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LỜIꢀCHÀOꢀCỦAꢀTÁCꢀGIẢ 

yínhꢀchñoꢀõuöꢀ÷øcꢀgiả, 

ùinꢀtwânꢀtwúngꢀcảuꢀơnꢀQuöꢀvûꢀ÷üꢀõuanꢀtâuꢀvñꢀ÷ýnꢀnhþnꢀtácꢀphÿuꢀPRꢀlñ 
Sốngꢀnñy. 

ThưaꢀQuöꢀ÷øcꢀgiả,ꢀsauꢀphiênꢀbảnꢀlầnꢀuøt,ꢀtôiꢀ÷üꢀ÷ýnꢀnhþnꢀ÷ượcꢀnhiềuꢀö 

kiếnꢀchânꢀthñnhꢀvñꢀsâuꢀsắcꢀtừꢀcácꢀQuöꢀ÷øcꢀgiảꢀcýꢀðinhꢀnghiệuꢀvñꢀsâuꢀsắc 

twongꢀngñnh.ꢀThñnhꢀthþtꢀxinꢀtỏꢀlờiꢀcảuꢀơnꢀ÷ếnꢀõuöꢀvû. 

Phiênꢀbảnꢀtiếpꢀthvoꢀnñy,ꢀtôiꢀtiếpꢀtụcꢀcþpꢀnhþtꢀvñꢀchiaꢀsẻꢀõuanꢀ÷iểuꢀcủa 

uìnhꢀvềꢀPR. 

PRꢀlñꢀSốngꢀxuấtꢀhiệnꢀvớiꢀuongꢀuuốnꢀ÷ượcꢀgýpꢀphầnꢀvñoꢀcáiꢀnhìnꢀ÷a 
chiềuꢀvềꢀngñnhꢀPR,ꢀvềꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀvñꢀdñnhꢀchoꢀngườiꢀ÷úcꢀ÷üꢀcýꢀnềnꢀtảng 

PR.ꢀDĩꢀnhiên,ꢀnếuꢀõuöꢀ÷øcꢀgiảꢀhiệnꢀchưaꢀlñuꢀPRꢀvẫnꢀcýꢀthểꢀxvuꢀ÷âyꢀlñꢀuøt 
nguònꢀtưꢀliệuꢀthauꢀðhảoꢀ÷ểꢀphátꢀhuyꢀðhảꢀnăngꢀvñꢀðiếnꢀthïcꢀPRꢀcủaꢀuìnhꢀcho 

tươngꢀlai. 

ThưaꢀQuöꢀvû,ꢀconꢀngườiꢀðhôngꢀhoñnꢀhảo,ꢀcuøcꢀ÷ờiꢀðhôngꢀhoñnꢀhảoꢀvñ 
møtꢀsảnꢀphÿuꢀnñoꢀ÷ýꢀcũngꢀcýꢀlỗiꢀcủaꢀný.ꢀNếuꢀtwongꢀtácꢀphÿu,ꢀcýꢀ÷iềuꢀchi 
lñuꢀõuöꢀ÷øcꢀgiảꢀðhôngꢀhñiꢀlòng,ꢀtôiꢀwấtꢀuongꢀ÷ượcꢀõuöꢀ÷øcꢀgiảꢀchiaꢀsẻꢀcảm 

nghĩꢀhoặcꢀgýpꢀöꢀðiếnꢀ÷ểꢀchoꢀPRꢀlñꢀSốngꢀngñyꢀcñngꢀhoñnꢀthiệnꢀhơn.ꢀQuöꢀvû 
cýꢀthểꢀvuailꢀvề:ꢀyesvietnam@gmail.com 

Chânꢀthñnhꢀcảuꢀơnꢀõuöꢀ÷øcꢀgiảꢀ÷üꢀdñnhꢀthờiꢀgianꢀvñꢀsựꢀyêuꢀuếnꢀchoꢀPR 

lñꢀSốngꢀnñy.ꢀHiꢀvúngꢀtácꢀphÿuꢀsẽꢀgýpꢀphầnꢀvñoꢀsựꢀthñnhꢀcôngꢀvñꢀcuøcꢀsống 

tốtꢀ÷ẹpꢀhơnꢀcủaꢀõuöꢀvû. 

Bâyꢀgiờ,ꢀxinꢀuờiꢀõuöꢀ÷øcꢀgiảꢀxvuꢀchiꢀtiếtꢀnøiꢀdungꢀuñꢀPRꢀlñꢀSốngꢀuong 

muốnꢀchiaꢀsẻꢀcùng. 

Chânꢀthñnhꢀcảuꢀơn! 

PhạuꢀQuốcꢀHưng 
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NGƯỜIꢀTAꢀNÓIꢀVỀꢀPR 

Từꢀxưaꢀ÷ếnꢀnay,ꢀloñiꢀngườiꢀ÷üꢀbiếtꢀgiaoꢀtiếpꢀvớiꢀnhauꢀbằngꢀnhiềuꢀcách 

nhưꢀbiểuꢀtượng,ꢀhìnhꢀảnh,ꢀcửꢀ÷øngꢀthânꢀthể,ꢀâuꢀthanhꢀhayꢀlñꢀtừꢀngữ.ꢀBên 

cạnhꢀviệcꢀsơn,ꢀðhắc,ꢀchạu,ꢀvẽꢀtwênꢀtường;ꢀnýiꢀtwướcꢀ÷áuꢀ÷ông,ꢀgửiꢀthưꢀtay; 
viếtꢀtwênꢀlá,ꢀdaꢀ÷øngꢀvþt,ꢀhayꢀtwênꢀgiấy;ꢀchuyểnꢀtảiꢀthôngꢀtinꢀõuaꢀtwuyềnꢀthanh, 
truyềnꢀhìnhꢀvñꢀintvwnvt,ꢀthìꢀcácꢀhoạtꢀ÷øngꢀlễꢀhøi,ꢀgặpꢀgỡ,ꢀgiaoꢀlưuꢀcũngꢀlñ 
nhữngꢀvíꢀdụꢀuñꢀuøtꢀngườiꢀhayꢀuøtꢀnhýuꢀthườngꢀdùngꢀ÷ểꢀtwaoꢀ÷îiꢀthôngꢀtin 

vñꢀhiểuꢀnhau.ꢀNhữngꢀcáchꢀðhácꢀnhauꢀcủaꢀviệcꢀgiaoꢀtiếpꢀ÷ểꢀhiểuꢀnhauꢀcýꢀthể 
÷ượcꢀxvuꢀlñꢀõuanꢀhệꢀthôngꢀtin,ꢀgiaoꢀtiếpꢀhayꢀlñꢀõuanꢀhệꢀcôngꢀchúng. 

PRꢀlñꢀviếtꢀtắtꢀcủaꢀtừꢀpqrlicstelations.ꢀPRꢀðhôngꢀchỉꢀ÷ượcꢀhiểuꢀnhưꢀlñꢀuøt 
chïcꢀnăngꢀcủaꢀviệcꢀphátꢀtwiểnꢀthươngꢀhiệu,ꢀnýꢀcònꢀ÷ượcꢀsửꢀdụngꢀnhưꢀlñꢀuøt 
danhꢀtừꢀchỉꢀngười,ꢀvíꢀdụ:ꢀanustaslàsPR.ꢀNýꢀcýꢀthểꢀ÷ượcꢀsửꢀdụngꢀnhưꢀuøt 
÷øngꢀtừ:ꢀTôissẽsPRscuosanu.ꢀThvoꢀuøtꢀsốꢀngười,ꢀPRꢀ÷üꢀtừngꢀ÷ượcꢀhiểuꢀ÷ơn 

giảnꢀlñꢀQqansuệsráoscuís–sMediastelation.ꢀMøtꢀvñiꢀngườiꢀthìꢀbỏꢀõuaꢀtừꢀnñy 

vñꢀsửꢀdụngꢀthuþtꢀngữꢀCommunicationꢀ–ꢀTruyềnstuông,ꢀtwongꢀðhiꢀ÷ýꢀuøtꢀsố 

ngườiꢀðhácꢀlạiꢀchuøngꢀtừꢀRepqtationsmanagementꢀ-ꢀQuảnsTtịsDanusHiệu. 

Thỉnhꢀthoảngꢀchúngꢀtaꢀ÷ềꢀcþpꢀPRꢀnhưꢀlñꢀnhânꢀviênꢀõuanꢀhệꢀcôngꢀchúng, 
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ngườiꢀchuyểnꢀtảiꢀthôngꢀtinꢀ÷ếnꢀgiớiꢀtwuyềnꢀthôngꢀhoặcꢀtwựcꢀtiếpꢀ÷ếnꢀcông 

chúngꢀ÷ểꢀchuyểnꢀtảiꢀthôngꢀ÷iệpꢀ÷ếnꢀvớiꢀhúꢀởꢀdiệnꢀwøng,ꢀhoặcꢀthvoꢀphânꢀðhúc 
nhânꢀðhÿuꢀhúcꢀwiêngꢀbiệtꢀbênꢀtwongꢀcôngꢀchúng,ꢀ÷ượcꢀgúiꢀlñꢀ÷ốiꢀtượngꢀuục 

tiêu.ꢀVìꢀ÷ểꢀchiaꢀsẻꢀnhữngꢀõuanꢀ÷iểuꢀtươngꢀ÷òngꢀchoꢀuøtꢀnhýuꢀngườiꢀhơnꢀlñ 
toñnꢀbøꢀxüꢀhøi,ꢀnênꢀviệcꢀnghiênꢀcïuꢀcýꢀthểꢀ÷ượcꢀthựcꢀhiệnꢀ÷ểꢀxácꢀ÷ûnhꢀuøt 
loạtꢀnhữngꢀ÷iềuꢀnhưꢀ÷ốiꢀtượngꢀuụcꢀtiêu,ꢀsởꢀthích,ꢀcũngꢀnhưꢀchiếnꢀlượcꢀtwình 

bñyꢀthôngꢀ÷iệpꢀ÷üꢀhoạchꢀ÷ûnh.ꢀPRꢀcýꢀthểꢀnhắuꢀ÷ếnꢀthínhꢀgiảꢀmụcꢀtiêuꢀðhác 
nhauꢀvớiꢀnhữngꢀthôngꢀ÷iệpꢀðhácꢀnhauꢀ÷ểꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀuụcꢀtiêuꢀcuốiꢀcùng.ꢀPR 

÷ÿyꢀuạnhꢀhiệuꢀõuảꢀmởꢀrøngꢀöꢀðiếnꢀvñꢀthayꢀ÷îiꢀhñnhꢀvi. 

“PRslàsmộtscuứcsnăngsqqảnsttịsđịnusuướngstuáisđộscủascôngscuúng,sxác 

địnuscuínussácu,stuựcsuiệnsvàslàmscuosqqanstâmsmộtstổschức,sđượcstuựcsuiện 

tueosmộtscuươngsttìnusuànusđộngstìmskiếmssựstuôngsuiểqsvàscuấpsnuậnscủa 

côngscuúng.”ꢀthvoꢀlờiꢀuøtꢀnữꢀchuyênꢀgiaꢀPRꢀ÷ûnhꢀnghĩa. 

ThvoꢀhaiꢀchuyênꢀgiaꢀPRꢀngườiꢀMỹꢀScottꢀM.CutlipsꢀvñꢀAllvnꢀH.Cvntvw, 
“PRslàsmộtsnỗslựcscóskếshoạcusđểsảnusuưởngstưstưởngstuôngsqqaspuẩmscuất 
tốtsvàsuànusđộngscósttácusnuiệmsdựasttênssựsuàislòngsuợpslýscủassựsgiaostiếp 

uaiscuiềq.” 

PRꢀlñꢀnghệꢀthuþtꢀvñꢀðhoaꢀhúcꢀvềꢀquảnꢀtwûꢀgiaoꢀtếꢀgiữaꢀuøtꢀtîꢀchïcꢀvới 
chínhꢀ÷ốiꢀtượngꢀcôngꢀchúngꢀcýꢀchúnꢀlúcꢀ÷ểꢀxâyꢀdựng,ꢀðiểuꢀsoátꢀvñꢀduyꢀtwì 
hìnhꢀảnhꢀtíchꢀcực. 

PRꢀbaoꢀgòuꢀviệcꢀ÷ánhꢀgiáꢀtháiꢀ÷øꢀvñꢀöꢀðiếnꢀcôngꢀchúng,ꢀhìnhꢀthñnhꢀvñ 
thựcꢀhiệnꢀnhữngꢀõuyꢀtwìnhꢀvñꢀchínhꢀsáchꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀliênꢀõuanꢀ÷ếnꢀsựꢀgiao 

tiếpꢀvớiꢀchínhꢀnhữngꢀnhýuꢀcôngꢀchúng,ꢀnhữngꢀchươngꢀtwìnhꢀtwuyềnꢀthông 

hợpꢀtác,ꢀphátꢀtwiểnꢀvẻꢀ÷ẹpꢀvñꢀsựꢀnîiꢀbþtꢀthôngꢀõuaꢀõuáꢀtwìnhꢀgiaoꢀtiếpꢀhai 
chiều,ꢀvñꢀthúcꢀ÷ÿyꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀðháchꢀõuanꢀgiữaꢀuøtꢀtîꢀchïcꢀvñꢀnhữngꢀnhým 

côngꢀchúngꢀuụcꢀtiêu. 

CýꢀuøtꢀsốꢀcôngꢀtyꢀsửꢀdụngꢀTiếpꢀThịsQqansuệscôngscuúngꢀ(Marketing 

PqrlicsRelations–sMPR)ꢀ÷ểꢀ÷ûnhꢀhướngꢀthôngꢀtinꢀvềꢀsảnꢀphÿuꢀuñꢀhúꢀsản 

xuấtꢀhayꢀphụcꢀvụꢀchoꢀðháchꢀhñngꢀtiềuꢀnăngꢀnhằuꢀhỗꢀtrợꢀnhữngꢀuüiꢀlựcꢀbán 

hñngꢀtwựcꢀtiếpꢀcủaꢀhú.ꢀTiêuꢀbiểuꢀlñꢀhúꢀhỗꢀtrợꢀbánꢀhñngꢀtwongꢀuøtꢀthờiꢀgianꢀdñi 
hoặcꢀngắn,ꢀthiếtꢀlþpꢀvñꢀ÷ÿyꢀuạnhꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀvìꢀuøtꢀthûꢀtwường 

mạnhꢀvñꢀliênꢀtục.ꢀCácꢀcôngꢀtyꢀnñyꢀcũngꢀsửꢀdụngꢀPRꢀnhưꢀlñꢀuøtꢀphươngꢀtiện 

tiếpꢀcþnꢀnhữngꢀnhñꢀlñuꢀluþtꢀvñꢀchínhꢀtwûꢀgiaꢀðhác,ꢀnhằuꢀkiếuꢀưuꢀ÷üiꢀvềꢀthuế, 
luþtꢀvñꢀnhữngꢀcáiꢀðhác,ꢀvñꢀhúꢀcũngꢀdùngꢀPRꢀ÷ểꢀhoñnꢀthiệnꢀbảnꢀthânꢀnhư 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



  

 
 

  

nhữngꢀnhñꢀtuyểnꢀdụngꢀsángꢀgiá,ꢀtwongꢀsựꢀhỗꢀtrợꢀnhữngꢀchươngꢀtwìnhꢀtuyển 

dụngꢀnhânꢀsự. 

Nhữngꢀtîꢀchïcꢀphiꢀlợiꢀnhuþnꢀgòuꢀtwườngꢀhúc,ꢀbệnhꢀviệnꢀvñꢀcácꢀtwung 

tâuꢀdûchꢀvụꢀxüꢀhøiꢀvñꢀconꢀngườiꢀsửꢀdụngꢀPRꢀtwongꢀviệcꢀhỗꢀtrợꢀcácꢀchương 

twìnhꢀnhþnꢀthïc,ꢀgâyꢀõuỹꢀtừꢀthiện,ꢀtuyểnꢀdụngꢀnhânꢀviênꢀvñꢀgiaꢀtăngꢀlòng 

twungꢀthñnhꢀvềꢀcôngꢀviệcꢀcủaꢀhú.ꢀBênꢀcạnhꢀ÷ý,ꢀnhữngꢀnhñꢀlñuꢀluþtꢀcũngꢀsử 

dụngꢀPRꢀ÷ểꢀðêuꢀgúiꢀbầuꢀcửꢀvñꢀõuyênꢀtiền.ꢀyhiꢀbầnꢀcửꢀthñnhꢀcông,ꢀhiệuꢀïng 

củaꢀPRꢀsẽꢀxúcꢀtiếnꢀvñꢀbảoꢀvệꢀcácꢀhoạtꢀ÷øngꢀtwongꢀthờiꢀðỳꢀ÷ươngꢀnhiệm. 
Đòngꢀthờiꢀsẽꢀtạoꢀuøtꢀhìnhꢀảnhꢀ÷ẹpꢀchoꢀcácꢀcuøcꢀbầuꢀcửꢀkếꢀtiếp,ꢀhoặcꢀlúc 
chấuꢀdïtꢀsựꢀnghiệpꢀhayꢀchínhꢀsáchꢀcủaꢀhú,ꢀ÷iềuꢀluþtꢀbanꢀhñnh. 

Ngñyꢀnayꢀtwongꢀbấtꢀcïꢀngñnhꢀnño,ꢀPRꢀvẫnꢀwấtꢀõuanꢀtwúng.ꢀPRꢀthểꢀhiện 

tầuꢀõuanꢀtwúngꢀtwongꢀgiaoꢀtiếpꢀcủaꢀuøtꢀtîꢀchïcꢀhayꢀuøtꢀcáꢀnhânꢀvñꢀ÷ốiꢀtượng 

củaꢀhúꢀnhưꢀlñꢀnhânꢀviên,ꢀ÷ốiꢀtác,ꢀnhýuꢀcầnꢀõuanꢀtâu.ꢀĐặcꢀbiệt,ꢀchúngꢀtaꢀcý 

thểꢀthấyꢀsïcꢀuạnhꢀcủaꢀPRꢀtwongꢀlĩnhꢀvựcꢀdûchꢀvụꢀnhưꢀngânꢀhñng,ꢀtñiꢀchính, 
vþnꢀtải,ꢀduꢀlûch,ꢀnhñꢀhñng,ꢀðháchꢀsạnꢀuñꢀcácꢀhoạtꢀ÷øngꢀcủaꢀconꢀngườiꢀcầnꢀsự 

giaoꢀtiếpꢀtốtꢀ÷ểꢀcýꢀhiệuꢀõuảꢀcôngꢀviệcꢀcao. 

yhiꢀbạnꢀthựcꢀhiệnꢀPR,ꢀ÷iềuꢀ÷ýꢀcýꢀnghĩaꢀlñꢀbạnꢀbiếtꢀbạnꢀlñꢀai,ꢀtîꢀchïcꢀbạn 

thếꢀnño,ꢀnơiꢀ÷âuꢀbạnꢀsẽꢀbắtꢀ÷ầuꢀcôngꢀviệc.ꢀNýꢀcũngꢀcýꢀnghĩaꢀlñꢀðiếnꢀthïcꢀvñ 
sựꢀauꢀhiểuꢀvềꢀcácꢀ÷ốiꢀtượngꢀvñꢀngayꢀtạiꢀchínhꢀcấuꢀtwúcꢀcủaꢀný.ꢀùácꢀ÷ûnhꢀ÷ối 
tượngꢀuụcꢀtiêu,ꢀnghiênꢀcïuꢀvñꢀ÷ánhꢀgiáꢀ÷ốiꢀtượngꢀphânꢀðhúc,ꢀnhþnꢀdiệnꢀtầm 

nhìnꢀcủaꢀcôngꢀchúngꢀvềꢀbạnꢀhayꢀtîꢀchïcꢀbạn,ꢀhoặcꢀtìuꢀðiếuꢀvñꢀchúnꢀlúcꢀlời 
khuyênꢀgiáꢀtwûꢀtừꢀcácꢀchuyênꢀgiaꢀlñuꢀtwongꢀcácꢀlĩnhꢀvựcꢀliênꢀõuanꢀ÷ếnꢀcông 

việcꢀcủaꢀbạnꢀthìꢀthþtꢀsựꢀõuanꢀtwúngꢀðhiꢀnýiꢀvềꢀPR. 

PRꢀhiệnꢀ÷ạiꢀdùngꢀnhữngꢀðỹꢀthuþtꢀhiệnꢀ÷ạiꢀgòuꢀðhảoꢀsátꢀöꢀðiến,ꢀõuanꢀtâu 

÷ánhꢀgiáꢀnhþnꢀ÷ûnhꢀcủaꢀnhýuꢀcôngꢀchúng,ꢀðếtꢀhợpꢀvớiꢀhñngꢀloạtꢀðỹꢀthuþtꢀcao 

twongꢀviệcꢀphânꢀphốiꢀthôngꢀtinꢀnîiꢀbþtꢀchoꢀðháchꢀhñngꢀnhưꢀtwuyềnꢀhìnhꢀvệ 
tinh,ꢀcáp,ꢀfax,ꢀngânꢀhñngꢀdữꢀliệuꢀ÷iệnꢀthoạiꢀvñꢀthuêꢀcácꢀcôngꢀcụꢀhỗꢀtrợꢀðhác 
vìꢀuụcꢀtiêuꢀðháchꢀhñng.ꢀNhữngꢀvíꢀdụꢀvềꢀkiếnꢀthïcꢀuñꢀyêuꢀcầuꢀchuyênꢀgia 
lñuꢀPRꢀlñꢀnghệꢀthuþtꢀgiaoꢀtiếp,ꢀtâuꢀlöꢀhúc,ꢀxüꢀhøiꢀhúc,ꢀðhoaꢀhúcꢀchínhꢀtwû, 
ðinhꢀtế,ꢀvñꢀnhữngꢀnguyênꢀtắcꢀvềꢀquảnꢀtwûꢀvñꢀ÷ạoꢀ÷ïcꢀ.v.v.ꢀyiếnꢀthïc,ꢀnhững 

kỹꢀnăngꢀvñꢀðỹꢀthuþtꢀthìꢀcũngꢀ÷ượcꢀyêuꢀcầuꢀchoꢀviệcꢀnghiênꢀcïuꢀtâuꢀlö,ꢀphân 

tíchꢀchủꢀ÷ềꢀcôngꢀchúng,ꢀõuanꢀhệꢀtruyềnꢀthông,ꢀgởiꢀuail,ꢀõuảngꢀcáoꢀphi 
thươngꢀuại,ꢀxuấtꢀbản,ꢀsảnꢀxuấtꢀfiluꢀhayꢀvidvo,ꢀsựꢀkiệnꢀ÷ặcꢀbiệt,ꢀphátꢀngônꢀvñ 
thuyếtꢀtwìnhꢀv.v. 
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Việcꢀgiaoꢀtiếpꢀvñꢀhiểuꢀnhauꢀgiữaꢀngườiꢀvớiꢀngườiꢀcýꢀthểꢀðhôngꢀhoñnꢀhảo 

bởiꢀvìꢀðhôngꢀchỉꢀðhácꢀnhauꢀvềꢀvùngꢀ÷ất,ꢀ÷ûaꢀlö,ꢀvănꢀhýa,ꢀ÷øꢀtuîi,ꢀsắcꢀtøc,ꢀvû 
twíꢀxüꢀhøiꢀuñꢀcònꢀðhácꢀtínhꢀcách,ꢀniềuꢀtin,ꢀgiaiꢀcấpꢀhayꢀtwìnhꢀ÷øꢀv.v.ꢀVìꢀvþy 

PRꢀxuấtꢀhiệnꢀvñꢀgiảiꢀõuyếtꢀ÷iềuꢀnñy.ꢀTwongꢀðhiꢀuøtꢀphầnꢀcôngꢀchúngꢀnghĩꢀ÷ý 

lñꢀuøtꢀvñiꢀ÷iềuꢀnhưꢀtuyênꢀtwuyền,ꢀdânꢀvþn,ꢀõuanꢀhệꢀ÷ầuꢀtư,ꢀhøiꢀnghûꢀbáoꢀchí, 
sựꢀkiệnꢀtwuyềnꢀthông,ꢀgiaoꢀtiếpꢀnøiꢀbø,ꢀgiaoꢀtiếpꢀðhủngꢀhoảng,ꢀnýꢀcònꢀgòm 

hñngꢀloạtꢀhoạtꢀ÷øngꢀphíaꢀsauꢀnhưꢀviếtꢀthôngꢀcáoꢀbáoꢀchí,ꢀtiếpꢀxúcꢀgiớiꢀtwuyền 

thôngꢀchoꢀuøtꢀsựꢀkiệnꢀhayꢀhøiꢀnghû,ꢀgiảiꢀõuyếtꢀcácꢀvấnꢀ÷ềꢀanꢀtoñn,ꢀvþnꢀ÷øng 

hñnhꢀlangꢀchoꢀuøtꢀvûꢀtwíꢀ÷ắcꢀ÷ûaꢀv.v. 

ÝꢀnghĩaꢀcủaꢀthuþtꢀngữꢀPRꢀthìꢀwấtꢀwøng.ꢀNgñnhꢀPRꢀuuốnꢀdiễnꢀtảꢀnýꢀnhưꢀlñ 
nhữngꢀphươngꢀtiệnꢀvñꢀlñꢀngñnhꢀcủaꢀsựꢀảnhꢀhưởngꢀtưꢀtưởngꢀcôngꢀchúng 

hướngꢀvềꢀmøtꢀtîꢀchïcꢀvñꢀchínhꢀnhữngꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀcủaꢀný.ꢀĐốiꢀvớiꢀviệc 

bìnhꢀphÿuꢀngñnhꢀPR,ꢀnýꢀcũngꢀlñꢀnhữngꢀphươngꢀtiệnꢀvñꢀngñnhꢀnghềꢀ÷ượcꢀsử 

dụngꢀbởiꢀnhữngꢀcôngꢀtyꢀ÷ểꢀkhuyếnꢀðhíchꢀcôngꢀchúngꢀvñꢀ÷ểꢀhướngꢀhúꢀ÷ến 

mụcꢀtiêuꢀðinhꢀtếꢀvñꢀlợiꢀthếꢀchínhꢀtwû. 

PRꢀðhácꢀbiệtꢀvớiꢀõuảngꢀcáoꢀvìꢀnýꢀðhôngꢀnhắuꢀ÷ếnꢀviệcꢀbánꢀuøtꢀsản 

phÿuꢀ÷ặcꢀbiệtꢀcủaꢀuøtꢀngñnhꢀwiêngꢀbiệt,ꢀvñꢀnýꢀcũngꢀðhácꢀvớiꢀtuyênꢀtwuyền, 
cáiꢀthườngꢀ÷ượcꢀsửꢀdụngꢀvìꢀuụcꢀ÷íchꢀchínhꢀtwûꢀbởiꢀchínhꢀphủ.ꢀNhiềuꢀðỹꢀthuþt 
PRꢀcýꢀthểꢀ÷ượcꢀthựcꢀhiệnꢀtwongꢀnhiềuꢀlĩnhꢀvực. 

Hüyꢀtưởngꢀtượngꢀuøtꢀcôngꢀtyꢀcungꢀcấpꢀuøtꢀsảnꢀphÿuꢀhayꢀdûchꢀvụ;ꢀtạm 

gácꢀsựꢀõuanꢀtâuꢀ÷ếnꢀtínhꢀchuyênꢀnghiệpꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀvềꢀsảnꢀphÿu,ꢀgiáꢀcá,ꢀtñi 
chínhꢀvñꢀhệꢀthốngꢀõuảnꢀtwû;ꢀtuìsđiềqsgìskuiếnsngườistasmqascuínusnuữngssản 

phẩms–sdịcusvụsđó?sĐiềqsgìstuúcsđẩyskuácusuàngsđầqstưsnuữngsđồngstiền 

kuóskuănskiếmsđượcsvàosnuữngstờscổsphiếqscủascôngstysđó?sĐiềqsgìstuúcsdục 

cácscôngstyskuácsuợpskinusdoanusvớiscôngstysuaysnuữngsdựsánscủasuọ?sv.v. 
Đúngꢀvþy,ꢀtấtꢀcảꢀnhữngꢀ÷iềuꢀnñyꢀxảyꢀwa,ꢀ÷ơnꢀgiảnꢀvìꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀcôngꢀty 

nñyꢀtwênꢀthûꢀtwườngꢀhayꢀtwongꢀtâuꢀtwíꢀcủaꢀðháchꢀhñngꢀuụcꢀtiêu,ꢀcáiꢀuñꢀðhông 

÷ángꢀnghiꢀngờ,ꢀ÷ượcꢀõuánꢀtwiệtꢀtừꢀnhữngꢀðếꢀhoạchꢀ÷üꢀvñꢀ÷angꢀthựcꢀhiệnꢀtừ 

hoạtꢀ÷øngꢀPRꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀhayꢀngườiꢀlñuꢀPR.ꢀPRꢀuøtꢀcôngꢀcụꢀquảnꢀtwûꢀchiến 

lượcꢀuñꢀnýꢀgiúpꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀsựꢀõuanꢀtâuꢀvñꢀ÷ûnhꢀhìnhꢀöꢀðiếnꢀcôngꢀchúngꢀhiệu 

quả. 

Ngñyꢀnay,ꢀnghềꢀPRꢀ÷üꢀphátꢀtwiểnꢀnhưꢀlñꢀuøtꢀcôngꢀcụꢀchínhꢀyếuꢀtwong 

việcꢀhìnhꢀthñnhꢀöꢀðiếnꢀcôngꢀchúngꢀnhằuꢀ÷ápꢀïngꢀnhữngꢀnhuꢀcầuꢀvềꢀsïc 

mạnhꢀnhýuꢀchoꢀuụcꢀ÷íchꢀchung.ꢀĐôiꢀðhiꢀngườiꢀtaꢀnýiꢀPRꢀcýꢀthểꢀvẫyꢀ÷ôi 
cánhꢀthiênꢀthầnꢀvñꢀgiảiꢀõuyếtꢀbấtꢀcïꢀvấnꢀ÷ềꢀkhủngꢀhoảngꢀtwuyềnꢀthôngꢀnño. 
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Ngườiꢀtaꢀtinꢀwằngꢀhoạtꢀ÷øngꢀcủaꢀthếꢀgiớiꢀPRꢀchoꢀthiênꢀniênꢀðỷꢀmớiꢀnñyꢀlñ 
xPRslàsngườistựsdo,slàscôngscụskuôngstuểsthiếqsvàslàsngườisrạnsttiskỷ.”ꢀDù 

cýꢀaiꢀõuanꢀtâuꢀhayꢀðhôngꢀthìꢀuặcꢀ÷ûnhꢀPRꢀluônꢀtònꢀtại.ꢀyhôngꢀgìꢀtốtꢀhơn 

việcꢀ÷ầuꢀtưꢀvñꢀsửꢀdụngꢀPRꢀ÷ểꢀxâyꢀdựng,ꢀduyꢀtwì,ꢀhayꢀphátꢀtwiểnꢀthươngꢀhiệu 

twongꢀtầuꢀnhìnꢀcủaꢀcôngꢀchúng.ꢀViệcꢀ÷ûnhꢀnghĩaꢀcáiꢀgìꢀlñꢀPR,ꢀcáiꢀgìꢀðhôngꢀlñ 
PR,ꢀthìꢀðhôngꢀcýꢀgìꢀlñꢀchắcꢀchắnꢀlắu,ꢀnhưngꢀPRꢀthìꢀluônꢀluônꢀõuanꢀtwúngꢀ÷ối 
vớiꢀbấtꢀcïꢀtîꢀchïcꢀnñoꢀvñꢀvớiꢀbấtꢀcïꢀai. 

PRꢀLÀꢀSỐNG 

Thếꢀkỷꢀ21,ꢀthếꢀkỷꢀcủaꢀPR 

Bạnssống 

Bạnslàsdqysnuất 

Bạnsđượcssinusra 

Bạnslàsmộtsđứasttẻ 

Bạnslàsmộtstuanusniên 

Bạnslàsngườislớn 

Bạnslàsmộtsngườiscóstqổi 

Bạnsrướcstiếpsvàosmộtstuếsgiới 

Mớisuayskuông,sdựasvàosrạn! 

Thþtꢀlñꢀuayꢀuắnꢀchoꢀnhữngꢀaiꢀ÷angꢀsốngꢀtwênꢀcõiꢀ÷ờiꢀnñy,ꢀvñꢀthþtꢀlñ 
hạnhꢀphúcꢀchoꢀnhữngꢀaiꢀ÷angꢀ÷úc,ꢀnghv,ꢀthấyꢀvñꢀcảuꢀnhþnꢀnhữngꢀdòngꢀchữ 

nñy.ꢀTạiꢀsaoꢀlạiꢀvþy?ꢀVìꢀbạnꢀ÷üꢀ÷ượcꢀtwúnꢀvẹnꢀcácꢀgiácꢀõuan,ꢀbạnꢀhüyꢀtựꢀuình 

suyꢀnghĩꢀxvu…ꢀBạnꢀ÷üꢀthþtꢀsựꢀhiểuꢀvñꢀcýꢀcâuꢀtwảꢀlờiꢀchoꢀwiêngꢀbạnꢀwòiꢀ÷ý! 

Sốngꢀnghĩaꢀlñꢀchuyểnꢀ÷øng.ꢀMúiꢀ÷iềuꢀ÷üꢀ÷angꢀhoạtꢀ÷øngꢀvñꢀthayꢀ÷îiꢀtwên 

cõiꢀ÷ờiꢀnñyꢀcýꢀthểꢀ÷ượcꢀgúiꢀlñꢀsống.ꢀNýꢀcýꢀthểꢀ÷ếnꢀtừꢀthếꢀgiớiꢀloñiꢀvþt,ꢀvþt 
chấtꢀhayꢀconꢀngười.ꢀSựꢀsống,ꢀsựꢀchuyểnꢀ÷øngꢀnýꢀluônꢀcýꢀvôꢀsốꢀmốiꢀõuanꢀhệ 
phïcꢀtạp,ꢀ÷anꢀxvnꢀnhau.ꢀTừꢀ÷ý,ꢀnýꢀtạoꢀwaꢀuøtꢀbïcꢀtwanhꢀsốngꢀ÷øngꢀðhôngꢀcý 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



  

  

÷iểuꢀdừng.ꢀTwongꢀchủꢀ÷ềꢀcủaꢀcuốnꢀsáchꢀnñy,ꢀchúngꢀtaꢀ÷ềꢀcþpꢀPRꢀnhưꢀlñꢀuøt 
÷ốiꢀtượngꢀcủaꢀthếꢀgiớiꢀloñiꢀngườiꢀbởiꢀvìꢀPRꢀ÷ượcꢀgúi,ꢀhiểuꢀvñꢀsửꢀdụngꢀbởi 
conꢀngười. 

Tấtꢀcảꢀmúiꢀngườiꢀbiếtꢀwằngꢀsốngꢀðhôngꢀlñꢀuøtꢀ÷iềuꢀ÷ơnꢀgiảnꢀtwênꢀ÷ời 
nñy.ꢀĐểꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀuụcꢀ÷íchꢀnñyꢀthþtꢀlñꢀðhý.ꢀCuøcꢀ÷ờiꢀthìꢀwấtꢀ÷aꢀdạngꢀvñꢀphïc 

tạp.ꢀCuøcꢀ÷ờiꢀ÷ượcꢀhìnhꢀthñnhꢀtừꢀnhiềuꢀ÷iềuꢀvñꢀ÷ốiꢀtượngꢀðhácꢀnhau.ꢀCon 

ngườiꢀsốngꢀởꢀkhắpꢀnơiꢀtwênꢀthếꢀgiớiꢀvớiꢀuñuꢀda,ꢀtầngꢀlớp,ꢀðhuꢀvực,ꢀdânꢀtøc, 
vănꢀhýa,ꢀchínhꢀtwû,ꢀlốiꢀsốngꢀhayꢀtưꢀtưởngꢀðhácꢀnhau.ꢀSựꢀtươngꢀtácꢀgiữaꢀchính 

conꢀngườiꢀvñꢀthếꢀgiớiꢀvþtꢀchấtꢀcũngꢀwấtꢀlớn.ꢀThiênꢀtai,ꢀthờiꢀtiết,ꢀðhíꢀhþu,ꢀbệnh 

tþt,ꢀhayꢀnhuꢀcầuꢀvþtꢀchấtꢀ(thựcꢀphÿu,ꢀnướcꢀuống,ꢀnguyênꢀvþtꢀliệuꢀtựꢀnhiên 

v.v)ꢀ÷ểꢀsốngꢀhñngꢀngñyꢀchẳngꢀhạn.ꢀHơnꢀnữa,ꢀuỗiꢀngườiꢀlạiꢀchûuꢀảnhꢀhưởng 

bởiꢀnhữngꢀnguònꢀõuanꢀhệꢀðhácꢀnhauꢀ÷ượcꢀgâyꢀnênꢀbởiꢀxüꢀhøiꢀloñiꢀngườiꢀnhư 

giaꢀ÷ình,ꢀbèꢀbạnꢀhayꢀcøngꢀ÷òng. 

Vìꢀvþy,ꢀPRꢀðhôngꢀnhữngꢀ÷ượcꢀxvuꢀnhưꢀuøtꢀ÷ốiꢀtượngꢀvþtꢀchấtꢀuñꢀcòn 

nhưꢀuøtꢀconꢀngười.ꢀNýꢀphảiꢀ÷ượcꢀtwangꢀbûꢀnhữngꢀphươngꢀtiệnꢀcơꢀbảnꢀhay 

nhữngꢀthñnhꢀtốꢀchínhꢀyếuꢀ÷ểꢀphòngꢀvệ,ꢀ÷ốiꢀuặtꢀvñꢀgiảiꢀõuyếtꢀbấtꢀcïꢀvấnꢀ÷ềꢀgì 
xảyꢀwaꢀtwongꢀcuøcꢀ÷ờiꢀcủaꢀný.ꢀNýiꢀcáchꢀðhác,ꢀchúngꢀtaꢀcầnꢀhiểuꢀnhữngꢀtính 

chấtꢀcủaꢀPR,ꢀnhữngꢀyếuꢀtốꢀcầnꢀthiếtꢀchoꢀsựꢀsống,ꢀduyꢀtwìꢀvñꢀphátꢀtwiển. 

ĐâyꢀlñꢀnhữngꢀyếuꢀtốꢀhayꢀchiếnꢀlươcꢀchínhꢀðhiꢀlñuꢀPR: 

Twướcꢀtiên,ꢀPRꢀphảiꢀcýꢀSứcꢀmạnhꢀ(Strengths)ꢀhayꢀconꢀngườiꢀphảiꢀlñꢀuøt 
thựcꢀthể,ꢀthựcꢀsựꢀtònꢀtạiꢀtwênꢀ÷ờiꢀnñy.ꢀNýꢀphảiꢀ÷ủꢀmạnhꢀ÷ểꢀthựcꢀhiệnꢀcông 

việc.ꢀMøtꢀngườiꢀðhôngꢀthểꢀlñuꢀbấtꢀcïꢀ÷iềuꢀgìꢀnếuꢀanhꢀtaꢀðhôngꢀðhôngꢀðhỏe, 
ðhôngꢀcýꢀsïcꢀuạnh.ꢀNếuꢀaiꢀ÷ýꢀcýꢀsïcꢀuạnhꢀuñꢀðhôngꢀ÷ượcꢀsửꢀdụng,ꢀthìꢀný 

cũngꢀvôꢀíchꢀvñꢀdườngꢀnhưꢀlñꢀðhôngꢀtònꢀtại.ꢀMøtꢀðếꢀhoạchꢀPRꢀðhôngꢀcýꢀuục 

tiêuꢀconꢀngườiꢀthìꢀcũngꢀvôꢀgiáꢀtwû.ꢀSứcsmạnustuôngstinsuayssứcsmạnustinu 

thầnscuínuslàssứcsmạnuscầnstuiếtsmàsPRspuảiscósđểsbắtsđầqsmộtscqộcssống 

tốtsnuất.ꢀNýꢀphảiꢀluônꢀ÷ượcꢀ÷ảuꢀbảoꢀînꢀ÷ûnh,ꢀuạnhꢀðhoẻꢀliênꢀtục. 

Thïꢀhai,ꢀLinhꢀhồnꢀ(Souls),ꢀuøtꢀyếuꢀtốꢀrấtꢀõuanꢀtwúng,ꢀcáiꢀðhôngꢀthể 
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thiếuꢀtwongꢀuỗiꢀconꢀngườiꢀhayꢀPRꢀ÷ểꢀxuấtꢀhiệnꢀtwongꢀcuøcꢀsốngꢀnñy.ꢀLinh 

hònꢀchínhꢀlñꢀðhảꢀnăngꢀvôꢀhìnhꢀuñꢀcýꢀthểꢀõuánꢀxuyến,ꢀðiểuꢀsoátꢀhayꢀxửꢀlö 

bấtꢀðỳꢀvấnꢀ÷ềꢀgìꢀảnhꢀhưởngꢀ÷ếnꢀchủꢀthểꢀbấtꢀðỳꢀlúcꢀnño.ꢀĐốiꢀvớiꢀPR,ꢀlinhꢀhòn 

cũngꢀlñꢀöꢀtưởng,ꢀniềuꢀtin,ꢀsựꢀõuanꢀtâu,ꢀtầuꢀnhìn,ꢀnỗꢀlựcꢀgiữaꢀlünhꢀ÷ạoꢀvñ 
nhânꢀviênꢀhayꢀlñꢀðếtꢀõuảꢀcủaꢀhoạtꢀ÷øngꢀPRꢀ÷ốiꢀvớiꢀcôngꢀchúng.ꢀ*iásttịsniềm 

tinscủascôngscuúngsđốisvớiscásnuânsuaystổschứcscuínuslàslinusuồnscủasPR. 

KếꢀtiếpꢀlñꢀMụcꢀtiêuꢀ(Goals),ꢀwấtꢀlñꢀthiếtꢀyếuꢀcáiꢀuñꢀsẽꢀhướngꢀngườiꢀtaꢀ÷i 
÷úngꢀ÷ườngꢀvñꢀgặtꢀháiꢀöꢀnguyệnꢀsớu.ꢀConꢀngườiꢀbiếtꢀnhữngꢀgìꢀvñꢀsẽꢀlñu 

nhưꢀthếꢀnñoꢀðhiꢀhúꢀcýꢀuụcꢀ÷íchꢀwõꢀwñng.ꢀHüyꢀtưởngꢀtượngꢀwằng,ꢀuøtꢀngười 
chèoꢀthuyềnꢀgiữaꢀðhơiꢀuñꢀðhôngꢀxácꢀ÷ûnhꢀ÷ượcꢀhướngꢀ÷iꢀwõꢀwñng,ꢀanhꢀtaꢀsẽ 
nhưꢀthếꢀnñoꢀðhiꢀthờiꢀgianꢀtwôiꢀ÷i,ꢀthờiꢀtiếtꢀthìꢀðhôngꢀtốt.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀuụcꢀtiêu 

sẽꢀlñꢀuụcꢀtiêuꢀtốtꢀnhấtꢀðhiꢀbạnꢀcýꢀcảꢀsïcꢀuạnhꢀvñꢀlinhꢀhòn.ꢀPuátsttiểnsgiásttị 
tuươngsuiệqsrềnsvữngslàsmụcstiêqscaosnuấtscủasPR. 

Tuyꢀnhiên,ꢀ÷ểꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀnhữngꢀuụcꢀtiêuꢀsớuꢀhơn,ꢀbạnꢀcầnꢀcýꢀuøtꢀyếuꢀtố 

õuanꢀtwúngꢀðhác,ꢀChiếnꢀthuậtꢀ(Tactics).ꢀChiếnꢀthuþtꢀthểꢀhiệnꢀðiếnꢀthïc,ꢀtwí 
tuệꢀvñꢀtñiꢀnăngꢀcủaꢀbạn.ꢀNýꢀðhôngꢀchỉꢀlñꢀnhữngꢀcáchꢀ÷ượcꢀthựcꢀhiệnꢀtừ 

nhữngꢀcôngꢀcụꢀcôngꢀnghệꢀcao,ꢀuñꢀcònꢀlñꢀtwìnhꢀ÷øꢀquảnꢀlöꢀsángꢀtạo,ꢀsựꢀphối 
hợpꢀvñꢀgiảiꢀõuyếtꢀnhữngꢀvấnꢀ÷ềꢀ÷ạoꢀ÷ïcꢀcảꢀtwongꢀvñꢀngoñiꢀtîꢀchïc.ꢀXửslýsmọi 
tìnusuqốngsnuanusgọnsvàsuiệqsqqảsnhấtslàscuiếnstuqậtsPRslqônstiênspuong 

thựcsuiệnsvàsuoànstuànu. 

Twongꢀsuốtꢀõuáꢀtwìnhꢀtiếnꢀtớiꢀuụcꢀtiêuꢀ÷ểꢀtònꢀtại,ꢀSựꢀlưuꢀýꢀ(Notices)ꢀthþt 
sựꢀlñꢀcầnꢀthiết.ꢀViệcꢀlưuꢀtâuꢀ÷ượcꢀ÷ánhꢀdấuꢀbởiꢀnhiềuꢀ÷ốiꢀtượngꢀuụcꢀtiêu 

nhưꢀlĩnhꢀvực,ꢀtuîiꢀtác,ꢀnhuꢀcầu,ꢀsựꢀkiện,ꢀthờiꢀgianꢀv.v.ꢀNýꢀcònꢀlñꢀtìnhꢀtwạng 

củaꢀnhữngꢀhoạtꢀ÷øngꢀthvoꢀtừngꢀgiaiꢀ÷oạnꢀcủaꢀ÷ốiꢀtượngꢀ÷üꢀ÷ềꢀcþpꢀnhưꢀtâu 

lö,ꢀtìnhꢀtwạng,ꢀtínhꢀcách,ꢀphÿuꢀchất,ꢀcảuꢀgiác,ꢀhayꢀhñnhꢀ÷øngꢀvñꢀhñnhꢀvi.ꢀMọi 
hoạtsđộngsPRsttựcstiếpsuaysgiánstiếpspuảislqônslưqsýsvìssựsxâysdựngsvàspuát 
triểnstuươngsuiệqsrềnsvững. 

Vìꢀthế,ꢀNghệꢀthuậtꢀ(Arts)ꢀxuấtꢀhiện,ꢀhoñꢀvñoꢀvñꢀ÷ýngꢀvaiꢀtwòꢀtwụꢀcøt 
trongꢀõuáꢀtwìnhꢀphátꢀtwiểnꢀsựꢀsống.ꢀChoꢀdùꢀPRꢀhayꢀconꢀngườiꢀlñuꢀvìꢀuụcꢀ÷ích 

gìꢀ÷iꢀnữa,ꢀuúiꢀngườiꢀ÷ềuꢀuuốnꢀuøtꢀcuøcꢀsốngꢀdễꢀchûu,ꢀbìnhꢀanꢀvñꢀ÷ángꢀyêu. 
Nghệꢀthuþtꢀ÷üꢀhiệnꢀdiệnꢀởꢀnhiềuꢀlĩnhꢀvựcꢀnhư,ꢀvănꢀchương,ꢀhúa,ꢀnhạc,ꢀ÷iêu 

khắc,ꢀphongꢀtụcꢀvănꢀhýa,ꢀxüꢀhøiꢀhayꢀ÷iệnꢀảnh.ꢀBênꢀcạnhꢀ÷ý,ꢀnghệꢀthuþtꢀcủa 

PRꢀcũngꢀlñꢀtinhꢀthầnꢀvñꢀðỹꢀnăngꢀõuảnꢀtwûꢀcủaꢀnhữngꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀchuyên 

nghiệpꢀvềꢀsựꢀgiaoꢀthiệp,ꢀphânꢀtích,ꢀgiảiꢀõuyếtꢀcácꢀnhýuꢀuụcꢀtiêuꢀðhácꢀnhau. 
NghệꢀthuậtsđắcsnuânstâmslàsnguệsthuậtscaosnuấtsmàsPRslqônsvươnstớisvàscố 
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gắngsđạtsđượcstốtsnuấtsnuưscóstuể. 

Đạtꢀ÷ượcꢀnhữngꢀ÷iềuꢀtwên,ꢀPRꢀsẽꢀcýꢀUyꢀtínꢀ(Reputation)ꢀhayꢀdanusdự. 
Uyꢀtínꢀảnhꢀhưởngꢀngượcꢀlạiꢀhoạtꢀ÷øngꢀcủaꢀchínhꢀtîꢀchïcꢀhayꢀhoạtꢀ÷øngꢀPR. 
Nýꢀcũngꢀgiúpꢀtîꢀchïcꢀxâyꢀdựng,ꢀbảoꢀvệ,ꢀvñꢀphátꢀtwiểnꢀthươngꢀhiệuꢀnhanh 

chýng.ꢀUyꢀtínꢀsẽꢀnhþnꢀ÷ượcꢀsựꢀmếnꢀuø,ꢀtônꢀtwúngꢀvñꢀniềuꢀtinꢀtừꢀcácꢀuối 
õuanꢀhệꢀtrúngꢀ÷iểuꢀhayꢀcøngꢀ÷òngꢀxungꢀõuanh.ꢀyếtꢀõuảꢀlñ,ꢀhìnhꢀảnhꢀ÷ẹpꢀsẽ 
luônꢀ÷ượcꢀnângꢀcấpꢀvñꢀvươnꢀxaꢀwøngꢀhơn.ꢀDanusdựscaosnuấtslàscósđượcsniềm 

tinscủasmọisngười. 

Ngayꢀðhiꢀloñiꢀngườiꢀhìnhꢀthñnhꢀvñꢀbắtꢀ÷ầuꢀcuøcꢀsống,ꢀTìnhꢀyêuꢀ(Love) 
÷üꢀxuấtꢀhiện.ꢀDùꢀthếꢀnñoꢀ÷iꢀnữa,ꢀyêuꢀlñꢀchânꢀlö.ꢀTìnhꢀyêuꢀluônꢀtònꢀtạiꢀvñꢀsống 

cùngꢀchúngꢀta.ꢀTìnhꢀyêuꢀðhôngꢀchỉꢀlñꢀcảuꢀgiácꢀcủaꢀnauꢀnữꢀuñꢀcònꢀlñꢀtwạng 

tháiꢀhayꢀtínhꢀcáchꢀcủaꢀconꢀngườiꢀvớiꢀnhau.ꢀTìnhꢀyêuꢀcủaꢀPRꢀthểꢀhiệnꢀbằngꢀsự 

õuanꢀtâuꢀthþtꢀsựꢀvñꢀsựꢀ÷ýngꢀgýpꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀ÷ốiꢀvớiꢀðháchꢀhñng,ꢀxüꢀhøiꢀcøng 

÷òngꢀvñꢀchínhꢀtîꢀchïcꢀ÷ý.ꢀTìnusyêqsconsngườislàsttênsuết. 

Đểꢀlñuꢀhayꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀ÷iềuꢀgì,ꢀchúngꢀtaꢀcầnꢀsựꢀTraoꢀđổiꢀ(Exchange).ꢀĐý 

lñꢀõuyꢀluþtꢀtựꢀnhiên.ꢀBạnꢀuuaꢀthïꢀgìꢀ÷ýꢀbạnꢀphảiꢀtwảꢀtiền.ꢀBạnꢀtặngꢀaiꢀcáiꢀgì 
÷ýꢀbạnꢀsẽꢀnhþnꢀ÷ượcꢀcảuꢀgiácꢀhạnhꢀphúc.ꢀConꢀngườiꢀtwaoꢀ÷îiꢀnhauꢀðhông 

chỉꢀlñꢀvþtꢀchấtꢀuñꢀcònꢀlñꢀtinhꢀthần.ꢀVíꢀdụ,ꢀconꢀngườiꢀchiaꢀsẻꢀðhýꢀðhăn,ꢀtwuyền 

dạyꢀnhauꢀðiếnꢀthïc,ꢀðinhꢀnghiệu,ꢀhayꢀ÷òngꢀcảuꢀvñꢀtâuꢀsựꢀnhữngꢀsuyꢀnghĩ 
thầuꢀðín.ꢀNhữngꢀngườiꢀuayꢀuắnꢀthìꢀlñuꢀtừꢀthiện,ꢀtñiꢀtwợꢀsựꢀkiệnꢀhoặcꢀgiúp 

÷ỡꢀvþtꢀchấtꢀchoꢀnhữngꢀngườiꢀðhôngꢀuayꢀv.v.sSựsttaosđổiscôngsrằngslqônslà 

puươngscuâmstuựcsuiệnscủasPR. 

Cuốiꢀcùng,ꢀConꢀngườiꢀ(Anyone)ꢀhayꢀbấtꢀcïꢀ÷ốiꢀtượngꢀnñoꢀthìꢀnênꢀ÷ược 

luônꢀõuanꢀtâuꢀnghiêuꢀtúcꢀtwongꢀsuốtꢀõuáꢀtwìnhꢀ÷ạtꢀuụcꢀtiêuꢀtònꢀtại.ꢀùácꢀ÷ûnh 

nhữngꢀgì,ꢀcáiꢀnño,ꢀaiꢀchínhꢀlñꢀ÷ốiꢀtượngꢀchûuꢀảnhꢀhưởngꢀvñꢀsựꢀtácꢀ÷øngꢀsẽ 
hướngꢀchoꢀconꢀngườiꢀcýꢀtầuꢀnhìnꢀtốtꢀhơnꢀ÷ểꢀlựaꢀchúnꢀconꢀ÷ườngꢀ÷iꢀ÷úngꢀ÷ể 
thựcꢀhiệnꢀcôngꢀviệc.ꢀBấtꢀcïꢀaiꢀcũngꢀcýꢀthểꢀtrởꢀthñnhꢀ÷ốiꢀtượngꢀtiềuꢀnăngꢀvñ 
thựcꢀthụꢀuñꢀbạnꢀsẽꢀlñuꢀviệcꢀhayꢀhợpꢀtácꢀtwongꢀõuüngꢀ÷ờiꢀcủaꢀuìnhꢀhayꢀcủa 

tîꢀchïc.ꢀPRslqônsuướngꢀconsngườiscầqstiếnsvàsđếnꢀvớiꢀcuânstuiệnsmỹ. 

Đểꢀsốngꢀvñꢀcýꢀuøtꢀcuøcꢀsốngꢀtốtꢀhơn,ꢀuỗiꢀngườiꢀcầnꢀcýꢀnhiềuꢀyếuꢀtốꢀcần 

thiếtꢀhỗꢀtrợꢀðhácꢀnhau.ꢀĐểꢀlñꢀuøtꢀthươngꢀhiệuꢀuạnhꢀvñꢀấnꢀtượng,ꢀANGEL 

STARS,ꢀ10ꢀyếuꢀtốꢀchínhꢀyếuꢀ÷ượcꢀnýiꢀtwênꢀnênꢀ÷ượcꢀõuanꢀtâuꢀ÷úngꢀuïc. 
Bênꢀcạnhꢀ÷ý,ꢀPRꢀphảiꢀluônꢀtuânꢀthủꢀnguyênꢀtắcꢀCARꢀ÷ểꢀhñnhꢀ÷øng,ꢀNCNS 

vñꢀ3Sꢀ÷ểꢀlñuꢀ÷øngꢀcơ,ꢀvñꢀ3PRꢀ÷ểꢀlñuꢀconꢀ÷ườngꢀ÷iꢀchoꢀuình.ꢀNhững 
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nguyênꢀtắcꢀ÷ýꢀsẽꢀhỗꢀtrợꢀPRꢀcýꢀnhữngꢀphươngꢀphápꢀhñnhꢀ÷øngꢀtốtꢀchoꢀcác 
mụcꢀtiêuꢀðinhꢀdoanhꢀhayꢀcuøcꢀsốngꢀuøtꢀcáchꢀöꢀnghĩa.ꢀÝꢀtưởngꢀchínhꢀlñ:ꢀPR 

lñꢀconꢀngười.ꢀPRꢀlñꢀsựꢀgiaoꢀthoaꢀgiữaꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀconꢀngườiꢀvñꢀnhữngꢀảnh 

hưởngꢀcủaꢀuôiꢀtwườngꢀvớiꢀnhau. 

Nếuꢀaiꢀ÷ýꢀtwởꢀthñnhꢀuøtꢀPRꢀthựcꢀsự,ꢀcuøcꢀ÷ờiꢀsẽꢀthayꢀ÷îiꢀvñꢀcảuꢀthấy 

hạnhꢀphúcꢀhơn.ꢀNếuꢀtwongꢀxüꢀhøiꢀnñyꢀthựcꢀhiệnꢀPRꢀtốt,ꢀchiếnꢀtwanh,ꢀðhủng 

hoảng,ꢀhayꢀxungꢀ÷øtꢀsẽꢀðhôngꢀcòn.ꢀThếꢀgiớiꢀconꢀngườiꢀsẽꢀbìnhꢀanꢀvñꢀthûnh 

vượng.ꢀTấtꢀcảꢀmúiꢀngườiꢀsẽꢀcýꢀnhữngꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀtốtꢀ÷ẹp.ꢀConꢀngườiꢀsẽ 
luônꢀõuanꢀtâuꢀ÷ếnꢀhñnhꢀ÷øngꢀcủaꢀchínhꢀhúꢀvìꢀnhữngꢀlợiꢀíchꢀxüꢀhøiꢀlâuꢀdñiꢀvñ 
danhꢀdựꢀcủaꢀhú.ꢀPRꢀlñꢀsống.ꢀNgườiꢀlñuꢀPRꢀsẽꢀlñuꢀPRꢀtwởꢀnênꢀsốngꢀvñꢀtònꢀtại 
lâuꢀhơnꢀvìꢀchínhꢀuụcꢀtiêuꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀvñꢀchoꢀchínhꢀhú. 

Vậy,ꢀconꢀngườiꢀcóꢀmụcꢀtiêu,ꢀsứcꢀmạnh,ꢀlinhꢀhồn,ꢀtìnhꢀyêuꢀvàꢀuyꢀtín 

phảiꢀlưuꢀýꢀnghệꢀthuậtꢀvàꢀsựꢀtraoꢀđổi. 
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CHƯƠNGꢀI 

TÌNHꢀHUỐNG,ꢀCẤPꢀĐỘꢀVÀꢀQUY 

LUẬTꢀCỦAꢀPR 

TÌNHꢀHUỐNG 

TìnhꢀhuốngꢀcơꢀbảnꢀcủaꢀPR 

“ Bạnꢀlàꢀai?”ꢀthìꢀthườngꢀlñꢀuøtꢀcâuꢀhỏiꢀphîꢀbiếnꢀuñꢀðháchꢀhñngꢀuục 

tiêuꢀcủaꢀbạnꢀnghĩꢀvềꢀbạn,ꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀhoặcꢀlñꢀtîꢀchïcꢀcủaꢀbạn.ꢀCho 

dùꢀcôngꢀviệcꢀcủaꢀbạnꢀvừaꢀuớiꢀbắtꢀ÷ầuꢀhayꢀ÷üꢀ÷angꢀphátꢀtwiển,ꢀuốiꢀõuan 

hệꢀmụcꢀtiêuꢀcýꢀthểꢀðhôngꢀphảnꢀánhꢀ÷úngꢀðếtꢀõuảꢀuñꢀbạnꢀhiꢀvúng.ꢀTại 
sao?ꢀcýꢀlẽꢀnýꢀphụꢀthuøcꢀvñoꢀnhữngꢀtwườngꢀhợpꢀsau: 

A.ꢀTìnhꢀhuốngꢀkhôngꢀtíchꢀcực 

1 

2 

.ꢀ Thiếuꢀthôngꢀtin 

.ꢀ Hờꢀhững 
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3 

4 

.ꢀ Thñnhꢀðiến 

.ꢀ Cạnhꢀtwanh 

Thôngꢀthường,ꢀðhiꢀðháchꢀhñngꢀkhôngꢀcóꢀthôngꢀtin,ꢀhúꢀðhôngꢀhiểuꢀbiết 
gìꢀvềꢀbạnꢀnhiềuꢀ(bạnslàsai,srạnsđếnstừsđâq,srạnscósgìslàsnổisrật)ꢀthìꢀhú 

thườngꢀtỏꢀwaꢀhờꢀhữngꢀvớiꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀcủaꢀbạn,ꢀvớiꢀsựꢀtònꢀtạiꢀhayꢀcý 

mặtꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀbạn,ꢀthþuꢀchíꢀnhữngꢀgìꢀbạnꢀ÷angꢀlñuꢀchoꢀhú.ꢀNếuꢀ÷iềuꢀgìꢀ÷ý 

ðhôngꢀtốtꢀxảyꢀwaꢀ÷ốiꢀvớiꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụ,ꢀtîꢀchïc,ꢀhayꢀvớiꢀbạn,ꢀhúꢀdễꢀdñng 

nảyꢀsinhꢀthànhꢀkiếnꢀvớiꢀbạn,ꢀðhôngꢀnghĩꢀtốtꢀvềꢀbạn,ꢀvìꢀbạnꢀlñꢀngườiꢀvôꢀdanh. 
Thþuꢀchíꢀhúꢀxaꢀlánhꢀhoặcꢀtÿyꢀchayꢀnhanhꢀchýng.ꢀHúꢀcảuꢀthấyꢀsựꢀthừaꢀthüi 
củaꢀbạn,ꢀhúꢀðhôngꢀuuốnꢀnghvꢀlờiꢀgiảiꢀthíchꢀcủaꢀbạnꢀvñꢀdễꢀdñngꢀ÷ốiꢀnghûch 

hayꢀcạnhꢀtranhꢀsốngꢀchếtꢀvớiꢀbạn.ꢀTwongꢀðinhꢀdoanh,ꢀbạnꢀdễꢀdñngꢀbûꢀtấn 

côngꢀvñꢀloạiꢀwaꢀðhỏiꢀthûꢀtwường.ꢀNýiꢀchung,ꢀvìꢀhúꢀthiếuꢀthôngꢀtinꢀvñꢀðhông 

hiểuꢀbạn. 

Vớiꢀtìnhꢀhuốngꢀnñy,ꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀnênꢀtìuꢀwaꢀvñꢀphânꢀloạiꢀtấtꢀcảꢀcác 
thôngꢀtinꢀvñꢀhñnhꢀviꢀcủaꢀtừngꢀloạiꢀ÷ốiꢀtượngꢀcụꢀthể,ꢀwòiꢀcungꢀcấpꢀthôngꢀtin 

choꢀhúꢀmøtꢀcáchꢀphùꢀhợpꢀbằngꢀcáchꢀ÷ưaꢀwaꢀnhữngꢀgiảiꢀphápꢀtươngꢀthíchꢀvới 
nhữngꢀcôngꢀcụꢀPRꢀthíchꢀhợp.ꢀBằngꢀsựꢀnỗꢀlựcꢀhếtꢀuình,ꢀvñꢀðếꢀhoạchꢀPRꢀbñi 
bảnꢀvñꢀcÿnꢀthþn,ꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀcýꢀthểꢀthayꢀ÷îiꢀtìnhꢀhuốngꢀtwênꢀthñnhꢀlợiꢀthế 
nhưꢀtìnhꢀhuốngꢀsau: 

B.ꢀTìnhꢀhuốngꢀtíchꢀcực 
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1 

2 

3 

4 

.ꢀ Hiểuꢀbiết 

.ꢀ Thíchꢀthú 

.ꢀ Chấpꢀnhþn 

.ꢀ Hợpꢀtác 

Kiếnꢀthïcꢀluônꢀlñꢀnềnꢀtảngꢀcơꢀbản.ꢀTwongꢀ÷ờiꢀsốngꢀcũngꢀnhưꢀtwongꢀðinh 

doanh,ꢀðhiꢀðháchꢀhñng,ꢀhayꢀ÷ốiꢀthủꢀhiểuꢀ÷ượcꢀbạnꢀlñꢀai,ꢀhúꢀdễꢀdñngꢀnhþn 

thïcꢀ÷ượcꢀnhữngꢀgìꢀbạnꢀ÷angꢀlñu,ꢀvñꢀhiểuꢀhơnꢀnhữngꢀthôngꢀ÷iệpꢀuñꢀbạnꢀ÷ưa 
÷ếnꢀvớiꢀhú.ꢀTừꢀ÷ýꢀhúꢀðhôngꢀnhữngꢀnhanhꢀchýngꢀchấpꢀnhþnꢀvñꢀthíchꢀthúꢀhơn 

vềꢀsảnꢀphÿuꢀhayꢀdûchꢀvụꢀcủaꢀbạnꢀuñꢀcònꢀdễꢀdñngꢀ÷òngꢀöꢀcácꢀ÷iềuꢀðiệnꢀcủa 

bạn,ꢀvềꢀgiáꢀcả,ꢀchấtꢀlượngꢀhayꢀthôngꢀ÷iệpꢀbạnꢀ÷ưaꢀwa.ꢀMúiꢀnghiꢀngờ,ꢀthñnh 

kiếnꢀhayꢀsựꢀghvnꢀghétꢀcýꢀthểꢀbûꢀluꢀuờꢀvñꢀxýaꢀtanꢀtwongꢀhú.ꢀHúꢀcũngꢀcýꢀthể 
hợpꢀtácꢀvớiꢀbạnꢀuøtꢀcáchꢀthuþnꢀlợiꢀtwongꢀgiaoꢀdûchꢀhayꢀlñuꢀănꢀlâuꢀdñi. 

Chínhꢀvìꢀlẽꢀ÷ý,ꢀbằngꢀnhữngꢀnỗꢀlựcꢀPRꢀcýꢀðếꢀhoạchꢀcÿnꢀthþn,ꢀngườiꢀlñu 

PRꢀchínhꢀlñꢀuøtꢀnhânꢀvþtꢀchínhꢀyếuꢀuñꢀsẽꢀcungꢀcấpꢀbòiꢀdưỡngꢀthôngꢀtinꢀcho 

ðháchꢀhñng,ꢀuøtꢀuýnꢀănꢀõuöꢀbáuꢀvñꢀcấpꢀthiếtꢀ÷ểꢀðháchꢀhñngꢀuụcꢀtiêuꢀhiểu 

hơnꢀvềꢀthươngꢀhiệu,ꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀvñꢀsựꢀtònꢀtạiꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀtwênꢀthương 

twường.ꢀCũngꢀtừꢀ÷ýꢀhúꢀdễꢀdñngꢀ÷òngꢀcảuꢀvñꢀhñiꢀlòngꢀhơn,ꢀvuiꢀvẻꢀhơnꢀvớiꢀsự 

lựaꢀchúnꢀcủaꢀhúꢀvềꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀcũngꢀnhưꢀõuyếtꢀ÷ûnhꢀlñuꢀănꢀvớiꢀtî 

chïc. 

Nýiꢀchung,ꢀuøtꢀcáꢀnhân,ꢀuøtꢀtîꢀchïcꢀhayꢀuøtꢀtênꢀtuîiꢀuới,ꢀuøtꢀsản 

phÿuꢀdûchꢀvụ,ꢀhayꢀnhữngꢀsựꢀkiện,ꢀhoặcꢀðhủngꢀhoảngꢀgìꢀxảyꢀwa,ꢀtấtꢀcảꢀ÷ềuꢀlñ 
nguyênꢀnhânꢀ÷ượcꢀgâyꢀwaꢀtwongꢀtìnhꢀhuốngꢀA.ꢀDoꢀvþy,ꢀhüyꢀghiꢀnhớꢀnhững 

tìnhꢀhuốngꢀtwên,ꢀtìuꢀchoꢀbạnꢀuøtꢀcáchꢀwiêngꢀhữuꢀhiệuꢀ÷ểꢀcýꢀnhữngꢀgiảiꢀpháp 

tốtꢀhơn.ꢀTuyꢀvþy,ꢀhüyꢀchắcꢀchắnꢀwằng,ꢀnýꢀlñꢀcủaꢀbạn,ꢀsángꢀtạo,ꢀtwáchꢀnhiệuꢀvñ 
linhꢀ÷øng,ꢀ÷ừngꢀsaoꢀchép,ꢀhayꢀsửꢀdụngꢀcïngꢀngắcꢀcácꢀphươngꢀpháp,ꢀõuy 

twìnhꢀPRꢀcũꢀðỹꢀlỗiꢀthờiꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀnñoꢀ÷ý.ꢀĐiềuꢀ÷ýꢀsẽꢀcựcꢀðỳꢀnguyꢀhiểu,ꢀPR 

củaꢀbạnꢀdễꢀbûꢀthấtꢀbại. 

Mỗiꢀtîꢀchïc,ꢀuỗiꢀcáꢀnhânꢀcýꢀnhữngꢀ÷ặcꢀthùꢀwiêng,ꢀuụcꢀtiêuꢀwiêng,ꢀðhả 
năngꢀwiêngꢀvñꢀsựꢀ÷øcꢀ÷áoꢀwiêng,ꢀnýꢀlạiꢀcònꢀtùyꢀthuøcꢀvñoꢀðhôngꢀgianꢀthời 
gianꢀvñꢀnhânꢀlực.ꢀVìꢀvþyꢀhüyꢀlñꢀnhữngꢀPRꢀ÷úngꢀnghĩaꢀ÷ểꢀgiảiꢀõuyếtꢀtình 

huốngꢀAꢀtwênꢀuøtꢀcáchꢀtốtꢀ÷ẹpꢀthvoꢀcáchꢀcủaꢀbạnꢀthñnhꢀtìnhꢀhuốngꢀB,ꢀnhư 

khảꢀnăngꢀvñꢀuụcꢀtiêuꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀbạn.ꢀChúngꢀtaꢀcýꢀthểꢀnýiꢀwằng,ꢀPR,ꢀcôngꢀcụ 
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PRꢀlñꢀuøtꢀ÷iềuꢀðhôngꢀthểꢀthiếu,ꢀtiệnꢀíchꢀvñꢀtuyệtꢀvờiꢀ÷ốiꢀvớiꢀaiꢀvñꢀbấtꢀcïꢀlĩnh 

vựcꢀnño. 

ĐỊNHꢀVỊ 

yhiꢀbạnꢀbiếtꢀvûꢀtwíꢀcủaꢀbạn, 
hayꢀtîꢀchïcꢀcủaꢀbạnꢀ÷angꢀởꢀvû 
twíꢀnño,ꢀnếuꢀbạnꢀxácꢀ÷ûnhꢀ÷ược, 
thìꢀnhữngꢀgiảiꢀphápꢀbạnꢀ÷ưaꢀwa 
÷ểꢀphảnꢀïngꢀvớiꢀcácꢀuụcꢀtiêu, 
vấnꢀ÷ềꢀsẽꢀcýꢀnhữngꢀhìnhꢀthïc 

ðhácꢀnhau.ꢀTừꢀ÷ý,ꢀbạnꢀsẽꢀbiết 
cấpꢀ÷øꢀuìnhꢀlñꢀthếꢀnño. 

CẤPꢀĐỘꢀPR 

Nếqsxétsvềscấpsđộsthời 
gian,stuìsuoạtsđộngsPRsđược 

hiểqsvàstuựcsuiệnstueoscấpsđộ 

nuưssaq,svìsvậystínuscuấtsvàsgiá 

trịsmàsPRsmangslạiscũngssẽ 

kuácsnuaq: 

1 

2 

3 

.ꢀNgắnꢀhạn 

.ꢀTrungꢀhạn 

.ꢀDàiꢀhạn. 
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Cònsnếqsxétstueosđốiꢀtượngstuìsuìnustuức,stínuscuấtsvàslợisícuscủasPR 

cũngssẽskuácsnuaq.scấpsđộsPRssẽsđượcspuânsriệtsnuưssaq: 

1 

2 

3 

.ꢀCáꢀnhân 

.ꢀNhóm 

.ꢀĐạiꢀchúng 

ThvoꢀhìnhꢀthïcꢀThờiꢀgian,ꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀsẽꢀhiểuꢀvñꢀcýꢀhñnhꢀ÷øngꢀhợpꢀlö 

nhằuꢀ÷ảuꢀbảoꢀuụcꢀtiêuꢀuñꢀcáꢀnhânꢀhayꢀtîꢀchïcꢀ÷ýꢀ÷ềꢀra. 
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TuyꢀnhiênꢀthvoꢀhìnhꢀthïcꢀĐốiꢀtượng,ꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀvñꢀhoạtꢀ÷øngꢀPRꢀcý 

nhiềuꢀöꢀnghĩaꢀðhácꢀnhau,ꢀcáiꢀuñꢀcầnꢀtìuꢀhiểu,ꢀphânꢀtíchꢀsâuꢀsátꢀnhằuꢀ÷ạt 
÷ượcꢀðếtꢀõuảꢀphátꢀtwiểnꢀthươngꢀhiệuꢀbềnꢀvững. 

Cấpꢀđộꢀ1:ꢀCáꢀnhân 

1 

2 

3 

.sCuủsthể:smộtscásnuânsuaysmộtstổschức 

.sTuựcsuiện:scásnuânsuaystổschứcstiêngslẻ,sđộcslập 

.sNuómscôngscuúng:sđịaspuương,skuácusuàngsuayscácscásnuânstiêngslẻ 
cầnsqqanstâm 

Lñꢀcấpꢀ÷øꢀthấpꢀnhấtꢀnhưngꢀcũngꢀcơꢀbảnꢀnhấtꢀnơiꢀuñꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀtþp 

twungꢀvñoꢀcáꢀnhânꢀhúꢀnhiềuꢀhơn,ꢀlợiꢀíchꢀvñꢀsựꢀthuþnꢀlợiꢀchoꢀhúꢀvớiꢀnhữngꢀðỹ 

thuþtꢀuñꢀhúꢀcýꢀthể.ꢀHúꢀcốꢀgắngꢀhếtꢀuìnhꢀ÷ểꢀhoñnꢀthñnhꢀnhiệuꢀvụ,ꢀhayꢀuục 

tiêu,ꢀnhưngꢀcũngꢀdễꢀdñngꢀbỏꢀwơiꢀnửaꢀchừngꢀnếuꢀgặpꢀðhýꢀðhăn.ꢀỞꢀcấpꢀ÷øꢀnñy 

hoạtꢀ÷øngꢀPRꢀuangꢀtínhꢀthờiꢀvụ,ꢀnhỏꢀlẻꢀvñꢀphụcꢀvụꢀmụcꢀtiêuꢀcáꢀnhânꢀlñ 
chính,ꢀhayꢀ÷ơnꢀthuầnꢀlñꢀuụcꢀtiêuꢀcủaꢀuøtꢀtîꢀchïcꢀnñoꢀ÷ý.ꢀTwáchꢀnhiệuꢀdễ 
dñngꢀbûꢀbỏꢀõua,ꢀtínhꢀsángꢀtạoꢀvñꢀlinhꢀ÷øngꢀðhôngꢀcao.ꢀỞꢀcấpꢀ÷øꢀnñy,ꢀPR 

÷ượcꢀnhìnꢀbằngꢀ÷ôiꢀuắtꢀcþnꢀthû. 

Ởꢀmøtꢀtîꢀchïc,ꢀPRꢀðiểuꢀnñyꢀuangꢀtínhꢀlñuꢀchoꢀcý,ꢀchoꢀgiốngꢀvớiꢀngười 
ta,ꢀðhôngꢀ÷ượcꢀxvuꢀxétꢀcÿnꢀthþn,ꢀtínhꢀsángꢀtạo,ꢀ÷øcꢀ÷áoꢀwấtꢀyếuꢀvñꢀðhôngꢀấn 

tượngꢀgìꢀvớiꢀcôngꢀchúng,ꢀthþuꢀchíꢀbûꢀhiệuꢀïngꢀngượcꢀnữa.ꢀNhânꢀviênꢀPRꢀhay 

møtꢀcôngꢀtyꢀPRꢀðhôngꢀchuyênꢀnghiệpꢀnñoꢀ÷ýꢀthườngꢀ÷ượcꢀthuêꢀvñꢀlñu 

nhữngꢀchươngꢀtwìnhꢀnhỏꢀvớiꢀuøtꢀhiệuꢀõuảꢀðhôngꢀ÷áng,ꢀthþuꢀchíꢀảnhꢀhưởng 

÷ếnꢀcácꢀtîꢀchïcꢀcùngꢀngñnhꢀnghề.ꢀLünhꢀ÷ạoꢀthườngꢀxvuꢀnhẹꢀhoặcꢀwấtꢀhờ 

hững,ꢀchoꢀnýꢀlñꢀuøtꢀviệcꢀbìnhꢀthườngꢀchưaꢀ÷ángꢀ÷ầuꢀtư.ꢀThườngꢀthìꢀtênꢀtuîi 
củaꢀtîꢀchïcꢀnñyꢀðhôngꢀuấyꢀảnhꢀhưởngꢀlớnꢀ÷ếnꢀcácꢀtîꢀchïcꢀcùngꢀngñnhꢀcũng 

nhưꢀ÷ûaꢀphươngꢀnơiꢀ÷ặtꢀvănꢀphòngꢀhoạtꢀ÷øng. 

Ởꢀcấpꢀ÷øꢀnñy,ꢀ÷ốiꢀtượngꢀcôngꢀchúngꢀ÷ượcꢀhưởngꢀlợiꢀíchꢀcũngꢀwấtꢀnhỏꢀlẻ, 
hayꢀchỉꢀvñiꢀcáꢀnhân,ꢀngườiꢀuangꢀlạiꢀlợiꢀíchꢀchoꢀcáꢀnhânꢀhayꢀtîꢀchïcꢀ÷ý.ꢀTuy 

nhiênꢀtùyꢀthvo,ꢀuụcꢀtiêuꢀthờiꢀgian,ꢀuñꢀcấpꢀ÷øꢀcáꢀnhânꢀnñyꢀsẽꢀcýꢀnhữngꢀhoạt 
÷øngꢀnhằuꢀuangꢀlạiꢀlợiꢀíchꢀthươngꢀhiệuꢀchoꢀhúꢀởꢀnhữngꢀcấpꢀ÷øꢀðhácꢀnhau. 

Vớiꢀcácꢀcáꢀnhânꢀ÷ặcꢀbiệtꢀlñuꢀPR,ꢀthườngꢀlñꢀcácꢀnghệꢀsĩ,ꢀcaꢀsĩ,ꢀdiễnꢀviên, 
chínhꢀtwûꢀgia,ꢀnhñꢀðhoaꢀhúcꢀv.vꢀhúꢀthườngꢀthựcꢀhiệnꢀPRꢀvớiꢀuụcꢀtiêuꢀdñiꢀhạn 
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vớiꢀnhiềuꢀphươngꢀphápꢀðhácꢀnhau. 

CấpꢀđộꢀãꢀäꢀNhóm. 
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2 

3 

.sCuủsthể:snuómsngười,scácscôngsty 

.sTuựcsuiện:scâqslạcsrộ,suiệpsuội,scôngstysPR 

.sĐốistượng:smộtskuqsvựcsuayscácsnuómscôngscuúngsđasdạng 

Cấpꢀ÷øꢀtwungꢀbìnhꢀuñꢀởꢀ÷ýꢀcácꢀhoạtꢀ÷øngꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀxoáyꢀõuanh 

nhữngꢀchínhꢀsáchꢀhayꢀlợiꢀíchꢀcủaꢀnhauꢀhoặcꢀlñꢀtwongꢀuøtꢀnhýuꢀtîꢀchïcꢀnhỏ, 
møtꢀvñiꢀcôngꢀtyꢀvớiꢀnhauꢀthôngꢀõuaꢀnhữngꢀðếꢀhoạchꢀuangꢀtínhꢀtwungꢀhạn,ꢀtác 
÷øngꢀbềnꢀvữngꢀðhôngꢀcao.ꢀHúꢀcũngꢀhiểuꢀPRꢀlñꢀgì,ꢀnhưngꢀvìꢀtinhꢀthầnꢀtwách 

nhiệuꢀðhôngꢀcao,ꢀnênꢀthườngꢀcýꢀnhữngꢀhoạtꢀ÷øng,ꢀðếꢀhoạchꢀPRꢀngắnꢀvñ 
twungꢀhạn,ꢀnhằuꢀtốiꢀưuꢀhýaꢀlợiꢀíchꢀðinhꢀtếꢀhơnꢀlñꢀphátꢀtwiểnꢀvñꢀxâyꢀdựng 

thươngꢀhiệuꢀbềnꢀvững. 

Hoạtꢀ÷øngꢀPRꢀởꢀ÷âyꢀthườngꢀuangꢀtínhꢀchủꢀõuanꢀvñꢀlñuꢀthvoꢀðinh 

nghiệu,ꢀítꢀðhiꢀbắtꢀ÷ầuꢀtừꢀnhữngꢀngườiꢀchuyênꢀgiaꢀhoặcꢀcácꢀcôngꢀtyꢀchuyên 

nghiệpꢀhoặcꢀlünhꢀ÷ạoꢀðhôngꢀõuanꢀtâuꢀ÷úngꢀuïc.ꢀVìꢀlẽꢀ÷ý,ꢀðhiꢀðhủngꢀhoảng 

xảyꢀwa,ꢀhayꢀhiệuꢀïngꢀcủaꢀhiệuꢀõuảꢀPRꢀuangꢀ÷ến,ꢀhúꢀbốiꢀwốiꢀvñꢀðhôngꢀxửꢀlö 

tốt,ꢀðếtꢀõuảꢀlñꢀsựꢀviệcꢀthêuꢀtòiꢀtệ,ꢀhiệuꢀõuảꢀðhôngꢀcao.ꢀThươngꢀhiệuꢀcũngꢀbû 
hờꢀhữngꢀítꢀ÷ượcꢀchúꢀtwúngꢀtwongꢀtâuꢀlöꢀðháchꢀhñngꢀuụcꢀtiêuꢀvñꢀ÷ạiꢀchúng. 
ThựcꢀwaꢀPRꢀ÷ềuꢀcýꢀthểꢀthựcꢀhiệnꢀởꢀmỗiꢀcấpꢀ÷ø,ꢀvñꢀtùyꢀthvoꢀnăngꢀlựcꢀcủaꢀuỗi 
tîꢀchïc.ꢀNhưngꢀởꢀcấpꢀ÷øꢀnñy,ꢀhoặcꢀdoꢀ÷ầuꢀtưꢀchưaꢀthíchꢀ÷ángꢀchoꢀhoạtꢀ÷øng 

PRꢀcủaꢀuình,ꢀhoặcꢀdoꢀngườiꢀchủꢀ÷ạoꢀhoạtꢀ÷øngꢀPRꢀcũngꢀchưaꢀphátꢀhuyꢀhết 
÷ượcꢀtínhꢀhiệuꢀõuảꢀcủaꢀðếꢀhoạchꢀcủaꢀuình,ꢀvìꢀbûꢀwñngꢀbuøcꢀbởiꢀtwáchꢀnhiệm, 
ngânꢀsách,ꢀnhânꢀlựcꢀvñꢀcácꢀyếuꢀtốꢀðhác. 

Ởꢀcấpꢀ÷øꢀnñy,ꢀ÷ốiꢀtượngꢀuụcꢀtiêuꢀcủaꢀPRꢀthườngꢀ÷ượcꢀhưởngꢀlợiꢀích 

tươngꢀ÷ốiꢀtwúnꢀvẹn.ꢀCácꢀ÷ốiꢀtượngꢀðhácꢀtîꢀchïcꢀchủꢀ÷ạoꢀhoạtꢀ÷øngꢀPRꢀnhưng 

cùngꢀngñnhꢀcũngꢀcýꢀthếꢀhưởngꢀ÷ượcꢀlợiꢀíchꢀtừꢀhú,ꢀtuyꢀðhôngꢀcaoꢀlắu.ꢀRiêng 

÷ạiꢀchúngꢀthìꢀðhýꢀcýꢀthểꢀhưởngꢀ÷ượcꢀnhiềuꢀlợiꢀíchꢀtừꢀhoạtꢀ÷øngꢀPRꢀ÷ý,ꢀvì 
thôngꢀ÷iệpꢀchủꢀyếuꢀcủaꢀhoạtꢀ÷øngꢀnñyꢀlñꢀcácꢀ÷ốiꢀtượngꢀuụcꢀtiêuꢀtwongꢀngñnh, 
cùngꢀlĩnhꢀvực.ꢀVíꢀdụꢀcácꢀhoạtꢀ÷øngꢀtừꢀcácꢀhiệpꢀhøiꢀngânꢀhñngꢀtñiꢀchính,ꢀdu 

lûch,ꢀdầuꢀðhí,ꢀcácꢀcâuꢀlạcꢀbøꢀthểꢀthao,ꢀâuꢀnhạc,ꢀthờiꢀtwangꢀv.v 

Cấpꢀđộꢀ3ꢀäꢀåạiꢀchæng 
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.sCuủsthể:stậpsđoàn,scácstổschứcslớn 

.sTuựcsuiện:snuómscuqyênsgiasPRscácsl4nusvực 

.sĐốistượng:suầqsuếtstoànsrộscôngscuúng 

Lñꢀcấpꢀ÷øꢀcaoꢀnhấtꢀvớiꢀöꢀnghĩaꢀnhânꢀvănꢀnhất,ꢀnềnꢀtảngꢀnhất,ꢀvñꢀdễꢀdñng 

÷ạtꢀ÷ếnꢀuụcꢀtiêuꢀcuốiꢀcùngꢀcủaꢀhoạtꢀ÷øngꢀPR.ꢀNýꢀ÷ượcꢀthựcꢀhiệnꢀbởiꢀnhững 

öꢀtưởngꢀsángꢀtạoꢀvñꢀnhữngꢀconꢀngườiꢀPRꢀchuyênꢀnghiệp,ꢀtwáchꢀnhiệuꢀvñ 
năngꢀ÷øng.ꢀHoạtꢀ÷øngꢀthườngꢀuangꢀtínhꢀdñiꢀhơi,ꢀvớiꢀuụcꢀ÷íchꢀtạoꢀ÷ượcꢀấn 

tượngꢀbềnꢀvữngꢀvñꢀuangꢀlợiꢀíchꢀlâuꢀdñi,ꢀwøngꢀlớnꢀ÷ốiꢀvớiꢀcôngꢀchúngꢀthvo 

diệnꢀwøngꢀvñꢀsâu.ꢀTấtꢀcảꢀmúiꢀnỗꢀlựcꢀcủaꢀPRꢀlñꢀuangꢀlợiꢀíchꢀchoꢀcøngꢀ÷òng 

songꢀsongꢀvớiꢀtîꢀchïc,ꢀcáꢀnhânꢀ÷ý.ꢀỞꢀmïcꢀ÷øꢀcaoꢀnhấtꢀnñy,ꢀcýꢀthểꢀnýiꢀuøt 
linhꢀhònꢀsángꢀsuốt,ꢀtinhꢀthầnꢀtwáchꢀnhiệuꢀvñꢀðiếnꢀthïcꢀchuyênꢀnghiệpꢀ÷üꢀ÷vu 

lạiꢀlợiꢀíchꢀtoñnꢀdiệnꢀchoꢀcảꢀchínhꢀtîꢀchïcꢀvñꢀcôngꢀchúng. 

Hoạtꢀ÷øngꢀPRꢀcấpꢀ÷øꢀnñyꢀthườngꢀdoꢀuøtꢀbøꢀphþnꢀPRꢀchuyênꢀnghiệp 

tîngꢀhợpꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀthuøcꢀcácꢀlĩnhꢀvựcꢀhayꢀdoꢀuøtꢀcôngꢀtyꢀchuyênꢀnghiệp 

÷ảuꢀtwách,ꢀvớiꢀsựꢀhỗꢀtrợꢀrấtꢀlớnꢀtừꢀcácꢀgiớiꢀảnhꢀhưởngꢀnhưꢀchínhꢀphủ,ꢀtwuyền 

thông,ꢀtîꢀchïcꢀchuyênꢀnghiệpꢀõuốcꢀtếꢀvñꢀcôngꢀchúng.ꢀNýꢀ÷ượcꢀ÷ầuꢀtư 

nghiêuꢀtúcꢀvñꢀchuÿnꢀbûꢀcÿnꢀthþn.ꢀDĩꢀnhiênꢀuïcꢀ÷øꢀngânꢀsáchꢀvñꢀõuyꢀuôꢀcủa 

÷ơnꢀvûꢀtîꢀchïcꢀcũngꢀwấtꢀlớn.ꢀVíꢀdụꢀnhưꢀcácꢀhoạtꢀ÷øngꢀnhânꢀ÷ạo,ꢀcïuꢀtwợ,ꢀhay 

chăuꢀsýcꢀsïcꢀðhỏvꢀchoꢀcøngꢀ÷òngꢀõuốcꢀtếꢀcủaꢀcácꢀtîꢀchïcꢀlớn,ꢀcácꢀõuỹꢀtừ 

thiệnꢀõuốcꢀtế.ꢀThươngꢀhiệuꢀvñꢀsựꢀưuꢀáiꢀtừꢀcácꢀnhýuꢀcôngꢀchúngꢀsauꢀnhững 

chiếnꢀdûchꢀPRꢀnhưꢀthếꢀnñyꢀthườngꢀ÷ượcꢀ÷ánhꢀgiáꢀlñꢀcýꢀhiệuꢀõuảꢀcaoꢀvñꢀtốt, 
trừꢀphiꢀnhữngꢀchiꢀtiếtꢀnhỏꢀhayꢀsauꢀchiếnꢀdûchꢀPRꢀuñꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀðhông 

kiểuꢀsoátꢀ÷ược,ꢀvíꢀdụꢀchăuꢀsýcꢀgiớiꢀtwuyềnꢀthông;ꢀthôngꢀtinꢀgâyꢀnhiễuꢀtwên 

mạngꢀintvwnvt;ꢀthựcꢀhiệnꢀcauꢀðếtꢀvớiꢀðháchꢀhñngꢀhayꢀcôngꢀchúngꢀðhông 

÷úngꢀnhưꢀ÷üꢀhïa. 

Đýꢀlñꢀöꢀnghĩaꢀthïꢀnhấtꢀðhiꢀtaꢀnýiꢀvềꢀcấpꢀ÷øꢀPRꢀtừꢀnhỏꢀnhất,ꢀítꢀảnhꢀhưởng 

nhấtꢀ÷ếnꢀlớnꢀnhất,ꢀtácꢀ÷øngꢀcaoꢀnhất.ꢀNhưngꢀöꢀnghĩaꢀcơꢀbảnꢀthïꢀhaiꢀcũng 

ðhôngꢀðéuꢀphầnꢀõuanꢀtwúng,ꢀuñꢀtaꢀphảiꢀlưuꢀöꢀ÷ểꢀcýꢀðếtꢀõuảꢀthþtꢀuỹꢀuünꢀcho 

dùꢀbạnꢀhayꢀuøtꢀtîꢀchïcꢀnhỏꢀnñoꢀ÷üꢀlưuꢀöꢀvñꢀthựcꢀhiệnꢀuøtꢀcáchꢀcÿnꢀthþnꢀvñ 
nghiêuꢀtúc.ꢀHoạtꢀ÷øngꢀPRꢀchânꢀthựcꢀ÷ềuꢀuongꢀuuốnꢀcýꢀtiếngꢀvangꢀlớn,ꢀtác 
÷øngꢀlớnꢀvñꢀtầuꢀảnhꢀhưởngꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀluônꢀấnꢀtượngꢀuạnhꢀtwongꢀcác 
nhýuꢀcôngꢀchúngꢀuụcꢀtiêuꢀthvoꢀdiệnꢀwøngꢀvñꢀsâu. 

Vþyꢀwøngꢀvñꢀsâuꢀthìꢀnhưꢀthếꢀnño?ꢀĐýꢀlñꢀuúiꢀcáꢀnhânꢀtwongꢀuỗiꢀnhýuꢀ÷ối 
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tượngꢀuụcꢀtiêuꢀcũngꢀsẽꢀ÷ượcꢀthấuꢀhiểuꢀvñꢀ÷òngꢀcảuꢀvớiꢀthôngꢀ÷iệpꢀuñꢀchiến 

dûchꢀPRꢀthựcꢀhiện.ꢀCýꢀnghĩaꢀlñꢀuỗiꢀcáꢀnhânꢀcảuꢀthấyꢀcýꢀlợiꢀíchꢀvñꢀhiểuꢀ÷ược 

sâuꢀsắcꢀtừꢀhoạtꢀ÷øngꢀPRꢀ÷ý.ꢀCũngꢀcýꢀnghĩaꢀlñꢀcácꢀcáꢀnhânꢀphảiꢀthþtꢀsựꢀcảm 

thụꢀvñꢀtwảiꢀnghiệuꢀ÷ược.ꢀBởiꢀvìꢀuỗiꢀcáꢀnhânꢀsẽꢀtạoꢀthñnhꢀuøtꢀnhýu,ꢀuỗi 
nhýuꢀtạoꢀnênꢀuøtꢀcøngꢀ÷òng.ꢀDoꢀvþyꢀnếuꢀcýꢀhiệuꢀõuảꢀ÷ốiꢀvớiꢀtừngꢀcáꢀnhân 

từꢀhoạtꢀ÷øngꢀPRꢀthìꢀchắcꢀchắnꢀcảꢀmøtꢀcøngꢀ÷òngꢀ÷ýꢀsẽꢀcýꢀhiệuꢀïngꢀtốtꢀvới 
hoạtꢀ÷øngꢀ÷ý.ꢀĐiềuꢀnñyꢀcũngꢀcýꢀnghĩaꢀlñ,ꢀnếuꢀuỗiꢀcáꢀnhân,ꢀngườiꢀlñuꢀPR, 
banꢀlünhꢀ÷ạoꢀvñꢀnhânꢀviênꢀtwongꢀuøtꢀtîꢀchïcꢀ÷ềuꢀõuanꢀtâuꢀ÷ếnꢀPRꢀhayꢀlưuꢀö 

÷ếnꢀdanhꢀtiếngꢀcủaꢀtîꢀchïc,ꢀthìꢀchắcꢀchắnꢀwằng,ꢀhìnhꢀảnh,ꢀthươngꢀhiệuꢀtî 

chïcꢀhúꢀsẽꢀuüiꢀ÷ẹp,ꢀvñꢀcáꢀnhânꢀhúꢀcũngꢀsẽꢀluônꢀ÷ượcꢀấnꢀtượngꢀvñꢀtựꢀhñoꢀðhi 
ngườiꢀngoñiꢀnhìnꢀnhþnꢀtîꢀchïcꢀ÷ý. 

Mỗiꢀcấpꢀ÷øꢀPRꢀcýꢀnhữngꢀðhýꢀðhănꢀthuþnꢀlợiꢀðhácꢀnhau.ꢀNgườiꢀlünhꢀ÷ạo 

hayꢀngườiꢀthựcꢀhiệnꢀPRꢀnênꢀxvuꢀxétꢀcÿnꢀthþnꢀvñꢀbiếtꢀhúꢀthuøcꢀcấpꢀ÷øꢀPR 

nño.ꢀPRꢀtốtꢀthñnhꢀcôngꢀlñꢀPRꢀcýꢀthểꢀlñuꢀchoꢀcácꢀthñnhꢀphầnꢀðhácꢀnhauꢀcủa 

nhữngꢀnhýuꢀcôngꢀchúngꢀðhácꢀnhauꢀcýꢀthểꢀõuyꢀchungꢀvềꢀmøtꢀhướng,ꢀthấu 

hiểuꢀvñꢀyêuꢀthíchꢀthươngꢀhiệuꢀtừꢀthôngꢀ÷iệpꢀuñꢀhoạtꢀ÷øngꢀPRꢀ÷ưaꢀwa.ꢀDoꢀ÷ý, 
dùꢀởꢀcấpꢀ÷øꢀnño,ꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀphảiꢀlưuꢀöꢀhaiꢀchiều,ꢀcáꢀnhânꢀvñꢀcôngꢀchúng 

diệnꢀwøng.ꢀTaꢀðhôngꢀvìꢀbênꢀnñoꢀuñꢀtînꢀhạiꢀlợiꢀíchꢀcủaꢀnhau.ꢀTaꢀðhôngꢀvìꢀlo 

xâyꢀdựngꢀthươngꢀhiệuꢀcôngꢀtyꢀuñꢀõuênꢀphúcꢀlợiꢀchínhꢀ÷ángꢀcủaꢀchínhꢀnhững 

nhânꢀviênꢀvấtꢀvảꢀvìꢀtîꢀchïc.ꢀTaꢀðhôngꢀuüiꢀvìꢀlợiꢀíchꢀcủaꢀchínhꢀtîꢀchïcꢀchúng 

taꢀuñꢀõuênꢀ÷iꢀcácꢀngườiꢀbạnꢀ÷angꢀlñuꢀcùngꢀngñnhꢀnghềꢀvớiꢀta.ꢀVìꢀvþy,ꢀcông 

chúngꢀlñꢀnềnꢀtảng,ꢀcáꢀnhânꢀlñꢀuụcꢀtiêu,ꢀgiảiꢀõuyếtꢀtốtꢀbñiꢀtoánꢀnñyꢀtwongꢀcác 
hoạtꢀ÷øngꢀPR,ꢀsẽꢀlñuꢀchoꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀcýꢀcáiꢀnhìnꢀtoñnꢀdiệnꢀtốtꢀhơnꢀvñꢀsâu 

sắcꢀhơnꢀðhiꢀnhþnꢀ÷ûnhꢀvấnꢀ÷ềꢀliênꢀõuanꢀvñꢀcýꢀnhữngꢀgiảiꢀphápꢀtốtꢀhơnꢀtwong 

côngꢀviệc. 

Ởꢀ÷ây,ꢀPRscásnuânꢀ–ꢀ(xemsttangssaq)ꢀcũngꢀnênꢀ÷ượcꢀ÷ềꢀcþpꢀvñꢀlưuꢀöꢀ÷ối 
vớiꢀuỗiꢀngười.ꢀMỗiꢀcáꢀnhânꢀnênꢀtìuꢀhiểuꢀvñꢀnhìnꢀnhþnꢀPRꢀnhưꢀlñꢀuøt 
phươngꢀcáchꢀtốtꢀchoꢀphongꢀcáchꢀsốngꢀcủaꢀbảnꢀthân.ꢀMỗiꢀngườiꢀ÷ềuꢀởꢀcấpꢀ÷ø 

cáꢀnhân,ꢀvìꢀvþyꢀhüyꢀtùyꢀthvoꢀnăngꢀlực,ꢀ÷iềuꢀðiệnꢀcủaꢀuìnhꢀuñꢀgâyꢀdựngꢀuy 

tín,ꢀtạoꢀdựngꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀtốtꢀ÷ẹpꢀchoꢀuình.ꢀTừꢀ÷ý,ꢀnhýu,ꢀcøngꢀ÷òng,ꢀhay 

nơiꢀuñꢀchúngꢀtaꢀlñuꢀviệcꢀsẽꢀlñꢀnhữngꢀconꢀngườiꢀ÷òngꢀtâu,ꢀchíꢀhướng,ꢀcùng 

tạoꢀnênꢀuøtꢀuôiꢀtwườngꢀPR,ꢀnơiꢀuñꢀdungꢀhòaꢀcácꢀuốiꢀõuanꢀhệ,ꢀthuꢀhẹpꢀuúi 
khoảngꢀcách,ꢀcùngꢀchungꢀhưởngꢀlợiꢀích,ꢀcuøcꢀsốngꢀthanhꢀbìnhꢀhạnhꢀphúcꢀấm 

no.ꢀyhiꢀ÷ý,ꢀaiꢀ÷ýꢀuuốnꢀvươnꢀ÷ếnꢀtầuꢀcaoꢀnhấtꢀcủaꢀcấpꢀ÷øꢀPRꢀcũngꢀdễꢀdñng 

hơn,ꢀbởiꢀvìꢀhúꢀhiểuꢀthếꢀnñoꢀlñꢀconꢀ÷ườngꢀ÷iꢀtốtꢀvñꢀbền.ꢀMøtꢀngườiꢀ÷ẹpꢀuuốn 

vươnꢀtầuꢀlñꢀhoaꢀhþuꢀthếꢀgiới,ꢀítꢀnhấtꢀcôꢀtaꢀphảiꢀ÷ượcꢀcôngꢀnhþnꢀbởiꢀuøtꢀcøng 

÷òngꢀnhỏ,ꢀhayꢀðhuꢀvực,ꢀõuốcꢀgiaꢀnơiꢀcôꢀtaꢀ÷angꢀsống.ꢀBởiꢀ÷ýꢀlñꢀnềnꢀtảngꢀvñ 
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cáiꢀ÷ñꢀ÷ểꢀcôꢀtaꢀcýꢀthếꢀbướcꢀtớiꢀphíaꢀtwước.ꢀyinhꢀdoanhꢀcũngꢀvþy,ꢀsảnꢀphÿm 

hayꢀdûchꢀvụꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀphảiꢀ÷ượcꢀtừngꢀðháchꢀhñngꢀtwảiꢀnghiệuꢀvñꢀyêu 

thíchꢀthìꢀuớiꢀcýꢀcảꢀmøtꢀcøngꢀ÷òngꢀðháchꢀhñngꢀtwungꢀthñnhꢀyêuꢀuếnꢀsửꢀdụng, 
vñꢀlanꢀtwuyềnꢀ÷iꢀxa.ꢀVìꢀvþyꢀuỗiꢀcáꢀnhânꢀhüyꢀlñꢀuøtꢀPR,ꢀ÷ểꢀcýꢀuøtꢀcuøcꢀsống 

tốtꢀ÷ẹpꢀhơn,ꢀnơiꢀuñꢀcảꢀmøtꢀcøngꢀ÷òngꢀ÷ềuꢀhiểu,ꢀgiữꢀgìnꢀvñꢀxâyꢀdựngꢀuối 
õuanꢀhệꢀtốtꢀ÷ẹpꢀvñꢀphátꢀtwiểnꢀcùngꢀnhauꢀtốtꢀhơn.ꢀĐấyꢀchínhꢀlñꢀöꢀnghĩaꢀ÷ích 

thựcꢀcủaꢀPRꢀngñyꢀnay,ꢀthếꢀkỷꢀcủaꢀPR. 

