlờiꢀlàꢀkhông.ꢀNhưngꢀthậtꢀmỉaꢀmaiꢀvìꢀbảnꢀthânꢀviệcꢀdự 
đoánꢀnàyꢀcũngꢀchínhꢀlàꢀlýꢀdoꢀbạnꢀmuốnꢀđoꢀlườngꢀđộꢀnhậnꢀquảngꢀcáo 
ngayꢀtừꢀđầu.ꢀBạnꢀmuốnꢀdùngꢀnóꢀnhưꢀmộtꢀhệꢀthốngꢀcảnhꢀbáoꢀsớm 
giúpꢀchỉꢀraꢀhiệuꢀứngꢀmàꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀcóꢀthểꢀtạoꢀraꢀđược. 

Ngượcꢀlại,ꢀvớiꢀphươngꢀphápꢀgợiꢀýꢀthôngꢀquaꢀmặtꢀhàng,ꢀnếuꢀmẩu 
quảngꢀcáoꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀmớiꢀđủꢀnổiꢀbật,ꢀnóꢀsẽꢀđượcꢀnhớꢀđếnꢀvàꢀtự 
độngꢀđượcꢀtrảꢀlờiꢀkhiꢀcâuꢀhỏiꢀkhảoꢀsátꢀsửꢀdụngꢀgợiꢀýꢀthôngꢀquaꢀmặt 
hàngꢀđượcꢀnêuꢀra,ꢀmàꢀtaꢀkhôngꢀcầnꢀphảiꢀxenꢀvàoꢀhoặcꢀcậpꢀnhậtꢀbảng 
câuꢀhỏiꢀmộtꢀcáchꢀthủꢀcông.ꢀVìꢀvậy,ꢀgợiꢀýꢀthôngꢀquaꢀmặtꢀhàngꢀ(cũng 
nhưꢀviệcꢀkhảoꢀsátꢀtrênꢀtấtꢀcảꢀthươngꢀhiệuꢀtrongꢀthịꢀtrườngꢀđó)ꢀcũng 
cóꢀlợiꢀthếꢀvềꢀkhảꢀnăngꢀn:mꢀb:tꢀtựꢀđộngꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀthươngꢀhiệu 
mớiꢀbằngꢀbảngꢀcâuꢀhỏiꢀkhảoꢀsát. 

Gợiꢀýꢀthôngꢀquaꢀmặtꢀhàng 

Rõꢀràngꢀlàꢀtrongꢀhầuꢀhếtꢀmọiꢀtrườngꢀhợp,ꢀsửꢀdụngꢀgợiꢀýꢀthông 
quaꢀmặtꢀhàngꢀlàꢀcáchꢀduyꢀnhấtꢀđểꢀkhảoꢀsátꢀtrênꢀtấtꢀcảꢀthươngꢀhiệu 
trongꢀcâuꢀhỏiꢀvềꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảngꢀcáo.ꢀVìꢀthế,ꢀvớiꢀlýꢀdoꢀđóꢀcũngꢀnhư 
khảꢀnăngꢀtựꢀđộngꢀn:mꢀb:tꢀđượcꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀmới,ꢀnó 
thườngꢀlàꢀlựaꢀchọnꢀưuꢀtiên. 

Tuyꢀnhiên,ꢀgợiꢀýꢀthôngꢀquaꢀmặtꢀhàngꢀcũngꢀcóꢀnhữngꢀhạnꢀchếꢀmà 
bạnꢀcầnꢀbiết.ꢀMộtꢀkhóꢀkhănꢀcủaꢀphươngꢀphápꢀnàyꢀlàꢀđịnhꢀnghĩaꢀvề 
mặtꢀhàngꢀđôiꢀkhiꢀcóꢀthểꢀkhôngꢀrõꢀràng.ꢀĐiềuꢀnàyꢀxảyꢀraꢀkhiꢀtaꢀphải 
chọnꢀcáchꢀmôꢀtảꢀphùꢀhợpꢀnhấtꢀchoꢀmặtꢀhàng.ꢀ(Ch;ngꢀhạnꢀnhưꢀtrong 
víꢀdụꢀởꢀchươngꢀtrướcꢀcủaꢀDinersꢀClub,ꢀmôꢀtảꢀmặtꢀhàngꢀlàꢀ‘thẻꢀưuꢀđãi’ 
hayꢀ‘thẻꢀtínꢀdụng’ꢀsẽꢀphùꢀhợpꢀhơn?ꢀĐâyꢀlàꢀmộtꢀvíꢀdụꢀkhôngꢀcóꢀgìꢀđặc 
s:cꢀnhưngꢀnóꢀgiúpꢀbạnꢀhiểuꢀrõꢀhơnꢀvấnꢀđềꢀnày.) 

Mộtꢀsốꢀmặtꢀhàngꢀdễꢀđịnhꢀnghĩaꢀhơnꢀnhữngꢀmặtꢀhàngꢀkhác. 
Nhữngꢀmặtꢀhàngꢀnhưꢀngânꢀhàng,ꢀdầuꢀgội,ꢀbánhꢀthườngꢀkháꢀdễꢀđịnh 
nghĩa.ꢀNhữngꢀmặtꢀhàngꢀkhácꢀthìꢀkhông,ꢀđôiꢀkhiꢀbởiꢀchúngꢀlàꢀmộtꢀtập 
hợpꢀrộng,ꢀđôiꢀkhiꢀbởiꢀchúngꢀkhôngꢀđượcꢀxácꢀlậpꢀnhưꢀmộtꢀmặtꢀhàng 
trongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀdùng.ꢀVíꢀdụ,ꢀtaꢀcóꢀthểꢀxemꢀxét: 
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7ácꢀdịchꢀv-ꢀtàiꢀchính 
7ácꢀsảnꢀphẩmꢀdưỡngꢀtóc 
Đồꢀ0nꢀvặt. 

Nhữngꢀkháiꢀniệmꢀnàyꢀnghĩaꢀlàꢀgì?ꢀNhữngꢀ‘mặtꢀhàng’ꢀnhưꢀdịchꢀvụ 
tàiꢀchính,ꢀsảnꢀphẩmꢀdưỡngꢀtóc,ꢀđồꢀănꢀvặt...ꢀlàꢀnhữngꢀkháiꢀniệmꢀrộng 
hơnꢀsoꢀvớiꢀngânꢀhàng,ꢀdầuꢀgội,ꢀvàꢀbánhꢀk>oꢀvàꢀkhóꢀđượcꢀxácꢀlậpꢀnhư 
nhữngꢀmặtꢀhàngꢀtrongꢀtâmꢀtríꢀngườiꢀdùng.ꢀVíꢀdụ,ꢀkemꢀcóꢀphảiꢀlàꢀđồ 
ănꢀvặtꢀkhông?ꢀCôngꢀtyꢀbảoꢀhiểmꢀcóꢀđượcꢀxemꢀlàꢀmộtꢀdịchꢀvụꢀtàiꢀchính 
không?ꢀMáyꢀsấyꢀtócꢀcóꢀthuộcꢀmặtꢀhàngꢀsảnꢀphẩmꢀdưỡngꢀtócꢀkhông? 

Khiꢀmọiꢀthứꢀvẫnꢀcònꢀđangꢀlàꢀnhữngꢀkháiꢀniệmꢀmôngꢀlung,ꢀthật 
khóꢀ(đôiꢀkhiꢀlàꢀkhôngꢀthể)ꢀđểꢀtaꢀđịnhꢀnghĩaꢀđượcꢀchínhꢀxácꢀmộtꢀmặt 
hàng.ꢀMayꢀm:nꢀthayꢀđiềuꢀnàyꢀkhôngꢀphảiꢀlàꢀphổꢀbiến.ꢀNhưngꢀquả 
thựcꢀđôiꢀlúcꢀgợiꢀýꢀthôngꢀquaꢀmặtꢀhàngꢀchoꢀthấyꢀnhữngꢀhạnꢀchếꢀcủa 
nó.ꢀCụꢀthểꢀhơn,ꢀnóꢀgặpꢀtrụcꢀtrặcꢀvớiꢀnhữngꢀmặtꢀhàngꢀkhóꢀđịnhꢀnghĩa 
vàꢀnóꢀcóꢀthểꢀbỏꢀsótꢀmộtꢀvàiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀítꢀnổiꢀbậtꢀtrênꢀthịꢀtrường. 
Nhưngꢀưuꢀđiểmꢀcủaꢀphươngꢀphápꢀnàyꢀvượtꢀtrộiꢀhơnꢀsoꢀvớiꢀhạnꢀchế 
củaꢀnó. 

Ưuꢀđiểmꢀcủaꢀphươngꢀphápꢀgợiꢀýꢀthôngꢀquaꢀmặtꢀhàngꢀđượcꢀtóm 
t:tꢀnhưꢀsau: 

Nóꢀchoꢀphépꢀtấtꢀcảꢀ(chứꢀkhôngꢀch1ꢀmộtꢀsố)ꢀthươngꢀhiệuꢀxuấtꢀhiệnꢀtrong 
khảoꢀsát* 
Nóꢀkhôngꢀbỏꢀsótꢀquảngꢀcáoꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀmớiꢀhoặcꢀchủngꢀloạiꢀsản 
phẩmꢀđangꢀcóꢀtrênꢀthịꢀtrường. 
Rõꢀràngꢀnóꢀlàꢀphươngꢀphápꢀtốtꢀnhấtꢀvềꢀkhíaꢀcạnhꢀquảnꢀlýꢀbảngꢀcâuꢀhỏi 
khảoꢀsátꢀvàꢀtránhꢀđượcꢀnguyꢀcơꢀbảngꢀcâuꢀhỏiꢀtrởꢀnênꢀlạcꢀhậuꢀbởiꢀsựꢀxuất 
hiệnꢀcủaꢀnhữngꢀthươngꢀhiệu/chủngꢀloạiꢀsảnꢀphẩmꢀmới. 