SỰꢀĐỘCꢀĐÁO 

Nhữngꢀgìꢀlñuꢀchoꢀbạnꢀnhớꢀ÷ếnꢀ÷ûaꢀdanh,ꢀuøtꢀngười,ꢀdûchꢀvụ,ꢀsảnꢀphÿm, 
møtꢀcôngꢀty,ꢀuøtꢀõuốcꢀgia,ꢀuøtꢀbñiꢀhát,ꢀuøtꢀbøꢀphiuꢀhayꢀuøtꢀ÷iềuꢀgìꢀ÷ý? 
yhiꢀbạnꢀtwảꢀlờiꢀcâuꢀhỏiꢀnñy,ꢀnýꢀcýꢀnghĩaꢀlñꢀbạnꢀbiếtꢀlñuꢀthếꢀnñoꢀ÷ểꢀlñuꢀchoꢀai 
÷ýꢀnhớꢀbạnꢀhoặcꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀcủaꢀbạn. 

Thôngꢀthường,ꢀ÷ốiꢀvớiꢀconꢀngười,ꢀ÷ặcꢀ÷iểu,ꢀcáchꢀhayꢀuøtꢀ÷ýngꢀgýpꢀcý 

giáꢀtwûꢀtwongꢀcøngꢀ÷òngꢀlñꢀ÷iểuꢀnhấnꢀấnꢀtượngꢀtwongꢀtâuꢀtwíꢀcủaꢀhú.ꢀĐốiꢀvới 
sảnꢀphÿuꢀvñꢀdûchꢀvụ,ꢀgiáꢀtwûꢀsửꢀdụngꢀthườngꢀtạoꢀwaꢀcáiꢀnhìnꢀtốtꢀtwongꢀtâuꢀtwí 
củaꢀðháchꢀhñng,ꢀ÷ặcꢀbiệtꢀlñ,ꢀnýꢀ÷ápꢀïngꢀnhuꢀcầuꢀcủaꢀhúꢀtạiꢀthờiꢀ÷iểuꢀ÷ý. 

Vìꢀvþy,ꢀðhiꢀ÷ûnhꢀvûꢀbạnꢀphảiꢀbiếtꢀnhữngꢀgìꢀ÷øcꢀ÷áoꢀcủaꢀbạnꢀhoặcꢀlñuꢀthế 
nñoꢀ÷ểꢀtạoꢀwaꢀuøtꢀ÷iềuꢀ÷øcꢀ÷áoꢀ÷ýꢀdựaꢀtwênꢀtwìnhꢀ÷ø,ꢀðhảꢀnăngꢀcủaꢀbạnꢀtwong 

kếꢀhoạch.ꢀĐøcꢀ÷áoꢀcýꢀnghĩaꢀlñꢀdanhꢀtiếngꢀcủaꢀbạn,ꢀthươngꢀhiệuꢀcáꢀnhânꢀhay 

sảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụcꢀcủa. 

Bạnꢀcýꢀthểꢀchết,ꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀcýꢀthểꢀsaiꢀsýtꢀtạiꢀuøtꢀthờiꢀ÷iểm, 
nhưngꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀbạn,ꢀnhưngꢀdanhꢀtiếngꢀcôngꢀtyꢀsẽꢀgiúpꢀbạnꢀtònꢀtại. 
yháchꢀhñngꢀcủaꢀbạnꢀsẽꢀhỗꢀtrợꢀbạn.ꢀĐừngꢀõuênꢀbạnꢀlñꢀai,ꢀ÷ừngꢀõuênꢀnhững 

hñnhꢀviꢀtốtꢀ÷ốiꢀcôngꢀchúngꢀhayꢀðháchꢀhñng.ꢀHüyꢀcốꢀgắngꢀ÷ûnhꢀvûꢀmøtꢀhình 

ảnhꢀtốtꢀtwongꢀtâuꢀtwíꢀðháchꢀhñng.ꢀTinhꢀthầnꢀtốtꢀluônꢀluônꢀlñꢀuøtꢀ÷iềuꢀ÷øcꢀ÷áo. 

CýꢀcácꢀloạiꢀPR:ꢀõuáꢀðhï,ꢀhiệnꢀtạiꢀvñꢀtươngꢀlai.ꢀTấtꢀcảꢀmúiꢀthïꢀ÷ang 

chuyểnꢀ÷øng.ꢀTấtꢀcảꢀmúiꢀngườiꢀ÷angꢀthayꢀ÷îiꢀthvoꢀthờiꢀgian.ꢀBạnꢀcýꢀsuy 

nghĩꢀðhôngꢀngừng.ꢀPRꢀcủaꢀbạnꢀsẽꢀthayꢀ÷îiꢀtừꢀõuáꢀðhï,ꢀhiệnꢀtạiꢀvñꢀtươngꢀlai. 
Kếtꢀõuảꢀlñ,ꢀTMRꢀcủaꢀbạnꢀhoặcꢀcácꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀcủaꢀbạnꢀcũngꢀthayꢀ÷îi,ꢀ÷ôi 
ðhiꢀbênꢀtwong,ꢀ÷ôiꢀðhiꢀbênꢀngoñiꢀvñꢀ÷ôiꢀðhiꢀcảꢀhai.ꢀĐiềuꢀðhácꢀbiệtꢀởꢀ÷âyꢀlñ 
nhữngꢀgìꢀnîiꢀbþtꢀhơn.ꢀVìꢀvþy,ꢀðhiꢀbạnꢀcýꢀðếꢀhoạchꢀPR,ꢀbạnꢀphảiꢀõuanꢀtâu 

÷ặcꢀtínhꢀthayꢀ÷îiꢀcủaꢀPRꢀthvoꢀthờiꢀgian,ꢀ÷ểꢀsựꢀ÷øcꢀ÷áoꢀluônꢀxuấtꢀhiện. 
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CÁCꢀNGUYÊNꢀTẮCꢀCỦAꢀPR 

NGUYÊNꢀTẮCꢀCAR 

CARꢀ–ꢀCteative,s5ctive,sResponsirleꢀ-ꢀSángꢀtạo,ꢀnăngꢀ÷øngꢀvñꢀtwách 

nhiệuꢀchínhꢀlñꢀnguyênꢀtắcꢀuñꢀhoạtꢀ÷øngꢀPRꢀcầnꢀlưuꢀö. 

Thþtꢀðhôngꢀthểꢀtưởngꢀtượngꢀwằngꢀðếtꢀõuảꢀsẽꢀnhưꢀthếꢀnñoꢀnếuꢀuøtꢀsựꢀkiện 

÷ượcꢀtîꢀchïcꢀwaꢀuñꢀðhôngꢀcýꢀgìꢀgúiꢀlñꢀsángꢀtạo,ꢀlñꢀnăngꢀ÷øngꢀvñꢀtwáchꢀnhiệm. 
Cïꢀuüiꢀcôngꢀthïcꢀuờiꢀ÷úcꢀdiễnꢀvănꢀlêꢀthê,ꢀnüoꢀnề,ꢀcaꢀsĩꢀuờiꢀhátꢀvñiꢀbñiꢀchño 

mừng,ꢀMCꢀhuyênꢀthuyênꢀvềꢀthôngꢀtinꢀsảnꢀphÿuꢀcôngꢀty,ꢀnhânꢀviênꢀphátꢀtờ 

wơiꢀlüꢀchü,ꢀtặngꢀvñiꢀuýnꢀõuñꢀgúiꢀlñꢀcýꢀtặng,ꢀsauꢀbuîiꢀgiớiꢀthiệuꢀuøtꢀsảnꢀphÿm 

ùꢀlñꢀuøtꢀðhoảngꢀsânꢀ÷ầyꢀnhữngꢀtờꢀwơiꢀcủaꢀdoanhꢀnghiệp,ꢀthếꢀlñꢀhếtꢀuøtꢀuøt 
buîiꢀwaꢀuắtꢀsảnꢀphÿuꢀuới.ꢀĐôiꢀngườiꢀðhvnꢀhay,ꢀbaoꢀnhiêuꢀngườiꢀnýiꢀnhñu 

chán,ꢀðhôngꢀcýꢀgìꢀuới,ꢀhúꢀchỉꢀlñꢀðhánꢀgiảꢀxvuꢀvuiꢀuắtꢀuiễnꢀphíꢀuñꢀthôi.ꢀHú 

ðhôngꢀcảuꢀthấyꢀhúꢀnhþnꢀ÷ượcꢀöꢀnghĩaꢀcủaꢀthôngꢀ÷iệpꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀmới 
ðia,ꢀhúꢀ÷ïngꢀngoñiꢀðhôngꢀthauꢀgiaꢀtwongꢀsựꢀkiệnꢀ÷ý.ꢀHúꢀơꢀhờꢀvñꢀvïtꢀ÷iꢀtờ 

wơi,ꢀ÷ểꢀròiꢀhìnhꢀảnhꢀdoanhꢀnghiệpꢀthñnhꢀwácꢀvñꢀnằuꢀdướiꢀchânꢀbaoꢀngườiꢀõua 
lại.ꢀBạnꢀcýꢀthấyꢀnüoꢀlòngꢀvñꢀuuốnꢀthấyꢀhìnhꢀảnhꢀdoanhꢀnghiệpꢀuìnhꢀnằm 

dướiꢀchânꢀngườiꢀõuaꢀ÷ườngꢀðhông.ꢀHay,ꢀngườiꢀõuảnꢀlöꢀðhuꢀvựcꢀtîꢀchïcꢀsự 

kiệnꢀchêꢀtwáchꢀlñꢀlñuꢀôꢀnhiễuꢀuôiꢀtwường,ꢀxảꢀwác,ꢀvñꢀlüngꢀphí.ꢀHayꢀbạnꢀuuốn 

húꢀnângꢀniuꢀuýnꢀõuñ,ꢀgiữꢀlạiꢀtờꢀwơiꢀsảnꢀphÿuꢀvềꢀnghiênꢀcïuꢀðỹꢀhơn.ꢀĐiều 

nñyꢀcònꢀphụꢀthuøcꢀvñoꢀCARꢀuñꢀbạnꢀlưuꢀöꢀthựcꢀhiện. 

ChủꢀtûchꢀHòꢀChíꢀMinh,ꢀViệtꢀNauꢀtừngꢀnýiꢀxcóstàismàskuôngscósđứcslà 

ngườisvôsdụng,scósđứcsmàskuôngscóstài,slàmsviệcsgìscũngskuó”.ꢀùétꢀthvoꢀðhía 
cạnhꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀvñꢀõuyꢀtắcꢀCARꢀtaꢀcýꢀthểꢀthấyꢀöꢀnghĩaꢀcâuꢀnýiꢀwấtꢀlớn. 
Tñiꢀlñꢀðhảꢀnăngꢀtîꢀchïc,ꢀlñꢀsựꢀsángꢀtạo,ꢀlñꢀnăngꢀ÷øngꢀtwongꢀxửꢀlöꢀtìnhꢀhuống 

côngꢀviệcꢀvñꢀtìuꢀwaꢀcáiꢀhayꢀcáiꢀuớiꢀnhằuꢀ÷ưaꢀthôngꢀ÷iệpꢀ÷ếnꢀuốiꢀõuanꢀhệ 
mụcꢀtiêuꢀnhanhꢀhơn.ꢀCònꢀ÷ïcꢀlñꢀsựꢀtônꢀtwúngꢀchínhꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀcủa 

chúngꢀta,ꢀlñꢀsựꢀưuꢀáiꢀnângꢀniuꢀný,ꢀlñꢀtwáchꢀnhiệuꢀvớiꢀthươngꢀhiệuꢀvñꢀngân 

sáchꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀuình,ꢀlñꢀðhẳngꢀ÷ûnhꢀ÷ẳngꢀcấpꢀcủaꢀbảnꢀthân.ꢀĐýꢀcònꢀlñꢀsự 

coiꢀtwúngꢀuôiꢀtwường,ꢀcáchꢀïngꢀxửꢀtốtꢀ÷ẹpꢀvớiꢀðháchꢀhñngꢀnhằuꢀ÷vuꢀchoꢀhú 

sựꢀthoáiꢀuáiꢀvñꢀghiꢀnhþnꢀthôngꢀ÷iệpꢀuøtꢀcáchꢀhợpꢀlöꢀvñꢀhiệuꢀõuả. 

ChúngꢀtaꢀcùngꢀtìmꢀhiểuꢀCARꢀcủaꢀPR: 

Sángstạo:ꢀthôngꢀ÷iệp,ꢀchủꢀ÷ề,ꢀtwongꢀphươngꢀcáchꢀlñuꢀviệc,ꢀtìuꢀcáiꢀhay 
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mớiꢀlạ.ꢀTừꢀlogo,ꢀslogan,ꢀcâuꢀchữꢀ÷ếnꢀtwìnhꢀbñy,ꢀsắpꢀxếp,ꢀtîꢀchïcꢀcôngꢀviệc, 
kiểuꢀsoátꢀvñꢀchuyểnꢀtảiꢀthôngꢀtin.v.v. 

Năngsđộng:ꢀtìuꢀðiếuꢀphươngꢀpháp,ꢀgiảiꢀõuyếtꢀvấnꢀ÷ề,ꢀxửꢀlöꢀthôngꢀtin, 
thựcꢀhiệnꢀnhiệuꢀvụ,ꢀnângꢀcaoꢀðiếnꢀthïc,ꢀhúcꢀhỏiꢀcáiꢀuới,ꢀhòaꢀnhþpꢀhoñn 

cảnhꢀhayꢀvûꢀtwíꢀuới. 

Ttácusnuiệm:ꢀhiệuꢀõuảꢀcôngꢀviệc,ꢀgiáꢀtwûꢀthươngꢀhiệu,ꢀtìnhꢀcảuꢀðhách 

hñngꢀvñꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀmụcꢀtiêu,ꢀuôiꢀtwường,ꢀhñnhꢀ÷øng,ꢀvănꢀhýa,ꢀcøngꢀ÷òng 

vñꢀxüꢀhøi,ꢀchấpꢀnhþnꢀsaiꢀsýtꢀvñꢀsửaꢀ÷îi,ꢀhợpꢀtácꢀtươngꢀhỗ,ꢀthôngꢀ÷iệpꢀhay 

cauꢀðếtꢀlờiꢀhïaꢀ÷ưaꢀwa.v.v. 

ThvoꢀnguyênꢀtắcꢀCARꢀởꢀtwên,ꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀcầnꢀlưuꢀlöꢀ÷ếnꢀlợiꢀíchꢀcủa 

ðháchꢀhñngꢀtwướcꢀnhất,ꢀðhôngꢀnênꢀtînꢀthươngꢀlợiꢀíchꢀcủaꢀhú,ꢀluônꢀcânꢀbằng, 
hñiꢀhòa.ꢀyhôngꢀvìꢀlợiꢀíchꢀcủaꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀmụcꢀtiêuꢀnñyꢀuñꢀtînꢀthươngꢀcái 
ðia,ꢀ÷iềuꢀnñyꢀdễꢀgâyꢀnênꢀsựꢀphảnꢀcảuꢀvñꢀxungꢀ÷øtꢀtâuꢀlöꢀgiữaꢀhú.ꢀĐiềuꢀnñy 

thþtꢀsựꢀhữuꢀíchꢀðhiꢀtîꢀchïcꢀchoꢀwaꢀcácꢀdòngꢀsảnꢀphÿuꢀuới,ꢀhayꢀhợpꢀtácꢀvới 
nhiềuꢀ÷ốiꢀtác,ꢀuởꢀrøngꢀthêuꢀnhñꢀphânꢀphốiꢀhayꢀchiꢀnhánh,ꢀthþuꢀchíꢀuởꢀrøng 

thûꢀtwường,ꢀgiaꢀtăngꢀnhânꢀsựꢀv.v 

Càngꢀlçnꢀgiáꢀtrèꢀđốiꢀtượngꢀmụcꢀtiêuꢀcóꢀéaoꢀnhiêu,ꢀcàngꢀcaoꢀgiáꢀtrè 
thươngꢀhiệuꢀéấyꢀnhiêu. 

HüyꢀchúꢀöꢀwằngꢀPRstuìslqônssángstạosttongscôngsviệc,sđộcsđáosttong 

tuôngsđiệp,suàisuòasc6ngskuácusuàngsvàskuácsriệtsvớisđốistuủ.ꢀMúiꢀnỗꢀlựcꢀPR 

củaꢀdoanhꢀnghiệpꢀphảiꢀluônꢀhấpꢀdẫnꢀvñꢀthuꢀhútꢀsựꢀõuanꢀtâuꢀcủaꢀuốiꢀõuanꢀhệ 
mụcꢀtiêu.ꢀDoꢀvþy,ꢀhüyꢀlưuꢀöꢀcáchꢀ÷úc,ꢀnghv,ꢀthấy,ꢀvñꢀcảuꢀnhþnꢀthôngꢀ÷iệp 

twênꢀphươngꢀtiệnꢀtwuyềnꢀthôngꢀsaoꢀchoꢀdễꢀnhớ,ꢀdễꢀhiểuꢀvñꢀ÷ặcꢀbiệt,ꢀchữꢀnghĩa, 
giaiꢀ÷iệu,ꢀsắcꢀuñu,ꢀhìnhꢀảnh,ꢀbiểuꢀtượngꢀphảiꢀ÷ượcꢀðếtꢀhợpꢀhñiꢀhòaꢀtinhꢀtếꢀ÷ể 
ðháchꢀhñngꢀcảuꢀnhþnꢀvñꢀhiểuꢀnýꢀ÷ượcꢀngay. 

Hoạtꢀ÷øngꢀPRꢀcũngꢀnênꢀlưuꢀöꢀ÷ếnꢀvòngꢀ÷ờiꢀcủaꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀdoanh 

nghiệpꢀ÷angꢀcý.ꢀMỗiꢀloạiꢀnýꢀcýꢀphÿuꢀchấtꢀvñꢀtínhꢀ÷øcꢀ÷áoꢀwiêng.ꢀĐểꢀtừꢀ÷ý 

PRꢀbiếtꢀphảiꢀsửꢀdụngꢀthôngꢀ÷iệpꢀgì,ꢀcôngꢀcụꢀPRꢀnño,ꢀ÷ểꢀnýꢀchẳngꢀnhữngꢀlñu 

nîiꢀbþtꢀuøtꢀhayꢀnhiềuꢀdòngꢀsảnꢀphÿuꢀuñꢀcònꢀlñuꢀthươngꢀhiệuꢀdoanhꢀnghiệp 

cñngꢀnîiꢀbþtꢀvñꢀấnꢀtượngꢀhơnꢀtwongꢀtâuꢀtwíꢀðháchꢀhñng.ꢀHüyꢀpháꢀvỡꢀnhững 

nhữngꢀlốiꢀtưꢀduyꢀcũꢀðhuônꢀsáo,ꢀuònꢀlối,ꢀhüyꢀsángꢀtạoꢀnhằuꢀtạoꢀnênꢀnétꢀðhác 
biệtꢀvñꢀ÷øcꢀ÷áoꢀtwongꢀviệcꢀduyꢀtwìꢀvñꢀphátꢀtwiểnꢀcácꢀdòngꢀ÷ờiꢀsảnꢀphÿuꢀdûch 

vụ,ꢀ÷iềuꢀ÷ýꢀcầnꢀởꢀnhữngꢀPRꢀthựcꢀthụ. 
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Hüyꢀõuanꢀtâuꢀhơnꢀ÷ếnꢀchínhꢀbảnꢀthânꢀbạn,ꢀngườiꢀlñuꢀPR;ꢀ÷ếnꢀtâuꢀlö 

conꢀngười,ꢀ÷ếnꢀvănꢀhýaꢀtwuyềnꢀthống,ꢀphongꢀtục,ꢀ÷ếnꢀtþpꢀtụcꢀvñꢀ÷ờiꢀsốngꢀxü 
høi,ꢀ÷ếnꢀnhuꢀcầu,ꢀtwñoꢀlưuꢀvñꢀphongꢀcáchꢀsốngꢀcủaꢀðháchꢀhñng;ꢀ÷ếnꢀnấcꢀthang 

nhuꢀcầuꢀthvoꢀbiểuꢀ÷òꢀMaslow.ꢀĐòngꢀthờiꢀõuanꢀtâuꢀ÷ếnꢀnăngꢀlựcꢀvñꢀuụcꢀ÷ích 

củaꢀdoanhꢀnghiệp,ꢀ÷ếnꢀðhoaꢀhúcꢀðỹꢀthuþt,ꢀcôngꢀnghệ,ꢀ÷ûaꢀlö,ꢀðinhꢀtế,ꢀchínhꢀtwû 
v.vꢀ÷ểꢀbạnꢀCARꢀhoñnꢀhảoꢀtwongꢀsựꢀnghiệpꢀ÷ưaꢀthươngꢀhiệuꢀdoanhꢀnghiệp 

phátꢀtwiểnꢀbềnꢀvững. 

Ngoñiꢀwa,ꢀCARꢀtwongꢀviệcꢀgiaoꢀtiếpꢀvớiꢀtwuyềnꢀthôngꢀcũngꢀwấtꢀõuanꢀtwúng. 
Thôngꢀcáoꢀbáoꢀchíꢀnênꢀtwìnhꢀbñyꢀsaoꢀchoꢀấnꢀtượngꢀvñꢀthuꢀhútꢀsựꢀchúꢀöꢀthvo 

phongꢀcáchꢀ÷ặcꢀthùꢀcủaꢀngñnhꢀhú.ꢀChủꢀ÷ềꢀvñꢀnøiꢀdungꢀcũngꢀnênꢀwõꢀwñng,ꢀdễ 
hiểu,ꢀ÷ầyꢀ÷ủꢀvñꢀphùꢀhợpꢀvớiꢀ÷øcꢀgiảꢀcủaꢀhú.ꢀyhôngꢀtạoꢀsựꢀhiểuꢀlầuꢀtwong 

cáchꢀgiaoꢀtiếp,ꢀcungꢀcấpꢀthôngꢀtinꢀhìnhꢀảnhꢀhayꢀõuñꢀcápꢀvñꢀcácꢀyêuꢀcầuꢀthái 
õuáꢀvềꢀgiờꢀgiấc,ꢀsựꢀtwìnhꢀbñy,ꢀsựꢀthểꢀhiệnꢀv.v.ꢀSựꢀõuanꢀtâu,ꢀhayꢀthvoꢀ÷uîi 
cungꢀcấpꢀthôngꢀtinꢀcũngꢀnênꢀcýꢀchừngꢀuựcꢀvñꢀhợpꢀlö,ꢀcũngꢀðhôngꢀnênꢀ÷ể 
mặcꢀhúꢀlñuꢀgìꢀthìꢀlñu,ꢀviếtꢀsaoꢀthìꢀviết,ꢀphảiꢀõuanꢀtâuꢀvñꢀthvoꢀdõiꢀcÿnꢀthþn 

÷ểꢀcýꢀsựꢀ÷iềuꢀchỉnhꢀhợpꢀlöꢀvñꢀðûpꢀthời.ꢀHüyꢀ÷ểꢀchoꢀhúꢀcảuꢀthấyꢀyêuꢀthích 

bạnꢀtựꢀnhiênꢀvñꢀthíchꢀthúꢀlñuꢀviệcꢀvớiꢀbạn,ꢀvớiꢀtîꢀchïc.ꢀĐiềuꢀ÷ýꢀsẽꢀrấtꢀcýꢀlợi 
twongꢀviệcꢀhợpꢀtácꢀlâuꢀdñiꢀtwongꢀsựꢀnghiệpꢀcủaꢀbạn.ꢀSuyꢀchoꢀcùngꢀPRꢀlñꢀcách 

lñuꢀchoꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀtốtꢀ÷ẹpꢀvñꢀbềnꢀvữngꢀchïꢀðhôngꢀuøtꢀsớuꢀuøtꢀchiều. 

NGUYÊNꢀTẮCꢀNCNSꢀ-ꢀNoꢀcustomerꢀNoꢀsuccess 

x7HÔN*s7HÁCHsHÀN*s7HÔN*sTHÀNHsCÔN*” 

Thþtꢀwõꢀwñngꢀwòi,ꢀkuôngskuácusuàngskuôngstuànuscông.ꢀTwongꢀuúiꢀðế 
hoạchꢀvñꢀhoạtꢀ÷øngꢀPR,ꢀnguyênꢀtắcꢀnñyꢀphảiꢀluônꢀbấtꢀbiếnꢀvñꢀlấyꢀ÷ýꢀlñu 

÷øngꢀlựcꢀchoꢀuúiꢀnỗꢀlựcꢀhoạtꢀ÷øng.ꢀVớiꢀcácꢀgiaiꢀ÷oạnꢀðhácꢀnhauꢀthìꢀ÷ối 
tượngꢀðháchꢀhñngꢀsẽꢀ÷ượcꢀhiểuꢀðhácꢀnhau. 

Giaiꢀ÷oạnꢀchuÿnꢀbûꢀcủaꢀchiếnꢀlượcꢀPR,ꢀðháchꢀhñngꢀchínhꢀlñꢀbanꢀlünh 

÷ạo,ꢀngườiꢀlñuꢀPR,ꢀthñnhꢀviênꢀtwongꢀtîꢀchïc,ꢀngườiꢀuñꢀphảiꢀluônꢀöꢀthïcꢀvñ 
hiểuꢀwõꢀcũngꢀnhưꢀsửꢀdụngꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀcủaꢀuình.ꢀĐòngꢀthờiꢀhúꢀlấyꢀ÷ý 

lñuꢀnềnꢀtảngꢀvñꢀphảiꢀhñnhꢀ÷øngꢀphátꢀtwiểnꢀthươngꢀhiệuꢀuìnhꢀthôngꢀõuaꢀgia 
÷ình,ꢀngườiꢀthân,ꢀbèꢀbạnꢀvñꢀnhữngꢀngườiꢀhúꢀbiếtꢀnhưꢀcýꢀthể,ꢀcñngꢀnhiềuꢀcñng 

tốt.ꢀĐâyꢀlñꢀnhữngꢀngườiꢀlñuꢀnềnꢀtảngꢀtốtꢀnhấtꢀcủaꢀPRꢀthñnhꢀcông,ꢀðhôngꢀcý 

húꢀthìꢀPRꢀðhôngꢀthñnhꢀcông 
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Giaiꢀ÷oạnꢀthựcꢀhiện,ꢀchínhꢀlñꢀcácꢀ÷ốiꢀtượngꢀcôngꢀchúngꢀuụcꢀtiêuꢀnhư 

nhñꢀ÷ầuꢀtư,ꢀcácꢀnhýuꢀcýꢀảnhꢀhưởngꢀcýꢀliênꢀõuan,ꢀgiớiꢀtwuyềnꢀthôngꢀv.vꢀvñ 
÷ặcꢀbiệtꢀðhôngꢀthểꢀthiếuꢀðháchꢀhñngꢀchính,ꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀsảnꢀphÿuꢀdûch 

vụꢀcủaꢀtîꢀchïc.ꢀHúꢀphảiꢀ÷ượcꢀtiếpꢀnhþnꢀthôngꢀtin,ꢀhiểuꢀnýꢀvñꢀyêuꢀthíchꢀný, 
cuốiꢀcùngꢀlñꢀhñiꢀlòngꢀsửꢀdụngꢀnýꢀnhưꢀõuyꢀtắcꢀ3S.ꢀCácꢀðháchꢀhñngꢀnñyꢀcũng 

vþy,ꢀcñngꢀnhiềuꢀcñngꢀtốt,ꢀcñngꢀthñnhꢀcông.ꢀChoꢀdùꢀuụcꢀtiêuꢀthvoꢀtừngꢀgiai 
÷oạnꢀvñꢀcấpꢀ÷ø,ꢀngắn,ꢀtwungꢀhayꢀdñiꢀhạn,ꢀthìꢀviệcꢀCARꢀ÷ểꢀthuꢀhútꢀhú,ꢀcñng 

÷ôngꢀcñngꢀtốt,ꢀlñꢀ÷iềuꢀwấtꢀõuanꢀtwúng.ꢀNếuꢀaiꢀ÷ýꢀchoꢀwằngꢀvìꢀuụcꢀtiêuꢀdñiꢀhạn, 
nênꢀbỏꢀõuaꢀnguyênꢀtắcꢀnñyꢀðhiꢀthựcꢀhiệnꢀPRꢀtwongꢀgiaiꢀ÷oạnꢀngắnꢀhạn,ꢀthì 
thþtꢀlñꢀthiếuꢀsýt.ꢀVìꢀnýꢀlñuꢀuøtꢀvếtꢀtìꢀtwongꢀtâuꢀlöꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀwằngꢀðhông 

cýꢀnhiềuꢀðháchꢀhñngꢀðhôngꢀsao,ꢀbấyꢀnhiêuꢀlñꢀ÷ủꢀròi.ꢀyếtꢀõuảꢀlñꢀgiảuꢀtính 

CARꢀvñꢀuấtꢀ÷iꢀcơꢀhøiꢀtăngꢀcaoꢀhiệuꢀõuảꢀvñꢀsựꢀthñnhꢀcôngꢀcủaꢀðếꢀhoạch, 
chiếnꢀlượcꢀPRꢀ÷üꢀ÷ềꢀra. 

Giaiꢀ÷oạnꢀðếtꢀthúcꢀvñꢀthựcꢀhiệnꢀðếꢀhoạchꢀuới,ꢀlñꢀsốꢀlượngꢀdoanhꢀthu, 
hìnhꢀảnhꢀtwongꢀtâuꢀtwíꢀðháchꢀhñngꢀvñꢀcácꢀ÷ốiꢀtượngꢀcôngꢀchúngꢀuụcꢀtiêu 

ðhác.ꢀyếꢀhoạchꢀPRꢀsẽꢀthþtꢀsựꢀthñnhꢀcôngꢀnếuꢀdoanhꢀthu,ꢀlợiꢀnhuþnꢀtăngꢀwõ 

wñng,ꢀthươngꢀhiệuꢀ÷ượcꢀcôngꢀchúngꢀyêuꢀuếnꢀnhiềuꢀvñꢀ÷ượcꢀgiớiꢀtwuyền 

thôngꢀhưởngꢀïng,ꢀcácꢀnhýuꢀcôngꢀchúngꢀðhácꢀhñiꢀlòngꢀủngꢀhø.ꢀPRꢀtuyꢀvô 

hìnhꢀnhưngꢀ÷ượcꢀ÷ánhꢀgiáꢀbằngꢀtiêuꢀchuÿnꢀhữuꢀhìnhꢀnhưꢀtwên.ꢀNhưꢀvþy, 
thñnhꢀcôngꢀcủaꢀPRꢀsẽꢀ÷ượcꢀ÷ánhꢀgiáꢀbằngꢀchínhꢀcácꢀ÷iểuꢀnýiꢀtwên.ꢀBởiꢀvì 
ðhôngꢀnhữngꢀchoꢀtừngꢀkếꢀhoạchꢀPRꢀwiêngꢀbiệtꢀuñꢀnýꢀsẽꢀlñꢀnềnꢀtảngꢀchoꢀcác 
kếꢀhoạchꢀPRꢀtiếpꢀthvo.ꢀNýꢀsẽꢀngñyꢀcñngꢀtạoꢀnguònꢀcảuꢀhïngꢀchoꢀtấtꢀcảꢀcác 
ðháchꢀhñngꢀnøiꢀbøꢀvñꢀbênꢀngoñiꢀủngꢀhøꢀvñꢀxâyꢀdựngꢀthươngꢀhiệuꢀphátꢀtwiển 

bềnꢀvững. 

Doꢀ÷ý,ꢀdùꢀcấpꢀ÷øꢀPRꢀởꢀmïcꢀnñoꢀvñꢀthuøcꢀgiaiꢀ÷oạnꢀnño,ꢀthìꢀngườiꢀlñu 

PRꢀnênꢀluônꢀluônꢀnhớꢀnguyênꢀtắcꢀnñyꢀ÷ểꢀthựcꢀhiệnꢀcôngꢀviệcꢀcủaꢀuìnhꢀ÷ược 

hoñnꢀhảoꢀhơn.ꢀTwongꢀõuáꢀtwìnhꢀthựcꢀhiện,ꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀcũngꢀlưuꢀöꢀwằng, 
ðhôngꢀphảiꢀcïꢀcïngꢀnhắcꢀlñꢀphảiꢀ÷ếuꢀsốꢀlượngꢀðháchꢀhñngꢀbằngꢀconꢀsốꢀthực 

tếꢀ÷ếuꢀ÷ượcꢀuñꢀphảiꢀuyểnꢀchuyểnꢀhñnhꢀ÷øngꢀcủaꢀuìnhꢀ÷ểꢀcýꢀlượngꢀðhách 

hñngꢀcaoꢀhơnꢀconꢀsốꢀuìnhꢀ÷ềꢀwaꢀtwongꢀðếꢀhoạchꢀthvoꢀtừngꢀgiaiꢀ÷oạnꢀlñꢀtốt. 
NhưngꢀvẫnꢀphảiꢀðhôngꢀõuênꢀnguyênꢀtắcꢀthñnhꢀcôngꢀcủaꢀuøtꢀðếꢀhoạchꢀPRꢀlñ 
7uôngskuácusuàngs–s7uôngstuànuscông. 

NGUYÊNꢀTẮCꢀ3S 
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SatisêyꢀëithꢀìRꢀ-ꢀHàiꢀlòngꢀvçiꢀìR 

BằngꢀnỗꢀlựcꢀPR,ꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀphảiꢀlñuꢀsaoꢀcảuꢀthấyꢀhñiꢀlòngꢀchính 

uình,ꢀyêuꢀuếnꢀchínhꢀnhữngꢀgìꢀuìnhꢀ÷angꢀlñuꢀvñꢀthựcꢀhiện.ꢀyháchꢀhñng,ꢀví 
dụ,ꢀsẽꢀdễꢀdñngꢀcảuꢀthấyꢀðhôngꢀthoảiꢀuáiꢀðhiꢀlñuꢀviệcꢀvớiꢀuøtꢀtiếpꢀtânꢀvớiꢀnụ 

cườiꢀnhạt,ꢀcườiꢀlấyꢀlệ,ꢀtiếpꢀtânꢀnñyꢀðhôngꢀyêuꢀuếnꢀcôngꢀviệcꢀcủaꢀuìnhꢀvñ 
ðhôngꢀcýꢀtwáchꢀnhiệu.ꢀTiêuꢀchíꢀ÷ầuꢀtiênꢀnñyꢀphảiꢀluônꢀ÷ượcꢀxvuꢀxétꢀnghiêu 

túcꢀtwongꢀuúiꢀðếꢀhoạchꢀvñꢀnỗꢀlựcꢀhñnhꢀ÷øng,ꢀnhằuꢀ÷ạtꢀðếtꢀõuảꢀcuốiꢀcùngꢀlñ 
múiꢀ÷ốiꢀtượngꢀcôngꢀchúngꢀcảuꢀthấyꢀhñiꢀlòngꢀvềꢀPR,ꢀhñiꢀlòngꢀvớiꢀthôngꢀtin, 
kiếnꢀthïc,ꢀsựꢀtrảiꢀnghiệuꢀuñꢀhúꢀtiếpꢀnhþn.ꢀĐâyꢀchínhꢀlñꢀnềnꢀtảngꢀõuöꢀbáuꢀvñ 
cơꢀbảnꢀnhấtꢀ÷ểꢀðháchꢀhñngꢀ÷ếnꢀvớiꢀtîꢀchïc,ꢀhợpꢀtácꢀhayꢀsửꢀdụngꢀsảnꢀphÿm 

củaꢀtîꢀchïc.ꢀMøtꢀsựꢀkhởiꢀ÷ầuꢀtốtꢀ÷ẹpꢀ÷ểꢀhúꢀ÷ếnꢀvớiꢀsựꢀhñiꢀlòngꢀtiếpꢀthvo.ꢀHñi 
lòngꢀvớiꢀchấtꢀlượngꢀvñꢀgiáꢀtwû. 

Satisêyꢀëithꢀqualityꢀandꢀvalueꢀ-ꢀHàiꢀlòngꢀvçiꢀchấtꢀlượngꢀvàꢀgiáꢀtrè 

Chínhꢀbảnꢀthânꢀtîꢀchïcꢀvñꢀuúiꢀthñnhꢀviênꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀphảiꢀcảuꢀthấy 

thựcꢀsựꢀhñiꢀlòngꢀvñꢀyêuꢀuếnꢀcũngꢀnhưꢀcôngꢀnhþnꢀgiáꢀtwûꢀvñꢀchấtꢀlượngꢀcủa 

sảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀcủaꢀuình.ꢀNýꢀphảiꢀchấtꢀlượngꢀthþtꢀsựꢀtừꢀkiểuꢀdáng,ꢀbaoꢀbì, 
nøiꢀdungꢀhayꢀbảnꢀchấtꢀcủaꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀ÷üꢀ÷ượcꢀcauꢀðết.ꢀNýꢀðhông 

nhữngꢀphảiꢀthþtꢀsựꢀgiáꢀtwûꢀtừꢀviệcꢀgýpꢀvñoꢀsựꢀtiệnꢀlợiꢀvñꢀhữuꢀíchꢀchoꢀðhách 

hñngꢀuñꢀcònꢀlñuꢀnênꢀgiáꢀtwûꢀ÷ûaꢀvû,ꢀhìnhꢀảnhꢀvñꢀuyꢀtínꢀcủaꢀngườiꢀdùngꢀhay 

ðháchꢀhñngꢀsởꢀhữuꢀhoặcꢀsửꢀdụngꢀný.ꢀSựꢀhñiꢀlòngꢀnñyꢀsẽꢀthîiꢀvñoꢀchấtꢀlượng 

vñꢀgiáꢀtwûꢀcủaꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀmøtꢀhìnhꢀảnhꢀuới,ꢀ÷ẹpꢀvñꢀấnꢀtượngꢀtwong 

ðháchꢀhñng.ꢀĐượcꢀðháchꢀhñngꢀcôngꢀnhþnꢀchấtꢀlượngꢀvñꢀgiáꢀtwûꢀchínhꢀlñꢀbằng 

chïngꢀsốngꢀvñꢀtốtꢀnhấtꢀvñꢀhùngꢀhònꢀnhấtꢀ÷ểꢀtáiꢀðhẳngꢀ÷ûnhꢀnhữngꢀgìꢀuñꢀhú 

uongꢀướcꢀhayꢀtiếpꢀnhþnꢀ÷ượcꢀ÷ốiꢀvớiꢀbướcꢀhñiꢀlòngꢀ÷ầuꢀtiên.ꢀBướcꢀnñyꢀcũng 

cựcꢀðỳꢀõuanꢀtwúngꢀvìꢀhúꢀ÷üꢀ÷ượcꢀchúngꢀuinhꢀwằngꢀnhữngꢀgìꢀPRꢀthựcꢀhiệnꢀlñ 
÷úng.ꢀCũngꢀtừꢀ÷âyꢀnýꢀtạoꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀvôꢀhìnhꢀgắnꢀchặtꢀtwongꢀtâuꢀlö,ꢀðhách 

hñngꢀsẽꢀõuayꢀlạiꢀhoặcꢀlñꢀtwởꢀthñnhꢀðháchꢀhñng,ꢀ÷ốiꢀtượngꢀcôngꢀchúngꢀuục 

tiêuꢀtwungꢀthñnhꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀthvoꢀnhưꢀbướcꢀhñiꢀlòngꢀthïꢀba.ꢀHúꢀhñiꢀlòngꢀvới 
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bảnꢀthân. 

Satisêyꢀëithꢀthemselvesꢀ-ꢀHàiꢀlòngꢀvçiꢀéảnꢀthân 

Hoạtꢀ÷øngꢀPRꢀsẽꢀthþtꢀthñnhꢀcôngꢀðhiꢀðháchꢀhñngꢀhñiꢀlòngꢀ÷ượcꢀởꢀbước 

ba.ꢀĐýꢀlñꢀhúꢀhñiꢀlòngꢀvñꢀcảuꢀthấyꢀvuiꢀvẻꢀðhiꢀõuyếtꢀ÷ûnh,ꢀlựaꢀchúnꢀsảnꢀphÿm 

dûchꢀvụꢀhayꢀhợpꢀtácꢀvớiꢀtîꢀchïcꢀlñꢀ÷úngꢀnhưꢀnhữngꢀgìꢀhúꢀtiếpꢀnhþnꢀvñꢀtwải 
nghiệu.ꢀSựꢀhñiꢀlòngꢀởꢀbướcꢀnñyꢀwấtꢀõuanꢀtwúng.ꢀVìꢀconꢀngườiꢀluônꢀbûꢀsựꢀtác 
÷øngꢀcủaꢀcácꢀyếuꢀtốꢀbênꢀngoñi.ꢀCácꢀyếuꢀtốꢀnhưꢀconꢀngười,ꢀðinhꢀtế,ꢀchínhꢀtwû, 
xüꢀhøi,ꢀthờiꢀtiết,ꢀðhíꢀhþu,ꢀhayꢀ÷ûaꢀlöꢀv.v.ꢀNếuꢀcácꢀyếuꢀtốꢀnñyꢀðhôngꢀthuþnꢀlợi 
hayꢀbấtꢀngờꢀtácꢀ÷øngꢀ÷ếnꢀgiáꢀtwûꢀchấtꢀlượngꢀcủaꢀsảnꢀphÿuꢀhayꢀdûchꢀvụꢀvñ 
quyếtꢀ÷ûnhꢀcủaꢀhú,ꢀthìꢀcũngꢀcýꢀthể,ꢀvòngꢀlặpꢀsựꢀhñiꢀlòngꢀnñyꢀsẽꢀchấuꢀdït 
ngay,ꢀbởiꢀvìꢀnýꢀtạoꢀcảuꢀgiácꢀhụtꢀhẫngꢀvñꢀvuiꢀvẻꢀðhôngꢀtwúnꢀvẹn.ꢀhúꢀdễꢀdñng 

thayꢀ÷îiꢀchủꢀöꢀngay.ꢀVíꢀdụꢀtạiꢀuøtꢀhøiꢀchợꢀtriểnꢀlüuꢀsảnꢀphÿuꢀuới,ꢀhñngꢀhoá 
thþtꢀsựꢀchấtꢀlượng,ꢀtênꢀtuîiꢀnhñꢀtîꢀchïcꢀcũngꢀtiếngꢀtău,ꢀuúiꢀðhâuꢀchuÿnꢀbû 
÷ềuꢀtốtꢀvñꢀdiễnꢀwaꢀ÷úngꢀtiếnꢀ÷ø.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀvìꢀbüiꢀgiữꢀxvꢀðhôngꢀ÷ủꢀchỗ,ꢀðhiến 

ðháchꢀhñngꢀchvnꢀlấn,ꢀ÷ợiꢀchờ.ꢀThờiꢀtiếtꢀbấtꢀchợtꢀlạiꢀuưa,ꢀthêuꢀphầnꢀướtꢀát. 
Nhữngꢀ÷iềuꢀnñyꢀdễꢀgâyꢀchoꢀhúꢀbựcꢀuình,ꢀcảuꢀgiácꢀðhôngꢀvui.ꢀyếtꢀõuảꢀlñ 
khiếnꢀðháchꢀhñngꢀcảuꢀnhþnꢀthôngꢀ÷iệpꢀvềꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀðhôngꢀ÷ượcꢀtốt 
vñꢀchínhꢀxác,ꢀðhôngꢀðháchꢀõuanꢀlắu.ꢀThþuꢀchíꢀhúꢀbuònꢀchánꢀvñꢀsuyꢀnghĩꢀlại, 
chầnꢀchừꢀðhiꢀwaꢀõuyếtꢀ÷ûnhꢀchoꢀlầnꢀthauꢀdựꢀtriểnꢀlüuꢀlầnꢀsau.ꢀyếtꢀõuảꢀlñꢀbuîi 
triểnꢀlüuꢀðhôngꢀthþtꢀsựꢀthñnhꢀcôngꢀtrúnꢀvẹn.ꢀyhiꢀcýꢀ÷ốiꢀthủꢀcạnhꢀtwanhꢀxuất 
hiện,ꢀðháchꢀhñngꢀdễꢀdñngꢀthayꢀ÷îiꢀthvo.ꢀDoꢀvþy,ꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀphảiꢀlưuꢀö 

cácꢀyếuꢀtốꢀnñy,ꢀnghiêuꢀtúcꢀxvuꢀxétꢀvñꢀcýꢀðếꢀhoạchꢀxửꢀlöꢀthíchꢀhợp. 

Doꢀvþy,ꢀchínhꢀsựꢀhñiꢀlòngꢀcủaꢀðháchꢀhñngꢀlúcꢀnñyꢀsẽꢀuangꢀlạiꢀhñiꢀlòng 

choꢀhúꢀvñoꢀtươngꢀlai,ꢀvñoꢀlầnꢀsauꢀnếuꢀhúꢀcýꢀõuyếtꢀ÷ûnhꢀtiếpꢀthvoꢀvớiꢀthương 

hiệuꢀ÷angꢀsửꢀdụng.ꢀSựꢀhñiꢀlòngꢀlúcꢀnñyꢀcủaꢀðháchꢀhñng,ꢀcủaꢀcácꢀ÷ốiꢀtượng 

côngꢀchúngꢀuụcꢀtiêuꢀcũngꢀgiúpꢀcácꢀthñnhꢀviênꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀhñiꢀlòngꢀhơn,ꢀtạo 

nênꢀuøtꢀsïcꢀuạnhꢀvôꢀhìnhꢀgiúpꢀtîꢀchïcꢀlặpꢀlạiꢀõuyꢀtwìnhꢀhñiꢀlòngꢀnñyꢀlênꢀuøt 
cấpꢀ÷øꢀtốtꢀhơnꢀchoꢀðháchꢀhñngꢀvñꢀchoꢀchínhꢀtîꢀchïc.ꢀThươngꢀhiệuꢀsẽꢀ÷ược 

÷ûnhꢀvûꢀởꢀmøtꢀ÷ẳngꢀcấpꢀcaoꢀhơn. 

Nguyênꢀtắcꢀ3Sꢀluônꢀ÷ượcꢀthựcꢀhiệnꢀthñnhꢀcôngꢀnếuꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀ÷ïng 

vaiꢀtwòꢀcủaꢀðháchꢀhñng,ꢀluônꢀnghĩꢀvñꢀõuanꢀtâuꢀ÷ếnꢀviệcꢀhñiꢀlòngꢀtừꢀlúcꢀðhởi 
÷ầuꢀ÷ếnꢀlúcꢀðếtꢀthúcꢀuøtꢀvấnꢀ÷ềꢀgì,ꢀuøtꢀgiaoꢀdûchꢀnñoꢀ÷ý.ꢀyháchꢀhñngꢀsẽ 
ðhôngꢀcảuꢀthấyꢀthấtꢀvúngꢀnếuꢀ3Sꢀðhôngꢀbûꢀtácꢀ÷øngꢀbởiꢀbấtꢀcïꢀlöꢀdoꢀgìꢀ÷ến 

møtꢀtwongꢀ3S,ꢀsựꢀhñiꢀlòngꢀtwongꢀhú. 
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NGUYÊNꢀTẮCꢀ3PRꢀ-ꢀPRꢀPRꢀPR 

1 

2 

3 

.ꢀìRꢀtoꢀìuélic 

.ꢀìRꢀtoꢀitselêꢀìR 

.ꢀìRꢀtoꢀpr 

Hay 

1 

2 

3 

.ꢀìRꢀđốiꢀvçiꢀcôngꢀchæng 

.ꢀìRꢀđốiꢀvçiꢀéảnꢀthânꢀìR 

.ꢀìRꢀđểꢀpr 

Twướcꢀtiên,ꢀthvoꢀnguyênꢀtắcꢀnñyꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀthựcꢀhiệnꢀcácꢀchương 

twìnhꢀðếꢀhoạchꢀ÷üꢀ÷ượcꢀchuÿnꢀbûꢀsẵnꢀnhằuꢀõuảngꢀbáꢀvñꢀcungꢀcấpꢀthôngꢀtin 

choꢀðháchꢀhñngꢀvìꢀuụcꢀtiêuꢀxâyꢀdựngꢀvñꢀphátꢀtwiểnꢀthươngꢀhiệuꢀbềnꢀvững. 
PRꢀcũngꢀ÷ượcꢀhiểuꢀlñꢀcácꢀcôngꢀcụꢀPRꢀluônꢀsẵnꢀsñngꢀhỗꢀtrợꢀnhằuꢀtạoꢀuúi 
÷iềuꢀðiệnꢀthuþnꢀlợiꢀ÷ểꢀtấtꢀcảꢀcácꢀ÷ốiꢀtượngꢀuụcꢀtiêuꢀcýꢀthểꢀtiếpꢀcþnꢀvñꢀhiểu 

÷ượcꢀthôngꢀtinꢀnhanhꢀvñꢀhiệuꢀõuảꢀnhất. 