Gợiꢀýꢀchoꢀbạn 

1 *ꢀ Đốiꢀvớiꢀnhữngꢀmặtꢀhàngꢀđượcꢀđịnhꢀnghĩaꢀdễꢀdàngꢀ(nhưꢀngânꢀhàng,ꢀdầu 

gội,ꢀbánh),ꢀrõꢀràngꢀtaꢀnênꢀdùngꢀphươngꢀphápꢀgợiꢀýꢀthôngꢀquaꢀmặtꢀhàng 
thayꢀvìꢀthươngꢀhiệu*ꢀPhươngꢀphápꢀnàyꢀgiúpꢀđoꢀlườngꢀsứcꢀmạnhꢀkếtꢀnối 
t4ꢀthươngꢀhiệuꢀđếnꢀmặtꢀhàngꢀ(xemꢀ7hươngꢀ27ꢀvàꢀ28). 

2 *ꢀ Vớiꢀnhữngꢀmặtꢀhàngꢀkhóꢀđịnhꢀnghĩaꢀ(nhưꢀdịchꢀv-ꢀtàiꢀchính,ꢀcácꢀsản 
phẩmꢀch0mꢀsócꢀvàꢀdưỡngꢀtóc***)ꢀkhiếnꢀbạnꢀkhôngꢀtinꢀtưởngꢀs,ꢀd-ngꢀgợi 
ýꢀthôngꢀquaꢀmặtꢀhàngꢀvàꢀđặcꢀbiệtꢀlàꢀkhiꢀthịꢀtrườngꢀch1ꢀcóꢀmộtꢀsốꢀít 
thươngꢀhiệuꢀthamꢀgia,ꢀkhiꢀđóꢀgợiꢀýꢀthôngꢀquaꢀthươngꢀhiệuꢀcóꢀthểꢀđược 
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ưuꢀtiênꢀs,ꢀd-ngꢀtrongꢀnhữngꢀtrườngꢀhợpꢀhiếmꢀhoiꢀnày*ꢀNhưngꢀhãyꢀđảm 
bảoꢀrằngꢀbạnꢀkèmꢀtheoꢀnhữngꢀcâuꢀhỏiꢀyêuꢀcầuꢀđốiꢀtượngꢀkhảoꢀsátꢀmôꢀtả 
lạiꢀmẩuꢀquảngꢀcáoꢀmàꢀhọꢀchoꢀrằngꢀhọꢀtừngꢀxemꢀqua,ꢀđểꢀbạnꢀcóꢀđượcꢀkết 
quảꢀchínhꢀxácꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀ‘mẩuꢀquảngꢀcáo’ꢀchứꢀkhôngꢀchỉꢀlàꢀnhững 
kếtꢀquảꢀvềꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀ‘quảngꢀcáo’ꢀnóiꢀchung. 

3 *ꢀ Thêmꢀnữa,ꢀbạnꢀcũngꢀcầnꢀs,ꢀd-ngꢀtiêuꢀchíꢀđoꢀlườngꢀđộꢀnhậnꢀbiếtꢀquảng 
cáoꢀthôngꢀquaꢀhìnhꢀthứcꢀthểꢀhiệnꢀquảngꢀcáoꢀnhằmꢀxácꢀđịnhꢀmứcꢀđộꢀ.tiếp 
cậnꢀtâmꢀtrí2ꢀtuyệtꢀđốiꢀcủaꢀmẩuꢀquảngꢀcáo*ꢀ/ặcꢀdùꢀnóꢀkhôngꢀchoꢀbạnꢀbiết 
gìꢀvềꢀsứcꢀmạnhꢀcủaꢀcácꢀkếtꢀnốiꢀnhưngꢀnóꢀsẽꢀchoꢀbạnꢀbiếtꢀnếuꢀmẩuꢀquảng 
cáoꢀkhôngꢀđủꢀsứcꢀtạoꢀsựꢀchúꢀýꢀvàꢀbaoꢀnhiêuꢀngườiꢀxemꢀđãꢀđượcꢀnóꢀ.tiếp 
cậnꢀtâmꢀtrí2ꢀ(xemꢀ7hươngꢀ26). 
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