Thïꢀhai,ꢀnguyênꢀtắcꢀPRꢀnñyꢀ÷ượcꢀhiểuꢀlñꢀtoñnꢀbøꢀcôngꢀviệcꢀcủaꢀnghềꢀPR, 
bảnꢀthânꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀphảiꢀ÷ượcꢀpwꢀtwongꢀsuốtꢀõuáꢀtwìnhꢀhñnhꢀ÷øngꢀcủa 

chínhꢀbảnꢀthânꢀöꢀnghĩa,ꢀhñnhꢀ÷øngꢀpwꢀvñꢀngườiꢀlñuꢀPR.ꢀNgườiꢀlñuꢀPRꢀphải 
luônꢀghiꢀnhớꢀrằng:ꢀnghềꢀhúꢀlñꢀPR.ꢀVìꢀvþyꢀtínhꢀchất,ꢀhñnhꢀviꢀvñꢀcáchꢀcưꢀxử 

củaꢀhúꢀcũngꢀphảiꢀuangꢀöꢀnghĩaꢀdángꢀdấpꢀPR.ꢀNhưꢀvþyꢀhiệuꢀõuảꢀPRꢀuớiꢀcao. 
Côngꢀviệcꢀcủaꢀhúꢀsẽꢀ÷ượcꢀ÷ềꢀcaoꢀvñꢀ÷ánhꢀgiáꢀởꢀmøtꢀtầuꢀnhìnꢀtốtꢀhơn.ꢀCýꢀuøt 
câuꢀchuyệnꢀnhưꢀsau:ꢀxCósmộtsanuslàmsttưởngspuòngsPRscủasmộtscôngstysđa 

quốcsgia,slươngscaosngấtsngưởng,sttìnusđộskiếnstuứcstấtsnuiềq.s5nusđược 

lòngscấpsttên,scấpsdướisvàsđượcsngưỡngsmộsttongsmắtsrạnsrèstấtsnuiềq.sNuư 

mọisngàyssaqskuisđislàmsvềstuìsrụngsđóismeo,slạistuêmsđườngssáskẹtsxeskuói 
bụi,slàmsanustấtsmệtsmỏi,sđặcsriệtssaqsrqổisuọpscuossựskiệnssắpstới.sVềsthấy 

vợ,snằmsttênsgiường,sxemspuimsuài.s5nusliếcsnuìn,stuấysxoongscuảo,scuénsd4a 

cònsnuiềq,srànsguếsnuàscửaskuôngsđượcssạcusnuưsmọiskui.s5scuàosvợsvàsnói 
vợslàmsmónsgìsănsvìsđóisqqá.sVợsnói,sanuslàmsgiúpsem,semsmệtslắm.sTuếslà 

anusnuảyscẩngslên,sqqátsvợ.sTôislàmsvềsmệtsmqốnscuết,scôsởsnuàsnằmsdài 
xemspuim,scườisvqistuoảismái,snuàscửasđểslộnsxộn,sđồsăn,scuénsd4ascuẳngstuứ 
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nàostasuồnsmàscònsnóismệtsàs…v.v.sTuếslàsuaisvợschồng,slờisqqastiếng 

lại….v.v.sRồistốisđó,skuôngscóscơmscuqngsc6ngsconscái…suọsgiậnsnuaq.s7ui 
cãisnuaq,sanuscuồngsnóismộtscâqstuếsnày:sTôislàmsnguềsPRscuoscôngstysđa 

quốcsgia,sápslựcsnuiềqslắm,semsriếtskuông...”ꢀBạnꢀcýꢀthấyꢀ÷iềuꢀgìꢀðhông, 
ngườiꢀlñuꢀPRꢀtwongꢀcâuꢀchuyệnꢀnñy,ꢀcýꢀðhiꢀnñoꢀbạnꢀhayꢀbắtꢀgặpꢀtwongꢀcuøc 

sốngꢀðhông.ꢀChúngꢀtaꢀ÷ừngꢀhiểuꢀnhầu,ꢀPRꢀnýꢀlñꢀuøtꢀcáiꢀnghềꢀchỉꢀdñnhꢀcho 

việcꢀxoaꢀdûuꢀhayꢀgiữꢀhìnhꢀảnhꢀ÷ẹpꢀtwongꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀlñuꢀăn,ꢀthươngꢀuại 
møtꢀcáchꢀcôngꢀnghệ,ꢀxảoꢀbiệnꢀngônꢀngữꢀchoꢀuøtꢀtîꢀchïc.ꢀMñꢀPRꢀcònꢀlñꢀuøt 
phongꢀcáchꢀsống,ꢀbiếtꢀlắngꢀnghv,ꢀbiếtꢀchiaꢀsẽ,ꢀbiếtꢀtìuꢀhiểuꢀnguyênꢀnhânꢀuøt 
cáchꢀthþtꢀtâuꢀ÷ểꢀdungꢀhòaꢀuốiꢀõuanꢀhệ,ꢀdùꢀlñꢀ÷ơnꢀgiảnꢀnhất,ꢀgầnꢀgũiꢀnhấtꢀlñ 
choꢀbảnꢀthânꢀtaꢀ÷ượcꢀvuiꢀvẻ,ꢀchoꢀgiaꢀ÷ìnhꢀtaꢀêuꢀấu,ꢀchoꢀcuøcꢀsốngꢀuình 

÷ượcꢀtươiꢀvui.ꢀNgườiꢀvợꢀtwongꢀcâuꢀchuyệnꢀnñy,ꢀcýꢀthểꢀlñꢀlâuꢀlâuꢀthửꢀchòng 

uình,ꢀcýꢀõuanꢀtâuꢀuìnhꢀðhông,ꢀcũngꢀcýꢀthểꢀlñꢀvừaꢀcýꢀviệcꢀgìꢀ÷ýꢀðhôngꢀvui, 
hoặcꢀ÷angꢀbûꢀstwvssꢀnênꢀ÷angꢀtìuꢀcáchꢀthưꢀgiản.ꢀThếꢀnhưngꢀngườiꢀchòngꢀ÷ü 
ðhôngꢀðhéoꢀxửꢀlöꢀtwongꢀtìnhꢀhuốngꢀnñy.ꢀHþuꢀõuảꢀviệcꢀnñy,ꢀcýꢀnhiềuꢀðếtꢀõuả 
choꢀtaꢀsuyꢀ÷oán,ꢀnhưngꢀthôngꢀthườngꢀcácꢀbạnꢀthấy.ꢀNếuꢀngườiꢀchòngꢀnñy, 
ðhôngꢀsớuꢀbỏꢀcáiꢀsựꢀtwáchꢀgiþnꢀvợꢀởꢀnhñ,ꢀngñyꢀhôuꢀsau,ꢀanhꢀấyꢀsẽꢀ÷vuꢀnỗi 
niềuꢀnñyꢀvñoꢀvănꢀphòngꢀlñuꢀviệc,ꢀvñꢀthếꢀlñ,ꢀcýꢀthểꢀhiệuꢀõuảꢀcôngꢀviệcꢀðhông 

cao,ꢀhoặcꢀcýꢀnhữngꢀphảnꢀïngꢀxửꢀlöꢀtìnhꢀhuốngꢀtwongꢀvănꢀphòngꢀvớiꢀ÷òng 

nghiệpꢀ÷ốiꢀtác,ꢀsẽꢀðhôngꢀtốtꢀhơnꢀuúiꢀðhiꢀnhưꢀcáuꢀgắt,ꢀnýiꢀlớnꢀtiếngꢀv.v.ꢀĐiều 

nñyꢀlạiꢀảnhꢀhưởngꢀ÷ếnꢀtácꢀphongꢀlñuꢀviệcꢀcủaꢀuøtꢀPRꢀchuyênꢀnghiệpꢀcủa 

anhꢀấy. 

Cuốiꢀcùng,ꢀPRꢀ÷ểꢀpw,ꢀlñꢀtoñnꢀbøꢀõuáꢀtwìnhꢀhoạtꢀ÷øngꢀPR,ꢀnhằuꢀpwꢀcho 

thươngꢀhiệuꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀcáꢀnhânꢀ÷ýꢀvñꢀchoꢀchínhꢀngñnhꢀnghềꢀPR,ꢀcủaꢀngười 
lñuꢀcôngꢀviệcꢀPR.ꢀĐiềuꢀnñyꢀchẳngꢀnhữngꢀuangꢀlạiꢀhiệuꢀõuảꢀcaoꢀtwongꢀsuốt 
õuáꢀtwìnhꢀthựcꢀhiệnꢀðếꢀhoạchꢀPRꢀuñꢀcònꢀthayꢀ÷îiꢀõuanꢀ÷iểuꢀvñꢀnângꢀcaoꢀgiá 
trûꢀchoꢀchínhꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀnghề,ꢀcủaꢀchữꢀPR,ꢀcủaꢀngườiꢀ÷angꢀuangꢀdanh 

hiệuꢀlñꢀngườiꢀlñuꢀPR.ꢀCũngꢀnhưꢀbácꢀsĩꢀthìꢀphảiꢀlñuꢀchoꢀbệnhꢀnhânꢀuauꢀhết 
bệnh,ꢀchỉꢀwõꢀcănꢀnguyênꢀbệnhꢀcủaꢀbệnhꢀnhân.ꢀGiáoꢀviên,ꢀthìꢀphảiꢀcýꢀðiếnꢀthïc 

vñꢀcáiꢀtâuꢀhướngꢀdẫnꢀ÷ểꢀhúcꢀsinhꢀhiểu,ꢀvñꢀcảuꢀuến:ꢀñ,ꢀnghềꢀgiáoꢀlñꢀvþyꢀ÷ý! 
v.v. 

Baꢀnguyênꢀtắcꢀtwênꢀphảiꢀluônꢀ÷ượcꢀghiꢀnhớꢀtwongꢀtâuꢀcủaꢀngườiꢀlñuꢀPR, 
÷ểꢀnhắcꢀnhởꢀhúꢀbiếtꢀwằngꢀhúꢀ÷üꢀvñꢀ÷angꢀlñuꢀgìꢀvìꢀuụcꢀtiêuꢀgì,ꢀvñꢀhúꢀcýꢀgiáꢀtwû 
nhưꢀthếꢀnñoꢀtwongꢀlòngꢀcủaꢀcôngꢀchúng.ꢀNguyênꢀtắcꢀ3PRꢀcũngꢀchínhꢀlñ 
nguyênꢀtắcꢀsốngꢀcủaꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀcảꢀtwongꢀlúcꢀ÷angꢀlñuꢀnhiệuꢀvụꢀcũngꢀnhư 

twongꢀ÷ờiꢀsốngꢀbìnhꢀthường.ꢀNghềꢀPRꢀðhôngꢀphảiꢀlñꢀnghềꢀdiễnꢀviên,ꢀlúcꢀ÷ýng 

vaiꢀngườiꢀtốt,ꢀlúcꢀ÷ýngꢀvaiꢀngườiꢀxấu.ꢀMñꢀhúꢀphảiꢀluônꢀxvuꢀxétꢀbảnꢀthânꢀhú 
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twongꢀuúiꢀhoạtꢀ÷øng,ꢀnhằuꢀxâyꢀdựngꢀuyꢀtínꢀvñꢀtạoꢀ÷ượcꢀấnꢀtượngꢀtốtꢀ÷ẹpꢀcủa 

húꢀ÷ốiꢀvớiꢀuúiꢀngườiꢀxungꢀõuanh,ꢀnhữngꢀ÷ốiꢀtượngꢀuụcꢀtiêuꢀcủaꢀhú. 
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CHƯƠNGꢀII 
PRꢀISꢀANGEL 

PRꢀLÀꢀTHIÊNꢀTHẦN 

Bạnscósngu4stằngscósnuữngsvịsthần?sCósraosgiờsbạn 

ngu4stằng,srạnsđượcsgiúpsđỡsbởismộtsngườisvôsuìnusnào 

cuưa?sCósraosgiờsbạnsgiaostiếpsvớisuọ?sHọstuìsnuưstuế 
nào? 

Cósraosgiờsbạnscảmstuấystằngscuínustuươngsuiệqsđã 

làmscuostổschứcsrạnspuátsttiểnscuưa?sNóscósgiốngsnuưslà 

vịsthầnsgiúpsđỡsbạnskuông?sTuậtssựstuiênstuầnslàsai? 

BênscạnusnuữngspuẩmscuấtscủasnuữngsvìssaosST5RS, 
PRscònscósmộtsvịsthần.sNgaysrâysgiờ,scuúngstasuãysc6ng 

tìmsuiểqsvịsthầnsđứngsđằngssaqstuànuscôngscủasdoanu 

nghiệp.sCuosd6srạnsnơisđâq,sqqốcsgiasuayssắcstộcsnào, 
tầngslớpsuaysngànusnguềsnào,svịsthầnsnàysvẫnscôngsrằngsgiúpsrạnskuẳng 

địnusmìnusđếnsvớismọisngười! 

CONꢀNGƯỜIꢀ(Anyonv) 

Conꢀngườiꢀlàꢀchủꢀthểꢀcủaꢀnhânꢀloại,ꢀlàꢀđốiꢀtượngꢀđểꢀmọiꢀhoạtꢀđộng 

hưçngꢀđếnꢀvàꢀphụcꢀvụ.ꢀConꢀngườiꢀlàꢀưuꢀtiênꢀcaoꢀnhấtꢀtrongꢀtấtꢀcảꢀcácꢀmục 

tiêuꢀmàꢀloàiꢀngườiꢀnghĩꢀtçi.ꢀVìꢀvậy,ꢀviệcꢀxửꢀlýꢀcácꢀmốiꢀquanꢀhệꢀcủaꢀcon 

ngườiꢀthìꢀcựcꢀkỳꢀkhóꢀkhănꢀvàꢀquanꢀtrọng.ꢀBởiꢀvìꢀchínhꢀchủꢀthểꢀmỗiꢀcá 

nhânꢀlàꢀđaꢀdạngꢀvềꢀnhuꢀcầuꢀýꢀmuốnꢀmàꢀcácꢀmốiꢀquanꢀhệꢀcủaꢀhọꢀcũngꢀđan 

xenꢀphứcꢀtạp.ꢀDoꢀđóꢀthậtꢀlàꢀkhóꢀmàꢀlàmꢀhàiꢀlòngꢀđượcꢀhếtꢀtấtꢀcảꢀmọi 
người,ꢀdùꢀđãꢀlàꢀmốiꢀquanꢀhệꢀmụcꢀtiêuꢀđãꢀđượcꢀphânꢀtíchꢀvàꢀnhắmꢀđến. 

Doꢀ÷ýꢀuúiꢀhoạtꢀ÷øngꢀPRꢀluônꢀnghĩꢀtớiꢀconꢀngườiꢀtwướcꢀnhất.ꢀConꢀngười 
chínhꢀlñꢀnhữngꢀngườiꢀcýꢀðhảꢀnăngꢀtiếpꢀnhþnꢀvñꢀhiểuꢀthôngꢀ÷iệpꢀuñꢀPRꢀ÷ưa 
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÷ếnꢀthôngꢀõuaꢀcácꢀhoạtꢀ÷øngꢀcủaꢀtwuyềnꢀthông,ꢀcácꢀuốiꢀõuanꢀhệ,ꢀhoặcꢀbởi 
tìnhꢀcờ. 

Hñngꢀngñy,ꢀyếuꢀtốꢀconꢀngườiꢀluônꢀðhiếnꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀhayꢀlünhꢀ÷ạoꢀtî 

chïcꢀphảiꢀ÷auꢀ÷ầuꢀvñꢀchûuꢀápꢀlựcꢀnhưꢀthuế,ꢀluþt,ꢀ÷ốiꢀthủ,ꢀanꢀninh,ꢀuôiꢀtwường, 
nhñꢀcungꢀcấp,ꢀsựꢀphñnꢀnñnꢀcủaꢀðháchꢀhñngꢀv.v.ꢀDoꢀvþy,ꢀtwongꢀhoạtꢀ÷øngꢀPR, 
yếuꢀtốꢀnñyꢀnênꢀluônꢀ÷ượcꢀxvuꢀxétꢀnghiêuꢀtúcꢀvñꢀhñnhꢀ÷øngꢀhợpꢀlöꢀnhằm 

twánhꢀtînꢀthươngꢀvñꢀgâyꢀwaꢀhiểuꢀlầuꢀhayꢀhþuꢀõuảꢀðhôngꢀ÷áng.ꢀChínhꢀvìꢀvþy 

phảiꢀluônꢀphânꢀtíchꢀthþtꢀchiꢀtiếtꢀvñꢀcụꢀthểꢀtừngꢀnhýuꢀcôngꢀchúngꢀuụcꢀtiêuꢀ÷ể 
cýꢀðếꢀhoạchꢀtiếpꢀcþnꢀvñꢀxửꢀlöꢀhiệuꢀõuả. 

Đốiꢀvớiꢀðinhꢀdoanh,ꢀcácꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀmụcꢀtiêuꢀchínhꢀlñꢀconꢀngười.ꢀThï 

hai,ꢀ÷ýꢀlñꢀðháchꢀhñngꢀtiềuꢀnăng,ꢀthïꢀbaꢀ÷ýꢀlñꢀcácꢀðháchꢀhñngꢀðhác.ꢀHúꢀhoñn 

toñnꢀcýꢀthểꢀtiếpꢀnhþnꢀthôngꢀtinꢀvñꢀphảnꢀïngꢀlạiꢀvớiꢀnýꢀthvoꢀnhiềuꢀcungꢀbþc 

ðhácꢀnhau.ꢀDoꢀvþy,ꢀthôngꢀ÷iệpꢀuñꢀPRꢀ÷ưaꢀwaꢀcñngꢀsâuꢀsắcꢀdễꢀhiểu,ꢀwõꢀwñngꢀvñ 
tươngꢀthích,ꢀphùꢀhợpꢀvớiꢀhúꢀbaoꢀnhiêu,ꢀhiệuꢀõuảꢀấnꢀtượngꢀvớiꢀthươngꢀhiệu 

bạnꢀcñngꢀcaoꢀbấyꢀnhiêu. 

Côngꢀnghệꢀthôngꢀtinꢀngñyꢀnay,ꢀphátꢀtwiểnꢀnhanhꢀchýngꢀvñꢀhiệnꢀ÷ại,ꢀaiꢀai 
cũngꢀcýꢀthểꢀtìuꢀhiểuꢀvñꢀcýꢀthôngꢀtinꢀnhanhꢀchýngꢀnhưꢀõuaꢀcácꢀðênhꢀtwuyền 

thôngꢀhiệnꢀ÷ại:ꢀwvbsitv,ꢀblog,ꢀuail,ꢀdiễnꢀ÷ñn,ꢀtwuyềnꢀthôngꢀbáoꢀchí,ꢀtwuyền 

hình,ꢀtwuyềnꢀthanhꢀv.v.ꢀĐặcꢀbiệt,ꢀcácꢀnhñꢀ÷ầuꢀtư,ꢀgiớiꢀtñiꢀchínhꢀngânꢀhñng, 
chínhꢀõuyền,ꢀðháchꢀhñngꢀluônꢀuuốnꢀtìuꢀhiểuꢀvềꢀnăngꢀlựcꢀphátꢀtwiển,ꢀcạnh 

twanh,ꢀcũngꢀnhưꢀhiệuꢀõuảꢀhoạtꢀ÷øngꢀcủaꢀuøtꢀtîꢀchïc.ꢀNhấtꢀlñꢀ÷ốiꢀvớiꢀcác 
côngꢀtyꢀcîꢀphần.ꢀVìꢀlợiꢀíchꢀcủaꢀhú,ꢀnênꢀcácꢀvấnꢀ÷ềꢀnhưꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụ, 
báoꢀcáoꢀtñiꢀchính,ꢀnhânꢀsự,ꢀcôngꢀnghệꢀðhoaꢀhúcꢀðỹꢀthuþt,ꢀcơꢀsởꢀhạꢀtầng,ꢀhoạt 
÷øngꢀxüꢀhøiꢀhayꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀlñuꢀănꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀ÷ượcꢀhúꢀthvoꢀdõiꢀvñꢀnắuꢀwất 
kỹ.ꢀDoꢀ÷ýꢀtwongꢀhoạtꢀ÷øngꢀðinhꢀdoanh,ꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀcầnꢀphảiꢀbiếtꢀvñꢀthấu 

triệt,ꢀnhằuꢀcungꢀcấpꢀthôngꢀtinꢀchínhꢀxácꢀvñꢀ÷úng,ꢀtwánhꢀlñuꢀsựꢀnghiꢀngờꢀvñ 
giảuꢀlòngꢀtinꢀnơiꢀhú.ꢀĐểꢀtừꢀ÷ýꢀhúꢀcýꢀcáiꢀnhìnꢀtîngꢀõuan,ꢀ÷ưaꢀwaꢀnhþnꢀxét, 
bìnhꢀluþnꢀvñꢀ÷ánhꢀgiáꢀhợpꢀlö,ꢀðháchꢀõuanꢀhơnꢀvềꢀuyꢀtín,ꢀuïcꢀ÷øꢀhñiꢀlòngꢀvề 
tîꢀchïc.ꢀNhưꢀvþyꢀnýꢀsẽꢀtạoꢀcơꢀsởꢀtinꢀtưởngꢀchoꢀhúꢀcýꢀnênꢀlñuꢀăn,ꢀhợpꢀtác 
cùngꢀtîꢀchïcꢀhayꢀðhông. 

Thựcꢀwa,ꢀuøtꢀtîꢀchïcꢀnñoꢀ÷ý,ꢀuøtꢀaiꢀ÷ýꢀcýꢀthểꢀdốiꢀlừaꢀngườiꢀðhác.ꢀVìꢀai 
cũngꢀbiết,ꢀthựcꢀtếꢀðhôngꢀaiꢀhoñnꢀtoñnꢀnýiꢀthþtꢀ100%ꢀcả.ꢀTuyꢀnhiênꢀvìꢀsựꢀphát 
triểnꢀbềnꢀvữngꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀcáiꢀuñꢀsẽꢀ÷ượcꢀðiểuꢀchïngꢀbởiꢀchấtꢀlượng 

thựcꢀsựꢀvñꢀthờiꢀgian,ꢀcáiꢀuñꢀðhôngꢀthểꢀdốiꢀlừaꢀðéoꢀdñi,ꢀvñꢀõuaꢀuắtꢀcácꢀuối 
õuanꢀhệꢀmụcꢀtiêu.ꢀVìꢀlẽꢀ÷ýꢀcácꢀthươngꢀhiệuꢀhñngꢀ÷ầuꢀthếꢀgiớiꢀ÷ềuꢀwấtꢀwõꢀwñng 
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vñꢀdễꢀtiếpꢀcþnꢀthôngꢀtinꢀhơnꢀcácꢀ÷ơnꢀvûꢀnhỏꢀbé,ꢀítꢀngườiꢀbiếtꢀ÷ếnꢀnhưꢀthông 

tinꢀvềꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụ,ꢀchếꢀ÷øꢀbảoꢀhñnh,ꢀbøꢀphþnꢀchăuꢀsýcꢀðháchꢀhñng, 
quyềnꢀlợiꢀðháchꢀhñngꢀv.v. 

Conꢀngườiꢀởꢀ÷âyꢀcònꢀuangꢀtínhꢀchấtꢀnhânꢀvănꢀnữa.ꢀyhôngꢀphảiꢀbấtꢀcï 

lúcꢀnñoꢀhoạtꢀ÷øngꢀcôngꢀviệcꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀcũngꢀchăuꢀchăuꢀvìꢀlợiꢀíchꢀðinhꢀtế, 
hayꢀgiáꢀtwûꢀvþtꢀchất,ꢀthựcꢀdụngꢀðhác.ꢀMñꢀtaꢀlñuꢀvìꢀniềuꢀvuiꢀcuøcꢀsống,ꢀvìꢀtình 

người.ꢀMøtꢀluþtꢀsư,ꢀnhþnꢀtwanhꢀtụngꢀphiênꢀtòaꢀtwanhꢀchấpꢀcủaꢀcảiꢀgiaꢀ÷ình,ꢀthì 
luônꢀtìuꢀhướngꢀgiảiꢀõuyếtꢀînꢀthỏaꢀtwongꢀgiaꢀ÷ìnhꢀtwướcꢀðhiꢀwaꢀtòa.ꢀMøtꢀnhân 

viênꢀðháchꢀsạnꢀcýꢀthểꢀgiúpꢀðháchꢀnướcꢀngoñiꢀnênꢀsửꢀdụngꢀphươngꢀtiệnꢀvþn 

chuyểnꢀgìꢀchoꢀcýꢀlợiꢀchoꢀsïcꢀðhỏv,ꢀtúiꢀtiềnꢀvñꢀanꢀtoñnꢀtạiꢀnướcꢀsởꢀtại.ꢀĐiều 

nñyꢀðhôngꢀnhữngꢀgiúpꢀðháchꢀcýꢀ÷ượcꢀhạnhꢀphúc,ꢀniềuꢀvuiꢀsống,ꢀuñꢀcòn 

nhþnꢀ÷ượcꢀsựꢀcảuꢀðích,ꢀlòngꢀtwiꢀânꢀvñꢀấnꢀtượngꢀcủaꢀðháchꢀhñng.ꢀHơnꢀnữa, 
việcꢀ÷ýꢀðhôngꢀnhữngꢀlñꢀcáchꢀPRꢀchoꢀbảnꢀthânꢀngườiꢀgiúpꢀ÷ỡꢀuñꢀcònꢀchoꢀuøt 
tîꢀchïc,ꢀuøtꢀõuốcꢀgia.ꢀĐấyꢀcũngꢀlñꢀniềuꢀtựꢀhñoꢀcủaꢀngườiꢀlñuꢀviệcꢀtốt,ꢀuøt 
PRꢀ÷úngꢀnghĩa. 

Twongꢀhoạtꢀ÷øngꢀPRꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀðinhꢀdoanhꢀcũngꢀvþy.ꢀyhôngꢀphảiꢀlúc 
nñoꢀtaꢀcũngꢀwầuꢀwøꢀbáoꢀchíꢀchoꢀnhữngꢀhoạtꢀ÷øngꢀtừꢀthiện.ꢀĐôiꢀðhiꢀnýꢀsẽꢀphản 

tácꢀdụng,ꢀbởiꢀngườiꢀtwongꢀcuøcꢀsẽꢀcảuꢀthấyꢀbûꢀlñꢀuøtꢀcôngꢀcụꢀquảngꢀcáo,ꢀbû 
tựꢀti,ꢀuặcꢀcảuꢀvìꢀbûꢀbêuꢀlên,ꢀchỉꢀvìꢀuøtꢀvñiꢀphầnꢀõuñꢀnhoꢀnhỏ.ꢀNgườiꢀðhác 
nhìnꢀvñoꢀsẽꢀchoꢀlñꢀtîꢀchïcꢀnñyꢀlốꢀbûch,ꢀsắcꢀuñuꢀvñꢀðhôngꢀthþtꢀtâu,ꢀðhôngꢀtôn 

trúngꢀconꢀngười. 

Twongꢀhoạtꢀ÷øngꢀPR,ꢀ÷ôiꢀðhiꢀvìꢀ÷ốiꢀxửꢀtốtꢀvớiꢀtấtꢀcảꢀnhữngꢀaiꢀcýꢀthểꢀtiếp 

cþn,ꢀsẽꢀtạoꢀchoꢀbạnꢀuøtꢀngườiꢀtwợꢀgiúpꢀvôꢀhìnhꢀuñꢀbạnꢀðhôngꢀbiết.ꢀyhiꢀcý 

møtꢀsựꢀcốꢀgìꢀ÷ýꢀxảyꢀwaꢀvớiꢀtîꢀchïc,ꢀngườiꢀ÷ýꢀbiếtꢀ÷ượcꢀsẽꢀâuꢀthầuꢀgiúp 

doanhꢀnghiệpꢀthoátꢀ÷ược.ꢀVíꢀdụ,ꢀnếuꢀdoanhꢀnghiệpꢀõuanꢀtâuꢀ÷ếnꢀcøngꢀ÷òng 

xungꢀõuanhꢀnhñꢀuáy,ꢀðhiꢀcýꢀsựꢀcốꢀnhưꢀcháy,ꢀhayꢀbûꢀmấtꢀtwøu,ꢀthườngꢀthì 
nhữngꢀngườiꢀdânꢀởꢀ÷ýꢀlñꢀngườiꢀ÷ầuꢀtiênꢀphátꢀhiệnꢀvñꢀgiúpꢀ÷ỡꢀtwướcꢀnhất. 
Điềuꢀnñyꢀthấyꢀthìꢀnhỏꢀnhưngꢀlợiꢀíchꢀthþtꢀlớn.ꢀVìꢀlẽꢀ÷ý,ꢀchúꢀtwúngꢀyếuꢀtốꢀcon 

ngườiꢀtwongꢀhoạtꢀ÷øngꢀPRꢀsẽꢀgiúpꢀngườiꢀtaꢀtwởꢀthñnhꢀnhữngꢀPRꢀtìnhꢀnguyện, 
vûꢀcïuꢀtinhꢀchoꢀtîꢀchïcꢀuøtꢀcáchꢀhiệuꢀõuảꢀvñꢀuiễnꢀphí. 

Lợiꢀíchꢀconꢀngười,ꢀìRꢀchoꢀéaoꢀnhiêuꢀsẽꢀnhậnꢀđượcꢀlạiꢀéấyꢀnhiêu. 

LƯUꢀÝꢀ(Noticvs) 
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Bạnꢀvừaꢀchuyểnꢀtớiꢀuøtꢀvùngꢀõuêꢀuới.ꢀBạnꢀlñꢀuøtꢀngườiꢀlạꢀ÷ốiꢀvớiꢀcư 

dânꢀởꢀ÷ý.ꢀBạnꢀcýꢀthểꢀðhôngꢀbiếtꢀwõꢀngườiꢀdânꢀởꢀ÷ýꢀnhưꢀthếꢀnño,ꢀvănꢀhýaꢀtþp 

tục,ꢀõuyꢀluþtꢀwaꢀsaoꢀv.v.ꢀ÷ểꢀcýꢀcáchꢀïngꢀxửꢀthíchꢀhợp.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀhầuꢀnhư 

múiꢀhoạtꢀ÷øngꢀcủaꢀbạn,ꢀcýꢀlẽꢀhúꢀsẽꢀbiếtꢀhết.ꢀBạnꢀsẽꢀ÷ượcꢀuøtꢀvñiꢀtwongꢀsốꢀhú 

÷ểꢀöꢀvñꢀõuanꢀsát.ꢀMïcꢀ÷øꢀphảnꢀïngꢀcủaꢀhúꢀ÷ốiꢀvớiꢀcácꢀhoạtꢀ÷øngꢀcủaꢀbạn 

nhưꢀthếꢀnño,ꢀtùyꢀthuøcꢀvñoꢀuïcꢀ÷øꢀảnhꢀhưởngꢀcủaꢀ÷øngꢀtháiꢀ÷ý.ꢀDoꢀvþy, 
thườngꢀngườiꢀuớiꢀ÷ếnꢀhayꢀ÷iꢀlại,ꢀgặpꢀgỡꢀhñngꢀxýu,ꢀlñuꢀõuvn,ꢀtỏꢀtháiꢀ÷øꢀtôn 

trúngꢀngườiꢀdânꢀởꢀ÷ýꢀvñꢀtìuꢀhiểuꢀthêuꢀthôngꢀtinꢀnơiꢀ÷angꢀở.ꢀĐýꢀlñꢀnhững 

ngườiꢀbiếtꢀlẽꢀphảiꢀvñꢀxüꢀgiaoꢀðhônꢀngoan. 

Twongꢀðinhꢀdoanhꢀcũngꢀvþy.ꢀMøtꢀthươngꢀhiệuꢀuới,ꢀuøtꢀsảnꢀphÿuꢀdûch 

vụꢀmớiꢀcýꢀuặtꢀtwênꢀthûꢀtwường,ꢀdùꢀthầuꢀlặngꢀtớiꢀ÷âu,ꢀcũngꢀcýꢀngườiꢀõuanꢀsát 
vñꢀphátꢀhiện.ꢀĐýꢀlñꢀ÷ốiꢀthủꢀcạnhꢀtwanh,ꢀcácꢀcơꢀõuanꢀgiáuꢀsátꢀthûꢀtwườngꢀðinh 

tế,ꢀlñꢀðháchꢀhñngꢀv.v.ꢀHúꢀsẽꢀphảnꢀïngꢀthếꢀnño,ꢀdựaꢀvñoꢀcácꢀhoạtꢀ÷øngꢀðinhꢀtế 
liênꢀõuanꢀ÷ếnꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀnñyꢀuñꢀnhñꢀsảnꢀxuấtꢀthựcꢀhiện.ꢀHúꢀsẽꢀphản 

ïngꢀtốtꢀhơn,ꢀnếuꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀ÷ạtꢀchấtꢀlượngꢀcao,ꢀ÷ápꢀïngꢀuongꢀuỏi 
củaꢀhúꢀsoꢀvớiꢀcácꢀloạiꢀcùngꢀngñnhꢀðhác,ꢀhoặcꢀnýꢀuangꢀtínhꢀ÷øtꢀphá,ꢀduyꢀnhất 
tiênꢀphong.ꢀHoặcꢀhúꢀsẽꢀphảnꢀïngꢀngượcꢀlại,ꢀnếuꢀnýꢀpháꢀvỡꢀtínhꢀ÷ảuꢀbảoꢀcân 

÷ốiꢀtwongꢀthûꢀtwườngꢀcùngꢀngñnh,ꢀvớiꢀchấtꢀlượngꢀthấp,ꢀgiáꢀcao,ꢀhayꢀhñngꢀnñy 

ðhôngꢀcýꢀxuấtꢀxïꢀtốt,ꢀðhôngꢀcýꢀgiáꢀtwû,ꢀthþuꢀchíꢀảnhꢀhưởngꢀ÷ếnꢀvănꢀhýa,ꢀchất 
lượngꢀcuøcꢀsốngꢀhayꢀsïcꢀðhỏvꢀngườiꢀtiêuꢀdùng. 

Bênꢀcạnhꢀlưuꢀöꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀmớiꢀðhiꢀxâuꢀnhþpꢀvñoꢀthûꢀtwườngꢀthì 
ngườiꢀlñuꢀPRꢀcònꢀ÷ểꢀöꢀtớiꢀdoanhꢀnghiệpꢀcủaꢀuình.ꢀNýꢀlñꢀai,ꢀnýꢀnhưꢀthếꢀnño, 
nýꢀthuøcꢀ÷ẳngꢀcấpꢀnño,ꢀnăngꢀlựcꢀwaꢀsao?ꢀĐểꢀcýꢀphươngꢀthïcꢀtốtꢀnhấtꢀuñꢀïng 

xửꢀcùngꢀthûꢀtwườngꢀvñꢀcácꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀmụcꢀtiêu,ꢀnhằuꢀtwảꢀlờiꢀcâuꢀhỏiꢀcuối 
cùng:ꢀdoanhꢀnghiệpꢀnñyꢀlñuꢀvìꢀuụcꢀ÷íchꢀgì? 

Møtꢀ÷iểuꢀcầnꢀlưuꢀöꢀnữaꢀlñꢀchínhꢀbảnꢀthânꢀsựꢀphảnꢀïngꢀcủaꢀcácꢀhoạt 
÷øngꢀcủaꢀdoanhꢀnghiệp,ꢀbênꢀtwongꢀvñꢀbênꢀngoñi.ꢀBởiꢀcácꢀhoạtꢀ÷øngꢀnñyꢀsẽ 
tạoꢀnênꢀhìnhꢀảnh,ꢀthôngꢀtinꢀvềꢀtîꢀchïc.ꢀChínhꢀnhữngꢀ÷iềuꢀnñyꢀsẽꢀ÷ượcꢀthvo 

dõiꢀgiáuꢀsátꢀbởiꢀtháuꢀtửꢀðinhꢀtế,ꢀvñꢀcủaꢀcácꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀmụcꢀtiêu.ꢀĐừng 

nghĩꢀwằng,ꢀhoạtꢀ÷øngꢀnøiꢀbøꢀcýꢀthểꢀhoñnꢀtoñnꢀchvꢀdấuꢀbênꢀngoñi,ꢀbởiꢀvìꢀcý 

twườngꢀhợpꢀchínhꢀnøiꢀbøꢀ÷üꢀtiếtꢀløꢀnýꢀwaꢀngoñiꢀbằngꢀcáchꢀnñyꢀhayꢀcáchꢀðhác, 
vìꢀlöꢀdoꢀnñyꢀhayꢀlöꢀdoꢀðia,ꢀvñꢀthườngꢀthìꢀðếtꢀõuảꢀðhôngꢀ÷ượcꢀtốt,ꢀvìꢀnýꢀchưa 
nằuꢀtwongꢀðếꢀhoạchꢀtwuyềnꢀthôngꢀcủaꢀPR.ꢀDoꢀvþyꢀPRꢀcầnꢀlưuꢀöꢀcácꢀhoạt 
÷øngꢀbênꢀtwongꢀtîꢀchïc,ꢀvñꢀcýꢀcáchꢀðiểuꢀsoát,ꢀhạnꢀchếꢀthôngꢀtinꢀðhôngꢀhay 

bûꢀ÷ưaꢀwaꢀngoñi.ꢀNgườiꢀtaꢀnýiꢀuøtꢀtinꢀxấuꢀsẽꢀlanꢀnhanhꢀgấpꢀ11ꢀlần,ꢀtwongꢀðhi 
tinꢀtốtꢀchỉꢀcýꢀ3ꢀuñꢀthôi.ꢀThôngꢀtinꢀlútꢀvñoꢀtaiꢀaiꢀwòi,ꢀðhýꢀcýꢀthểꢀnñoꢀchặnꢀný 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



  

 
 

  

lanꢀtwuyềnꢀ÷ược.ꢀVìꢀvþyꢀhüyꢀlưuꢀöꢀvớiꢀvấnꢀ÷ềꢀhoạtꢀ÷øngꢀvñꢀthôngꢀtinꢀnøiꢀbø. 

Lưuꢀöꢀởꢀ÷âyꢀcũngꢀlñꢀtwáchꢀnhiệu.ꢀNgườiꢀlñuꢀPRꢀphảiꢀluônꢀnghĩꢀcho 

doanhꢀnghiệp,ꢀnghĩꢀchoꢀðháchꢀhñng,ꢀnghĩꢀchoꢀlợiꢀíchꢀxüꢀhøiꢀvñꢀnghĩꢀcho 

uình.ꢀDoꢀ÷ýꢀuúiꢀhoạtꢀ÷øngꢀPRꢀphảiꢀluônꢀ÷ượcꢀnhìnꢀnhþnꢀcÿnꢀthþnꢀvñꢀthực 

hiệnꢀnghiêuꢀtúc,ꢀðhôngꢀlñuꢀdởꢀchừngꢀgâyꢀảnhꢀhưởngꢀ÷ếnꢀuyꢀtínꢀcủaꢀdoanh 

nghiệpꢀvñꢀbảnꢀthân.ꢀHơnꢀnữaꢀcònꢀgâyꢀlüngꢀphíꢀthờiꢀgian,ꢀnguònꢀlựcꢀvñꢀảnh 

hưởngꢀ÷ếnꢀlòngꢀtinꢀcủaꢀuúiꢀngười.ꢀỞꢀ÷âyꢀlưuꢀöꢀcònꢀcýꢀnghĩaꢀlñꢀsựꢀcảnhꢀbáo. 
PRꢀphảiꢀcýꢀtwáchꢀnhiệuꢀthôngꢀbáo,ꢀcảnhꢀbáo,ꢀnhắcꢀnhở,ꢀhỗꢀtrợꢀðháchꢀhñngꢀvñ 
cácꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀmụcꢀtiêuꢀtwongꢀcácꢀvấnꢀ÷ềꢀsửꢀdụngꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀhay 

hợpꢀtácꢀgiaoꢀdûch.ꢀCácꢀvấnꢀ÷ềꢀnhưꢀhñngꢀgiả,ꢀhñngꢀnhái,ꢀcáchꢀsửꢀdụng,ꢀuua 
sắu,ꢀcáchꢀbảoꢀtwì,ꢀbảoꢀhñnh,ꢀbảoꢀhiểu,ꢀbảnꢀõuyền,ꢀnhượngꢀõuyền,ꢀõuyꢀtwình 

uuaꢀbánꢀhayꢀgiaoꢀdûchꢀv.vꢀvñꢀcácꢀvấnꢀ÷ềꢀliênꢀõuanꢀðhác. 

PhảiꢀluônꢀlưuꢀýꢀrằngꢀlàmꢀìRꢀlàꢀxâyꢀdựngꢀthươngꢀhiệuꢀuyꢀtínꢀchoꢀtổ 

chức.ꢀDoꢀvậy,ꢀmọiꢀhoạtꢀđộngꢀvàꢀthôngꢀđiệpꢀđềuꢀphảiꢀtậpꢀtrungꢀcaoꢀđộꢀvào 

vấnꢀđềꢀhànhꢀđộngꢀéằngꢀcácꢀnguyênꢀtắcꢀđạoꢀđứcꢀvàꢀnghềꢀnghiệpꢀcơꢀéản 

cũngꢀnhưꢀvçiꢀtinhꢀthầnꢀtráchꢀnhiệmꢀcaoꢀnhất. 

QUẢNꢀTRỊꢀKHỦNGꢀHOẢNG 

Ởꢀsaoꢀchoꢀvừaꢀlòngꢀngười.ꢀTrongꢀcuộcꢀđời,ꢀconꢀngườiꢀtaꢀthườngꢀgặp 

nhiềuꢀtrắcꢀtrởꢀhơnꢀlàꢀthuậnꢀlợi.ꢀCuộcꢀsốngꢀthựcꢀsựꢀphứcꢀtạp,ꢀmôiꢀtrường 

kinhꢀdoanhꢀcũngꢀlắmꢀđiềuꢀtrănꢀtrở.ꢀChínhꢀéảnꢀthânꢀmỗiꢀconꢀngườiꢀcũng 

vậy.ꢀVìꢀtấtꢀcảꢀmọiꢀthứꢀluônꢀluônꢀchuyểnꢀđộng,ꢀthayꢀđổi,ꢀyếuꢀtốꢀconꢀngười 
vàꢀmôiꢀtrườngꢀxungꢀquanhꢀluônꢀtươngꢀtácꢀvçiꢀnhau.ꢀåặcꢀéiệtꢀconꢀngười 
luônꢀmuốnꢀđạtꢀđỉnhꢀcaoꢀnhưꢀnấcꢀthangꢀnhuꢀcầuꢀcủaꢀMasloë,ꢀmuốnꢀsự 

hoànꢀhảo,ꢀcũngꢀvìꢀthếꢀhọꢀgặpꢀthậtꢀnhiềuꢀđiềuꢀphiềnꢀtoái.ꢀLắmꢀkhiꢀchủ 

quan,ꢀlắmꢀkhiꢀkháchꢀquan,ꢀdùꢀchoꢀéiếtꢀtrưçcꢀnhưngꢀcũngꢀkhôngꢀthểꢀnào 

néꢀtránhꢀđược.ꢀåóꢀlàꢀthiênꢀtai,ꢀhỏaꢀhoạn,ꢀtaiꢀnạn,ꢀdèchꢀéệnhꢀhayꢀcácꢀvấn 

đềꢀkhácꢀv.v.ꢀTrongꢀkhiꢀđó,ꢀngườiꢀthìꢀyêuꢀcáiꢀnày,ꢀnhưngꢀlạiꢀghétꢀcáiꢀkia, 
cònꢀngườiꢀkiaꢀthìꢀngượcꢀlại.ꢀMộtꢀngườiꢀkhóꢀsốngꢀvàꢀlàmꢀhàiꢀlòngꢀhếtꢀmọi 
người,ꢀvàꢀđạtꢀmọiꢀđiềuꢀmìnhꢀmuốn. 

Thươngꢀtwườngꢀcũngꢀvþy,ꢀdoanhꢀnghiệpꢀlñuꢀsaoꢀhñiꢀlòngꢀhếtꢀuúiꢀuối 
õuanꢀhệ,ꢀðháchꢀhñng.ꢀMỗiꢀdoanhꢀnghiệp,ꢀtîꢀchïcꢀcýꢀSWOTꢀwiêng,ꢀCAR 

wiêng,ꢀsựꢀ÷øcꢀ÷áoꢀvñꢀnétꢀwiêngꢀbiệt.ꢀĐôiꢀðhiꢀ÷iểuꢀuạnhꢀcủaꢀbênꢀnñyꢀlñꢀcáiꢀyếu 

củaꢀbênꢀðiaꢀvñꢀngượcꢀlại.ꢀDoꢀvþyꢀsựꢀcốꢀcýꢀthểꢀxảyꢀwaꢀbấtꢀcïꢀlúcꢀnñoꢀ÷ốiꢀvới 
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tấtꢀcảꢀcácꢀloạiꢀtîꢀchïcꢀnño,ꢀdùꢀởꢀcấpꢀ÷øꢀnño,ꢀdùꢀvớiꢀlöꢀdoꢀgì.ꢀLñuꢀsaoꢀuøt 
doanhꢀnghiệpꢀcýꢀthểꢀhoñnꢀhảoꢀuñꢀðhôngꢀcýꢀgặpꢀnhiềuꢀsựꢀcốꢀxảyꢀwa,ꢀítꢀnhất 
møtꢀlần.ꢀMøtꢀconꢀðiếnꢀcýꢀthểꢀtrûꢀmøtꢀconꢀvoiꢀnếuꢀ÷ánhꢀ÷úngꢀ÷iểuꢀyếu,ꢀ÷ối 
thủꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀcýꢀthểꢀlñꢀconꢀðiếnꢀvñꢀgâyꢀnênꢀthìꢀsao.ꢀThþtꢀvþy,ꢀbìnhꢀthường 

÷üꢀðhýꢀlñuꢀînꢀ÷ûnhꢀniềuꢀtinꢀtwongꢀcácꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀmụcꢀtiêuꢀwòi,ꢀnếuꢀðhủng 

hoảngꢀxảyꢀwaꢀthìꢀcñngꢀðhýꢀðhănꢀhơnꢀchoꢀdoanhꢀnghiệpꢀtwongꢀviệcꢀduyꢀtwìꢀuy 

tínꢀvñꢀấnꢀtượngꢀtốtꢀtwongꢀhú.ꢀVþyꢀphảiꢀlñuꢀsaoꢀðhủngꢀhoảngꢀxảyꢀwa,ꢀgâyꢀảnh 

hưởngꢀnghiêuꢀtwúngꢀ÷ếnꢀthươngꢀhiệu,ꢀuyꢀtínꢀcủaꢀtîꢀchïc? 

Thvoꢀlẽꢀthườngꢀðhiꢀðhủngꢀhoảngꢀxảyꢀwa,ꢀðháchꢀhñngꢀðhôngꢀcýꢀuấyꢀõuan 

tâuꢀ÷ếnꢀvấnꢀ÷ềꢀtwáchꢀnhiệu,ꢀsựꢀtònꢀvongꢀcủaꢀdoanhꢀnghiệpꢀ÷ốiꢀvớiꢀhú. 
Nhữngꢀcáiꢀðháchꢀhñngꢀõuanꢀtâuꢀnhưꢀgiảuꢀgiá,ꢀsïcꢀðhỏv,ꢀtiệnꢀlợiꢀv.vꢀuñꢀsản 

phÿuꢀdûchꢀvụꢀbạnꢀ÷üꢀcungꢀcấpꢀchoꢀhú,ꢀhúꢀcýꢀlẽꢀthấtꢀvúngꢀvềꢀ÷iềuꢀ÷ýꢀhay 

nhữngꢀthïꢀtươngꢀtự.ꢀHúꢀõuanꢀtâuꢀ÷ếnꢀlợiꢀíchꢀcủaꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀuñꢀhúꢀbỏ 

÷òngꢀtiềnꢀwaꢀ÷ểꢀthưởngꢀthïcꢀgiáꢀtwûꢀcủaꢀný.ꢀTênꢀtuîiꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀbạn,ꢀsuy 

choꢀcùngꢀchỉꢀlñꢀcáiꢀtênꢀsẽꢀbûꢀõuênꢀ÷i,ꢀnếuꢀnýꢀðhôngꢀgắnꢀliềnꢀvớiꢀcáiꢀlợiꢀíchꢀhú 

÷angꢀcần.ꢀTuyꢀnhiênꢀnýꢀlạiꢀlñꢀtñiꢀsảnꢀwấtꢀlớn,ꢀõuyếtꢀ÷ûnhꢀsựꢀtònꢀvongꢀcủa 

doanhꢀnghiệpꢀbạn.ꢀCònꢀviệcꢀcạnhꢀtwanh,ꢀnợꢀnần,ꢀhayꢀuyꢀtínꢀvñꢀsựꢀchiếnꢀ÷ấu 

củaꢀbạnꢀthếꢀnñoꢀðhiꢀsựꢀcốꢀxảyꢀwa,ꢀ÷ýꢀlñꢀchuyệnꢀcủaꢀbạn.ꢀHúꢀvñꢀbạnꢀ÷ơnꢀgiản 

lñꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀuuaꢀvñꢀbán,ꢀsuyꢀchoꢀcùngꢀlñꢀvþy. 

Vþyꢀbạnꢀphảiꢀlñuꢀsaoꢀ÷ểꢀquảnꢀtwûꢀcácꢀuốiꢀnguyꢀgâyꢀðhủngꢀhoảngꢀcho 

doanhꢀnghiệpꢀ÷ây.ꢀNhñꢀ÷ầuꢀtư,ꢀcîꢀ÷ông,ꢀngânꢀhñng,ꢀbảoꢀhiểu,ꢀchínhꢀõuyền 

vñꢀcácꢀcơꢀõuanꢀhữuꢀõuan,ꢀconꢀnợ,ꢀ÷ốiꢀthủꢀcạnhꢀtwanh,ꢀðẻꢀcơꢀhøi,ꢀápꢀlựcꢀnhân 

viên,ꢀ÷ốiꢀtácꢀv.vꢀlạiꢀliênꢀtụcꢀ÷îꢀdònꢀvềꢀbạn,ꢀbạnꢀphảiꢀxửꢀlöꢀwaꢀsao?ꢀHüyꢀnghĩ 
÷ếnꢀPRꢀngayꢀðhiꢀbắtꢀ÷ầuꢀcôngꢀviệcꢀvñꢀsửꢀdụngꢀnýꢀuøtꢀcáchꢀðhéoꢀléoꢀsẽꢀgiúp 

bạnꢀcýꢀphươngꢀphápꢀhiệuꢀõuảꢀ÷ểꢀxửꢀlöꢀvấnꢀ÷ềꢀnñy. 

ThvoꢀWvbtvw’sꢀnvwꢀCollvgiatv,ꢀthìꢀkhủngsuoảngslàsmộtssựsbấtsổn,smột 
thờiskuắcstệshại,suaysmộtstìnusttạngsuoặcscácstácsđộngsrênsngoàissẽsnảyssinu 

làmsnênssựskuácsriệtssâqssắcsuoặcslàstốtsuoặcslàsxấu. 

Khủngꢀhoảngꢀthvoꢀlẽꢀthường,ꢀnýꢀcýꢀnghĩaꢀlñꢀtìnhꢀtwạngꢀxấuꢀhơnꢀlñꢀtốt. 
Khủngꢀhoảngꢀtñiꢀchínhꢀ1997ꢀởꢀchâuꢀÁ,ꢀðhủngꢀhoảngꢀnướcꢀvñꢀdûchꢀbệnhꢀở 

châuꢀPhi,ꢀhayꢀðhủngꢀhoảngꢀtinhꢀthầnꢀsauꢀsựꢀkiệnꢀ11ꢀthángꢀ9ꢀởꢀMỹ,ꢀðhủng 

hoảngꢀtâuꢀlöꢀsauꢀchiếnꢀtwanhꢀv.v.ꢀĐýꢀlñꢀnhữngꢀðhủngꢀhoảngꢀuangꢀtínhꢀchất 
xấuꢀvñꢀ÷ểꢀlạiꢀhþuꢀõuảꢀrấtꢀlớn,ꢀchẳngꢀnhữngꢀchoꢀchínhꢀngườiꢀbûꢀhạiꢀuñꢀcòn 

choꢀuøtꢀcøngꢀ÷òngꢀ÷ýꢀnữa. 
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Khủngꢀhoảngꢀcýꢀthểꢀchiaꢀlñuꢀhaiꢀmụcꢀchínhꢀbaoꢀgòuꢀnhữngꢀyếuꢀtố 

thôngꢀthườngꢀtừꢀconꢀngườiꢀhoặcꢀlñꢀtựꢀnhiên: 

-ꢀKhủngsuoảngstừssựsbấtsngờskuôngsđoánsttướcsđược:scuáysnổ,staisuọa 

tuiênsnuiên,sdịcusrệnu,sđộcsuạisv.v. 

-ꢀKhủngsuoảngspuátsttiểnstueosnuữngsuiệnstượngsđượcscảnusráosnuư 

tuaysđổiscuínussácu,suaysnuânssựsbấtstuường,svănsuóasdoanusnguiệpsđốisvới 
nuânssựsmới,ssựsbấtsổnsttongsnuânssự. 

Quảnsttịskhủngsuoảngstuậtslàsqqansttọng.ꢀNýꢀgiúpꢀbảoꢀvệꢀthươngꢀhiệu 

cáiꢀuñꢀbạnꢀ÷üꢀtwảꢀgiáꢀbằngꢀthờiꢀgian,ꢀvñꢀsựꢀnỗꢀlựcꢀhếtꢀuìnhꢀtừꢀtîꢀchïcꢀvớiꢀcác 
nguònꢀlựcꢀðhácꢀnhau.ꢀĐýꢀlñꢀtñiꢀchính,ꢀtwíꢀtuệ,ꢀsïcꢀlựcꢀthþuꢀchíꢀuáuꢀuòꢀhôiꢀvñ 
nướcꢀuắt,ꢀcảꢀsựꢀhiꢀsinhꢀ÷ờiꢀsốngꢀwiêngꢀtư,ꢀniềuꢀvuiꢀgiaꢀ÷ình,ꢀtìnhꢀyêuꢀtuîi 
trẻ,ꢀhayꢀthýiꢀõuvnꢀsởꢀthíchꢀcáꢀnhânꢀvñꢀtþpꢀthểꢀnhânꢀviênꢀtwongꢀtîꢀchïc.ꢀNý 

cònꢀngănꢀngừaꢀvñꢀgiảuꢀthiểuꢀwủiꢀwo,ꢀthiệtꢀhạiꢀchoꢀdoanhꢀnghiệpꢀvñꢀlợiꢀíchꢀcủa 

ðháchꢀhñng.ꢀThươngꢀhiệuꢀcáiꢀuñꢀðhýꢀcýꢀnhưngꢀlạiꢀdễꢀmất,ꢀbởiꢀnýꢀvôꢀhìnhꢀvñ 
÷ượcꢀ÷oꢀlườngꢀbằngꢀniềuꢀtinꢀvñꢀthờiꢀgian. 

Khủngꢀhoảngꢀ÷ốiꢀvớiꢀnhñꢀlünhꢀ÷ạo,ꢀvớiꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀthþtꢀsựꢀlñꢀvấnꢀ÷ề 
sốngꢀcòn.ꢀNhiềuꢀðhiꢀcơnꢀsýngꢀgiýꢀðhủngꢀhoảngꢀ÷iꢀõua,ꢀnhưngꢀthươngꢀhiệu 

÷ýꢀsẽꢀðhôngꢀcònꢀ÷ượcꢀxâyꢀdựngꢀvñꢀphátꢀtwiểnꢀtwênꢀnềnꢀuýngꢀcũꢀnữa.ꢀNgười 
ta,ꢀðháchꢀhñngꢀngờꢀvực,ꢀthñnhꢀðiếnꢀvñꢀðhôngꢀchấpꢀnhþnꢀný,ꢀvìꢀnýꢀlñuꢀngười 
taꢀbûꢀsốc.ꢀHúꢀðhôngꢀdáuꢀ÷ánhꢀ÷îiꢀuøtꢀniềuꢀtinꢀbằngꢀ÷òngꢀtiềnꢀhúꢀðhýꢀðhăn 

kiếuꢀ÷ượcꢀtwongꢀðhiꢀcýꢀwấtꢀnhiềuꢀsựꢀlựaꢀchúnꢀtốtꢀhơnꢀtừꢀcácꢀnhñꢀcungꢀcấp 

ðhác.ꢀNgayꢀcảꢀ÷ốiꢀvớiꢀcácꢀnhânꢀviênꢀcấpꢀdưới,ꢀngườiꢀtaꢀcũngꢀðhýꢀlòngꢀthvo 

bạnꢀlâuꢀdñiꢀ÷ểꢀphụcꢀhòiꢀðhủngꢀhoảngꢀnếuꢀnýꢀthựcꢀsựꢀcầnꢀthờiꢀgian,ꢀvìꢀhúꢀcòn 

cýꢀcuøcꢀsốngꢀwiêng.ꢀHúꢀcầnꢀcơuꢀănꢀáoꢀuặcꢀvñꢀcácꢀchiꢀphíꢀsinhꢀhoạtꢀhñng 

ngñy.ꢀHúꢀlñꢀngườiꢀlñuꢀcôngꢀănꢀlương,ꢀhúꢀtwôngꢀchờꢀvñoꢀlợiꢀnhuþnꢀvñꢀuyꢀtín 

củaꢀcôngꢀtyꢀ÷ểꢀkiếuꢀtiến. 

Doꢀvþyꢀbạnꢀcầnꢀphảiꢀchuÿnꢀbûꢀtâuꢀlöꢀ÷ýnꢀnhþnꢀvñꢀxửꢀlöꢀðhủngꢀhoảng 

cñngꢀnhanhꢀcñngꢀtốt.ꢀBạnꢀlñꢀngườiꢀ÷ầuꢀtñuꢀ÷ểꢀxửꢀlöꢀvñꢀlèoꢀláiꢀdoanhꢀnghiệp 

÷ếnꢀbờꢀbìnhꢀyên,ꢀînꢀ÷ûnhꢀvñꢀtìuꢀcơꢀhøiꢀphátꢀtwiển.ꢀyếꢀhoạchꢀPR,ꢀðếꢀhoạch 

quảnꢀtwûꢀkhủngꢀhoảngꢀchiꢀtiếtꢀvớiꢀcácꢀtìnhꢀhuốngꢀcýꢀthểꢀnảyꢀsinhꢀnênꢀluôn 

÷uợcꢀxvuꢀxétꢀvñꢀ÷ưaꢀwaꢀtwaoꢀ÷îi,ꢀ÷ánhꢀgiáꢀuøtꢀcáchꢀcÿnꢀthþnꢀnghiêuꢀtúc 
nhằuꢀðhiꢀthựcꢀhiệnꢀsẽꢀcýꢀðếtꢀõuảꢀtốtꢀnhất. 

Doꢀ÷ýꢀtwongꢀsuốtꢀõuáꢀtwìnhꢀðinhꢀdoanh,ꢀbạnꢀbuøcꢀphảiꢀõuanꢀtâuꢀ÷ến 
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thươngꢀhiệuꢀuøtꢀcáchꢀhợpꢀlöꢀvñꢀnghiêuꢀtúc,ꢀphảiꢀcýꢀtháiꢀ÷øꢀwõꢀwñngꢀtwongꢀcác 
÷iềuꢀðiệnꢀ÷ểꢀbảoꢀvệꢀvñꢀphátꢀtwiểnꢀný.ꢀyhôngꢀ÷ượcꢀơꢀhờꢀhayꢀ÷ánhꢀ÷ốꢀnýꢀ÷ểꢀtới 
÷âuꢀthìꢀtới.ꢀĐốiꢀthủ,ꢀðẻꢀcơꢀhøi,ꢀsựꢀcốꢀnảyꢀsinh,ꢀsẽꢀlñuꢀbạnꢀchoángꢀváng,ꢀbối 
rốiꢀvñꢀxửꢀlöꢀðhôngꢀðûpꢀthờiꢀchínhꢀxác,ꢀsẽꢀdẫnꢀ÷ếnꢀhþuꢀõuảꢀnghiêuꢀtwúng.ꢀSau 

møtꢀ÷êu,ꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀbạnꢀchỉꢀcònꢀlñꢀsựꢀchỉꢀtwích,ꢀbñnꢀluþnꢀcủaꢀcông 

chúngꢀvñꢀgiáꢀtwûꢀbằngꢀðhông.ꢀỞꢀ÷âyꢀuøtꢀðếꢀhoạchꢀdựꢀbûꢀkhủngꢀhoảngꢀthựcꢀsự 

cầnꢀthiếtꢀ÷ểꢀbạnꢀcýꢀcơꢀsởꢀvñꢀ÷ûnhꢀhướngꢀxửꢀlöꢀhiệuꢀõuả.ꢀHüyꢀtựꢀcïuꢀlấyꢀbản 

thânꢀtwướcꢀðhiꢀðêuꢀai.ꢀTwuyềnꢀthôngꢀvñꢀuúiꢀngườiꢀ÷ếnꢀvớiꢀbạnꢀðhiꢀbạnꢀcòn 

tònꢀtạiꢀvñꢀxửꢀlöꢀnýꢀcùngꢀvớiꢀhú.ꢀVìꢀvþyꢀhüyꢀõuanꢀtâuꢀnýꢀnhưꢀlñꢀsựꢀsốngꢀcòn 

củaꢀuìnhꢀvþy. 

Ngườiꢀtaꢀnýi,ꢀlậtsngượcsvánscờ,ꢀchuyểnꢀ÷îiꢀtìnhꢀthế,ꢀtwongꢀtìnhꢀhuống 

khủngꢀhoảng,ꢀ÷ýꢀchínhꢀlñꢀsựꢀquảnꢀtwûꢀnýꢀðhônꢀngoanꢀvñꢀthñnhꢀcông.ꢀSau 

khủngꢀhoảngꢀsẽꢀ÷ưaꢀ÷ếnꢀấnꢀtượngꢀsâuꢀsắcꢀhơn,ꢀ÷ẹpꢀhơnꢀtwongꢀlòngꢀuốiꢀõuan 

hệꢀmụcꢀtiêuꢀuñꢀbạnꢀlñuꢀ÷ược.ꢀĐiềuꢀnñyꢀsẽꢀgiúpꢀbạnꢀgiaꢀtăngꢀgiáꢀtwûꢀthương 

hiệuꢀvñꢀnângꢀcaoꢀvûꢀthếꢀcủaꢀuìnhꢀhơnꢀtwongꢀthươngꢀtwườngꢀbởiꢀnýꢀchïng 

uinhꢀnăngꢀlựcꢀthựcꢀtếꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀbạnꢀtwênꢀthươngꢀtwường.ꢀĐiềuꢀnñyꢀcýꢀthể 
gúiꢀlñꢀtwongꢀwủiꢀcýꢀuay,ꢀhayꢀbiếnꢀcáiꢀwủiꢀthñnhꢀcáiꢀuay.ꢀPRꢀthựcꢀsựꢀsẽꢀlñuꢀtốt 
÷iềuꢀnñy,ꢀchỉꢀcầnꢀhúꢀcýꢀCARꢀlñꢀ÷ược. 

Twongꢀõuáꢀtwìnhꢀðhủngꢀhoảngꢀxảyꢀwa,ꢀhüyꢀcÿnꢀthþnꢀvớiꢀthôngꢀtinꢀhay 

thôngꢀ÷iệpꢀuñꢀbạnꢀhayꢀngườiꢀ÷ạiꢀdiệnꢀphátꢀngônꢀ÷ưaꢀwaꢀchoꢀcôngꢀchúngꢀbiết. 
Nếuꢀthôngꢀtinꢀðhôngꢀchínhꢀxác,ꢀhþuꢀõuảꢀthþtꢀðhýꢀlường.ꢀThvoꢀlẽꢀthường,ꢀðhi 
khủngꢀhoảngꢀxảyꢀwa,ꢀgiớiꢀtwuyềnꢀthôngꢀlñꢀngườiꢀ÷ầuꢀtiênꢀõuanꢀtâuꢀuạnh 

nhất,ꢀnhanhꢀnhất.ꢀDoꢀvþyꢀhüyꢀchuÿnꢀbûꢀkỹꢀtấtꢀcảꢀnhữngꢀthïꢀcầnꢀthiếtꢀvñꢀcýꢀthể 
cungꢀcấpꢀ÷ượcꢀ÷ểꢀgiúpꢀhúꢀtácꢀnghiệpꢀdễꢀdñngꢀvñꢀhợpꢀlö.ꢀNếuꢀtaꢀcýꢀ÷øngꢀthái 
cảnꢀtwở,ꢀgâyꢀðhýꢀðhănꢀchoꢀhú,ꢀlþpꢀtïc,ꢀsựꢀnghiꢀvấn,ꢀthñnhꢀðiếnꢀuïcꢀ÷øꢀhñi 
lòngꢀðhôngꢀcaoꢀtwongꢀhúꢀgiaꢀtăng.ꢀHúꢀsẽꢀ÷ặtꢀngayꢀcâyꢀhỏi,ꢀðhôngꢀbiếtꢀdoanh 

nghiệpꢀ÷angꢀcýꢀ÷iềuꢀgìꢀuờꢀáu,ꢀbíꢀÿnꢀuñꢀchvꢀgiấu,ꢀðhôngꢀdáuꢀcôngꢀðhai 
thôngꢀtinꢀnñyꢀv.vꢀtừꢀ÷ýꢀhñngꢀloạtꢀvấnꢀ÷ềꢀsẽꢀnảyꢀsinh.ꢀThôngꢀõuaꢀtwuyền 

thông,ꢀuïcꢀ÷øꢀbấtꢀînꢀtwongꢀcácꢀnhýuꢀcôngꢀchúngꢀuụcꢀtiêuꢀcũngꢀnhưꢀðhácꢀsẽ 
cñngꢀgiaꢀtăng.ꢀĐiềuꢀnñyꢀõuảꢀlñꢀðhýꢀðhănꢀ÷ốiꢀvớiꢀthươngꢀhiệu,ꢀvñꢀbạnꢀsẽꢀphải 
thþtꢀsựꢀvấtꢀvảꢀ÷ểꢀcïuꢀvünꢀný. 

Thvoꢀlẽꢀthườngꢀtâuꢀlöꢀconꢀngườiꢀthvoꢀthờiꢀgian,ꢀngườiꢀtaꢀhayꢀbỏꢀõua,ꢀtha 
thïꢀvñꢀõuênꢀ÷iꢀnhữngꢀgìꢀuñꢀhúꢀchoꢀwằngꢀhúꢀthấyꢀvþyꢀlñꢀ÷úng,ꢀlñꢀ÷üꢀwõꢀvấnꢀ÷ề, 
hoặcꢀchínhꢀdoꢀhúꢀchủꢀõuanꢀnghĩꢀvþy,ꢀhoặcꢀdoꢀtácꢀ÷øngꢀbênꢀngoñiꢀuñꢀhúꢀtin 

tưởngꢀthvo.ꢀDoꢀ÷ýꢀtwongꢀviệcꢀgiảiꢀõuyếtꢀðhủngꢀhoảng,ꢀthườngꢀlñꢀcôngꢀðhaiꢀsự 

thþt,ꢀxinꢀlỗiꢀcôngꢀchúng,ꢀnêuꢀöꢀðiếnꢀvñꢀphươngꢀhướngꢀgiảiꢀõuyếtꢀhþuꢀõuảꢀvñ 
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phụcꢀhòiꢀhợpꢀlö,ꢀhoặcꢀlñꢀöꢀðiếnꢀcủaꢀngườiꢀhoặcꢀcơꢀõuanꢀphátꢀngônꢀthïꢀbaꢀcý 

chïcꢀvụꢀõuanꢀtwúng,ꢀhoặcꢀcácꢀngñnhꢀchïcꢀnăngꢀliênꢀõuan,ꢀnhằuꢀðhẳngꢀ÷ûnh 

vềꢀtínhꢀchấtꢀvụꢀviệc.ꢀVíꢀdụ,ꢀdoꢀsựꢀcốꢀmáyꢀtính,ꢀcýꢀthểꢀmờiꢀchuyênꢀgiaꢀcông 

nghệꢀthôngꢀtin;ꢀsựꢀcốꢀanꢀtoñnꢀthựcꢀphÿuꢀcýꢀthểꢀlñꢀbanꢀchïcꢀnăngꢀcủaꢀbøꢀyꢀtế 
hayꢀviệnꢀðiểuꢀ÷ûnhꢀanꢀtoñnꢀthựcꢀphÿuꢀv.v. 

Ngườiꢀtaꢀnýiꢀphòngꢀlửaꢀhơnꢀchữaꢀlửa.ꢀDoꢀvþy,ꢀhüyꢀ÷ềꢀphòngꢀðhủng 

hoảngꢀngayꢀtwongꢀõuáꢀtwìnhꢀhoạtꢀ÷øng.ꢀyhôngꢀphảiꢀchỉꢀnằuꢀtwênꢀbảnꢀðế 
hoạchꢀbằngꢀgiấyꢀuñꢀtừꢀtwongꢀõuáꢀtwìnhꢀhoạtꢀ÷øngꢀcủaꢀtîꢀchïc.ꢀHoạtꢀ÷øngꢀtî 

chïcꢀðiểuꢀsoátꢀnhânꢀsự,ꢀchínhꢀsáchꢀtiềnꢀlương,ꢀthưởng,ꢀphúcꢀlợi,ꢀhúcꢀtþp 

nghiênꢀcïu,ꢀhoạtꢀ÷øngꢀvớiꢀðháchꢀhñng,ꢀsảnꢀxuất,ꢀvþnꢀchuyển,ꢀcungꢀcấpꢀthông 

tin,ꢀbảnꢀõuyền,ꢀhþuꢀuüi,ꢀbảoꢀhñnh,ꢀhoạtꢀ÷øngꢀanꢀninh,ꢀanꢀtoñnꢀuôiꢀtwường, 
÷ảuꢀbảoꢀanꢀtoñnꢀchấtꢀlượngꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụ,ꢀhoạtꢀ÷øngꢀtwuyềnꢀthông,ꢀcøng 

÷òngꢀ.v.vꢀphảiꢀluônꢀ÷ượcꢀlưuꢀöꢀvñꢀthựcꢀhiệnꢀnghiêuꢀtúc.ꢀVíꢀdụ,ꢀhoạtꢀ÷øngꢀan 

ninh,ꢀcháyꢀnî,ꢀnếuꢀðhôngꢀlưuꢀö,ꢀlơꢀlñ,ꢀthìꢀdễꢀdñngꢀnảyꢀsinhꢀsựꢀcốꢀvñꢀhþuꢀõuả 
thìꢀthþtꢀðhýꢀlường. 

Hơnꢀnữa,ꢀuỗiꢀðhủngꢀhoảngꢀthìꢀðhácꢀnhauꢀvớiꢀnhữngꢀtínhꢀchất,ꢀtình 

huốngꢀhoñnꢀcảnhꢀðhácꢀnhau.ꢀNýꢀyêuꢀcầuꢀuøtꢀsựꢀchuÿnꢀbûꢀchuꢀ÷áoꢀvớiꢀnhững 

khảꢀnăngꢀtìnhꢀhuốngꢀvñꢀcáchꢀxửꢀlöꢀchiꢀtiết.ꢀNgoñiꢀnhữngꢀhướngꢀdẫnꢀchính 

nhưꢀaiꢀchûuꢀtwáchꢀnhiệu,ꢀngườiꢀphátꢀngôn,ꢀbøꢀphþnꢀxửꢀlöꢀchính,ꢀphảiꢀcần 

nhữngꢀphươngꢀthïcꢀgiảiꢀõuyếtꢀlinhꢀ÷øngꢀvñꢀcácꢀõuyếtꢀ÷ûnhꢀxửꢀlöꢀðûpꢀthời 
nhữngꢀtìnhꢀhuốngꢀngoñiꢀdựꢀ÷oánꢀuñꢀnýꢀcýꢀthểꢀphátꢀsinh,ꢀcáiꢀcýꢀthểꢀgâyꢀnên 

nhữngꢀ÷iềuꢀtòiꢀtệꢀhơn. 

Møtꢀðhiꢀðhủngꢀhoảngꢀ÷üꢀ÷ượcꢀgiảiꢀõuyếtꢀvñꢀbắtꢀ÷ầuꢀgiaiꢀ÷oạnꢀphụcꢀhòi, 
PRꢀphảiꢀluônꢀõuanꢀsátꢀvñꢀ÷iềuꢀchỉnhꢀhoạtꢀ÷øngꢀhợpꢀlö.ꢀNgườiꢀlñuꢀPRꢀphải 
luônꢀthựcꢀhiệnꢀcácꢀphầnꢀðếꢀhoạchꢀPRꢀtiếpꢀthvoꢀuøtꢀcáchꢀchuꢀ÷áoꢀvñꢀcÿnꢀthþn, 
nhằuꢀhướngꢀcôngꢀchúngꢀ÷ếnꢀcáiꢀ÷ẹp,ꢀấnꢀtượngꢀthươngꢀhiệuꢀvñꢀlợiꢀíchꢀhơn 

choꢀhú.ꢀHúꢀsẽꢀcýꢀcơꢀhøiꢀ÷ánhꢀgiáꢀðhảꢀnăngꢀvñꢀvûꢀtwíꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀsauꢀðhủng 

hoảng,ꢀnhằuꢀlấyꢀlạiꢀniềuꢀtinꢀtwongꢀhú,ꢀuøtꢀ÷iềuꢀthþtꢀsựꢀgiáꢀtwûꢀvñꢀcầnꢀthiết 
twongꢀtâuꢀtwíꢀðháchꢀhñngꢀvñꢀcácꢀnhýuꢀõuanꢀhệꢀmụcꢀtiêu.ꢀThườngꢀthìꢀcác 
chínhꢀsáchꢀðhuyếnꢀuüi,ꢀðhíchꢀlệꢀvñꢀcảuꢀơnꢀniềuꢀtinꢀcủaꢀðháchꢀhñngꢀlñ 
nhữngꢀ÷øngꢀtháiꢀ÷ượcꢀhúꢀyêuꢀuếnꢀvñꢀthíchꢀnhất. 

Nýiꢀvềꢀviệcꢀhoạtꢀ÷øngꢀvớiꢀtwuyềnꢀthông,ꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀphảiꢀthþtꢀsựꢀhiểu 

hú,ꢀhiểuꢀ÷ượcꢀcácꢀgiáꢀtwû,ꢀthuþnꢀvñꢀbấtꢀlợiꢀtừꢀhúꢀtwongꢀviệcꢀchuyểnꢀtảiꢀthông 

tinꢀvềꢀngñnhꢀ÷ặcꢀthùꢀcủaꢀuình,ꢀnếuꢀðhôngꢀtácꢀdụngꢀsẽꢀbûꢀngược,ꢀgiáꢀtwûꢀsẽ 
ðhôngꢀcao.ꢀThþuꢀchíꢀnýꢀcònꢀtạoꢀnênꢀtaiꢀhúaꢀchoꢀbạn,ꢀtaiꢀhúaꢀPR,ꢀphảnꢀïng 
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bấtꢀlợiꢀtừꢀhoạtꢀ÷øngꢀPR,ꢀcáiꢀuñꢀbạnꢀlạiꢀphảiꢀdùngꢀchínhꢀPRꢀ÷ểꢀ÷iềuꢀtwûꢀlạiꢀtai 
húaꢀPRꢀnữa. 

Cũngꢀnênꢀlưuꢀöꢀwằng,ꢀ÷ốiꢀvớiꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀởꢀmïcꢀ÷øꢀcôngꢀchúng,ꢀthìꢀtất 
cảꢀmúiꢀhoạtꢀ÷øngꢀcủaꢀhúꢀnênꢀluônꢀluônꢀ÷ượcꢀlưuꢀöꢀthvoꢀdõiꢀvñꢀõuanꢀtâuꢀsâu 

sắc,ꢀcÿnꢀthþn.ꢀVìꢀnýꢀðhôngꢀnhữngꢀảnhꢀhưởngꢀ÷ếnꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀchínhꢀtî 

chïcꢀ÷ýꢀuñꢀcònꢀlñꢀ÷ờiꢀsốngꢀcủaꢀnhânꢀviên,ꢀcøngꢀdòngꢀxungꢀõuanh,ꢀphongꢀtục 

tþpꢀõuán,ꢀlốiꢀsống,ꢀhayꢀthþuꢀchíꢀlñꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀuøtꢀvùng,ꢀuøtꢀõuốcꢀgia 
twongꢀuắtꢀcøngꢀ÷òngꢀõuốcꢀtế. 

NgườiꢀlñuꢀPRꢀcũngꢀlưuꢀöꢀwằng,ꢀ÷ểꢀcýꢀhiệuꢀõuảꢀvñꢀphátꢀtwiểnꢀbềnꢀvững 

thươngꢀhiệu,ꢀthìꢀthờiꢀgianꢀlñꢀyếuꢀtốꢀcầnꢀthiết.ꢀDoꢀvþy,ꢀðhôngꢀnênꢀvøiꢀvñng 

hấpꢀtấp,ꢀvìꢀuụcꢀ÷íchꢀhiệuꢀõuảꢀtwướcꢀuắt,ꢀhayꢀvìꢀcôngꢀtwạngꢀlợiꢀíchꢀngắnꢀhạn 

uñꢀwútꢀngắnꢀhayꢀbỏꢀõuaꢀcácꢀchiꢀtiếtꢀnhỏꢀuangꢀtínhꢀtwúngꢀyếu,ꢀuñꢀthờꢀơꢀbỏ 

õua.ꢀĐiềuꢀnñyꢀsẽꢀgiốngꢀnhưꢀpháoꢀhoaꢀsángꢀwựcꢀwỡꢀchốcꢀlátꢀwòiꢀtñnꢀngay,ꢀ÷êꢀvì 
lỗꢀkiếnꢀnhỏꢀuñꢀbûꢀvỡ,ꢀ÷iềuꢀnñyꢀthþtꢀsựꢀðhôngꢀtốtꢀ÷ốiꢀvớiꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀcý 

tâuꢀthþtꢀsự,ꢀcýꢀuøtꢀCARꢀ÷ẳngꢀcấp.ꢀyiênꢀnhẫn,ꢀöꢀchíꢀvñꢀtwáchꢀnhiệuꢀ÷ểꢀduy 

twìꢀvñꢀphátꢀtwiểnꢀthươngꢀhiệuꢀbềnꢀvữngꢀchínhꢀlñꢀgiáꢀtwûꢀ÷íchꢀthựcꢀvñꢀcũngꢀlñ 
cáchꢀtốtꢀnhấtꢀuñꢀPRꢀthựcꢀsựꢀnênꢀthvo. 

Dùꢀtwongꢀtìnhꢀhuốngꢀnñoꢀ÷iꢀnữa,ꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀnên: 

Bìnust4nusvàsC5R 

Hợpstácsvớisttqyềnstuông 

7uôngsnóisđiềqskuôngsriếtscuínusxác 

Nóissựsthật,stuẳngstuắnsvàskuônsngoan 

Mụcstiêqstuươngsuiệqsrềnsvữngslàsđisđầu 

Lqônslinusuoạtscácsngqyênstắcs3S,s3PRsvàsNCNS 

MỤCꢀĐÍCHꢀ(Goals) 

Tấtꢀcảꢀmọiꢀngườiꢀsốngꢀtrênꢀcõiꢀđờiꢀnàyꢀđềuꢀcóꢀmụcꢀđíchꢀriêng,ꢀgiấcꢀmơ 

riêngꢀhayꢀmộtꢀđiềuꢀgìꢀđóꢀriêngꢀéiệtꢀđểꢀtheoꢀđuổi.ꢀåóꢀlàꢀtiềnꢀtàiꢀdanhꢀvọng, 
làꢀtìnhꢀcảm,ꢀlýꢀtưởng,ꢀhoặcꢀmụcꢀđíchꢀcáꢀnhânꢀkhác.ꢀåốiꢀvçiꢀmộtꢀtổꢀchức 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



  

 
 

  

kinhꢀdoanh,ꢀđóꢀlàꢀvìꢀlợiꢀnhuậnꢀvàꢀlợiꢀíchꢀconꢀngười.ꢀChỉꢀtrừꢀnhữngꢀngười, 
khôngꢀlàmꢀchủꢀmình,ꢀsốngꢀmặcꢀkệ,ꢀéuôngꢀlung,ꢀngàyꢀmaiꢀraꢀsaoꢀthìꢀra,ꢀtçi 
đâuꢀthìꢀtçi,ꢀdùꢀcóꢀvongꢀmạngꢀthìꢀcũngꢀchấpꢀnhận.ꢀConꢀngườiꢀvôꢀđènh,ꢀthì 
mçiꢀsốngꢀkhôngꢀcóꢀmụcꢀđích. 

Cácꢀhoạtꢀ÷øngꢀPRꢀcũngꢀvþy.ꢀTừꢀnhữngꢀ÷iềuꢀnhỏꢀnhấtꢀnhưꢀthưꢀtừꢀ÷ếnꢀcác 
sựꢀkiệnꢀlớn,ꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀphảiꢀnghiêuꢀtúcꢀxvuꢀuụcꢀ÷íchꢀuìnhꢀ÷angꢀlñuꢀlñ 
gì,ꢀ÷ểꢀcýꢀcáiꢀnhìnꢀthoángꢀhơnꢀuñꢀcýꢀ÷øngꢀtháiꢀlñuꢀviệcꢀtốtꢀhơn.ꢀNếuꢀbạnꢀvì 
møtꢀviệcꢀðhôngꢀ÷ángꢀcảnꢀtwởꢀnhữngꢀviệcꢀbạnꢀ÷angꢀlñu,ꢀbạnꢀsẽꢀ÷iꢀsaiꢀ÷ường, 
vñꢀuúiꢀnỗꢀlựcꢀcủaꢀbạnꢀsẽꢀtiêuꢀhủyꢀvìꢀnhữngꢀ÷iềuꢀ÷ý.ꢀMøtꢀláꢀthưꢀuờiꢀ÷ược 

viếtꢀcÿnꢀthþnꢀsẽꢀlñuꢀngườiꢀ÷úcꢀcảuꢀthấyꢀhñiꢀlòng,ꢀuøtꢀðếꢀhoạchꢀsựꢀkiệnꢀ÷ược 

chuÿnꢀbûꢀchuꢀ÷áoꢀsẽꢀlñuꢀnýꢀthñnhꢀcôngꢀlớn.ꢀMøtꢀchínhꢀsáchꢀhþuꢀuüiꢀ÷ược 

cânꢀnhắcꢀcÿnꢀthþnꢀsẽꢀlñuꢀ÷ẹpꢀlòngꢀðháchꢀhñngꢀ÷ếnꢀtþnꢀsâuꢀthẳuꢀtwáiꢀtiuꢀhú. 
yhiꢀbạnꢀcýꢀuụcꢀtiêu,ꢀchiếcꢀthuyềnꢀcuøcꢀ÷ờiꢀbạnꢀsẽꢀ÷ếnꢀ÷ượcꢀbếnꢀbờꢀmong 

ước,ꢀchoꢀdùꢀlñꢀsýngꢀtoꢀgiýꢀlớn,ꢀtwởꢀngạiꢀgìꢀ÷iꢀnữa,ꢀöꢀchíꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀuụcꢀtiêuꢀsẽ 
giúpꢀbạnꢀvượtꢀõuaꢀðhýꢀðhăn. 

Mụcꢀ÷ích,ꢀbạnꢀphảiꢀxácꢀ÷ûnhꢀbạnꢀsẽꢀlñuꢀgì,ꢀvìꢀuụcꢀ÷íchꢀgì,ꢀcáiꢀgìꢀbạn 

muốnꢀ÷ạt,ꢀbạnꢀuuốnꢀnýꢀðhiꢀnño,ꢀởꢀ÷âuꢀvñꢀnhưꢀthếꢀnño,ꢀởꢀmïcꢀ÷øꢀnño,ꢀ÷âuꢀlñ 
thuþnꢀlợiꢀvñꢀðhýꢀðhănꢀuñꢀbạnꢀphảiꢀ÷ốiꢀuặtꢀvñꢀgiảiꢀõuyếtꢀwaꢀsao.ꢀTýuꢀlại 
SWOTꢀuñꢀbạnꢀthựcꢀhiệnꢀ÷ểꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀuụcꢀtiêuꢀcuốiꢀcùngꢀlñꢀgì.ꢀVớiꢀhoạt 
÷øngꢀPR,ꢀcáiꢀcuốiꢀcùngꢀlñꢀbạnꢀuuốnꢀthươngꢀhiệuꢀbạnꢀ÷ếnꢀ÷ượcꢀtâuꢀtwíꢀcủa 

ðháchꢀhñngꢀnhưꢀthếꢀnñoꢀvñꢀnýꢀ÷ượcꢀhúꢀ÷ốiꢀxửꢀởꢀmïcꢀ÷øꢀnño. 

Phảiꢀnhớꢀrằng,ꢀPRꢀðhôngꢀchỉꢀlñꢀuøtꢀsựꢀkiệnꢀ÷ơnꢀgiảnꢀnhưꢀnhiềuꢀngười 
nghĩꢀhayꢀxvuꢀnýꢀnhưꢀlñꢀuøtꢀvñiꢀhoạtꢀ÷øng,ꢀtîꢀchïc,ꢀuờiꢀuúc,ꢀănꢀuống,ꢀ÷úc 

báoꢀcáo,ꢀviếtꢀthôngꢀcáoꢀbáoꢀchí,ꢀ÷ăngꢀvñiꢀtwangꢀbñiꢀviết,ꢀhayꢀ÷ơnꢀgiảnꢀlñꢀlñu 

õuvnꢀvớiꢀtwuyềnꢀthông,ꢀvớiꢀnhiềuꢀchínhꢀðháchꢀvñꢀlñuꢀvñiꢀhoạtꢀ÷øngꢀðhuyến 

uüiꢀbánꢀhñng.ꢀĐýꢀchỉꢀlñꢀuøtꢀphầnꢀcủaꢀchïcꢀnăngꢀvñꢀhoạtꢀ÷øngꢀcủaꢀPRꢀ÷ược 

sửꢀdụngꢀchoꢀviệcꢀhỗꢀtrợꢀvñꢀxúcꢀtiếnꢀthươngꢀhiệuꢀvñꢀgiaꢀtăngꢀuốiꢀõuanꢀhệ 
giữaꢀtîꢀchïcꢀvñꢀcácꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀmụcꢀtiêu.ꢀDoꢀvþy,ꢀdùꢀởꢀbấtꢀcïꢀhìnhꢀthïc 

nño,ꢀcáchꢀnño,ꢀhayꢀtìnhꢀhuốngꢀnñoꢀbạnꢀphảiꢀthvoꢀsátꢀuụcꢀ÷íchꢀchínhꢀcủa 

uìnhꢀhayꢀuụcꢀtiêuꢀdñiꢀhạnꢀcủaꢀtîꢀchïc,ꢀðhôngꢀ÷iꢀlệchꢀhướngꢀhayꢀwờiꢀxaꢀuục 

tiêuꢀcủaꢀuình.ꢀPRꢀlñꢀõuáꢀtwìnhꢀsống,ꢀtònꢀtạiꢀvñꢀphátꢀtwiển. 

Vþy,ꢀuụcꢀ÷íchꢀchínhꢀbạnꢀsửꢀdụngꢀPRꢀlñꢀduyꢀnhấtꢀlñuꢀhñiꢀlòngꢀnhuꢀcầu 

vñꢀuongꢀuuốnꢀcủaꢀcácꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀmụcꢀtiêuꢀvìꢀsựꢀtònꢀtạiꢀvñꢀphátꢀtwiểnꢀcủa 

tîꢀchïcꢀvñꢀcøngꢀ÷òng.ꢀMỗiꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀmụcꢀtiêuꢀcýꢀuụcꢀtiêuꢀwiêngꢀcủaꢀhú 

uñꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀcầnꢀxvuꢀxétꢀcÿnꢀthþnꢀvñꢀ÷ưaꢀwaꢀnhữngꢀthôngꢀ÷iệpꢀthích 
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hợpꢀ÷ểꢀcungꢀcấpꢀvñꢀlñuꢀhñiꢀlòngꢀhúꢀmøtꢀcáchꢀthíchꢀ÷áng.ꢀChẳngꢀhạn,ꢀcác 
côngꢀtyꢀðinhꢀdoanhꢀõuanꢀtâuꢀthôngꢀtinꢀvềꢀthuếꢀvñꢀchínhꢀsáchꢀ÷ầuꢀtư;ꢀhúc 

sinhꢀsinhꢀviênꢀthíchꢀchươngꢀtwìnhꢀhúcꢀbîng;ꢀhayꢀngườiꢀdânꢀthíchꢀchínhꢀsách 

vñꢀphúcꢀlợiꢀxüꢀhøi. 

Bâyꢀgiờ,ꢀhüyꢀtạuꢀnhắuꢀuắtꢀvñꢀthưꢀgiün,ꢀuơꢀvñꢀcảuꢀnhþnꢀnhữngꢀvẻꢀ÷ẹp 

tuyệtꢀvờiꢀcủaꢀbầuꢀtwờiꢀvớiꢀnhiềuꢀvìꢀsaoꢀlấpꢀlánh.ꢀBầuꢀtwờiꢀthþtꢀnîiꢀbþt,ꢀấn 

tượng,ꢀvñꢀvĩꢀ÷ại.ꢀNýꢀchïaꢀ÷ựngꢀbaoꢀnhiêuꢀ÷iềuꢀðỳꢀthúꢀuñꢀconꢀngườiꢀaiꢀai 
cũngꢀuuốnꢀướcꢀgìꢀuøtꢀlầnꢀ÷ếnꢀvñꢀðháuꢀphá.ꢀMúiꢀngườiꢀsẽꢀgầnꢀnhauꢀhơn, 
thânꢀthiệnꢀnhauꢀhơnꢀðhiꢀhúꢀcýꢀcùngꢀthýiꢀõuvn,ꢀsởꢀthíchꢀvớiꢀnhau.ꢀCáiꢀ÷iềuꢀ÷ý 

nhưꢀlñꢀsïcꢀuạnhꢀvôꢀhìnhꢀlñuꢀchoꢀhúꢀvượtꢀõuaꢀtwởꢀngạiꢀðhoảngꢀcáchꢀ÷ûaꢀlö, 
sắcꢀtøc,ꢀtônꢀgiáoꢀv.vꢀ÷ểꢀ÷ếnꢀvớiꢀuụcꢀtiêuꢀchungꢀcủaꢀhú.ꢀĐâyꢀchínhꢀlñꢀ÷iềuꢀuñ 
PRꢀcýꢀthểꢀlñuꢀvñꢀlñuꢀtốtꢀnhưꢀcýꢀthể.ꢀMỗiꢀngườiꢀcýꢀ÷iểuꢀðhácꢀbiệtꢀwiêng,ꢀưu 

÷iểuꢀwiêng,ꢀtínhꢀcáchꢀwiêngꢀvñꢀcýꢀcáchꢀnhìnꢀwiêng.ꢀMỗiꢀthûꢀtwườngꢀuụcꢀtiêuꢀsẽ 
cýꢀnhữngꢀ÷iềuꢀtươngꢀtựꢀnhưꢀvþy,ꢀthýiꢀõuvnꢀtiêuꢀdùng,ꢀnhuꢀcầuꢀsửꢀdụng, 
uongꢀuuốnꢀðhácꢀnhau,ꢀsựꢀtrảiꢀnghiệuꢀðhácꢀnhau.ꢀNgườiꢀlñuꢀPRꢀcầnꢀlưuꢀö 

vñꢀðháuꢀphá,ꢀsángꢀtạoꢀnhữngꢀphươngꢀphápꢀwiêngꢀvñꢀhữuꢀhiệuꢀ÷ểꢀ÷ạtꢀ÷ược 

mụcꢀtiêuꢀtốtꢀ÷ẹpꢀhơnꢀvñꢀcýꢀnhữngꢀ÷iềuꢀtốtꢀ÷ẹpꢀhơn. 

TRAOꢀĐỔIꢀ(Exchange) 

Quyꢀluậtꢀnhânꢀquảꢀluônꢀluônꢀlàꢀsựꢀthật.ꢀViệcꢀlừaꢀdốiꢀcũngꢀchỉꢀlàꢀnhất 
thời,ꢀcuốiꢀcùngꢀéạnꢀcũngꢀsẽꢀgặtꢀlạiꢀkếtꢀquảꢀmàꢀthôi. 

Bạnꢀsốngꢀtwênꢀ÷ờiꢀnñy,ꢀbạnꢀðhôngꢀítꢀthìꢀnhiềuꢀcũngꢀdựaꢀvñoꢀgiaꢀ÷ình,ꢀsự 

õuanꢀtâuꢀchăuꢀsýcꢀcảꢀvþtꢀchấtꢀvñꢀtinhꢀthần.ꢀBạnꢀcònꢀdựaꢀvñoꢀsựꢀhỗꢀtrợꢀcủa 

thầyꢀcô,ꢀbèꢀbạn,ꢀxýuꢀgiềng,ꢀvñꢀcácꢀhoạtꢀ÷øng,ꢀchínhꢀsáchꢀcủaꢀxüꢀhøi,ꢀtîꢀchïc 

hayꢀcøngꢀ÷òngꢀxungꢀõuanh.ꢀNgoñiꢀwaꢀlñꢀnhữngꢀngườiꢀlñuꢀwaꢀsảnꢀphÿuꢀtiêu 

dùng,ꢀthựcꢀphÿu,ꢀthïcꢀănꢀ÷òꢀuống,ꢀtwựcꢀtiếpꢀvñꢀgiánꢀtiếp.ꢀNhữngꢀnguònꢀnñy 

nhưꢀlñꢀnôngꢀdân,ꢀcôngꢀnhân,ꢀbánꢀhñng,ꢀngườiꢀsảnꢀxuất,ꢀbácꢀsĩ,ꢀthầyꢀcôꢀgiáo, 
chínhꢀphủ,ꢀgiaꢀ÷ình,ꢀbèꢀbạnꢀ.v.v.ꢀBạnꢀcýꢀthểꢀtrảꢀhúꢀbằngꢀtiền,ꢀthờiꢀgianꢀlñu 

việcꢀchoꢀhú,ꢀsïcꢀlaoꢀ÷øng,ꢀphátꢀuinhꢀsángꢀðiến,ꢀhayꢀtìnhꢀyêu,ꢀsựꢀõuanꢀtâu 

chiaꢀsẻꢀtinhꢀthầnꢀvớiꢀnhau.ꢀChúngꢀtaꢀcýꢀthểꢀnýiꢀrằngꢀconꢀngườiꢀluônꢀtwaoꢀ÷îi 
lẫnꢀnhau,ꢀcáiꢀvôꢀhìnhꢀvñꢀhữuꢀhình.ꢀMúiꢀthïꢀcýꢀõuaꢀlại,ꢀtwaoꢀ÷îiꢀhỗꢀtương. 
Ngayꢀcảꢀtwongꢀbảnꢀthânꢀuỗiꢀngườiꢀcũngꢀcýꢀsựꢀvþnꢀ÷øng,ꢀtwaoꢀ÷îiꢀchấtꢀlẫn 

nhau.ꢀBạnꢀchoꢀaiꢀ÷ýꢀcáiꢀgì,ꢀbạnꢀsẽꢀ÷ượcꢀlạiꢀuøtꢀcáiꢀgìꢀ÷ý. 

Đờiꢀsống,ꢀconꢀngườiꢀlñꢀvþy,ꢀlẽꢀnño,ꢀhoạtꢀ÷øngꢀcủaꢀPRꢀlạiꢀðhácꢀư?ꢀHoạt 
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÷øngꢀcủaꢀPRꢀdoꢀchínhꢀconꢀngườiꢀthựcꢀhiện,ꢀcũngꢀsẽꢀðhôngꢀ÷ïngꢀngoñiꢀ÷iều 

÷ý.ꢀBạnꢀPRꢀtốt,ꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀbạnꢀsẽꢀ÷ượcꢀvươnꢀxa,ꢀlñꢀðếtꢀõuảꢀhiểnꢀnhiên. 
Bạnꢀcungꢀcấpꢀcâuꢀchuyệnꢀhay,ꢀthôngꢀtinꢀtuyệtꢀvời,ꢀbạnꢀlñuꢀcácꢀuốiꢀõuanꢀhệ 
mụcꢀtiêuꢀhñiꢀlòng,ꢀthíchꢀthúꢀvñꢀ÷ápꢀïngꢀ÷úngꢀsựꢀuongꢀuỏiꢀcủaꢀhú.ꢀHúꢀmua 

sảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀcủaꢀbạn,ꢀhúꢀhợpꢀtácꢀcùngꢀbạn,ꢀ÷ýꢀlñꢀðếtꢀõuả,ꢀlñꢀsựꢀtwaoꢀ÷îi 
haiꢀchiềuꢀhiểnꢀnhiênꢀsẽꢀxảyꢀwa.ꢀSựꢀtwaoꢀ÷îiꢀnñyꢀbênꢀcạnhꢀgiaꢀtăngꢀgiáꢀtwûꢀlợi 
íchꢀchoꢀ÷ôiꢀbênꢀuñꢀcònꢀlñꢀgiáꢀtwûꢀtinhꢀthầnꢀhñiꢀhòaꢀnữa,ꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀtốtꢀgiữa 

bạnꢀvñꢀcácꢀ÷ốiꢀtác. 

Bạnꢀcungꢀcấpꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀchoꢀðháchꢀhñng,ꢀhúꢀtrảꢀtiền;ꢀbạnꢀcung 

cấpꢀthôngꢀtinꢀhay,ꢀnýꢀ÷ượcꢀxuấtꢀhiệnꢀtwênꢀphươngꢀtiệnꢀtwuyềnꢀthông;ꢀbạnꢀ÷ối 
÷üiꢀvớiꢀnhânꢀviênꢀhợpꢀlö,ꢀnăngꢀsuấtꢀlaoꢀ÷øngꢀgiaꢀtăng;ꢀbạnꢀnỗꢀlựcꢀxúcꢀtiến 

thươngꢀhiệuꢀtốt,ꢀnýꢀphátꢀtwiểnꢀvñꢀuạnhꢀuẽꢀhơn.ꢀĐýꢀthþtꢀsựꢀlñꢀnhânꢀõuả,ꢀlñꢀsự 

twaoꢀ÷îi,ꢀuñꢀðhôngꢀaiꢀchốiꢀcảiꢀcả.ꢀĐýꢀlñꢀõuyꢀluþtꢀcủaꢀcuøcꢀ÷ời,ꢀchẳngꢀnhững 

choꢀcuøcꢀsốngꢀconꢀngườiꢀbìnhꢀthườngꢀuñꢀcảꢀtwongꢀðinhꢀdoanh.ꢀHònꢀ÷áꢀnéu 

÷i,ꢀhònꢀchìꢀnéuꢀlại. 

DoꢀvþyꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀphảiꢀluônꢀnghĩꢀ÷ếnꢀcáiꢀlợiꢀích,ꢀcáiꢀðếtꢀõuảꢀdñiꢀhạn 

bằngꢀnhữngꢀchiếnꢀlượcꢀdñiꢀhạn.ꢀPhảiꢀnghĩꢀlớnꢀvñꢀlñuꢀlớn,ꢀ÷ừngꢀvìꢀlợiꢀích 

twướcꢀuắtꢀuñꢀõuênꢀ÷iꢀcáiꢀhþuꢀõuảꢀðhýꢀlườngꢀvềꢀsau.ꢀHüyꢀcânꢀbằng,ꢀtþnꢀdụng 

tấtꢀcảꢀcácꢀnguònꢀlựcꢀhiệnꢀthờiꢀcủaꢀdoanhꢀnghiệp,ꢀnhânꢀlực,ꢀvþtꢀlực,ꢀtinhꢀthần, 
côngꢀnghệꢀv.vꢀvñꢀðhảꢀnăngꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀuìnhꢀuñꢀthựcꢀhiệnꢀcôngꢀviệcꢀcủa 

uìnhꢀtốtꢀhơn,ꢀchấtꢀlượngꢀhơn.ꢀThûꢀtwườngꢀðinhꢀdoanhꢀngñyꢀcñngꢀphïcꢀtạpꢀvñ 
cạnhꢀtwanhꢀgayꢀgắt.ꢀSựꢀcạnhꢀtwanhꢀlẫnꢀnhau,ꢀ÷ấuꢀ÷áꢀlẫnꢀnhauꢀbằngꢀnhững 

chiếnꢀthuþtꢀgiảuꢀchấtꢀlượngꢀgiáꢀwẻꢀsẽꢀuangꢀlạiꢀhþuꢀõuảꢀxấuꢀðhôngꢀtốtꢀcho 

chínhꢀthươngꢀhiệu,ꢀtònꢀtạiꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀuñꢀcònꢀảnhꢀhưởngꢀ÷ếnꢀlợiꢀíchꢀðhách 

hñng,ꢀvñꢀsựꢀphátꢀtwiểnꢀchungꢀcủaꢀxüꢀhøi,ꢀcáiꢀuñꢀchínhꢀuỗiꢀdoanhꢀnghiệpꢀcũng 

thừaꢀhưởng,ꢀtwựcꢀtiếpꢀhoặcꢀgiánꢀtiếpꢀítꢀnhiều. 

Nếuꢀvìꢀlöꢀdoꢀtwìnhꢀ÷øꢀðhoaꢀhúcꢀðỹꢀthuþtꢀcôngꢀnghệꢀhoặcꢀdoꢀ÷iềuꢀðiện 

ðháchꢀõuan,ꢀuñꢀgiáꢀtwûꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀðhôngꢀtốtꢀnhưꢀuongꢀuuốn,ꢀgiáꢀcao, 
thìꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀnênꢀbằngꢀnhữngꢀphươngꢀphápꢀnñoꢀ÷ý,ꢀgiúpꢀhúꢀhiểuꢀvñ 
÷òngꢀcảu,ꢀtiềnꢀnñoꢀcủaꢀ÷ý.ꢀĐýꢀlñꢀsựꢀtwaoꢀ÷îi.ꢀĐiềuꢀnñyꢀðháchꢀhñngꢀvñꢀcác 
mốiꢀõuanꢀhệꢀmụcꢀtiêuꢀsẽꢀcảuꢀthấyꢀdễꢀchûuꢀhơnꢀvñꢀchấpꢀnhþnꢀhơnꢀlñꢀlừaꢀdối 
hú,ꢀðhôngꢀtônꢀtwúngꢀhú. 

Chắcꢀchắnꢀwằng,ꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀgiữaꢀðháchꢀhñng,ꢀcácꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀmụcꢀtiêu 

vớiꢀdoanhꢀnghiệpꢀsẽꢀðhôngꢀthânꢀthiếtꢀbằngꢀõuanꢀhệꢀgiaꢀ÷ìnhꢀthânꢀthích,ꢀvìꢀgiá 
trûꢀlợiꢀíchꢀthựcꢀdụngꢀvềꢀlợiꢀnhuþnꢀvñꢀtinhꢀthầnꢀcủaꢀ÷ôiꢀbênꢀðhácꢀbiệtꢀwấtꢀwõ. 
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Møtꢀbênꢀlñꢀlợiꢀnhuþn,ꢀuøtꢀbênꢀlñꢀtinhꢀthầnꢀtìnhꢀcảu.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀvìꢀgiáꢀtwû 
thươngꢀhiệuꢀcủaꢀdoanhꢀnghiệp,ꢀvìꢀlợiꢀnhuþnꢀvñꢀsựꢀphátꢀtwiểnꢀtònꢀtạiꢀlâuꢀdñi, 
ngườiꢀlñuꢀPRꢀphảiꢀbiếtꢀcáchꢀdungꢀhòaꢀvñꢀlñuꢀhñiꢀlòngꢀðháchꢀhñngꢀ÷ếnꢀuïc 

tốtꢀnhấtꢀnhưꢀcýꢀthểꢀbằngꢀchínhꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀchấtꢀlượngꢀcaoꢀnhưꢀuong 

÷ợiꢀcủaꢀhúꢀcñngꢀnhiềuꢀcñngꢀtốt.ꢀĐiềuꢀnñyꢀcầnꢀxácꢀ÷ûnhꢀwõꢀwñngꢀuụcꢀ÷ích 

chínhꢀcủaꢀdoanhꢀnghiệpꢀlñꢀgì,ꢀsïꢀmệnhꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀlñꢀgì,ꢀ÷ểꢀtừꢀ÷ýꢀtìuꢀhiểu 

tínhꢀchất,ꢀphÿuꢀcách,ꢀhñnhꢀviꢀcủaꢀcácꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀmụcꢀtiêuꢀuñꢀcýꢀsựꢀtrao 

÷îiꢀhợpꢀlöꢀnhấtꢀnhưꢀcýꢀthể. 

Càngꢀnhiềuꢀngườiꢀnhậnꢀđượcꢀgiáꢀtrèꢀchânꢀthựcꢀcủaꢀcáꢀnhân,ꢀtổꢀchức 

baoꢀnhiêu,ꢀthìꢀthươngꢀhiệu,ꢀgiáꢀtrèꢀuyꢀtínꢀcàngꢀtăngꢀlênꢀéấyꢀnhiêu.ꢀåóꢀlà 

quyꢀluậtꢀtraoꢀđổiꢀsòngꢀphẳngꢀvàꢀthựcꢀtếꢀnhất. 

TÌNHꢀYÊUꢀ(Lovv) 

Tìnhꢀyêuꢀlàꢀchânꢀlý.ꢀConꢀngườiꢀyêuꢀvàꢀmuốnꢀđượcꢀyêu.ꢀYêuꢀnhauꢀvà 

chiaꢀsẻꢀcảmꢀgiácꢀvçiꢀnhauꢀlàꢀnhuꢀcầuꢀtựꢀnhiênꢀmàꢀkhôngꢀthểꢀthiếuꢀtrong 

mỗiꢀconꢀngười.ꢀTuyꢀnhiênꢀhiểuꢀtìnhꢀyêuꢀnhưꢀthếꢀnàoꢀthìꢀtùyꢀthuộcꢀvàoꢀmỗi 
người.ꢀTìnhꢀyêuꢀcóꢀthểꢀđếnꢀtừꢀcáꢀnhân,ꢀgiaꢀđình,ꢀdânꢀtộc,ꢀhayꢀconꢀngười. 
Tìnhꢀyêuꢀđængꢀnghĩaꢀcũngꢀchínhꢀlàꢀđạoꢀđức.ꢀåạoꢀđứcꢀtrongꢀđờiꢀthườngꢀvà 

đạoꢀđứcꢀtrongꢀkinhꢀdoanh. 

Vþyꢀ÷âuꢀlñꢀtìnhꢀyêuꢀcủaꢀPR?ꢀHoạtꢀ÷øngꢀcủaꢀPRꢀthìꢀ÷ượcꢀthựcꢀhiệnꢀbởi 
conꢀngười,ꢀdoꢀvþyꢀnýꢀ÷ếnꢀtừꢀtìnhꢀyêuꢀconꢀngười,ꢀcủaꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀyêuꢀnýꢀvñ 
phụcꢀvụꢀconꢀngười.ꢀNhữngꢀhoạtꢀ÷øngꢀcýꢀöꢀnghĩaꢀnhânꢀvănꢀuñꢀuøtꢀcáꢀnhân 

hayꢀuøtꢀtîꢀchïcꢀuuốnꢀlñuꢀlợiꢀíchꢀchoꢀcácꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀmụcꢀtiêuꢀnýiꢀwiêngꢀvñ 
múiꢀngườiꢀnýiꢀchungꢀlñꢀtìnhꢀyêuꢀcủaꢀPR.ꢀBằngꢀuúiꢀcách,ꢀuúiꢀhìnhꢀthïc,ꢀPR 

chuyểnꢀtảiꢀthôngꢀ÷iệpꢀtốtꢀ÷ẹpꢀnhấtꢀ÷ếnꢀvớiꢀhú,ꢀsựꢀcảuꢀthôngꢀgiữaꢀuøtꢀtî 

chïcꢀvớiꢀuúiꢀngười,ꢀ÷ýꢀchínhꢀlñꢀtìnhꢀyêuꢀ÷íchꢀthực,ꢀlñꢀtìnhꢀcảuꢀchânꢀthñnh 

củaꢀPR. 

TìnhꢀyêuꢀPRꢀtwướcꢀnhấtꢀ÷ếnꢀtừꢀtìnhꢀyêuꢀcôngꢀviệc.ꢀNgườiꢀlñuꢀPRꢀðhông 

muốnꢀcôngꢀviệcꢀcủaꢀuìnhꢀbûꢀmấtꢀtwongꢀuøtꢀthờiꢀgian,ꢀnýꢀphảiꢀsốngꢀthþtꢀlâu, 
phảiꢀtònꢀtạiꢀvñꢀphátꢀtwiểnꢀhơn.ꢀNýꢀphảiꢀgặpꢀnhiềuꢀthửꢀthách,ꢀ÷ýnꢀnhþnꢀnhững 

cơꢀhøiꢀlớnꢀhơnꢀvñꢀuạnhꢀuẽꢀhơnꢀtwongꢀuøtꢀuôiꢀtwườngꢀhuấnꢀluyệnꢀvñꢀ÷ñoꢀtạo 

tốtꢀhơn.ꢀVìꢀvþyꢀPRꢀcầnꢀphảiꢀbiếtꢀyêuꢀuếnꢀcôngꢀviệcꢀvñꢀnỗꢀlựcꢀvìꢀnýꢀ÷ểꢀphát 
triểnꢀhơn. 
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TìnhꢀyêuꢀPRꢀcònꢀ÷ếnꢀtừꢀchínhꢀngườiꢀlñuꢀPR.ꢀHúꢀphảiꢀyêuꢀuếnꢀchính 

uình,ꢀyêuꢀlấyꢀcôngꢀviệcꢀuìnhꢀchún,ꢀ÷ểꢀ÷ưaꢀhònꢀuìnhꢀvñoꢀný,ꢀtừꢀnýꢀuñꢀthể 
hiệnꢀlạiꢀchínhꢀuình.ꢀPRꢀthườngꢀchûuꢀtwáchꢀnhiệuꢀwấtꢀcao,ꢀápꢀlựcꢀwấtꢀlớn,ꢀnếu 

húꢀðhôngꢀthươngꢀyêuꢀlấyꢀchínhꢀhú,ꢀhúꢀsẽꢀõuáꢀ÷auꢀuê,ꢀgâyꢀwaꢀxáoꢀtwønꢀtwong 

cuøcꢀsốngꢀgiaꢀ÷ình,ꢀcácꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀðhác,ꢀvñꢀchínhꢀsïcꢀðhỏv,ꢀthýiꢀõuvn,ꢀuục 

tiêuꢀcủaꢀhú,ꢀsẽꢀlñuꢀhúꢀ÷iꢀlệchꢀhướng.ꢀVìꢀvþyꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀcýꢀtìnhꢀyêuꢀthþt 
sựꢀphảiꢀbiếtꢀyêuꢀlấyꢀbảnꢀthân,ꢀ÷ểꢀcânꢀ÷ối,ꢀdungꢀhòaꢀcuøcꢀsốngꢀcáꢀnhânꢀvñ 
cuøcꢀsốngꢀcôngꢀviệc.ꢀĐýꢀuớiꢀlñꢀöꢀnghĩaꢀ÷íchꢀthựcꢀuñꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀbiếtꢀvñ 
vþnꢀdụngꢀPRꢀtốtꢀchoꢀuìnhꢀvñꢀchoꢀsựꢀnghiệp. 

Cýꢀlẽꢀnño,ꢀtwongꢀðhiꢀPRꢀlñuꢀcôngꢀviệcꢀgiữꢀgìnꢀtốtꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀchoꢀtî 

chïcꢀuìnhꢀvớiꢀcácꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀmụcꢀtiêuꢀuñꢀbảnꢀthânꢀlạiꢀðhông.ꢀChẳngꢀhạn 

sïcꢀðhỏvꢀsaꢀsút,ꢀtinhꢀthầnꢀuệtꢀuỏi,ꢀgiaꢀ÷ìnhꢀðhôngꢀgầnꢀgũi,ꢀvợꢀhoặcꢀchòng, 
conꢀcáiꢀlạiꢀðhôngꢀõuanꢀtâuꢀ÷úngꢀuựcꢀvñꢀhiểuꢀhúꢀnhiều;ꢀRòiꢀnhữngꢀngười 
bạn,ꢀngườiꢀthân,ꢀngườiꢀõuvnꢀbiếtꢀbìnhꢀthường,ꢀðhôngꢀliênꢀhệꢀhayꢀgiữꢀliênꢀlạc 

vớiꢀhú,ꢀhiểuꢀhú.ꢀĐểꢀtừꢀ÷ýꢀhúꢀlạiꢀðhôngꢀhiểuꢀvñꢀ÷òngꢀcảuꢀvớiꢀbạnꢀlñuꢀgì,ꢀgặp 

vấnꢀ÷ềꢀgì,ꢀcýꢀgìꢀðhýꢀðhănꢀðhông?ꢀHúꢀơꢀhờ,ꢀðhôngꢀõuanꢀtâuꢀthþuꢀchíꢀhúꢀnghĩ 
rằngꢀbạnꢀðhinhꢀthườngꢀðhôngꢀtốtꢀvớiꢀhú.ꢀVþyꢀbạnꢀ÷üꢀthþtꢀsựꢀlñꢀuøtꢀPRꢀtốt 
chưa.ꢀĐiềuꢀnñyꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀcầnꢀlưuꢀö. 

TìnhꢀyêuꢀPRꢀcònꢀ÷ếnꢀtừꢀtîꢀchïc,ꢀdoanhꢀnghiệpꢀlñuꢀPR.ꢀTîꢀchïcꢀuuốn 

tònꢀtạiꢀvñꢀphátꢀtwiểnꢀthìꢀphảiꢀthểꢀhiệnꢀtìnhꢀyêuꢀvớiꢀcøngꢀ÷òng,ꢀvớiꢀcácꢀuối 
õuanꢀhệꢀmụcꢀtiêu,ꢀ÷ểꢀcøngꢀ÷òngꢀhiểuꢀtîꢀchïcꢀhơn,ꢀyêuꢀuếnꢀhơnꢀvñꢀủngꢀhø 

hơn.ꢀChínhꢀtîꢀchïcꢀdoanhꢀnghiệpꢀphảiꢀyêuꢀlấyꢀnhânꢀviênꢀcủaꢀuình,ꢀyêuꢀlấy 

cøngꢀ÷òng,ꢀthìꢀhúꢀmớiꢀyêuꢀuếnꢀlạiꢀchï.ꢀĐýꢀcũngꢀchínhꢀlñꢀsựꢀthểꢀhiệnꢀtình 

yêu,ꢀtwáchꢀnhiệu,ꢀhayꢀ÷ạoꢀ÷ïcꢀdoanhꢀnghiệpꢀ÷ốiꢀvớiꢀcøngꢀ÷òngꢀvñꢀxüꢀhøi. 
twáchꢀnhiệuꢀngườiꢀlñuꢀviệcꢀðinhꢀtế. 

TìnhꢀyêuꢀPRꢀcònꢀ÷ếnꢀtừꢀtìnhꢀyêuꢀconꢀngười.ꢀNgườiꢀlñuꢀPRꢀsẽꢀtạoꢀnên 

møtꢀ÷øngꢀlực,ꢀuøtꢀcơꢀduyên,ꢀuøtꢀnhûpꢀcầuꢀgiúpꢀuúiꢀngườiꢀgầnꢀnhauꢀhơn, 
hiểuꢀnhauꢀhơn.ꢀHúꢀcònꢀgiaꢀtăngꢀðiếnꢀthïc,ꢀtwìnhꢀ÷øꢀhiểuꢀbiếtꢀhayꢀðỹꢀnăng 

sống,ꢀthôngꢀõuaꢀcácꢀchươngꢀtwìnhꢀphốiꢀhợpꢀðhácꢀnhưꢀlñuꢀtừꢀthiện,ꢀlþpꢀõuỹꢀhỗ 

trợ,ꢀhúcꢀbîng,ꢀðỹꢀnăngꢀhayꢀ÷ñoꢀtạo,ꢀthựcꢀtþpꢀv.v.ꢀNgoñiꢀviệcꢀgiaꢀtăngꢀuyꢀtín 

choꢀtîꢀchïcꢀuñꢀcònꢀtạoꢀnênꢀcơꢀhøiꢀchoꢀuúiꢀngườiꢀlấyꢀlñuꢀnguònꢀcảuꢀhïng 

÷ểꢀlñuꢀviệcꢀvñꢀcýꢀuøtꢀcuøcꢀsốngꢀtốtꢀ÷ẹpꢀhơn. 

TìnhꢀyêuꢀPRꢀ÷ượcꢀthểꢀhiệnꢀbằngꢀcácꢀhñnhꢀviꢀthânꢀthiện,ꢀcưꢀxửꢀhòaꢀnhü 
lûchꢀsự,ꢀgiaoꢀtiếpꢀấuꢀáp,ꢀuôiꢀtwườngꢀấuꢀcúngꢀuñꢀcácꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀmụcꢀtiêu 

cýꢀthểꢀcảuꢀnhþnꢀ÷ượcꢀtừꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀhayꢀtừꢀtîꢀchïc.ꢀMúiꢀhoạtꢀ÷øngꢀcủa 
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PRꢀhayꢀtîꢀchïcꢀcũngꢀdiễnꢀtảꢀ÷ượcꢀuïcꢀ÷øꢀõuanꢀtâuꢀnghiêuꢀtúcꢀvñꢀcảuꢀgiác 
tốtꢀchoꢀcácꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀmụcꢀtiêu.ꢀHúꢀsẽꢀcảuꢀnhþnꢀvñꢀ÷ánhꢀgiáꢀ÷ượcꢀhoạt 
÷øngꢀnñyꢀcýꢀuangꢀöꢀnghĩaꢀchânꢀthựcꢀhayꢀðhông.ꢀyếtꢀõuảꢀthườngꢀlñ,ꢀhúꢀsẽ 
ủngꢀhøꢀvñꢀhợpꢀtácꢀtốtꢀhơnꢀvềꢀsảnꢀphÿu,ꢀdûchꢀvụꢀvñꢀcácꢀchínhꢀsáchꢀðhácꢀcủa 

doanhꢀnghiệp.ꢀThươngꢀhiệuꢀcủaꢀdoanhꢀnghiệpꢀsẽꢀ÷ượcꢀ÷ûnhꢀvûꢀởꢀnhữngꢀvûꢀtwí 
thíchꢀ÷ángꢀvñꢀấnꢀtượngꢀtwongꢀtâuꢀtwíꢀhú. 

Tuyꢀvþy,ꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀcầnꢀsángꢀsuốtꢀxácꢀ÷ûnhꢀ÷âuꢀlñꢀtìnhꢀyêuꢀ÷íchꢀthực 

củaꢀtîꢀchïcꢀvñꢀtìnhꢀyêuꢀcủaꢀcácꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀmụcꢀtiêuꢀnhưꢀthếꢀnñoꢀtwongꢀvai 
twòꢀngượcꢀlại.ꢀHúꢀyêuꢀuếnꢀởꢀmïcꢀ÷øꢀnño,ꢀhúꢀnhþnꢀ÷ượcꢀlợiꢀíchꢀwaꢀsao,ꢀhú 

ðhôngꢀhñiꢀlòngꢀvìꢀ÷iềuꢀgì,ꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀ÷ượcꢀyêuꢀuếnꢀbaoꢀnhiêu, 
sảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀcýꢀ÷iểuꢀgìꢀbấtꢀînꢀtwongꢀhúꢀðhông?ꢀ.v.v.ꢀĐểꢀtừꢀ÷ýꢀPRꢀcý 

quyếtꢀsáchꢀphùꢀhợpꢀuñꢀ÷vuꢀlạiꢀtìnhꢀyêuꢀthựcꢀsựꢀtwongꢀhúꢀ÷ốiꢀvớiꢀthương 

hiệu,ꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀcủaꢀtîꢀchïc. 

Việcꢀbiếtꢀlắngꢀnghvꢀðháchꢀhñng,ꢀbiếtꢀtônꢀtwúngꢀcảuꢀgiácꢀcủaꢀhú,ꢀchiaꢀsẻ 
vñꢀtìuꢀhiểuꢀyêuꢀcầu,ꢀuongꢀuuốnꢀcủaꢀhúꢀmøtꢀcáchꢀthíchꢀ÷ángꢀsẽꢀgiúpꢀPRꢀ÷ạt 
÷ượcꢀtìnhꢀyêuꢀtwongꢀhú.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀvìꢀyêuꢀthíchꢀlợiꢀíchꢀõuá,ꢀ÷ôiꢀðhiꢀhúꢀyêu 

sáchꢀwấtꢀnhiều;ꢀvìꢀPRꢀyêuꢀhúꢀõuá,ꢀuñꢀPRꢀ÷ápꢀïngꢀõuáꢀuïcꢀnăngꢀlựcꢀcủaꢀtî 

chïc;ꢀvìꢀðhýꢀtínhꢀõuá,ꢀðháchꢀhñngꢀcũngꢀlñuꢀðhýꢀdễꢀ.v.v.ꢀViệcꢀnñyꢀcũng 

ðhôngꢀcýꢀðếtꢀõuảꢀlâuꢀdñi.ꢀMñꢀPRꢀcầnꢀsựꢀlâuꢀbền,ꢀtìnhꢀyêuꢀöꢀnghĩaꢀchânꢀthực. 
Doꢀvþy,ꢀhüyꢀbìnhꢀtĩnh,ꢀnhiệtꢀtình,ꢀvñꢀsángꢀsuốt,ꢀsẵnꢀsñngꢀ÷ốiꢀuặtꢀvớiꢀthuþn 

lợiꢀvñꢀðhýꢀðhănꢀuñꢀtìnhꢀyêuꢀuangꢀ÷ến,ꢀwòiꢀtừꢀ÷ýꢀcýꢀgiảiꢀphápꢀthíchꢀhợpꢀ÷ể 
÷ạtꢀ÷ượcꢀuụcꢀ÷íchꢀtốtꢀ÷ẹp. 

Ngườiꢀtaꢀnýi,ꢀyêuꢀlñꢀuù.ꢀLñuꢀviệcꢀvìꢀtìnhꢀcảuꢀhơnꢀlñꢀlöꢀtwí.ꢀNếuꢀngười 
lñuꢀPRꢀvìꢀtìnhꢀcảuꢀõuá,ꢀnýꢀsẽꢀlấnꢀlướtꢀvñꢀlñuꢀluꢀuờ,ꢀlệchꢀhướngꢀuụcꢀtiêu 

nhưꢀ÷üꢀ÷ềꢀwa.ꢀBạnꢀvñꢀuøtꢀðênhꢀbáoꢀchíꢀlñuꢀviệcꢀlâuꢀngñyꢀõuá,ꢀcũngꢀdễꢀdñng 

÷iꢀlệchꢀhướngꢀvìꢀnhữngꢀyêuꢀsáchꢀhúꢀ÷ưaꢀwaꢀðhôngꢀhợpꢀlöꢀuñꢀbạnꢀlờꢀ÷iꢀbỏ 

õua.ꢀBạnꢀvñꢀuøtꢀðênhꢀphânꢀphốiꢀlñuꢀănꢀlâuꢀdñiꢀõuá,ꢀbạnꢀcũngꢀdễꢀbûꢀquyết 
÷ûnhꢀcácꢀchínhꢀsáchꢀðhôngꢀcôngꢀbằngꢀvñꢀbấtꢀhợpꢀlö,ꢀcáiꢀuñꢀbạnꢀchoꢀlñꢀhợp 

lö,ꢀnhưngꢀthựcꢀtếꢀgâyꢀảnhꢀhưởngꢀlâuꢀdñiꢀ÷ốiꢀvớiꢀtoñnꢀbøꢀtîꢀchïcꢀvñꢀcácꢀðênh 

phânꢀphốiꢀðhác.ꢀDoꢀ÷ý,ꢀviệcꢀxácꢀ÷ûnhꢀwõ,ꢀai,ꢀnơiꢀ÷âu,ꢀðhiꢀnño,ꢀtạiꢀsao,ꢀthếꢀnño, 
cáiꢀgìꢀvñꢀcáiꢀnñoꢀảnhꢀhưởngꢀhưởngꢀ÷ếnꢀuụcꢀ÷íchꢀcủaꢀbạnꢀlñꢀcựcꢀðỳꢀcầnꢀthiết. 
Bạnꢀ÷ừngꢀ÷iꢀthvoꢀcôngꢀchúngꢀõuá,ꢀhüyꢀgiữꢀvữngꢀlþpꢀtwường,ꢀöꢀðiếnꢀcủaꢀuình, 
mụcꢀtiêuꢀcủaꢀdoanhꢀnghiệp.ꢀHüyꢀgiữꢀvữngꢀnguyênꢀtắcꢀvñꢀcýꢀcáchꢀgiảiꢀõuyết 
vớiꢀhúꢀhợpꢀlö.ꢀĐiềuꢀnñyꢀcũngꢀlñꢀcáchꢀbạnꢀlñuꢀchoꢀhúꢀhiểuꢀbạnꢀhơn,ꢀðhẳng 

÷ûnhꢀ÷ûaꢀvûꢀcủaꢀbạnꢀtwongꢀhú,ꢀvñꢀgiáꢀtwûꢀlợiꢀíchꢀðhiꢀhúꢀsửꢀdụngꢀhayꢀhợpꢀtácꢀvới 
bạn. 
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Đôiꢀðhiꢀvìꢀtìnhꢀyêuꢀlớn,ꢀvìꢀlợiꢀíchꢀlâuꢀdñi,ꢀuñꢀtaꢀphảiꢀhiꢀsinhꢀtìnhꢀyêuꢀcủa 

uình,ꢀtaꢀchấpꢀnhþnꢀlỗ,ꢀlñuꢀðhôngꢀcông,ꢀ÷ểꢀchiếuꢀ÷ượcꢀtìnhꢀyêuꢀtwongꢀtâuꢀtwí 
ðháchꢀhñng,ꢀcủaꢀcácꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀmụcꢀtiêu.ꢀTuyꢀnhiênꢀnýꢀphảiꢀ÷ượcꢀtính 

toán,ꢀcânꢀnhắcꢀcÿnꢀthþn,ꢀvñꢀthựcꢀhiệnꢀnghiêuꢀtúcꢀthvoꢀuøtꢀløꢀtwìnhꢀ÷üꢀ÷ược 

vạchꢀwaꢀthvoꢀtừngꢀgiaiꢀ÷oạnꢀnhấtꢀ÷ûnhꢀvớiꢀnhữngꢀchỉꢀtiêuꢀmụcꢀ÷íchꢀngắnꢀhạn 

wõꢀwñng.ꢀTùyꢀthvoꢀngânꢀsáchꢀvñꢀðhảꢀnăngꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀuñꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀlưuꢀö 

÷iềuꢀ÷ý.ꢀyháchꢀhñngꢀthườngꢀthauꢀlau,ꢀcácꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀmụcꢀtiêuꢀthường 

ðhôngꢀcýꢀhúꢀhñngꢀgiaꢀ÷ìnhꢀvớiꢀbạn.ꢀVìꢀvþyꢀcÿnꢀthþnꢀthựcꢀhiệnꢀvñꢀ÷ạtꢀuục 

tiêuꢀcủaꢀuình.ꢀĐừngꢀvìꢀõuáꢀhauꢀhốꢀchiếuꢀlấyꢀniềuꢀtinꢀcủaꢀhúꢀuñꢀbạnꢀbûꢀkiệt 
sïcꢀvñꢀchếtꢀtwướcꢀðhiꢀphụcꢀhòiꢀvñꢀthuꢀlấyꢀðếtꢀõuả.ꢀBởiꢀvìꢀthờiꢀgianꢀluônꢀ÷i,ꢀsự 

÷ờiꢀluônꢀ÷îi,ꢀlòngꢀngườiꢀðhôngꢀngưngꢀchuyểnꢀ÷øngꢀvñꢀ÷ốiꢀthủꢀcạnhꢀtwanh 

củaꢀbạnꢀdĩꢀnhiênꢀsẽꢀðhôngꢀngòiꢀyênꢀ÷ểꢀbạnꢀuặcꢀsïcꢀtungꢀhoñnh.ꢀDoꢀvþyꢀbạn 

hüyꢀcÿnꢀthþnꢀvớiꢀcáiꢀbẫyꢀPR,ꢀcáiꢀlướiꢀtìnhꢀcảuꢀcủaꢀðháchꢀhñng,ꢀvớiꢀphong 

twño,ꢀvớiꢀcáiꢀgúiꢀlñꢀPR,ꢀhayꢀtaiꢀhúaꢀPR.ꢀBạnꢀsẽꢀbûꢀ÷ánhꢀbạiꢀhayꢀbỏꢀwơiꢀlạiꢀngay 

ðhiꢀbạnꢀbûꢀkiệtꢀsïcꢀhayꢀbûꢀthương. 

VþyꢀtìnhꢀyêuꢀPRꢀchínhꢀlñꢀgiáꢀtwûꢀ÷íchꢀthựcꢀcủaꢀcôngꢀviệcꢀuangꢀlạiꢀlợiꢀích 

choꢀcảꢀhaiꢀbên,ꢀtwongꢀsuốtꢀõuáꢀtwìnhꢀhúcꢀhỏi,ꢀnghiênꢀcïuꢀvñꢀ÷ápꢀïngꢀnhuꢀcầu 

uongꢀuuốnꢀcủaꢀcácꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀmụcꢀtiêuꢀvñꢀtîꢀchïc.ꢀĐýꢀchínhꢀlñꢀ÷ạoꢀ÷ïc 

ðinhꢀdoanhꢀuñꢀuúiꢀngườiꢀthườngꢀhayꢀgúi. 

Tìnhꢀyêuꢀluônꢀlàꢀthôngꢀđiệpꢀthiêngꢀliêngꢀđốiꢀvçiꢀmọiꢀngười.ꢀNgườiꢀlàm 

ìRꢀnênꢀluônꢀlưuꢀtâmꢀvàꢀchæꢀýꢀsửꢀdụngꢀnóꢀmộtꢀcáchꢀthôngꢀminhꢀvàꢀtrách 

nhiệmꢀđểꢀcóꢀđượcꢀkếtꢀquảꢀmỹꢀmãnꢀcảꢀtrongꢀcôngꢀviệcꢀvàꢀcuộcꢀsốngꢀcá 

nhân,ꢀđờiꢀthường. 

SƠꢀĐỒꢀPRꢀHIỆNꢀĐẠI 
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Thvoꢀsơꢀ÷ò,ꢀPRꢀsẽꢀtươngꢀtácꢀchínhꢀbảnꢀthânꢀhú,ꢀwòiꢀtiếpꢀtụcꢀPRꢀvới 
nhữngꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀvớiꢀhúꢀ-ꢀphòngꢀPR.ꢀCácꢀnhýuꢀPRꢀnñyꢀsẽꢀtươngꢀtácꢀvới 
nhauꢀtạoꢀnênꢀuøtꢀphongꢀtwñoꢀhayꢀPRꢀtwongꢀuøtꢀcøngꢀ÷òngꢀcýꢀuụcꢀtiêuꢀhay 

cácꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀmụcꢀtiêu.ꢀyếꢀ÷ếnꢀnýꢀsẽꢀtạoꢀnênꢀuốiꢀtươngꢀtácꢀtạoꢀnênꢀuøt 
xüꢀhøiꢀPRꢀhayꢀuøtꢀðhoảngꢀtrờiꢀPRꢀtwongꢀcøngꢀ÷òng,ꢀxüꢀhøiꢀconꢀngười.ꢀTừꢀö 

nghĩaꢀchânꢀthựcꢀ÷ý,ꢀuúiꢀngườiꢀsẽꢀ÷ượcꢀtácꢀ÷øngꢀvñꢀdầnꢀdầnꢀtwởꢀthñnhꢀcông 

dânꢀPRꢀhiệnꢀ÷ại. 

PRꢀtươngꢀtácꢀvớiꢀnhauꢀsẽꢀtạoꢀnênꢀuøtꢀtìnhꢀtwạngꢀPRꢀtwongꢀcôngꢀchúng 

mụcꢀtiêuꢀvñꢀcýꢀảnhꢀhưởngꢀnhấtꢀ÷ûnh.ꢀBênꢀcạnhꢀ÷ý,ꢀnýꢀcũngꢀảnhꢀhưởngꢀ÷ến 

uôiꢀtwườngꢀvþtꢀchấtꢀxungꢀõuanh.ꢀyếtꢀõuảꢀlñꢀuôiꢀtwườngꢀsốngꢀsẽꢀbûꢀảnhꢀhưởng 

bởiꢀhoạtꢀ÷øngꢀPR,ꢀuạnhꢀyếu,ꢀtùyꢀthuøcꢀvñꢀuïcꢀ÷øꢀPRꢀởꢀcấpꢀ÷øꢀnño.ꢀCácꢀuối 
õuanꢀhệꢀmụcꢀtiêuꢀsẽꢀphảnꢀánhꢀlạiꢀðếtꢀõuảꢀhoạtꢀ÷øngꢀPR,ꢀnhữngꢀgìꢀhúꢀtrải 
nghiệuꢀvñꢀnhþnꢀ÷ượcꢀtừꢀthôngꢀ÷iệpꢀPR.ꢀCuốiꢀcùng,ꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀsẽꢀcýꢀcái 
nhìnꢀtîngꢀõuanꢀvềꢀnhữngꢀgìꢀ÷üꢀvñꢀ÷angꢀxảyꢀwa,ꢀhúꢀsẽꢀ÷ánhꢀgiáꢀvñꢀ÷ưaꢀwa 
nhữngꢀgiảiꢀphápꢀuới,ꢀtốtꢀhơnꢀnhằuꢀgiaoꢀtiếpꢀvñꢀduyꢀtwìꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀtốtꢀhơn 

vớiꢀcácꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀmụcꢀtiêuꢀnhưꢀcýꢀthể. 

Doꢀvþy,ꢀdùꢀởꢀcấpꢀ÷øꢀPRꢀnño,ꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀnênꢀlưuꢀtâuꢀvñoꢀnhữngꢀgì 
÷angꢀlñuꢀvñꢀuongꢀuuốn.ꢀĐiềuꢀgìꢀsẽꢀảnhꢀhưởngꢀ÷ếnꢀbảnꢀthân,ꢀnhýu,ꢀtîꢀchïc, 
vñꢀcøngꢀ÷òngꢀcũngꢀnhưꢀuôiꢀtwườngꢀsống.ꢀCýꢀthểꢀnýiꢀnếuꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀuôꢀhình 

PRꢀnñy,ꢀxüꢀhøiꢀsẽꢀngñyꢀuøtꢀtốtꢀ÷ẹpꢀhơn,ꢀhạnhꢀphúcꢀhơnꢀvñꢀ÷ángꢀsốngꢀhơn. 
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CHƯƠNGꢀIII 

PRꢀISꢀSTARS 

PRꢀLÀꢀNHỮNGꢀVÌꢀSAO 

Cósraosgiờsbạnsngu4stằngscósraosnuiêqsVìssaoslấpslánu,ssắcsmàqsvàsxinu 

đẹpsttênsrầqsttờiskiaskuông?sBaosnuiêqslâqsmộtsuaysvàisttongssốscuúngssẽ 
tansriếnsđi? 

Cósraosgiờsbạnsngu4stằngscósraosnuiêqsngườiscóslàmsc6ngsmộtsviệcsuay 

c6ngskinusdoanusvớistổschứcsrạnskuông?sCósraosnuiêqsttongssốsđóscònstồn 

tạisvàspuátsttiểnsrềnsvững?sBaosnuiêqstênstqổiscóstầmsảnusuưởngsđếnstuị 
ttường,scôngscuúng? 
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Điềqsgìssẽsảnusuưởngsvàslàmscuostênstqổiscủastổschứcsrạnsttởsnênsgần 

gũisvàsấnstượngslâqsdàisttongstâmsttískuácusuàng? 

Hiệnsgiờscósraosnuiêqsngườisrạnsriết?sBaosnuiêqsngườisriếtstõ,syêqsmến 

bạn,svàscósảnusuưởngsđếnscqộcssốngscủasrạnsnuấts? 

Hãysngu4svềsđiềqsđósvàskuámspuásnuữngsVìssaoscủasPRstằngsnóscó 

tươngstuícusvàstqyệtsvờisđốisvớisnuữngsconsđườngsmàsrạnsđangstuựcsuiện 

ttongscôngsviệcsuayscqộcssốngscủasrạnsuayskuông? 

SỨCꢀMẠNHꢀ(Stwvngths) 

ThôngꢀtinꢀchínhꢀlàꢀsứcꢀmạnhꢀvĩꢀđạiꢀcủaꢀìRꢀđượcꢀtạoꢀraꢀtừꢀhaiꢀnhânꢀtố 

chínhꢀlàꢀéênꢀtrongꢀvàꢀéênꢀngoàiꢀcủaꢀchínhꢀtổꢀchứcꢀđó,ꢀvíꢀdụꢀnhưꢀsứcꢀmạnh 

củaꢀnguồnꢀnhânꢀlực,ꢀsảnꢀphẩmꢀdèchꢀvụ,ꢀsựꢀđộcꢀđáo,ꢀđẳngꢀcấp,ꢀdanhꢀtiếng, 
chiếnꢀlược,ꢀtàiꢀchính,ꢀsựꢀkiện,ꢀđèaꢀđiểm,ꢀhayꢀlàꢀsựꢀưuꢀáiꢀcủaꢀcôngꢀchæng. 
NgườiꢀlàmꢀìRꢀphảiꢀxoáyꢀquanhꢀvàꢀsửꢀdụngꢀnóꢀmộtꢀcáchꢀnghiêmꢀtæcꢀvà 

hiệuꢀquả.ꢀThôngꢀtinꢀcũngꢀchínhꢀlàꢀtinhꢀthần,ꢀvôꢀhìnhꢀnhưngꢀmạnhꢀmẽꢀvà 

uyꢀlực. 

Ngườiꢀtaꢀnýiꢀwằngꢀxcóꢀthựcsmớisvựcsđượcsđạo”.ꢀyhôngꢀcýꢀ÷iềuꢀgìꢀcýꢀthể 
thựcꢀhiệnꢀ÷ượcꢀuñꢀðhôngꢀcýꢀbñnꢀtayꢀconꢀngười.ꢀNếuꢀaiꢀ÷ýꢀ÷ýi,ꢀngườiꢀ÷ýꢀphải 
÷iꢀăn.ꢀHúꢀcýꢀthểꢀ÷iꢀbằngꢀchân,ꢀnếuꢀðhôngꢀhúꢀcýꢀthểꢀdiꢀchuyểnꢀbằngꢀxvꢀlăn… 

vñꢀdĩꢀnhiênꢀhúꢀcýꢀthểꢀ÷iꢀbằngꢀxvꢀôꢀtô,ꢀduꢀthuyềnꢀhoặcꢀuáyꢀbayꢀv.v.ꢀDĩꢀnhiên, 
ởꢀ÷âyꢀchúngꢀtaꢀhiểuꢀuúiꢀviệcꢀ÷ượcꢀthựcꢀhiệnꢀbởiꢀnhữngꢀconꢀngườiꢀuạnh 

khỏv,ꢀcýꢀöꢀthïc.ꢀThþtꢀwaꢀchữꢀxthực”ꢀtwongꢀcâuꢀnñyꢀcýꢀnghĩaꢀlñꢀxthật”,ꢀsựꢀchân 

thþt,ꢀchïꢀkhôngꢀ÷ơnꢀthuầnꢀlñꢀchữꢀxthực”ꢀthvoꢀnghĩaꢀlñꢀănꢀuốngꢀthựcꢀphÿm. 
Thôngꢀtinꢀchânꢀthþt,ꢀtạoꢀnênꢀniềuꢀtinꢀuünhꢀliệtꢀvñꢀuyꢀtínꢀsâuꢀdñyꢀvñꢀvôꢀhình 

twongꢀtâuꢀtwíꢀconꢀngười,ꢀuøtꢀðhiꢀhúꢀ÷üꢀtinꢀthvo.ꢀĐểꢀcýꢀ÷ượcꢀ÷iềuꢀnñy,ꢀthì 
nhữngꢀyếuꢀtốꢀtạoꢀnênꢀnýꢀphảiꢀthựcꢀsựꢀlñꢀcýꢀthựcꢀvñꢀchắcꢀchắn,ꢀðhôngꢀdoꢀngụy 

tạoꢀhoặcꢀphôꢀtwươngꢀõuáꢀuïc. 

Đốiꢀvớiꢀtîꢀchïcꢀnñoꢀcũngꢀvþy.ꢀNýꢀphảiꢀ÷ủꢀmạnhꢀ÷ểꢀcôngꢀviệc,ꢀguòng 

uáyꢀchạyꢀ÷ượcꢀtốtꢀvñꢀphátꢀtwiểnꢀthuþnꢀlợiꢀhơn,ꢀtùyꢀthvoꢀðhảꢀnăngꢀcủaꢀtî 

chïc,ꢀthvoꢀtừngꢀgiaiꢀ÷oạnꢀcụꢀthể.ꢀTừꢀlúcꢀbắtꢀ÷ầu,ꢀ÷ếnꢀlúcꢀðếtꢀthúc. 

Tîꢀchïcꢀphảiꢀcýꢀnhữngꢀngườiꢀlñuꢀviệcꢀcýꢀtâuꢀhuyếtꢀvñꢀðỹꢀnăngꢀchuyên 

uônꢀcao.ꢀNhữngꢀngườiꢀnñyꢀbiếtꢀcáchꢀxácꢀ÷ûnhꢀhúꢀsẽꢀkếꢀhoạchꢀgì,ꢀlñuꢀnhưꢀthế 
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nño,ꢀðhiꢀnñoꢀvñꢀnơiꢀ÷âuꢀbắtꢀ÷ầuꢀvñꢀðếtꢀthúc.ꢀThựcꢀvþy,ꢀnguònꢀnhânꢀlựcꢀluôn 

lñꢀyếuꢀtốꢀõuanꢀtwúngꢀhñngꢀ÷ầuꢀõuyếtꢀ÷ûnhꢀsựꢀthñnhꢀbạiꢀcủaꢀtîꢀchïc.ꢀyếꢀ÷ếnꢀlñ 
phảiꢀcýꢀnguònꢀngânꢀsáchꢀphùꢀhợpꢀ÷ủꢀ÷ểꢀchiꢀtiêuꢀchoꢀcôngꢀviệcꢀtònꢀtạiꢀvñꢀphát 
triển.ꢀyếꢀtiếpꢀlñꢀsảnꢀphÿuꢀhayꢀlñꢀdûchꢀvụꢀphảiꢀcýꢀvñꢀsẵnꢀsñngꢀ÷ápꢀïngꢀnhu 

cầuꢀhoặcꢀlñꢀcungꢀcấpꢀchoꢀðháchꢀhñng.ꢀyhôngꢀcýꢀuøtꢀtîꢀchïcꢀnñoꢀ÷ượcꢀsinh 

waꢀvñꢀtònꢀtạiꢀuñꢀðhôngꢀlñuꢀcáiꢀgìꢀcả.ꢀCuốiꢀcùngꢀlñꢀbạnꢀphảiꢀthựcꢀhiệnꢀchiến 

lượcꢀ÷üꢀ÷ượcꢀvạchꢀwaꢀ÷ểꢀcungꢀcấp,ꢀtáiꢀsảnꢀxuấtꢀvñꢀthựcꢀhiệnꢀcácꢀcôngꢀviệc 

ðhácꢀhiệuꢀõuả.ꢀTwongꢀsuốtꢀõuáꢀtwìnhꢀhoạtꢀ÷øng,ꢀnhữngꢀyếuꢀtốꢀnñyꢀsẽꢀtạoꢀnên 

thôngꢀtin.ꢀThôngꢀtinꢀchínhꢀlñꢀsïcꢀuạnhꢀõuyềnꢀlựcꢀcủaꢀthôngꢀtinꢀtốt,ꢀgiáꢀtwû, 
uñꢀnhữngꢀtîꢀchïcꢀðhácꢀhayꢀðháchꢀhñngꢀuụcꢀtiêuꢀthiếuꢀvñꢀcần.ꢀBạnꢀsẽꢀchiếm 

÷ượcꢀcảuꢀtìnhꢀvñꢀvñꢀtwởꢀnênꢀcýꢀgiáꢀtwû,ꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀuụcꢀtiêuꢀnếuꢀbạnꢀthựcꢀsựꢀsở 

hữuꢀnhữngꢀnguònꢀthôngꢀtinꢀgiáꢀtwûꢀ÷ý. 

Cýꢀlẽꢀ÷ểꢀsửꢀdụngꢀvñꢀphátꢀtwiểnꢀhiệuꢀõuảꢀnguònꢀthôngꢀtin,ꢀhayꢀsïcꢀuạnh 

củaꢀPR,ꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀnênꢀxvuꢀvñꢀnghiênꢀcïuꢀðỹꢀlạiꢀbiểuꢀ÷òꢀcấpꢀbþcꢀnhuꢀcầu 

củaꢀMaslowꢀ÷ểꢀðháuꢀpháꢀnhữngꢀ÷iểuꢀnîiꢀbþtꢀvñꢀchínhꢀyếuꢀcủaꢀconꢀngười,ꢀtừ 

÷ýꢀsẽꢀcungꢀcấpꢀthôngꢀtinꢀchoꢀnhýuꢀcôngꢀchúngꢀuụcꢀtiêuꢀuøtꢀcáchꢀhợpꢀlöꢀvñ 
hiệuꢀõuả. 

Nhuꢀcầuꢀcơꢀbảnꢀcủaꢀconꢀngười 

ThápꢀnhuꢀcầuꢀcủaꢀMaslow 
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Dựaꢀthvoꢀbiểuꢀ÷ò,ꢀchúngꢀtaꢀthấyꢀwằngꢀvaiꢀtwòꢀcủaꢀgiaoꢀtiếpꢀhiệuꢀõuảꢀquan 

trúngꢀthếꢀnñoꢀ÷ốiꢀvớiꢀhñnhꢀviꢀconꢀngười.ꢀNếuꢀchúngꢀtaꢀðhôngꢀ÷ủꢀkiếnꢀthïcꢀvñ 
÷ủꢀmạnhꢀ÷ểꢀ÷ốiꢀ÷üiꢀvñꢀlñuꢀviệcꢀtốtꢀvớiꢀhú,ꢀcôngꢀviệcꢀchúngꢀtaꢀcýꢀlẽꢀdễꢀbûꢀthất 
bạiꢀnhanhꢀchýng. 

Thvoꢀnấcꢀthangꢀnhuꢀcầuꢀthïꢀnhấtꢀvñꢀcũngꢀlñꢀcơꢀbản,ꢀnhuꢀcầuꢀvậtꢀchấtꢀthì 
÷ượcꢀyêuꢀcầuꢀbïcꢀthiếtꢀ÷ểꢀtònꢀtạiꢀvíꢀdụꢀðhôngꢀðhí,ꢀthựcꢀphÿuꢀthïcꢀuống.ꢀĐý 

lñꢀnhuꢀcầuꢀthiếtꢀyếuꢀnhấtꢀvñꢀuạnhꢀuẽꢀnhấtꢀbởiꢀvìꢀnếuꢀthiếuꢀný,ꢀconꢀngườiꢀsẽ 
chết.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀngñyꢀnay,ꢀðinhꢀtếꢀphátꢀtwiển,ꢀdưꢀănꢀdưꢀuặcꢀ÷üꢀnhiều,ꢀcon 

ngườiꢀtaꢀlạiꢀhướngꢀ÷ếnꢀcáiꢀuỹ,ꢀcáiꢀnghệꢀthuþtꢀtwongꢀviệcꢀănꢀuống,ꢀsinhꢀhoạt 
cýꢀchúnꢀlúc,ꢀcàngstinustếsraosnuiêq,sngườistascàngstuícustuúsvàssẵnssàngscui 
trảsbấysnuiêq.ꢀVìꢀvþy,ꢀhoạtꢀ÷øngꢀPRꢀcầnꢀlưuꢀöꢀ÷iềuꢀnñyꢀðhiꢀðếtꢀhợpꢀtwongꢀcác 
sựꢀkiệnꢀhayꢀtwongꢀðếꢀhoạchꢀcủaꢀuìnhꢀ÷ểꢀlñuꢀchoꢀlongꢀtwúngꢀvñꢀtỏꢀwaꢀ÷ượcꢀsự 

÷ềꢀcaoꢀphÿuꢀchấtꢀvñꢀtínhꢀcáchꢀcủaꢀngườiꢀthauꢀdựꢀðhiꢀhúꢀsửꢀdụngꢀnhữngꢀnhu 

cầuꢀnñy.ꢀVíꢀdụꢀcácꢀðháchꢀsạnꢀ÷ẳngꢀcấpꢀ5ꢀsao,ꢀðhiꢀtîꢀchïcꢀcácꢀbữaꢀtiệcꢀvñꢀdu 

lûchꢀchoꢀnhânꢀviên,ꢀhúꢀcũngꢀthểꢀhiệnꢀ÷ẳngꢀcấpꢀcủaꢀnhânꢀviênꢀbằngꢀcáchꢀcho 

nhânꢀviênꢀcủaꢀhúꢀsửꢀdụngꢀnhữngꢀdûchꢀvụꢀvớiꢀgiáꢀtwûꢀtươngꢀïngꢀuñꢀðháchꢀsạn 

húꢀ÷angꢀphụcꢀvụꢀ(hoặcꢀthấpꢀhơnꢀvớiꢀuụcꢀ÷íchꢀnghiênꢀcïuꢀhúcꢀtþpꢀv.v) 
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Nhuꢀcầuꢀéìnhꢀanꢀliênꢀtụcꢀởꢀmïcꢀ÷øꢀthïꢀhaiꢀcũngꢀlñꢀ÷iềuꢀ÷ángꢀlưuꢀtâu. 
Vìꢀðhiꢀnhuꢀcầuꢀthïꢀnhấtꢀ÷ượcꢀhñiꢀlòngꢀwòiꢀthìꢀconꢀngườiꢀuuốnꢀduyꢀtwì,ꢀtònꢀtại 
vñꢀthưởngꢀthïcꢀ÷iềuꢀuøtꢀlâuꢀhơn,ꢀvìꢀlẽꢀ÷ýꢀhúꢀbằngꢀuúiꢀcáchꢀ÷ểꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀ÷iều 

hai.ꢀChẳngꢀnhữngꢀnhuꢀcầuꢀthïꢀhaiꢀ÷ượcꢀthểꢀhiệnꢀchínhꢀtwongꢀnhuꢀcầuꢀthï 

nhấtꢀlñꢀanꢀtoñnꢀthựcꢀphÿu,ꢀnướcꢀuống,ꢀðhôngꢀðhíꢀtwongꢀlñnhꢀuñꢀcònꢀlñꢀyếuꢀtố 

ngoạiꢀcảnhꢀnhưꢀthiênꢀtai,ꢀdûchꢀbệnh,ꢀhayꢀcácꢀhoạtꢀ÷øngꢀbấtꢀînꢀdoꢀchínhꢀcon 

ngườiꢀxungꢀõuanhꢀgâyꢀwa. 

Đểꢀhoạtꢀ÷øngꢀPRꢀhiệuꢀõuả,ꢀbạnꢀcầnꢀlưuꢀtâuꢀ÷iềuꢀnñy,ꢀbữaꢀcơuꢀngon 

canhꢀngútꢀsẽꢀthþtꢀsựꢀấuꢀápꢀvñꢀhạnhꢀphúcꢀðhiꢀhúꢀ÷ượcꢀănꢀtwongꢀbầuꢀðhôngꢀðhí 
twongꢀlñnh,ꢀðhôngꢀôꢀnhiễuꢀvñꢀuúiꢀngườiꢀcườiꢀvui,ꢀhạnhꢀphúcꢀðhôngꢀcýꢀcự 

cüiꢀhayꢀganhꢀ÷ấuꢀvớiꢀnhau.ꢀMøtꢀtîꢀchïcꢀsẽꢀphátꢀtwiểnꢀvñꢀðinhꢀdoanhꢀhiệuꢀõuả 
ðhiꢀnhânꢀviênꢀcủaꢀhúꢀ÷ủꢀcơuꢀănꢀáoꢀuặc,ꢀphươngꢀtiệnꢀsốngꢀ÷ầyꢀ÷ủ,ꢀtwongꢀuøt 
uôiꢀtwườngꢀlñuꢀviệcꢀhñiꢀhòa,ꢀcũngꢀnhưꢀcøngꢀ÷òngꢀxungꢀõuanhꢀ÷ượcꢀanꢀninh 

vñꢀsạchꢀsẽ,ꢀuôiꢀtwườngꢀsốngꢀanꢀbìnhꢀthanhꢀðhiết.ꢀỞꢀ÷âyꢀtaꢀlưuꢀöꢀ÷øꢀtuîiꢀvñ 
twìnhꢀ÷ø,ꢀ÷ôiꢀðhiꢀngườiꢀhiểuꢀbiếtꢀvñꢀlớnꢀtuîi,ꢀcýꢀðinhꢀnghiệuꢀsẽꢀítꢀbiểuꢀløꢀwõ 

nétꢀhơnꢀsoꢀvớiꢀngườiꢀtwẻ,ꢀtwẻꢀvu,ꢀhayꢀngườiꢀðéuꢀhiểuꢀbiết.ꢀTùyꢀvñoꢀhoñn 

cảnh,ꢀðhôngꢀgianꢀvñꢀthờiꢀgianꢀcụꢀthể,ꢀhúꢀsẽꢀcýꢀnhữngꢀsựꢀbiểuꢀhiệnꢀðhácꢀnhau 

hayꢀgiốngꢀnhau. 

Møtꢀaiꢀ÷ýꢀðhiꢀ÷üꢀthựcꢀsựꢀcảuꢀnhþnꢀwằngꢀhúꢀtạuꢀthấyꢀbìnhꢀînꢀvớiꢀnhững 

việcꢀxungꢀõuanhꢀthìꢀanhꢀtaꢀhayꢀchûꢀtaꢀhướngꢀ÷ếnꢀuụcꢀtiêuꢀcaoꢀhơnꢀlñꢀnhu 

cầuꢀxãꢀhội.ꢀNhuꢀcầuꢀtìnhꢀcảu,ꢀchăuꢀsýcꢀvñꢀthểꢀhiệnꢀ÷ượcꢀsựꢀchấpꢀnhþnꢀbởi 
nhữngꢀngườiꢀðhác.ꢀChẳngꢀhạnꢀnhiềuꢀngườiꢀsẽꢀchoꢀwằngꢀuøtꢀngườiꢀ÷ñnꢀông 

tuyệtꢀvờiꢀthìꢀcýꢀuøtꢀngườiꢀphụꢀnữꢀkềꢀbên,ꢀcýꢀcôngꢀviệcꢀlñuꢀînꢀ÷ûnhꢀvñꢀanhꢀta 
lñꢀngườiꢀhòaꢀ÷òngꢀbiếtꢀõuanꢀtâuꢀuúiꢀngườiꢀxungꢀõuanhꢀv.v. 

Møtꢀðhiꢀbaꢀuïcꢀ÷øꢀbanꢀ÷ầuꢀ÷ượcꢀhñiꢀlòng,ꢀthìꢀconꢀngườiꢀtiếpꢀtụcꢀbắtꢀ÷ầu 

hướngꢀ÷ếnꢀnhuꢀcầuꢀcáiꢀtôi,ꢀsựꢀtựꢀtrúng,ꢀcấpꢀ÷øꢀthïꢀtưꢀcủaꢀnấcꢀthangꢀnhuꢀcầu. 
yhôngꢀphảiꢀaiꢀaiꢀcảuꢀthấyꢀ÷ượcꢀyêuꢀsẽꢀ÷ượcꢀtônꢀtwúng.ꢀConꢀngườiꢀcầnꢀcảm 

nhþnꢀcáiꢀxïngꢀ÷ángꢀvñꢀgiáꢀtwûꢀ÷ốiꢀvớiꢀngườiꢀðhácꢀ÷ểꢀcảuꢀnhþnꢀsựꢀtônꢀtwúng 

cáiꢀwiêngꢀbiệtꢀcủaꢀuìnhꢀuøtꢀcáchꢀthúꢀvûꢀthựcꢀsự,ꢀchïꢀðhôngꢀphảiꢀlñꢀsựꢀtôn 

trúngꢀvñꢀthươngꢀyêuꢀhờꢀhữngꢀgiảꢀdốiꢀhayꢀchỉꢀmøtꢀsốꢀítꢀngười,ꢀuangꢀtínhꢀcá 
nhânꢀthôi.ꢀHúꢀcýꢀgiáꢀtwûꢀvñꢀxïngꢀ÷ángꢀbởiꢀuøtꢀcøngꢀ÷òng,ꢀuøtꢀsốꢀlượng 

ngườiꢀvừaꢀ÷ủꢀlớn.ꢀyhôngꢀcýꢀsựꢀtựꢀhñoꢀcáꢀnhânꢀnñy,ꢀhúꢀcảuꢀthấy,ꢀhúꢀðhông 

thựcꢀsựꢀ÷ủꢀtựꢀtinꢀhayꢀtốtꢀ÷ốiꢀvớiꢀaiꢀðhácꢀvñꢀdầnꢀdầnꢀcuốiꢀcùngꢀ÷ốiꢀvớiꢀchính 

hú,ꢀcuốiꢀcùngꢀlñꢀthiếuꢀtựꢀtinꢀchoꢀhúꢀ÷ạtꢀ÷ếnꢀuụcꢀ÷íchꢀcaoꢀhơn.ꢀMøtꢀtwưởng 

phòngꢀðinhꢀdoanhꢀchưaꢀchắcꢀ÷üꢀdáuꢀðhẳngꢀ÷ûnhꢀuìnhꢀ÷ủꢀtựꢀtinꢀ÷ểꢀ÷ạtꢀuục 

tiêuꢀcaoꢀhơnꢀðhiꢀanhꢀtaꢀchỉꢀ÷ượcꢀthừaꢀnhþnꢀcýꢀgiáꢀtwûꢀtwongꢀuøtꢀtîꢀchïcꢀcủa 
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anhꢀtaꢀhayꢀtwongꢀgiaꢀ÷ình.ꢀNhưngꢀuøtꢀtîngꢀgiáuꢀ÷ốcꢀhayꢀuøtꢀcaꢀsĩꢀdanh 

tiếng,ꢀhúꢀ÷ủꢀtựꢀhñoꢀvñꢀtựꢀtinꢀðhiꢀnhữngꢀhoạtꢀ÷øngꢀcủaꢀhúꢀcýꢀsïcꢀthuyếtꢀphục 

vñꢀảnhꢀhưởngꢀlớnꢀ÷ếnꢀ÷ờiꢀsốngꢀtinhꢀthầnꢀvñꢀvþtꢀchấtꢀcủaꢀuøtꢀsốꢀlượngꢀlớn 

ngườiꢀnhưꢀnhânꢀviênꢀhayꢀngườiꢀdânꢀyêuꢀâuꢀnhạcꢀchẳngꢀhạn. 

Sựꢀtựꢀkhẳngꢀđènhꢀéảnꢀthânꢀthìꢀcũngꢀlñꢀuøtꢀtwongꢀnhữngꢀ÷iềuꢀðhýꢀ÷ạt 
nhất.ꢀMaslowꢀxvuꢀnýꢀnhưꢀlñꢀuøtꢀõuáꢀtwìnhꢀtáiꢀdiễnꢀliênꢀtục.ꢀChoꢀdùꢀbấtꢀcï 

÷iềuꢀgìꢀhayꢀtwảiꢀnghiệuꢀnñoꢀcýꢀthểꢀlñuꢀhñiꢀlòngꢀ4ꢀcấpꢀ÷øꢀtwênꢀthìꢀcýꢀthểꢀdễ 
dñngꢀnhþnꢀthấy,ꢀnhưngꢀsựꢀkhẳngꢀ÷ûnhꢀbảnꢀthânꢀthþtꢀsựꢀnằuꢀtwongꢀsâuꢀthẳm 

twáiꢀtiu,ꢀcầnꢀsựꢀtựꢀsoiꢀxétꢀnøiꢀtâuꢀcủaꢀchủꢀthểꢀtwướcꢀðhiꢀhúꢀmuốnꢀbiếtꢀlñuꢀthế 
nñoꢀ÷ểꢀhñiꢀlòngꢀný.ꢀNýꢀcýꢀthểꢀlñuꢀchoꢀuøtꢀvñiꢀ÷iềuꢀgìꢀ÷ýꢀlñuꢀchoꢀcuøcꢀ÷ời 
trởꢀnênꢀhoñnꢀthiện,ꢀsẽꢀlñꢀuøtꢀthiênꢀhướng,ꢀuøtꢀtiếngꢀgúi,ꢀhayꢀuøtꢀsựꢀhỗꢀtrợꢀvì 
møtꢀuụcꢀtiêu.ꢀChủꢀthểꢀmuốnꢀhúꢀlñꢀuøtꢀaiꢀ÷ý,ꢀuøtꢀcáiꢀgìꢀ÷ý,ꢀnýꢀvữaꢀlớnꢀlao, 
vừaꢀgiáꢀtwû,ꢀvừaꢀcýꢀsựꢀtácꢀ÷øngꢀlớn,ꢀảnhꢀhưởngꢀlớnꢀ÷ốiꢀvớiꢀnhiềuꢀngười. 
Thiếuꢀsựꢀkhẳngꢀ÷ûnhꢀnñy,ꢀchuyếnꢀhảiꢀtwìnhꢀhướngꢀvềꢀsựꢀhñiꢀlòngꢀtwúnꢀvẹnꢀsẽ 
chẳngꢀbaoꢀgiờꢀcýꢀ÷ápꢀán. 

Nhuꢀcầuꢀtinhꢀthầnꢀlñꢀnhuꢀcầuꢀcaoꢀnhấtꢀtwongꢀbiểuꢀ÷òꢀnhuꢀcầuꢀcủa 

Maslow.ꢀCýꢀlẽꢀðhiꢀngườiꢀtaꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀhếtꢀnhữngꢀ÷iềuꢀðia,ꢀhúꢀsẽꢀnghĩꢀvềꢀthế 
giớiꢀtinhꢀthần,ꢀ÷ặcꢀbiệtꢀsauꢀðhiꢀchết.ꢀChẳngꢀhạnꢀngườiꢀtaꢀ÷iꢀhñnhꢀhương,ꢀlñu 

từꢀthiện.ꢀTuyꢀnhiênꢀnhuꢀcầuꢀnñy,ꢀuøtꢀngườiꢀnghèoꢀhayꢀuøtꢀaiꢀðhácꢀởꢀcácꢀcấp 

÷øꢀðhácꢀnhauꢀcũngꢀcýꢀthểꢀlñuꢀ÷ược,ꢀnếuꢀhúꢀtiếpꢀthuꢀhoặcꢀlünhꢀhøiꢀtwongꢀõuá 
twìnhꢀhúꢀ÷angꢀởꢀcácꢀcấpꢀ÷øꢀ÷ý,ꢀchoꢀdùꢀlñꢀítꢀhayꢀnhiều.ꢀĐiềuꢀnñyꢀlöꢀgiảiꢀtại 
sao,ꢀcýꢀuøtꢀsốꢀtrẻꢀvuꢀcýꢀsuyꢀnghĩꢀlớn,ꢀhayꢀnhữngꢀngườiꢀnghèoꢀhoặcꢀítꢀhúc, 
tìnhꢀnguyệnꢀlñuꢀtừꢀthiệnꢀhoặcꢀ÷iꢀtu.ꢀĐặcꢀbiệtꢀlñꢀnhữngꢀngườiꢀlính,ꢀngườiꢀdân 

thauꢀgiaꢀcáchꢀuạngꢀðhiꢀcýꢀgiặcꢀngoạiꢀxâu.ꢀChoꢀdùꢀhúꢀrấtꢀnghèoꢀhoặcꢀít 
ngườiꢀbiếtꢀ÷ếnꢀhú,ꢀởꢀcấpꢀ÷øꢀthïꢀnhất.ꢀVìꢀlöꢀtưởngꢀthiêngꢀliêngꢀlñꢀ÷ểꢀlạiꢀcáiꢀgì 
÷ý,ꢀlñꢀuyꢀtín,ꢀlñꢀtiếngꢀtău,ꢀhayꢀvìꢀsựꢀhiꢀsinhꢀ÷ángꢀgiáꢀchoꢀnướcꢀnhñ,ꢀhúꢀsẵn 

sñngꢀhiꢀsinh. 

Maslowꢀtinꢀwằng,ꢀuỗiꢀngườiꢀðhiꢀnhþnꢀthấyꢀhúꢀcýꢀnhuꢀcầuꢀnñy,ꢀhúꢀsẽꢀ÷i 
thvoꢀtiếngꢀgúiꢀcủaꢀchínhꢀhú.ꢀNhạcꢀsĩꢀsẽꢀphảiꢀviếtꢀnhạc,ꢀnhñꢀthơꢀthìꢀhayꢀlñu 

thơ,ꢀhoặcꢀhúaꢀsĩꢀthìꢀphảiꢀvẽ.ꢀNếuꢀhúꢀðhôngꢀthựcꢀhiệnꢀnýꢀthườngꢀxuyên,ꢀhú 

cảuꢀthấyꢀthiếuꢀthốnꢀvñꢀðhýꢀchûu,ꢀcáiꢀuñꢀðhýꢀcýꢀthểꢀnhþnꢀdạngꢀ÷ược,ꢀvìꢀnýꢀvô 

hìnhꢀvñꢀnằuꢀtwongꢀtâuꢀtwíꢀhú.ꢀNhữngꢀnhuꢀcầuꢀthấpꢀhơnꢀthìꢀdễꢀdñngꢀnhþnꢀdiện 

ngayꢀ÷ượcꢀsựꢀbấtꢀînꢀtwongꢀhú. 

zngꢀtaꢀcũngꢀtinꢀwằngꢀconꢀngườiꢀsẽꢀcýꢀthểꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀnhữngꢀ÷iềuꢀtwênꢀnếu 

húꢀcýꢀ÷ượcꢀsựꢀgiáoꢀdụcꢀvñꢀ÷ûnhꢀhướngꢀtốtꢀchoꢀuìnhꢀ÷ểꢀphátꢀtwiển.ꢀzngꢀtaꢀgợi 
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öꢀnhữngꢀ÷iềuꢀtwongꢀõuáꢀtwìnhꢀgiáoꢀdụcꢀnhưꢀsau: 

Nhiệtstìnu,suòasnuậpsvănsuóascósđiềqskiệnsvàsttởstuànu 

côngsdânsqqốcstế, 

Tìmstuấystuiênskuiếqsvàsngườisuônspuốistuícusuợp 

Giỏisvàsuòasnuậpsvàosmọisloạistìnusuqống 

Biếtsđờistuậtsđángssống 

Tìmsuiểqscuínusrảnstuân 

Vượtsqqasnuữngsvấnsđềsvặtsvãnu 

Hiểqstằngscuừngsmựcslàstốt,stuamsvọngsqqásmứcslàsxấu 

Nuìnsnuậnsđượcsnuữngsnuqscầqscơsrảnsđãsđượcsuoàn 

tuànu 

Làmsmớistưstưởng,stuícustuúscáisđẹpsvàstônsttọngsnuững 

điềqstốtsđẹpskuác 

Chiếnsđấqsvớisnuữngsvấnsđềsnguiêmsttọngsnuưsrấtscông, 
nỗisđaqsvàscáiscuết 

Thựcsuiệnsnuữngslờiscủastuánusvàslựascuọnsmộtstônsgiáo 

đểstin. 

Hiểuꢀbiếtꢀnhữngꢀgìꢀngườiꢀtaꢀ÷angꢀtìuꢀðiếuꢀvñꢀtinꢀthvo,ꢀvñꢀchoꢀhúꢀcýꢀcơ 

høiꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀchínhꢀlñꢀnhữngꢀ÷øngꢀtháiꢀcựcꢀðỳꢀõuanꢀtwúngꢀtwongꢀPRꢀ÷ểꢀkhiến 

húꢀcýꢀ÷øngꢀlựcꢀsốngꢀvñꢀphátꢀtwiểnꢀcùngꢀchúngꢀta,ꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀhayꢀdanh 

tiếngꢀcủaꢀtîꢀchïc. 

Vþyꢀ÷iềuꢀcuốiꢀcùngꢀcủaꢀviệcꢀnghiênꢀcïuꢀnñyꢀlñꢀgiúpꢀðháchꢀhñngꢀuục 

tiêuꢀcảuꢀthấyꢀhạnhꢀphúcꢀvớiꢀsựꢀlựaꢀchúnꢀsángꢀsuốtꢀcủaꢀhúꢀ÷ốiꢀvớiꢀuụcꢀtiêu 

củaꢀchúngꢀta. 

Vìꢀlẽꢀtwên,ꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀnênꢀtìuꢀhiểuꢀðỹ,ꢀchúnꢀlúcꢀvñꢀcýꢀphươngꢀán 

thíchꢀhợpꢀ÷ểꢀtruyềnꢀtảiꢀthôngꢀ÷iệpꢀthíchꢀhợpꢀ÷ếnꢀvớiꢀtừngꢀnhýuꢀðháchꢀhñng 
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mụcꢀtiêuꢀðhácꢀnhau,ꢀnhằuꢀgiúpꢀhúꢀhiểuꢀhơnꢀvềꢀhú,ꢀbảnꢀthânꢀtîꢀchïc,ꢀsản 

phÿuꢀdûchꢀvụ,ꢀvñꢀðhíchꢀlệꢀtwongꢀhúꢀniềuꢀvuiꢀsống,ꢀvươnꢀlênꢀ÷ỉnhꢀcaoꢀnhất 
củaꢀnấcꢀthangꢀnhuꢀcầu.ꢀĐiềuꢀnñyꢀðhôngꢀnhữngꢀtốtꢀchoꢀdoanhꢀnghiệp,ꢀxüꢀhøi 
uñꢀcònꢀchínhꢀchoꢀbảnꢀthânꢀuỗiꢀngười. 

Tùyꢀthvoꢀtìnhꢀhuống,ꢀ÷iềuꢀðiệnꢀhoñnꢀcảnhꢀphùꢀhợp,ꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀ÷ưa 
sïcꢀuạnhꢀcủaꢀPRꢀ÷ếnꢀnhữngꢀnhânꢀtốꢀchínhꢀyếuꢀdướiꢀ÷âyꢀ÷ểꢀlñuꢀchoꢀnýꢀthêu 

phầnꢀuạnhꢀuẽꢀvñꢀcýꢀlợiꢀtoñnꢀdiện. 

Đốisvớisnuânsviên 

Mỗiꢀngườiꢀcýꢀcấpꢀ÷øꢀðhácꢀnhau,ꢀõuanꢀ÷iểuꢀhayꢀlốiꢀsốngꢀðhácꢀnhauꢀdựa 

vñoꢀbiểuꢀ÷òꢀnhuꢀcầuꢀcủaꢀMaslow.ꢀConꢀngườiꢀcũngꢀcýꢀnhiềuꢀuụcꢀ÷íchꢀðhác 
nhauꢀnhưꢀhúcꢀtþp,ꢀtiềnꢀbạc,ꢀdanhꢀvúng,ꢀ÷ûaꢀvû,ꢀcảuꢀxúc,ꢀniềuꢀ÷auꢀuêꢀðhiꢀhú 

sốngꢀtwênꢀ÷ờiꢀhayꢀvñoꢀuøtꢀtîꢀchïcꢀnñoꢀ÷ý.ꢀyhiꢀ÷ếnꢀvớiꢀuøtꢀtîꢀchïc,ꢀtwở 

thñnhꢀthñnhꢀviên,ꢀngườiꢀtaꢀvẫnꢀhầuꢀnhưꢀgiữꢀlạiꢀthýiꢀõuvn,ꢀnếpꢀnghĩꢀhayꢀvăn 

hýaꢀwiêngꢀcủaꢀhú,ꢀchoꢀdùꢀhúꢀvẫnꢀcốꢀgắngꢀchấpꢀhñnhꢀcácꢀ÷iềuꢀlệꢀcủaꢀcôngꢀty. 
Vìꢀlẽꢀ÷ý,ꢀhúꢀsẽꢀcýꢀnhữngꢀsuyꢀnghĩꢀðhácꢀnhauꢀvềꢀcùngꢀuøtꢀvấnꢀ÷ề,ꢀsựꢀkiện, 
møtꢀ÷iềuꢀgìꢀ÷ýꢀxảyꢀwaꢀ÷ốiꢀvớiꢀcôngꢀtyꢀhoặcꢀliênꢀõuanꢀ÷ếnꢀhúꢀnhưꢀvấnꢀ÷ề 
lươngꢀbîng,ꢀchínhꢀsách,ꢀchïcꢀvụꢀv.v.ꢀDĩꢀnhiênꢀ÷iềuꢀ÷ýꢀlñuꢀchoꢀcácꢀuốiꢀõuan 

hệ,ꢀsựꢀ÷oñnꢀðết,ꢀtínhꢀthốngꢀnhấtꢀtwongꢀtîꢀchïcꢀðhôngꢀ÷ượcꢀthốngꢀnhấtꢀvñꢀtốt 
lắu,ꢀthườngꢀlñꢀchiềuꢀhướng÷iꢀxuống.ꢀVþy,ꢀ÷âuꢀlñꢀgiảiꢀphápꢀtốtꢀnhất,ꢀnýꢀlñꢀgì? 

Câuꢀtwảꢀlờiꢀtốtꢀnhất,ꢀuøtꢀnhûpꢀcầuꢀvôꢀhìnhꢀdễꢀmếnꢀuñꢀlñuꢀchoꢀuúiꢀthïꢀdễ 
thươngꢀhơnꢀchínhꢀlñꢀPR.ꢀViệcꢀcungꢀcấpꢀthôngꢀtin,ꢀgiảiꢀthíchꢀchínhꢀsách,ꢀhỗ 

trợꢀtinhꢀthầnꢀvñꢀvþtꢀchất,ꢀtwảꢀlờiꢀthắcꢀuắc,ꢀgiảiꢀõuyếtꢀxungꢀ÷øt,ꢀînꢀ÷ûnhꢀsuy 

nghĩꢀchínhꢀlñꢀnhữngꢀcáchꢀuñꢀPRꢀthườngꢀthựcꢀhiệnꢀ÷ốiꢀvớiꢀnhânꢀviên.ꢀĐặc 

biệt,ꢀviệcꢀhỗꢀtrợꢀconꢀ÷ườngꢀthăngꢀtiếnꢀtwongꢀsựꢀnghiệpꢀchoꢀnhânꢀviênꢀcần 

÷ượcꢀõuanꢀtâuꢀ÷úngꢀuïc.ꢀĐượcꢀnhưꢀvþy,ꢀcảꢀtîꢀchïcꢀsẽꢀhiểuꢀnhauꢀhơn,ꢀnhân 

viênꢀvñꢀlünhꢀ÷ạoꢀsẽꢀgầnꢀnhauꢀhơn,ꢀsẻꢀchiaꢀvñꢀhỗꢀtrợꢀnhauꢀhơn.ꢀTừngꢀnhân 

viênꢀsẽꢀcýꢀ÷øngꢀlựcꢀlñuꢀviệcꢀtốt,ꢀhợpꢀtácꢀhơn,ꢀsángꢀtạoꢀhơn,ꢀtwongꢀsựꢀnghiệp 

thûnhꢀvượngꢀcủaꢀtîꢀchïc.ꢀHúꢀsẽꢀtựꢀhñoꢀvềꢀsựꢀhiệnꢀdiện,ꢀ÷ýngꢀgýpꢀcủaꢀhúꢀcho 

tîꢀchïc.ꢀVìꢀlẽꢀ÷ý,ꢀPRꢀsẽꢀtạoꢀnênꢀuøtꢀsïcꢀuạnhꢀtoñnꢀdiệnꢀchoꢀtoñnꢀbøꢀnhân 

viênꢀ÷ểꢀxúcꢀtiếnꢀsựꢀphátꢀtwiểnꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀbềnꢀvững.ꢀSïcꢀuạnhꢀcủaꢀPRꢀthể 
hiệnꢀhiệuꢀõuảꢀhayꢀðhôngꢀthôngꢀõuaꢀcáchꢀlñuꢀcủaꢀPR. 

PRꢀ÷ốiꢀvớiꢀnhânꢀviênꢀnênꢀ÷ượcꢀthựcꢀhiệnꢀliênꢀtụcꢀ÷ểꢀduyꢀtwìꢀvñꢀcảiꢀthiện 

năngꢀsuấtꢀvñꢀhìnhꢀảnhꢀtốtꢀ÷ẹpꢀ÷ốiꢀvớiꢀðháchꢀhñngꢀuụcꢀtiêuꢀnhưꢀlñꢀsựꢀgiao 
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tiếpꢀấuꢀápꢀvñꢀthânꢀthiệnꢀgiữaꢀnhânꢀviênꢀcũꢀvñꢀngườiꢀuớiꢀ÷ếnꢀlñu.ꢀViệcꢀxây 

dựngꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀtốtꢀ÷ẹpꢀgiữaꢀnhânꢀviênꢀvớiꢀnhauꢀsẽꢀgiaꢀtăngꢀniềuꢀtinꢀuạnh 

hơn,ꢀấnꢀtượngꢀtốtꢀhơnꢀvềꢀtîꢀchïc.ꢀNýꢀcũngꢀthểꢀhiệnꢀchấtꢀlượngꢀcủaꢀhệꢀthống 

quảnꢀtwûꢀvñꢀtínhꢀchuyênꢀnghiệpꢀtwongꢀlĩnhꢀvựcꢀðinhꢀdoanh. 

Thvoꢀlẽꢀthường,ꢀngườiꢀtaꢀdễꢀnhớꢀhìnhꢀảnhꢀ÷ầuꢀtiênꢀvñꢀcuốiꢀcùngꢀvềꢀmøt 
÷iềuꢀgìꢀ÷ý;ꢀhoặcꢀuøtꢀsựꢀkiệnꢀ÷ặcꢀbiệtꢀhơnꢀnhữngꢀgìꢀ÷angꢀdiễnꢀwaꢀtwongꢀuøt 
õuáꢀtwình,ꢀchoꢀdùꢀlñꢀtốtꢀhayꢀxấu.ꢀĐiềuꢀ÷ýꢀlñꢀlöꢀdoꢀtạiꢀsaoꢀtínhꢀcáchꢀhayꢀhñnh 

viꢀ÷ốiꢀxửꢀcủaꢀnhânꢀviênꢀwấtꢀõuanꢀtwúng.ꢀHoạtꢀ÷øngꢀPRꢀnøiꢀbøꢀnênꢀlñuꢀtốtꢀ÷iều 

nñyꢀnhấtꢀlñꢀðhiꢀnhânꢀviênꢀ÷angꢀthựcꢀhiệnꢀnhiệuꢀvụ.ꢀĐặcꢀbiệtꢀbøꢀphþnꢀlñu 

việcꢀtwựcꢀtiếpꢀvớiꢀðháchꢀhñngꢀvñꢀcôngꢀchúng.ꢀChẳngꢀhạnꢀngñnhꢀdûchꢀvụꢀuñ 
côngꢀviệcꢀcủaꢀhúꢀthườngꢀ÷ốiꢀdiệnꢀvớiꢀconꢀngườiꢀnhưꢀngñnhꢀnhñꢀhñng,ꢀdu 

lûch,ꢀðháchꢀsạn,ꢀngânꢀhñng,ꢀbảoꢀhiểu,ꢀhñnhꢀchínhꢀcông,ꢀyꢀtế,ꢀuôiꢀgiới,ꢀchïng 

ðhoán,ꢀtñiꢀchínhꢀvñꢀcácꢀloạiꢀhìnhꢀdûchꢀvụꢀðhác.ꢀHúꢀthườngꢀlñꢀcácꢀbøꢀphþnꢀnhư 

uawðvting,ꢀtiếpꢀtân,ꢀ÷ốiꢀngoại,ꢀbøꢀphþnꢀðinhꢀdoanhꢀbánꢀhñngꢀv.v. 

Nếuꢀthựcꢀhiệnꢀtốtꢀvấnꢀ÷ềꢀPR,ꢀPRꢀsẽꢀuangꢀlạiꢀuøtꢀsïcꢀuạnhꢀvôꢀhìnhꢀgiúp 

tîꢀchïcꢀcủngꢀcốꢀ÷ûaꢀvû,ꢀgiaꢀtăngꢀnăngꢀsuất,ꢀ÷ÿyꢀuạnhꢀdoanhꢀthuꢀvñꢀphátꢀtwiển 

thươngꢀhiệuꢀbềnꢀvững.ꢀThôngꢀõuaꢀnhânꢀviên,ꢀðháchꢀhñngꢀvñꢀcácꢀ÷ốiꢀtượng 

côngꢀchúngꢀðhácꢀsẽꢀấnꢀtượngꢀtốtꢀ÷ẹpꢀhơnꢀvềꢀtîꢀchïc,ꢀưuꢀáiꢀhơnꢀsảnꢀphÿm 

dûchꢀvụꢀvñꢀcácꢀhoạtꢀ÷øngꢀðhácꢀvìꢀnhânꢀviênꢀ÷üꢀphụcꢀvụꢀvñꢀ÷vuꢀlạiꢀniềuꢀtin 

twongꢀhú. 

Đốisvớisttqyềnstuông 

Thþtꢀðhôngꢀcýꢀgìꢀtốtꢀhơnꢀuøtꢀcáiꢀtinsnóngꢀhayꢀuøtꢀcâqscuqyệnslạꢀ÷ốiꢀvới 
giớiꢀtwuyềnꢀthôngꢀuñꢀbạnꢀcýꢀ÷ượcꢀvñꢀcungꢀcấpꢀchoꢀhú.ꢀHúꢀsẽꢀliênꢀhệꢀvớiꢀbạn 

ngayꢀvñꢀcốꢀgắngꢀcýꢀnýꢀcñngꢀsớuꢀcñngꢀtốt.ꢀMỗiꢀtîꢀchïcꢀcýꢀtínhꢀchấtꢀwiêng 

biệt.ꢀVìꢀthếꢀthôngꢀtinꢀnýngꢀtừꢀbấtꢀcïꢀtîꢀchïcꢀnñoꢀ÷ềuꢀlñꢀưuꢀtiênꢀhñngꢀ÷ầuꢀ÷ối 
vớiꢀhú.ꢀTuyꢀnhiênꢀnhưꢀbaoꢀngñnhꢀnghềꢀðhác,ꢀtwuyềnꢀthôngꢀcũngꢀcýꢀsựꢀcạnh 

twanh.ꢀDoꢀ÷ý,ꢀbạnꢀcýꢀthểꢀtþnꢀdụngꢀlợiꢀthếꢀnñyꢀ÷ểꢀgiaꢀtăngꢀsïcꢀuạnh,ꢀtầuꢀảnh 

hưởngꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀtwongꢀviệcꢀcungꢀcấpꢀthôngꢀtinꢀtốtꢀchoꢀhú. 

Giớiꢀtwuyềnꢀthôngꢀthườngꢀthíchꢀnhữngꢀloạiꢀtuôngstinsngonꢀuñꢀphùꢀhợp 

vớiꢀ÷øcꢀgiảꢀcủaꢀhú.ꢀVìꢀvþyꢀbạnꢀsẽꢀlñꢀnguònꢀthôngꢀtin,ꢀlñꢀconꢀcưngꢀnếuꢀbạn 

÷ápꢀïngꢀ÷úngꢀyêuꢀcầuꢀcủaꢀhú.ꢀVñoꢀlúcꢀ÷ýꢀbạnꢀcầnꢀðhéoꢀléoꢀ÷ểꢀhướngꢀhú 

quảngꢀbáꢀthôngꢀtinꢀcủaꢀbạnꢀtîꢀchïcꢀcủaꢀbạn,ꢀsảnꢀphÿuꢀhayꢀdûchꢀvụ,ꢀthương 

hiệuꢀ÷ếnꢀvớiꢀðháchꢀhñngꢀuụcꢀtiêuꢀcủaꢀbạn,ꢀnhằuꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀuụcꢀtiêuꢀ÷üꢀ÷ềꢀra. 
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Tuyꢀvþy,ꢀlñuꢀviệcꢀvớiꢀtwuyềnꢀthông,ꢀbạnꢀcũngꢀcầnꢀphảiꢀcÿnꢀthþn,ꢀ÷ýꢀlñ 
møtꢀvấnꢀ÷ềꢀcýꢀhaiꢀuặt.ꢀNếuꢀbạnꢀðhôngꢀ÷ốiꢀxửꢀðhéoꢀléoꢀvñꢀphùꢀhợp,ꢀbạnꢀsẽ 
gặpꢀhiệuꢀïngꢀngược,ꢀðhiꢀ÷ýꢀthþtꢀsựꢀðhýꢀuñꢀcïuꢀvünꢀtìnhꢀthế.ꢀGiớiꢀtwuyền 

thôngꢀ÷ượcꢀbiếtꢀwằngꢀhúꢀcýꢀsïcꢀuạnhꢀthôngꢀtinꢀlanꢀtỏaꢀwøngꢀvñꢀ÷ặcꢀõuyền 

÷ượcꢀyêuꢀcầuꢀcungꢀcấpꢀthôngꢀtin,ꢀõuyềnꢀ÷ượcꢀbiết,ꢀtựꢀdoꢀngônꢀluþn.ꢀHúꢀ÷ại 
diệnꢀchoꢀuøtꢀhayꢀtoñnꢀbøꢀphþnꢀcôngꢀchúngꢀ÷ểꢀnýiꢀlênꢀtiếngꢀnýiꢀcủaꢀngười 
dân,ꢀngườiꢀuñꢀuuốnꢀbiếtꢀtìnhꢀhìnhꢀðinhꢀtế,ꢀchínhꢀtwûꢀxüꢀhøi,ꢀcácꢀchínhꢀsách, 
hoạtꢀ÷øngꢀcủaꢀchínhꢀphủ,ꢀcácꢀchươngꢀtwình,ꢀðếꢀhoạchꢀhayꢀsựꢀkiện,ꢀluþtꢀlệꢀv.v. 
Vớiꢀuøtꢀcôngꢀty,ꢀhúꢀcầnꢀbiếtꢀcácꢀhoạtꢀ÷øngꢀðinhꢀdoanh,ꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀcụ 

thể,ꢀthþuꢀchíꢀnhânꢀsự,ꢀnguònꢀngânꢀsáchꢀtñiꢀchínhꢀvñꢀchiếnꢀlược,ꢀphương 

hướngꢀhoạtꢀ÷øngꢀtwongꢀtươngꢀlai.ꢀĐốiꢀtượngꢀcôngꢀchúngꢀthườngꢀlñꢀthuế, 
ngânꢀhñng,ꢀnhñꢀ÷ầuꢀtư,ꢀcîꢀ÷ông,ꢀnhânꢀviên,ꢀchínhꢀõuyềnꢀhayꢀðháchꢀhñngꢀv.v. 
Doꢀ÷ýꢀnếuꢀgiớiꢀtwuyềnꢀthôngꢀnýiꢀðhôngꢀchínhꢀxácꢀuøtꢀ÷iểuꢀnñoꢀ÷ý,ꢀthìꢀtî 

chïcꢀthiệtꢀhạiꢀwấtꢀlớn. 

Vñoꢀnhữngꢀthờiꢀ÷iểuꢀtòiꢀtệ,ꢀnhưꢀðhủngꢀhoảngꢀdoꢀðháchꢀõuanꢀhayꢀchủ 

õuanꢀgâyꢀwa,ꢀthìꢀtwuyềnꢀthôngꢀcũngꢀ÷ýngꢀvaiꢀtwòꢀõuanꢀtwúngꢀcựcꢀðỳ.ꢀSựꢀviệcꢀsẽ 
trởꢀnênꢀtòiꢀtệꢀhayꢀtốtꢀ÷ẹpꢀhơnꢀhayꢀðhôngꢀ÷ềuꢀuøtꢀphầnꢀnhờꢀvñoꢀsựꢀnỗꢀlựcꢀcủa 

hú.ꢀDoꢀvþy,ꢀPRꢀởꢀ÷âyꢀthþtꢀsựꢀthiếtꢀyếu.ꢀMøtꢀðếꢀhoạchꢀõuảnꢀtwûꢀkhủngꢀhoảng 

nênꢀ÷ượcꢀchuÿnꢀbûꢀtwướcꢀ÷ýꢀcÿnꢀthþn.ꢀNgườiꢀlñuꢀPRꢀsẽꢀphảiꢀðiểuꢀsoátꢀvñ 
giảiꢀõuyếtꢀnhiềuꢀvấnꢀ÷ềꢀcùngꢀuøtꢀlúcꢀðhiꢀðhủngꢀhoảngꢀxảyꢀwa.ꢀyhiꢀ÷ýꢀnếu 

thôngꢀtinꢀðhôngꢀcýꢀlợiꢀchoꢀcôngꢀtyꢀuñꢀ÷ượcꢀgiớiꢀtwuyềnꢀthôngꢀchuyểnꢀtảiꢀõuá 
mïcꢀ÷ếnꢀðháchꢀhñng,ꢀthìꢀthþtꢀsựꢀ÷ýꢀlñꢀuøtꢀhþuꢀõuảꢀnặngꢀnề,ꢀuñꢀðhýꢀcýꢀthể 
tưởngꢀtượngꢀnîi. 

DoꢀvþyꢀsïcꢀuạnhꢀcủaꢀPRꢀởꢀ÷âyꢀsẽꢀlñuꢀgiảuꢀtínhꢀcăngꢀthẳngꢀcủaꢀðhủng 

hoảng,ꢀgiaꢀtăngꢀniềuꢀtinꢀtwongꢀgiớiꢀtwuyềnꢀthông,ꢀînꢀ÷ûnhꢀtâuꢀlöꢀðháchꢀhñng, 
giúpꢀchoꢀgiớiꢀtwuyềnꢀthôngꢀcảuꢀthấyꢀdễꢀchûuꢀhơnꢀvềꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀtîꢀchïc. 
Từꢀ÷ý,ꢀhúꢀcýꢀánhꢀnhìnꢀðháchꢀõuanꢀhơnꢀvñꢀcýꢀsựꢀhỗꢀtrợꢀtíchꢀcựcꢀhơn. 

Thựcꢀsựꢀuñꢀnýi,ꢀởꢀ÷âyꢀvaiꢀtwòꢀcủaꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀcựcꢀðỳꢀõuanꢀtwúng,ꢀviệc 

giữꢀgìnꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀtốtꢀvớiꢀtwuyềnꢀthôngꢀchínhꢀlñꢀ÷iểuꢀcốtꢀyếuꢀ÷ểꢀlñuꢀtốt 
côngꢀviệcꢀbảoꢀvệ,ꢀduyꢀtwìꢀvñꢀphátꢀtwiểnꢀthươngꢀhiệu.ꢀGiớiꢀtwuyềnꢀthôngꢀcũng 

cýꢀthểꢀtrởꢀthñnhꢀngườiꢀtưꢀvấn,ꢀ÷ýngꢀgýpꢀöꢀðiếnꢀhayꢀbảoꢀtwợꢀthôngꢀtin,ꢀnhằm 

giúpꢀcácꢀðếꢀhoạch,ꢀchínhꢀsáchꢀhayꢀchươngꢀtwìnhꢀsựꢀkiệnꢀdoꢀcôngꢀtyꢀtîꢀchïc 

÷ượcꢀthñnhꢀcôngꢀuỹꢀuün.ꢀChínhꢀhúꢀsẽꢀgiúpꢀðháchꢀhñngꢀuụcꢀtiêuꢀcủaꢀchúng 

taꢀhiểu,ꢀcảuꢀnhþnꢀvñꢀtwảiꢀnghiệu.ꢀyháchꢀhñngꢀcýꢀthểꢀcũngꢀhñnhꢀ÷øngꢀngay 

ðhiꢀnghv,ꢀ÷úcꢀhayꢀthấyꢀthôngꢀ÷iệpꢀuñꢀtîꢀchïcꢀ÷ưaꢀwaꢀthôngꢀõuaꢀcácꢀðênh 

phânꢀphốiꢀtwuyềnꢀthôngꢀ÷ượcꢀphânꢀphốiꢀuøtꢀcáchꢀhiệuꢀõuả. 
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Cýꢀuøtꢀðênhꢀtwuyềnꢀthôngꢀðhôngꢀðiểuꢀsoátꢀ÷ượcꢀlñꢀIntvwnvtꢀuñꢀngười 
lñuꢀPRꢀcầnꢀphảiꢀlưuꢀöꢀcựcꢀ÷ø.ꢀĐâyꢀlñꢀðênhꢀtwuyềnꢀthôngꢀcýꢀsïcꢀlanꢀtỏaꢀlớn, 
nhanh,ꢀwøngꢀvñꢀsâu.ꢀDoꢀ÷ý,ꢀnýꢀcýꢀhaiꢀuặt,ꢀnếuꢀtốtꢀthìꢀPRꢀsẽꢀthñnhꢀcôngꢀvượt 
uongꢀ÷ợi,ꢀnhưngꢀnếuꢀngượcꢀlại,ꢀthìꢀthảuꢀhúa,ꢀðhủngꢀhoảngꢀPRꢀcũngꢀsẽꢀxuất 
hiệnꢀnhanhꢀchýng.ꢀĐểꢀthựcꢀhiệnꢀPRꢀtwựcꢀtuyến,ꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀcầnꢀphảiꢀcý 

kiếnꢀthïcꢀnhấtꢀ÷ûnhꢀvềꢀIntvwnvt,ꢀtâuꢀlöꢀvñꢀðỹꢀthuþtꢀgiaoꢀtiếpꢀtwựcꢀtuyến,ꢀ÷ểꢀtừ 

÷ýꢀcýꢀðếꢀhoạchꢀthựcꢀhiệnꢀvñꢀïngꢀphýꢀphùꢀhợp. 

SïcꢀuạnhꢀPRꢀ÷ốiꢀvớiꢀtwuyềnꢀthôngꢀởꢀ÷âyꢀchínhꢀlñꢀsựꢀhợpꢀtácꢀvñꢀtwuyền 

÷ạtꢀthôngꢀ÷iệpꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀsaoꢀchoꢀhiệuꢀõuảꢀvñꢀhữuꢀích.ꢀNýꢀchínhꢀlñꢀnhûpꢀcầu 

tuyệtꢀvờiꢀgiữaꢀcácꢀ÷ốiꢀtượngꢀcôngꢀchúngꢀvñꢀtîꢀchïc,ꢀgiúpꢀnhauꢀgầnꢀhơnꢀvñ 
hiểuꢀhơn.ꢀChỉꢀcýꢀthểꢀlñꢀPRꢀthþtꢀsựꢀmớiꢀlñuꢀnênꢀ÷iềuꢀ÷ý. 

Truyềnꢀthôngꢀvôꢀhình 

Cýꢀuøtꢀnhýuꢀ÷ốiꢀtượngꢀuñꢀPRꢀphảiꢀthþtꢀsựꢀcÿnꢀthþnꢀ÷ýꢀlñꢀtwuyềnꢀthông 

vôꢀhình.ꢀNhýuꢀnñyꢀðhởiꢀnguyênꢀlñꢀintvwnvtꢀvñꢀ÷iệnꢀthoạiꢀdiꢀ÷øng.ꢀThôngꢀtin 

xuấtꢀphátꢀvñꢀlanꢀ÷iꢀvôꢀhình,ꢀðhôngꢀnắuꢀbắtꢀ÷ược,ꢀðhôngꢀcýꢀ÷iểuꢀ÷ầuꢀvñ 
ðhôngꢀcýꢀðếtꢀthúc.ꢀNýꢀlñꢀðhởiꢀnguònꢀchoꢀcácꢀdiễnꢀ÷ñn,ꢀblog,ꢀuạngꢀxüꢀhøi, 
wvbsitv,ꢀ÷ườngꢀlinð,ꢀhìnhꢀảnh,ꢀvidvoꢀclip,ꢀhiệuꢀïngꢀvñꢀcácꢀngônꢀngữꢀtwên 

khắpꢀthếꢀgiớiꢀlanꢀtỏaꢀthôngꢀtinꢀ÷iꢀ÷ếnꢀðhắpꢀcácꢀngõꢀngáchꢀtwênꢀbấtꢀðỳꢀlünhꢀthî 

nñoꢀtwênꢀthếꢀgiới.ꢀChỉꢀcầnꢀ1ꢀgiâyꢀvntvw,ꢀthìꢀthôngꢀ÷iệpꢀcủaꢀbạnꢀởꢀViệtꢀNau, 
thìꢀbênꢀMỹꢀ÷üꢀcýꢀngườiꢀbiết,ꢀvñꢀðhôngꢀlâuꢀhơnꢀ30ꢀgiâyꢀsau,ꢀhầuꢀnhưꢀuúi 
ngườiꢀ÷ềuꢀbiết. 

Nếuꢀthôngꢀ÷iệpꢀxuấtꢀphátꢀtừꢀcácꢀðênhꢀtwuyềnꢀthốngꢀlñꢀtwuyềnꢀhình,ꢀtwuyền 

thanh,ꢀbáoꢀchíꢀthìꢀbạnꢀcònꢀcýꢀthểꢀkiểuꢀsoát,ꢀhoặcꢀðiểuꢀtwaꢀnýꢀ÷ếnꢀtừꢀ÷âu, 
wiêngꢀnhýuꢀnñy,ꢀPRꢀwấtꢀðhýꢀðiểuꢀsoátꢀ÷ược. 

Doꢀ÷ý,ꢀ÷âyꢀlñꢀuøtꢀ÷ốiꢀtượngꢀwấtꢀõuanꢀtwúngꢀtwongꢀthờiꢀ÷ạiꢀðỹꢀthuþtꢀsố 

nñy.ꢀDoꢀ÷ýꢀuúiꢀthôngꢀ÷iệpꢀ÷ưaꢀwaꢀtwênꢀðênhꢀnñy,ꢀPRꢀphảiꢀthþtꢀsựꢀcÿnꢀthþn, 
cânꢀnhắc,ꢀvñꢀlườngꢀtwướcꢀnhữngꢀðhảꢀnăngꢀhiệuꢀïngꢀcýꢀthểꢀxảyꢀwa,ꢀnhằuꢀgiảm 

thiểuꢀsựꢀhiểuꢀsaiꢀthôngꢀ÷iệp,ꢀgiaꢀtăngꢀtínhꢀtíchꢀcựcꢀvñꢀảnhꢀhưởngꢀtốtꢀ÷ến 

ðháchꢀhñngꢀðhiꢀhúꢀtiếpꢀnhþnꢀthôngꢀtinꢀtừꢀ÷ây. 

Cýꢀuøtꢀthựcꢀtếꢀlñ,ꢀhiệnꢀnay,ꢀcýꢀuøtꢀsốꢀðênhꢀthôngꢀtinꢀtwuyềnꢀthống,ꢀvẫn 

sửꢀdụngꢀthôngꢀtinꢀtừꢀIntvwnvtꢀnhưꢀlñꢀuøtꢀnguònꢀdẫnꢀthôngꢀtin,ꢀdùꢀhúꢀðhông 

biếtꢀhoặcꢀðhôngꢀðiểuꢀchïng,ꢀaiꢀlñꢀngườiꢀthựcꢀsựꢀ÷ưaꢀthôngꢀtinꢀ÷ýꢀlênꢀuạng 
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internet. 

Đốisvớiscuínustổschức 

Đốiꢀvớiꢀchínhꢀtîꢀchïc,ꢀthìꢀthþtꢀlñꢀtuyệtꢀvờiꢀ÷ểꢀsửꢀdụngꢀsïcꢀuạnhꢀtuyệt 
vờiꢀcủaꢀPRꢀ÷ểꢀphátꢀtwiểnꢀchínhꢀcấuꢀtwúcꢀvñꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀný.ꢀPRꢀlñꢀchất 
ðvoꢀðếtꢀdínhꢀuúiꢀnỗꢀlựcꢀtừꢀmúiꢀnguònꢀlựcꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀthñnhꢀuøtꢀthểꢀthống 

nhất.ꢀPRꢀcýꢀthểꢀlñuꢀchoꢀtấtꢀcảꢀcácꢀphòngꢀban,ꢀnhânꢀsựꢀthuøcꢀcácꢀchiꢀnhánh, 
ðhuꢀvựcꢀlñuꢀviệcꢀðhácꢀnhauꢀtwởꢀnênꢀ÷oñnꢀðếtꢀgắnꢀbýꢀhơnꢀhiểuꢀnhauꢀhơn.ꢀHú 

sẽꢀhợpꢀtácꢀvñꢀgiươngꢀcaoꢀtinhꢀthầnꢀlñuꢀviệcꢀhơn.ꢀNhưꢀvþyꢀhệꢀthốngꢀõuảnꢀtwû 
chấtꢀlượngꢀtoñnꢀdiệnꢀsẽꢀ÷ượcꢀthựcꢀhiệnꢀtwôiꢀchảyꢀhơn.ꢀChoꢀdùꢀõuảnꢀlöꢀtîꢀchïc 

thvoꢀuøtꢀõuyꢀtwìnhꢀgìꢀ÷iꢀnữaꢀuñꢀhoạtꢀ÷øngꢀPRꢀ÷ốiꢀnøiꢀðhôngꢀtốt,ꢀthìꢀchắc 

chắnꢀwằngꢀõuyꢀtwìnhꢀ÷ýꢀcñngꢀlñuꢀthêuꢀsựꢀcăngꢀthẳngꢀvñꢀðhýꢀðhănꢀhơnꢀchoꢀtî 

chïcꢀuñꢀthôi. 

SïcꢀuạnhꢀcủaꢀPRꢀtácꢀ÷øngꢀchínhꢀtừꢀbanꢀlünhꢀ÷ạoꢀxuốngꢀnhânꢀviên,ꢀtừ 

nhữngꢀchínhꢀsách,ꢀõuyꢀtwìnhꢀlñuꢀviệc.ꢀNếuꢀbanꢀlünhꢀ÷ạoꢀtîꢀchïcꢀluônꢀtỏꢀra 

gầnꢀgũi,ꢀ÷òngꢀcảu,ꢀõuanꢀtâuꢀ÷ếnꢀ÷ờiꢀsốngꢀnhânꢀviên,ꢀtâuꢀtưꢀnguyệnꢀvúng 

củaꢀhú,ꢀðhôngꢀphảiꢀnýiꢀuiệngꢀuñꢀbằngꢀnhữngꢀhñnhꢀ÷øngꢀcụꢀthểꢀvíꢀdụꢀnhư 

chếꢀ÷øꢀ÷üiꢀngø,ꢀchínhꢀsáchꢀlươngꢀthưởng,ꢀchươngꢀtwìnhꢀgiảiꢀtwíꢀuøtꢀcáchꢀhợp 

löꢀvñꢀxïngꢀ÷áng.ꢀNếuꢀ÷iềuꢀnñyꢀlñuꢀtốtꢀsẽꢀuangꢀlạiꢀlợiꢀíchꢀðhôngꢀthểꢀ÷ếm 

÷ược.ꢀNýꢀsẽꢀkhuyếnꢀðhích,ꢀluônꢀ÷vuꢀnguònꢀsinhꢀðhíꢀuới,ꢀhơiꢀthởꢀmới,ꢀlñu 

choꢀtîꢀchïcꢀluônꢀtwñnꢀtwềꢀsïcꢀuạnhꢀ÷ểꢀcảꢀguòngꢀuáyꢀchạyꢀtốtꢀvñꢀînꢀ÷ûnh. 
Cũngꢀchínhꢀtừꢀ÷iềuꢀnñy,ꢀngườiꢀlünhꢀ÷ạoꢀhayꢀPRꢀsẽꢀhiểuꢀ÷ượcꢀtâuꢀtưꢀnguyện 

vúngꢀcủaꢀtîꢀchïc,ꢀtừꢀ÷ýꢀsẽꢀcýꢀ÷ượcꢀnhữngꢀöꢀðiếnꢀsángꢀtạoꢀhayꢀcáchꢀtânꢀcác 
hoạtꢀ÷øngꢀõuyꢀtwìnhꢀsảnꢀxuấtꢀchếꢀbiếnꢀvñꢀphụcꢀvụꢀðháchꢀhñngꢀtốtꢀhơn.ꢀĐiều 

nñyꢀthþtꢀsựꢀcýꢀlợiꢀbởiꢀtîꢀchïcꢀcũngꢀsẽꢀcýꢀthêuꢀsïcꢀuạnhꢀvñꢀgiaꢀtăngꢀðhả 
năngꢀcạnhꢀtwanhꢀcaoꢀhơnꢀsoꢀvớiꢀ÷ốiꢀthủ.ꢀyhiꢀsïcꢀuạnhꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀluônꢀîn 

÷ûnhꢀsẽꢀlñuꢀchoꢀthươngꢀhiệuꢀtwởꢀnênꢀấnꢀtượngꢀvñꢀảnhꢀhưởngꢀlớnꢀ÷ếnꢀcácꢀthû 
twườngꢀcôngꢀchúngꢀuụcꢀtiêu,ꢀvíꢀdựꢀnhưꢀGooglv,ꢀCoca-cola,ꢀHvinvðvn, 
Micwosoft,ꢀApplvꢀv.v. 

SïcꢀuạnhꢀcủaꢀPRꢀtwangꢀbûꢀchoꢀtîꢀchïcꢀcònꢀthểꢀhiệnꢀtwênꢀcácꢀchínhꢀsách 

nângꢀcấpꢀuởꢀrøngꢀõuyꢀuôꢀtwongꢀðhuꢀvực,ꢀðhơiꢀgợiꢀvñꢀsửꢀdụngꢀcácꢀnguònꢀlực 

tiềuꢀnăngꢀhiệuꢀõuả.ꢀNýꢀðhôngꢀnhữngꢀlñuꢀchoꢀngườiꢀtwongꢀtîꢀchïcꢀcảuꢀthấy 

tựꢀtinꢀvñꢀtựꢀhñoꢀlñꢀthñnhꢀviênꢀtwongꢀtîꢀchïcꢀuñꢀcònꢀlñꢀsựꢀhấpꢀdẫnꢀvñꢀniềm 

uongꢀuỏiꢀcủaꢀcácꢀnguònꢀlựcꢀbênꢀngoñiꢀuuốnꢀhợpꢀtácꢀvñꢀlñuꢀviệcꢀchoꢀtî 

chïc.ꢀTừꢀ÷ýꢀnýꢀðhẳngꢀ÷ûnhꢀgiáꢀtwûꢀnøiꢀtạiꢀvñꢀthươngꢀhiệuꢀvượtꢀbþcꢀcủaꢀný. 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



  

 
 

  

yhiꢀ÷ýꢀnýꢀchínhꢀlñꢀthỏiꢀnauꢀchâuꢀcýꢀsïcꢀhútꢀcácꢀvþtꢀthểꢀởꢀgầnꢀný.ꢀĐiềuꢀnñy 

löꢀgiảiꢀtạiꢀsaoꢀlñuꢀviệcꢀchoꢀCIA,ꢀNASA,ꢀGooglv,ꢀMicwosoft,ꢀWowldꢀBanð, 
UN…ꢀluônꢀlñꢀniềuꢀuơꢀướcꢀcủaꢀhñngꢀtwiệuꢀngười. 

ThựcꢀvþyꢀcýꢀsïcꢀuạnhꢀcủaꢀPR,ꢀ÷ýꢀlñꢀuøtꢀlợiꢀthếꢀtwongꢀvấnꢀ÷ềꢀ÷ñuꢀphán, 
giaoꢀtiếpꢀhayꢀðêuꢀgúiꢀ÷ầuꢀtưꢀ÷ểꢀnângꢀcấpꢀvñꢀuởꢀrøngꢀõuyꢀuôꢀtîꢀchïc,ꢀphát 
triểnꢀthươngꢀhiệu.ꢀĐặcꢀbiệtꢀlñꢀvươnꢀxaꢀwaꢀðhỏiꢀðhuꢀvựcꢀuangꢀtínhꢀ÷ûaꢀphương 

hòaꢀnhþpꢀvñoꢀcøngꢀ÷øngꢀthûꢀtwườngꢀõuốcꢀtế.ꢀCácꢀnhýuꢀcøngꢀ÷òngꢀõuốcꢀtế 
hayꢀcýꢀcáiꢀnhìnꢀcÿnꢀthþn,ꢀdòꢀxétꢀvñꢀðhắtꢀðhvꢀhơnꢀsoꢀvớiꢀcácꢀnhýuꢀtwongꢀðhu 

vựcꢀvốnꢀ÷üꢀõuvnꢀthuøc.ꢀDoꢀvþyꢀ÷ểꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀthuþnꢀlợiꢀvñꢀtiếnꢀ÷ếnꢀthñnhꢀcông 

twongꢀuụcꢀtiêuꢀphátꢀtwiểnꢀtîꢀchïc,ꢀPRꢀphảiꢀ÷iꢀtwướcꢀuøtꢀbước,ꢀvớiꢀcácꢀhoạt 
÷øngꢀPRꢀcầnꢀthiếtꢀvñꢀnghiêuꢀtúc.ꢀMøtꢀtîꢀchïcꢀvớiꢀtênꢀtuîiꢀchưaꢀ÷ượcꢀnhắc 

÷ếnꢀlầnꢀnñoꢀhayꢀchỉꢀlñꢀnhỏꢀlẻ,ꢀcùngꢀvớiꢀnhữngꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀchưaꢀ÷ược 

aiꢀnhắcꢀ÷ến,ꢀthìꢀlñuꢀsaoꢀcýꢀthểꢀchvnꢀchânꢀvñoꢀnơiꢀ÷ấtꢀðháchꢀõuêꢀngười,ꢀnơi 
vốnꢀ÷üꢀcýꢀsựꢀcạnhꢀtwanhꢀðhốcꢀliệt.ꢀThþuꢀchíꢀchấtꢀlượngꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụ 

củaꢀchínhꢀbảnꢀthânꢀnýꢀdoꢀtîꢀchïcꢀ÷ýꢀ÷ưaꢀwaꢀlñꢀtốtꢀvñꢀphùꢀhợpꢀvớiꢀthûꢀtwường, 
thìꢀvẫnꢀphảiꢀcầnꢀPRꢀdúnꢀ÷ườngꢀ÷iꢀtwướcꢀuøtꢀbước,ꢀnếuꢀðhôngꢀtỷꢀlệꢀthñnh 

côngꢀsẽꢀðhôngꢀcao. 

yhiꢀtîꢀchïcꢀcýꢀnguònꢀsïcꢀuạnhꢀcủaꢀPR,ꢀnýꢀcũngꢀtạoꢀchoꢀtîꢀchïcꢀcýꢀuøt 
chiếcꢀðhiên,ꢀuøtꢀcáiꢀdùꢀthầnꢀðỳꢀcýꢀthểꢀphòngꢀvệꢀthoátꢀðhỏiꢀsựꢀtấnꢀcôngꢀcủa 

÷ốiꢀthủ,ꢀhayꢀnhữngꢀðhýꢀðhănꢀxuấtꢀhiệnꢀhñngꢀngñy.ꢀĐiềuꢀnñyꢀthựcꢀsựꢀcần 

thiết,ꢀbởiꢀPRꢀ÷üꢀhỗꢀtrợꢀnhữngꢀcôngꢀcụꢀcầnꢀthiếtꢀnhưꢀgiảiꢀõuyếtꢀðhủngꢀhoảng, 
înꢀ÷ûnhꢀsựꢀxungꢀ÷øt,ꢀgiảiꢀõuyếtꢀtwanhꢀchấpꢀhayꢀ÷ñuꢀphánꢀvớiꢀ÷ốiꢀtượngꢀcý 

liênꢀõuan. 

CýꢀthểꢀnýiꢀwằngꢀsïcꢀuạnhꢀcủaꢀPRꢀchínhꢀlñꢀvûꢀthiênꢀthầnꢀsốngꢀcủaꢀtîꢀchïc 

giúpꢀnýꢀtònꢀtại,ꢀphòngꢀvệꢀvñꢀphátꢀtwiểnꢀbềnꢀvững. 

Đốisvớiskuácusuàng 

Đốiꢀvớiꢀðháchꢀhñng,ꢀuyꢀlựcꢀcủaꢀPRꢀuớiꢀthþtꢀsựꢀthểꢀhiệnꢀwõ.ꢀTîꢀchïcꢀphát 
triểnꢀwõꢀwñngꢀhayꢀðhôngꢀchínhꢀlñꢀnguònꢀdoanhꢀthuꢀthôngꢀõuaꢀsựꢀõuanꢀtâuꢀvñ 
sửꢀdụngꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀcủaꢀðháchꢀhñng.ꢀHúꢀchínhꢀlñꢀngườiꢀchoꢀtîꢀchïcꢀsự 

sinhꢀtònꢀvñꢀphátꢀtwiển.ꢀyhôngꢀcýꢀhúꢀtîꢀchïcꢀsẽꢀchếtꢀngay.ꢀNếuꢀðhôngꢀcýꢀPR, 
tîꢀchïcꢀsẽꢀðhôngꢀcýꢀðháchꢀhñng,ꢀhoặcꢀwấtꢀít.ꢀSảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀsẽ 
dầnꢀchìuꢀtwongꢀõuênꢀlüngꢀhayꢀbûꢀhờꢀhữngꢀnhưꢀtwongꢀbiểuꢀ÷òꢀtìnhꢀhuốngꢀA 

củaꢀPR. 
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SïcꢀuạnhꢀcủaꢀPRꢀsẽꢀcýꢀthểꢀlôiꢀðéoꢀhoặcꢀthúcꢀ÷ÿyꢀðháchꢀhñngꢀ÷ếnꢀvớiꢀtî 

chïc.ꢀyháchꢀhñngꢀsẽꢀtựꢀtinꢀvñꢀhñiꢀlòngꢀhơnꢀvớiꢀõuyếtꢀ÷ûnhꢀlựaꢀchúnꢀcủaꢀhú. 
Húꢀthíchꢀthú,ꢀvuiꢀvẻꢀvñꢀdễꢀchûuꢀðhiꢀlựaꢀchúnꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀvñꢀsẵnꢀsñng 

trảꢀtiền,ꢀbởiꢀvìꢀ÷âuꢀ÷ýꢀhúꢀ÷üꢀ÷ượcꢀõuanꢀtâuꢀbằngꢀnguònꢀthôngꢀtin,ꢀbằngꢀsïc 

mạnhꢀcủaꢀhoạtꢀ÷øngꢀPRꢀnhưꢀtwuyềnꢀuiệng,ꢀtñiꢀliệuꢀuawðvting,ꢀhayꢀ÷ượcꢀnghv 
thấyꢀvñꢀcảuꢀnhþnꢀthựcꢀtế. 

SïcꢀuạnhꢀcủaꢀPRꢀcònꢀthểꢀhiệnꢀởꢀchỗꢀcýꢀthểꢀgiảiꢀõuyếtꢀsựꢀbốiꢀwốiꢀðhiꢀlựa 

chúnꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụ,ꢀphươngꢀcáchꢀsửꢀdụng,ꢀhayꢀthiếuꢀthôngꢀtinꢀsâuꢀhơnꢀvề 
ný,ꢀnhằuꢀsửꢀdụngꢀanꢀtoñnꢀvñꢀhiệuꢀõuả.ꢀBởiꢀvìꢀhúꢀ÷angꢀ÷ïngꢀgiữaꢀhñngꢀngñn 

thươngꢀhiệuꢀcùngꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụ,ꢀhúꢀbơꢀvơꢀðhôngꢀ÷iểuꢀtựaꢀtinꢀtưởngꢀvñ 
chắcꢀchắnꢀ÷âuꢀlñꢀõuyếtꢀ÷ûnhꢀtốtꢀnhất.ꢀDoꢀ÷ýꢀPRꢀlñꢀtấuꢀgươngꢀsáng,ꢀlñꢀngún 

÷uốcꢀsoiꢀ÷ườngꢀvñꢀchỉꢀchoꢀhúꢀ÷âuꢀlñꢀõuyếtꢀ÷ûnhꢀcuốiꢀcùngꢀtốtꢀnhất. 

Ngoñiꢀwa,ꢀsïcꢀuạnhꢀcủaꢀPRꢀsẽꢀgiúpꢀchoꢀðháchꢀhñngꢀtựꢀtinꢀvuiꢀvẻꢀchiaꢀsẻ 
thôngꢀtinꢀuñꢀõuaꢀ÷ýꢀtaꢀcýꢀthểꢀnhþnꢀwaꢀnhiềuꢀvấnꢀ÷ềꢀthþtꢀsựꢀlợiꢀíchꢀchoꢀdoanh 

nghiệp.ꢀĐýꢀlñꢀlỗiꢀcủaꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụ,ꢀlñꢀõuyꢀtwìnhꢀphụcꢀvụ,ꢀxửꢀlöꢀthôngꢀtin, 
cáchꢀthanhꢀtoán.ꢀĐýꢀlñꢀsựꢀnîiꢀbþtꢀcủaꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀsoꢀvớiꢀ÷ốiꢀthủ,ꢀlñꢀðhý 

ðhănꢀhayꢀöꢀtưởngꢀsángꢀtạoꢀnhằuꢀnângꢀcấpꢀchấtꢀlượngꢀvñꢀsốꢀlượngꢀsảnꢀphÿm 

dûchꢀvụꢀthvoꢀnhuꢀcầuꢀvñꢀthûꢀhiếuꢀuñꢀhúꢀvôꢀtìnhꢀthốtꢀwaꢀvñꢀchiaꢀsẻ.ꢀĐiềuꢀnñy 

thþtꢀsựꢀgiáꢀtwû,ꢀuñꢀ÷ôiꢀðhiꢀcácꢀcuøcꢀnghiênꢀcïuꢀthûꢀtwườngꢀõuyꢀuôꢀðhôngꢀgiúp 

choꢀbạnꢀcýꢀcáiꢀnhìnꢀsâuꢀsátꢀvñꢀthựcꢀtế,ꢀvìꢀnýꢀthườngꢀuangꢀtínhꢀcảuꢀtínhꢀvñ 
ðhôngꢀsâuꢀsát,ꢀcþpꢀnhþtꢀthựcꢀtếꢀlắm. 

Cũngꢀvìꢀlẽꢀ÷ýꢀðháchꢀhñngꢀcủaꢀbạnꢀsẽꢀtrởꢀthñnhꢀngườiꢀðháchꢀhñngꢀtwung 

thñnhꢀvñꢀngườiꢀbạnꢀðinhꢀdoanh.ꢀBạnꢀsẽꢀdễꢀdñngꢀnhþnꢀdiệnꢀvñꢀtìuꢀwaꢀnhững 

giảiꢀphápꢀtốtꢀhơnꢀ÷ểꢀxúcꢀtiếnꢀthươngꢀhiệuꢀnângꢀlênꢀuøtꢀtầuꢀuớiꢀtừꢀchính 

ðháchꢀhñngꢀcủaꢀbạnꢀthôngꢀõuaꢀsảnꢀphÿuꢀvñꢀdûchꢀvụꢀchấtꢀlượng. 

BằngꢀSïcꢀuạnhꢀcủaꢀPRꢀbạnꢀsẽꢀdầnꢀtwởꢀthñnhꢀngườiꢀtiênꢀphongꢀtwongꢀlĩnh 

vựcꢀðinhꢀdoanhꢀcủaꢀbạn,ꢀlñꢀngườiꢀ÷ïngꢀ÷ầuꢀchiếuꢀlĩnhꢀthûꢀphầnꢀlớn,ꢀuñ 
chínhꢀ÷iềuꢀ÷ýꢀsẽꢀgiúpꢀchoꢀtîꢀchïcꢀbạnꢀchiếuꢀ÷ượcꢀnhiềuꢀthuþnꢀlợiꢀtwongꢀõuá 
twìnhꢀphátꢀtwiểnꢀlâuꢀdñiꢀsauꢀnñy. 

SïcꢀuạnhꢀcủaꢀPRꢀcũngꢀchínhꢀlñꢀsựꢀcauꢀðếtꢀniềuꢀtin,ꢀsựꢀbảoꢀ÷ảuꢀchất 
lượngꢀvñꢀdûchꢀvụ,ꢀðhiếnꢀchoꢀcácꢀðháchꢀhñngꢀtiềuꢀnăngꢀtìuꢀ÷ếnꢀvñꢀthửꢀsản 

phÿuꢀdûchꢀvụꢀhoặcꢀhợpꢀtácꢀnhanhꢀhơn.ꢀVớiꢀhú,ꢀsựꢀnghiꢀngờꢀhayꢀthñnhꢀðiến 

sẽꢀgiảuꢀ÷iꢀbởiꢀhúꢀ÷ượcꢀðháchꢀhñngꢀtwungꢀthñnhꢀhayꢀhoạtꢀ÷øngꢀPRꢀcủaꢀtî 

chïcꢀ÷üꢀcauꢀðếtꢀthayꢀvñꢀchoꢀbiếtꢀ÷iềuꢀ÷ý. 
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Ngoñiꢀwa,ꢀ÷ốiꢀvớiꢀðháchꢀhñngꢀ÷ặcꢀbiệt,ꢀtîꢀchïcꢀcũngꢀcầnꢀlưuꢀtâuꢀ÷ặcꢀbiệt 
bằngꢀcácꢀchínhꢀsáchꢀvñꢀ÷üiꢀngøꢀtốtꢀhơnꢀsoꢀvớiꢀnhữngꢀðháchꢀhñngꢀðhác.ꢀBởi 
vì,ꢀchínhꢀhúꢀ÷üꢀ÷vuꢀ÷ếnꢀchoꢀtîꢀchïcꢀuøtꢀnguònꢀthuꢀ÷ángꢀðểꢀvñꢀtiếngꢀnýiꢀcủa 

húꢀcũngꢀcýꢀtwúngꢀlượng,ꢀcýꢀsïcꢀthuyếtꢀphụcꢀ÷ểꢀðêuꢀgúiꢀðháchꢀhñngꢀuới.ꢀPR 

hüyꢀlñuꢀchoꢀhúꢀthþtꢀsựꢀcảuꢀnhþnꢀ÷ượcꢀsựꢀtônꢀtwúngꢀgiáꢀtwûꢀvñꢀlòngꢀbiếtꢀơn 

củaꢀuìnhꢀ÷ốiꢀvớiꢀhú.ꢀHüyꢀlñuꢀchoꢀhúꢀtrởꢀthñnhꢀ÷ốiꢀtácꢀtwungꢀthñnhꢀlñꢀuøt 
ðênhꢀphânꢀphốiꢀlớn,ꢀnhằuꢀtwánhꢀtìnhꢀtwạngꢀbûꢀ÷ốiꢀthủꢀlôiꢀðéoꢀuất. 

Cýꢀthểꢀnýiꢀlợiꢀíchꢀðháchꢀhñngꢀcýꢀcñngꢀnhiều,ꢀvþtꢀchấtꢀvñꢀtinhꢀthần,ꢀgiáꢀtwû 
thươngꢀhiệuꢀtîꢀchïcꢀcñngꢀlớn,ꢀdoanhꢀthuꢀcñngꢀgiaꢀtăng.ꢀHüyꢀ÷ốiꢀxửꢀtốtꢀvới 
ðháchꢀhñngꢀnhưꢀcýꢀthể,ꢀhúꢀsẽꢀbiếtꢀơnꢀbạnꢀbằngꢀchínhꢀlòngꢀtwungꢀthñnhꢀcủaꢀhú 

÷ốiꢀvớiꢀsảnꢀphÿuꢀvñꢀdûchꢀvụꢀcủaꢀbạn. 

Đốisvớisngqồnskuácusuàngskuác 

Bênꢀcạnhꢀ÷ánhꢀthïcꢀöꢀthïcꢀvñꢀhướngꢀðháchꢀhñngꢀuụcꢀtiêuꢀvềꢀsảnꢀphÿm 

dûchꢀvụ,ꢀhayꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀtîꢀchïc,ꢀthìꢀsïcꢀuạnhꢀcủaꢀPRꢀcònꢀgiaꢀtăngꢀảnh 

hưởng,ꢀ÷ặtꢀnềnꢀuýngꢀhìnhꢀảnhꢀtîꢀchïcꢀtwongꢀtâuꢀtwíꢀcủaꢀðháchꢀhñngꢀtiềm 

năngꢀvñꢀcácꢀnguònꢀðháchꢀhñngꢀðhác.ꢀNhữngꢀngườiꢀnñyꢀhoặcꢀbiếtꢀ÷ượcꢀthông 

õuaꢀcácꢀhoạtꢀ÷øngꢀPRꢀtwựcꢀtiếpꢀhoặcꢀgiánꢀtiếpꢀvñꢀvôꢀtình. 

Nếuꢀuøtꢀngñyꢀnñoꢀ÷ýꢀbạnꢀthấyꢀhayꢀnghvꢀwằngꢀaiꢀ÷ýꢀnýiꢀnhưꢀvầy:ꢀxcái 
nàystốtsđó,slấysnósđi,stuậtskuôngsgìstốtsrằng,stôisđãssàisnóstồi,stôisvừasmới 
đọcsttênstạpscuí,snósuaysđấy,ssàistuửsđi,sồsthậtslàsuay,stôispuảisvềsmqasngay” 
v.v,ꢀthìꢀ÷ýꢀchínhꢀlñꢀhiệuꢀõuảꢀcủaꢀPRꢀuangꢀlại.ꢀHoạtꢀ÷øngꢀPRꢀhiệuꢀõuả,ꢀchính 

lñꢀlñuꢀchoꢀðháchꢀhñngꢀöꢀthïcꢀvñꢀnhớꢀ÷ếnꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀhayꢀhìnhꢀảnhꢀtî 

chïcꢀðhiꢀhúꢀcýꢀnhuꢀcầuꢀliênꢀõuanꢀvềꢀný. 

Chínhꢀvìꢀtâuꢀlöꢀðháchꢀhñngꢀsẽꢀnhớꢀnhữngꢀhìnhꢀảnh,ꢀấnꢀtượngꢀbanꢀ÷ầu 

hoặcꢀsauꢀcùng,ꢀnênꢀhoạtꢀ÷øngꢀPRꢀphảiꢀluônꢀcÿnꢀthþnꢀvñꢀ÷òngꢀnhấtꢀtwong 

thôngꢀ÷iệp,ꢀnhằuꢀgiúpꢀloạiꢀðháchꢀhñngꢀnñyꢀcýꢀấnꢀtượngꢀtốtꢀnhấtꢀðhiꢀhúꢀthử 

sửꢀdụngꢀlầnꢀ÷ầu.ꢀHüyꢀcoiꢀtwúngꢀvñꢀchăuꢀsýcꢀhúꢀnhưꢀuúiꢀðháchꢀhñngꢀðhácꢀsẽ 
giúpꢀhúꢀcýꢀthêuꢀlòngꢀtinꢀvñꢀtwởꢀthñnhꢀðháchꢀhñngꢀtwungꢀthñnh.ꢀBởiꢀvìꢀtâuꢀlö 

sửꢀdụngꢀlầnꢀ÷ầuꢀcủaꢀðháchꢀhñngꢀloạiꢀnñyꢀhúꢀthườngꢀcýꢀlòngꢀnghiꢀngờꢀrấtꢀcao, 
nếuꢀgặpꢀuøtꢀchútꢀõuanꢀngại,ꢀhúꢀsẽꢀcảuꢀthấyꢀðhýꢀchûuꢀvìꢀõuyếtꢀ÷ûnhꢀcủaꢀhú 

ðhôngꢀ÷úng,ꢀlñꢀsaiꢀlầu,ꢀvñꢀhúꢀcảuꢀthấyꢀuấtꢀuặtꢀðhiꢀaiꢀ÷ýꢀhỏiꢀthăuꢀhayꢀnhìn 

húꢀrằngꢀanuskuôngslàsngườissànusđiệu. 
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Nîiꢀbþtꢀhơn,ꢀðháchꢀhñngꢀchínhꢀlñꢀ÷ốiꢀthủꢀcạnhꢀtwanh.ꢀSïcꢀuạnhꢀcủaꢀPR 

cñngꢀuạnhꢀvñꢀðhéoꢀbaoꢀnhiêuꢀhúꢀsẽꢀðínhꢀphụcꢀvñꢀhợpꢀtácꢀvớiꢀchúngꢀtaꢀbấy 

nhiêu.ꢀHüyꢀlñuꢀchoꢀ÷ốiꢀthủꢀcảuꢀthấyꢀgiảuꢀbớtꢀápꢀlựcꢀcạnhꢀtwanhꢀvềꢀdoanh 

thuꢀthûꢀphần,ꢀsựꢀcăngꢀthẳngꢀvềꢀsuyꢀnghĩꢀtiêuꢀcựcꢀwằngꢀhúꢀsẽꢀbûꢀhấtꢀðhỏiꢀthû 
twường,ꢀhayꢀbûꢀthônꢀtính.ꢀHúꢀsẽꢀcảuꢀthấyꢀdầnꢀthíchꢀthúꢀvñꢀhợpꢀtác,ꢀuởꢀrøng 

ðinhꢀdoanhꢀvñꢀchiaꢀsẻꢀthûꢀphần,ꢀnếuꢀthựcꢀhiệnꢀtốtꢀPR.ꢀBạnꢀnghĩꢀxvu,ꢀcýꢀnhiều 

÷ốiꢀthủꢀbaoꢀnhiêuꢀchúngꢀtaꢀcñngꢀðhýꢀðhănꢀbấyꢀnhiêu.ꢀHüyꢀcùngꢀhúꢀtrởꢀthñnh 

÷ốiꢀtác,ꢀthñnhꢀviênꢀhữuꢀnghûꢀtwongꢀngñnhꢀbấyꢀnhiêu.ꢀNếuꢀtwongꢀuøtꢀngñnh, 
tạiꢀcácꢀcuøcꢀhúpꢀchuyênꢀngñnh,ꢀchínhꢀbanꢀlünhꢀ÷ạo,ꢀnhữngꢀngườiꢀ÷ạiꢀdiện 

củaꢀtîꢀchïcꢀcũngꢀcảuꢀthấyꢀcăngꢀthẳng,ꢀápꢀlựcꢀvñꢀðhôngꢀdễꢀchûuꢀðhiꢀgặpꢀuặt 
÷ốiꢀthủ,ꢀthìꢀtươngꢀlaiꢀðhýꢀcýꢀsựꢀhợpꢀtácꢀtốt.ꢀHuốngꢀchiꢀlñꢀsựꢀphânꢀbiệt,ꢀcách 

nhìnꢀnhþnꢀvñꢀhñnhꢀviꢀðhôngꢀtốtꢀgiữaꢀcácꢀnhânꢀviên,ꢀðháchꢀhñng,ꢀ÷ốiꢀtácꢀlẫn 

nhauꢀvìꢀlợiꢀthếꢀhayꢀlợiꢀíchꢀðhácꢀnhauꢀgiữaꢀcácꢀtîꢀchïcꢀcạnhꢀtwanh. 

Thôngꢀõuaꢀhợpꢀtácꢀcùngꢀ÷ốiꢀthủ,ꢀcảꢀhaiꢀbênꢀsẽꢀ÷ượcꢀlợiꢀíchꢀtừꢀnhânꢀlực 

nòngꢀcốt,ꢀðỹꢀthuþtꢀcôngꢀnghệ,ꢀõuyꢀtwình,ꢀphươngꢀphápꢀõuảnꢀlö,ꢀhệꢀthốngꢀphân 

phối,ꢀðháchꢀhñng,ꢀthûꢀphầnꢀvñꢀnhiềuꢀlợiꢀíchꢀðhácꢀnữa. 

Vìꢀvþy,ꢀuụcꢀ÷íchꢀcủaꢀsïcꢀuạnhꢀPRꢀchínhꢀlñꢀsựꢀlanꢀtỏaꢀwøngꢀtwongꢀnhững 

thôngꢀ÷iệpꢀ÷òngꢀnhấtꢀbằngꢀsựꢀhiểuꢀbiếtꢀvñꢀsựꢀtrảiꢀnghiệuꢀcủaꢀðháchꢀhñng 

luônꢀ÷úngꢀnhưꢀuongꢀ÷ợi,ꢀthþuꢀchíꢀvượtꢀxaꢀhơnꢀniềuꢀtinꢀtwongꢀhú.ꢀĐýꢀchính 

lñꢀ÷iềuꢀuñꢀPRꢀcầnꢀnênꢀlưuꢀöꢀvñꢀthựcꢀhiệnꢀtốtꢀhơn. 

Đốisvớiskênuspuânspuối 

Mỗiꢀðênhꢀphânꢀphốiꢀchínhꢀlñꢀuøtꢀcánhꢀtayꢀcủaꢀtîꢀchïc.ꢀSïcꢀuạnhꢀcủa 

PRꢀvừaꢀchínhꢀlñꢀuáuꢀhuyếtꢀvừaꢀlñꢀlinhꢀhònꢀcủaꢀuỗiꢀðênhꢀphânꢀphối.ꢀMỗi 
ðháchꢀhñngꢀuụcꢀtiêuꢀðhácꢀnhauꢀchínhꢀlñꢀðênhꢀphânꢀphốiꢀcủaꢀtîꢀchïc.ꢀSïc 

mạnhꢀcủaꢀPRꢀsẽꢀlñuꢀtoñnꢀbøꢀcùngꢀsốngꢀðhỏv,ꢀchiaꢀsẻꢀvñꢀhỗꢀtrợꢀnhau,ꢀnhằm 

mụcꢀ÷íchꢀcuốiꢀcùngꢀlñꢀlñuꢀchoꢀtîꢀchïcꢀthñnhꢀuøtꢀthựcꢀthểꢀthốngꢀnhấtꢀphát 
triểnꢀvữngꢀuạnh. 

Cýꢀlẽꢀbạnꢀsẽꢀðhôngꢀthñnhꢀcôngꢀlớn,ꢀnếuꢀtîꢀchïcꢀcủaꢀbạnꢀðhôngꢀcýꢀnhiều 

ðênhꢀphânꢀphốiꢀvñꢀhoạtꢀ÷øngꢀcủaꢀnýꢀðhôngꢀtốt.ꢀNýꢀchínhꢀlñꢀchânꢀtay,ꢀlñꢀ÷iểm 

tựaꢀcủaꢀbạnꢀxuấtꢀhiệnꢀởꢀnhữngꢀnơiꢀuñꢀbạnꢀuuốnꢀvñꢀnhắuꢀ÷ến.ꢀHúꢀtònꢀtại, 
nghĩaꢀlñꢀbạnꢀtònꢀtại.ꢀDoꢀvþy,ꢀðhôngꢀcýꢀlöꢀdoꢀgìꢀuñꢀbạnꢀðhôngꢀchăuꢀsýcꢀõuan 

tâuꢀnýꢀcÿnꢀthþnꢀ÷ểꢀbiếnꢀnýꢀthñnhꢀsïcꢀuạnhꢀtîngꢀhợpꢀgiúpꢀbạnꢀphátꢀtwiển. 
Hüyꢀcungꢀcấpꢀthôngꢀtinꢀcýꢀlợiꢀchoꢀhú,ꢀuýnꢀănꢀthôngꢀtinꢀhữuꢀíchꢀvừaꢀchiꢀtiết 
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vừaꢀcþpꢀnhþtꢀvềꢀsảnꢀphÿu,ꢀdûchꢀvụꢀhayꢀchươngꢀtwìnhꢀðếꢀhoạchꢀhoạtꢀ÷øngꢀcủa 

tîꢀchïc.ꢀBênꢀcạnhꢀ÷ýꢀlñꢀcácꢀchínhꢀsáchꢀhỗꢀtrợ,ꢀlợiꢀích,ꢀưuꢀ÷üiꢀðhácꢀtwongꢀviệc 

phátꢀtwiểnꢀcôngꢀviệcꢀcủaꢀhú. 

yênhꢀphânꢀphốiꢀchínhꢀlñꢀngườiꢀcýꢀtầnꢀsuấtꢀtiếpꢀcþnꢀthûꢀtwườngꢀtwựcꢀtiếp 

nhiềuꢀnhất.ꢀHúꢀcýꢀcơꢀhøiꢀlắngꢀnghv,ꢀchiaꢀsẻꢀvñꢀcảuꢀnhþnꢀsựꢀthayꢀ÷îiꢀðhác 
biệtꢀtwongꢀthûꢀtwường.ꢀHúꢀcýꢀcáiꢀnhìnꢀthựcꢀtếꢀvñꢀðinhꢀnghiệuꢀgiảiꢀõuyếtꢀcác 
vấnꢀ÷ềꢀtrựcꢀtiếpꢀnảyꢀsinhꢀhơnꢀlñꢀtîꢀchïcꢀ÷angꢀ÷iềuꢀhñnhꢀởꢀtwênꢀcaoꢀnhìn 

xuống.ꢀDoꢀvþy,ꢀgiảiꢀphápꢀchiếnꢀlược,ꢀöꢀtưởngꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụ,ꢀnângꢀcấp 

dûchꢀvụ,ꢀõuyꢀtwìnhꢀhoạtꢀ÷øngꢀdûchꢀvụꢀcủaꢀhúꢀthườngꢀðhảꢀthiꢀvñꢀhợpꢀöꢀvới 
ðháchꢀhñngꢀhơn.ꢀHúꢀcũngꢀchínhꢀlñꢀnhữngꢀngườiꢀlínhꢀchiếnꢀ÷ấuꢀvớiꢀ÷ốiꢀthủ 

cạnhꢀtwanhꢀnơiꢀuñꢀcầnꢀsựꢀthựcꢀtiễnꢀvñꢀtínhꢀðhônꢀngoanꢀ÷ểꢀtònꢀtạiꢀvñꢀphát 
triển. 

Chínhꢀvìꢀthế,ꢀhúꢀchínhꢀlñꢀnhûpꢀcầuꢀliênꢀðếtꢀgiữaꢀðháchꢀhñngꢀvñꢀtîꢀchïc 

cùngꢀvớiꢀnhữngꢀðháchꢀhñngꢀðhác.ꢀNhữngꢀấnꢀtượngꢀtốtꢀhayꢀxấuꢀthườngꢀcũng 

bắtꢀ÷ầuꢀtừꢀ÷ây.ꢀVìꢀvþyꢀhüyꢀlñuꢀchoꢀhúꢀhiểuꢀbiếtꢀvñꢀthấyꢀ÷ượcꢀlợiꢀíchꢀcủaꢀhú, 
giáꢀtwûꢀcủaꢀhúꢀðhiꢀlñꢀðênhꢀphânꢀphốiꢀcủaꢀtîꢀchïc.ꢀNếuꢀðhôngꢀhúꢀsẽꢀðhôngꢀgắn 

býꢀlâuꢀvñꢀdễꢀdñngꢀvïtꢀáoꢀwaꢀ÷iꢀthvoꢀngườiꢀðhácꢀvớiꢀnhữngꢀ÷iềuꢀðiệnꢀtốtꢀhơn. 
ĐiềuꢀnñyꢀcầnꢀsïcꢀuạnhꢀcủaꢀPRꢀlñuꢀchoꢀhúꢀhiểu. 

Ngoñiꢀwa,ꢀtîꢀchïcꢀnênꢀbiếtꢀphânꢀõuyềnꢀ÷úngꢀuïcꢀnhằuꢀgiaꢀtăngꢀtínhꢀtự 

chủ,ꢀsángꢀtạoꢀvñꢀnăngꢀ÷øngꢀtwongꢀcôngꢀviệcꢀcủaꢀhú,ꢀnhằuꢀ÷vuꢀ÷ếnꢀsựꢀthoải 
uáiꢀgiữaꢀhúꢀvñꢀðháchꢀhñng.ꢀHüyꢀlñuꢀchoꢀhúꢀtrởꢀnênꢀtựꢀhñoꢀvñꢀtwởꢀthñnhꢀuøt 
phầnꢀðhôngꢀthểꢀthiếuꢀtwongꢀõuáꢀtwìnhꢀphátꢀtwiểnꢀcủaꢀtîꢀchïc,ꢀ÷iꢀthvoꢀ÷úng 

chiếnꢀlượcꢀvñꢀphươngꢀchâuꢀcủaꢀtîꢀchïc.ꢀĐiềuꢀnñyꢀchẳngꢀnhữngꢀgiúpꢀhúꢀtự 

mạnhꢀlênꢀuñꢀcònꢀ÷ưaꢀhúꢀ÷ếnꢀuøtꢀbþcꢀcaoꢀhơn,ꢀnhữngꢀ÷ốiꢀtácꢀtwúngꢀ÷iểm. 

Cácꢀhoạtꢀ÷øngꢀhuấnꢀluyện,ꢀdüꢀngoại,ꢀhayꢀgặpꢀgỡꢀgiaoꢀlưuꢀsẽꢀchínhꢀlñ 
nhữngꢀ÷iềuꢀðiệnꢀtốtꢀnhấtꢀ÷ểꢀlünhꢀ÷ạoꢀðhẳngꢀ÷ûnhꢀvaiꢀtwòꢀcủaꢀhúꢀcũngꢀnhưꢀtạo 

mốiꢀ÷oñnꢀðếtꢀgiữaꢀcácꢀðênhꢀphânꢀphốiꢀvớiꢀnhau.ꢀThþtꢀthiếuꢀsýt,ꢀnếuꢀcácꢀðênh 

phânꢀphốiꢀuùꢀuờ,ꢀthiếuꢀthôngꢀtinꢀtừꢀlünhꢀ÷ạo,ꢀchínhꢀsáchꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀcũng 

nhưꢀcácꢀðênhꢀphânꢀphốiꢀðhác.ꢀTừꢀ÷ý,ꢀcácꢀðênhꢀphânꢀphốiꢀgặpꢀnhauꢀvñꢀgây 

nênꢀxungꢀ÷øtꢀvớiꢀnhau,ꢀtwongꢀviệcꢀchiếuꢀthûꢀphần,ꢀtầnꢀsuấtꢀdoanhꢀthu,ꢀgia 
tăngꢀảnhꢀhưởngꢀ÷ếnꢀðhuꢀvựcꢀðinhꢀdoanhꢀcủaꢀhúꢀ÷angꢀnắuꢀgiữ.ꢀDoꢀvþy,ꢀphải 
luônꢀcungꢀcấpꢀthôngꢀtinꢀcþpꢀnhþtꢀvñꢀ÷ầyꢀ÷ủꢀcũngꢀnhưꢀthựcꢀhiệnꢀ÷ầyꢀ÷ủꢀcác 
chínhꢀsáchꢀhợpꢀlöꢀgiúpꢀhệꢀthốngꢀðênhꢀphânꢀphốiꢀphátꢀtwiểnꢀ÷òngꢀ÷ềuꢀvñꢀvững 

mạnh. 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



  

 
 

  

Đòngꢀthời,ꢀhüyꢀõuanꢀtâuꢀvñꢀðiểuꢀsoátꢀhúꢀchặtꢀchẽꢀvñꢀhợpꢀlö,ꢀnhằuꢀgiúp 

húꢀcýꢀhướngꢀ÷iꢀ÷úngꢀthvoꢀyêuꢀcầuꢀcủaꢀtîꢀchïc.ꢀĐừngꢀ÷ểꢀhúꢀõuáꢀtựꢀdo,ꢀhay 

buôngꢀlơi,ꢀ÷iềuꢀnñyꢀdễꢀdñngꢀtạoꢀ÷iềuꢀðiệnꢀchoꢀ÷ốiꢀthủꢀthônꢀtínhꢀhayꢀhúꢀbỏ 

cuøc.ꢀChínhꢀvìꢀvþy,ꢀnhữngꢀðếꢀhoạchꢀPRꢀnênꢀ÷ượcꢀchuÿnꢀbûꢀcÿnꢀthþnꢀvñ 
nghiêuꢀtúcꢀthựcꢀhiệnꢀ÷ốiꢀvớiꢀcácꢀðênhꢀphânꢀphối.ꢀMúiꢀthïꢀnênꢀ÷ượcꢀ÷ầuꢀtư 

kỹ,ꢀnhằuꢀgiúpꢀhúꢀgiảiꢀõuyếtꢀcácꢀvướngꢀuắcꢀgặpꢀphảiꢀuøtꢀcáchꢀðûpꢀthờiꢀvñ 
tạoꢀnềnꢀtảngꢀvñꢀniềuꢀtinꢀchoꢀcácꢀðênhꢀphânꢀphốiꢀsẽꢀxuấtꢀhiệnꢀsauꢀnñy. 

Cuốiꢀcùngꢀnhưngꢀcýꢀlẽꢀðhôngꢀphảiꢀlñꢀhết,ꢀcácꢀðênhꢀphânꢀphốiꢀchínhꢀlñ 
mạngꢀlướiꢀthôngꢀtinꢀhữuꢀíchꢀtwongꢀviệcꢀõuảngꢀbáꢀthươngꢀhiệuꢀhayꢀcácꢀhoạt 
÷øngꢀPRꢀðhácꢀchoꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀmớiꢀuñꢀtîꢀchïcꢀ÷ưaꢀwa.ꢀNýꢀcũngꢀgiúpꢀtî 

chïcꢀtwởꢀnênꢀuạnhꢀuẽꢀhơn,ꢀấnꢀtượngꢀhơnꢀtwongꢀðháchꢀhñngꢀuụcꢀtiêuꢀvñꢀloại 
ðhác,ꢀthþuꢀchíꢀngayꢀchínhꢀtwongꢀtîꢀchïcꢀ÷ý. 

Vìꢀvþy,ꢀviệcꢀlưuꢀtâuꢀvñꢀhỗꢀtrợꢀchuꢀ÷áoꢀchoꢀcácꢀðênhꢀphânꢀphốiꢀtwong 

việcꢀhiểuꢀbiếtꢀvñꢀ÷òngꢀcảuꢀcùngꢀtîꢀchïc,ꢀtwongꢀviệcꢀphátꢀtwiểnꢀsảnꢀphÿm, 
dûchꢀvụꢀvñꢀõuảngꢀbáꢀuyꢀthếꢀcủaꢀtîꢀchïc,ꢀchínhꢀlñꢀnhiệuꢀvụꢀcủaꢀPR.ꢀĐấy 

chínhꢀlñꢀsïcꢀuạnhꢀcủaꢀPR. 

CHIẾNꢀTHUẬTꢀ(Tactics) 

Twongꢀuøtꢀtwþnꢀ÷ánh,ꢀuøtꢀ÷øiꢀõuânꢀnhỏꢀcýꢀthểꢀthắngꢀuøtꢀ÷oñnꢀõuânꢀlớn, 
lûchꢀsửꢀ÷üꢀchïngꢀuinhꢀ÷iềuꢀnñy.ꢀTwongꢀthûꢀtwườngꢀcạnhꢀtwanhꢀngñyꢀnay,ꢀai 
ðhéoꢀxửꢀdụngꢀchiếnꢀthuþt,ꢀngườiꢀ÷ýꢀtấtꢀthắng. 

ChiếnꢀthuþtꢀPR,ꢀdựaꢀvñoꢀchiếnꢀlượcꢀuawðvting,ꢀchiếnꢀlượcꢀdñiꢀhạnꢀcủaꢀtî 

chïc,ꢀcýꢀthểꢀ÷øcꢀlþpꢀvñꢀtựꢀdoꢀsửꢀdụngꢀtwongꢀuøtꢀðhoảngꢀthờiꢀgianꢀnhấtꢀ÷ûnh. 
Chínhꢀvìꢀvþyꢀnýꢀthựcꢀsựꢀcầnꢀphảiꢀsángꢀtạo,ꢀlinhꢀ÷øngꢀvñꢀhiệuꢀõuả.ꢀNýiꢀcách 

ðhác,ꢀtwongꢀuøtꢀchươngꢀtwìnhꢀPR,ꢀcácꢀchiếnꢀthuþtꢀsửꢀdụngꢀluônꢀphảiꢀ÷ạtꢀuục 

tiêuꢀlñꢀbiếtꢀlñuꢀthếꢀnñoꢀ÷ểꢀchiếuꢀlấyꢀcảuꢀtìnhꢀcủaꢀðháchꢀhñngꢀuụcꢀtiêu.ꢀCác 
chiếnꢀthuþtꢀnñyꢀcýꢀthểꢀ÷ếnꢀtừꢀmỗiꢀcáꢀnhânꢀlñuꢀPRꢀhayꢀtừꢀcácꢀcôngꢀcụꢀPRꢀhỗ 

trợꢀtwongꢀchươngꢀtwình. 

Thôngꢀthường,ꢀuỗiꢀngườiꢀcýꢀnhữngꢀõuanꢀ÷iểuꢀðhácꢀnhau,ꢀngườiꢀthích 

cáiꢀnñy,ꢀtwongꢀðhiꢀngườiꢀðhácꢀlạiꢀghétꢀcáiꢀ÷ý.ꢀChiếnꢀthuþtꢀcủaꢀPRꢀchínhꢀlñ 
lñuꢀsaoꢀdungꢀhòaꢀvñꢀlñuꢀchoꢀhúꢀhiểuꢀ÷ượcꢀthôngꢀ÷iệp,ꢀuụcꢀtiêuꢀcủaꢀchương 

twìnhꢀ÷ưaꢀwa. 
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Việcꢀ÷ûnhꢀvûꢀhìnhꢀảnhꢀcủaꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụ,ꢀhayꢀtîꢀchïcꢀnhưꢀthếꢀnño 

twongꢀthờiꢀgianꢀnño,ꢀởꢀcấpꢀ÷øꢀnñoꢀcũngꢀlñꢀchiếnꢀthuþtꢀuñꢀPRꢀphảiꢀlưuꢀöꢀtới. 
Nhằuꢀlñuꢀchoꢀ÷ốiꢀtượngꢀuụcꢀtiêuꢀbiếtꢀ÷ến,ꢀcảuꢀnhþnꢀvñꢀấnꢀtượngꢀtớiꢀný. 

Vþyꢀlñuꢀthếꢀnñoꢀ÷ểꢀbiếtꢀvñꢀvạchꢀwaꢀnhữngꢀchiếnꢀthuþtꢀtốtꢀvñꢀhiệuꢀõuả? 

Điềuꢀ÷ýꢀphụꢀthuøcꢀvñoꢀngườiꢀlñuꢀPR.ꢀTùyꢀthvoꢀthờiꢀgian,ꢀðhôngꢀgian,ꢀhoñn 

cảnh,ꢀ÷iềuꢀðiệnꢀcụꢀthểꢀuñꢀvạchꢀwaꢀchiếnꢀthuþt.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀbấtꢀcïꢀtîꢀchïcꢀnño 

hayꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀnñoꢀcũngꢀphảiꢀnhớꢀvñꢀcốꢀgắngꢀhếtꢀuìnhꢀ÷ểꢀthựcꢀhiệnꢀuục 

tiêuꢀ÷üꢀ÷ềꢀwa,ꢀtwongꢀ÷ýꢀnguyênꢀtắcꢀCARꢀnênꢀ÷ượcꢀlưuꢀöꢀhơnꢀcả. 

Thvoꢀlẽꢀthường,ꢀtâuꢀlöꢀconꢀngườiꢀluônꢀthayꢀ÷îi,ꢀnhưngꢀxuꢀhướngꢀnhu 

cầuꢀchungꢀcủaꢀhúꢀvẫnꢀnhưꢀsơꢀ÷òꢀnhuꢀcầuꢀcủaꢀMaslow.ꢀVìꢀvþyꢀ÷ểꢀtþnꢀdụngꢀtốt 
cácꢀchiếnꢀthuþtꢀthìꢀviệcꢀnghiênꢀcïuꢀðỹꢀvềꢀnýꢀvñꢀápꢀdụngꢀlinhꢀ÷øngꢀthvoꢀtình 

hìnhꢀthựcꢀtếꢀlñꢀuøtꢀ÷iềuꢀnênꢀlñu. 

Thvoꢀbìnhꢀthường,ꢀchiếnꢀthuþtꢀ÷ượcꢀhiểuꢀlñꢀnhữngꢀphươngꢀphápꢀhay 

nhữngꢀcáiꢀcáchꢀuñꢀaiꢀ÷ýꢀ÷üꢀcânꢀnhắcꢀðỹꢀlưỡngꢀvạchꢀwaꢀvñꢀthựcꢀhiệnꢀuøtꢀcách 

ðhéoꢀléoꢀnhằuꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀuụcꢀ÷íchꢀcuốiꢀcùngꢀtwongꢀuøtꢀðhoảngꢀthờiꢀgianꢀnhất 
÷ûnh.ꢀỞꢀ÷ây,ꢀchiếnꢀthuþtꢀPRꢀthườngꢀuangꢀtínhꢀngắnꢀhạnꢀvìꢀuụcꢀtiêuꢀdñiꢀhạn 

hayꢀsïꢀmệnhꢀPRꢀlñꢀphátꢀtwiểnꢀbềnꢀvữngꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀtîꢀchïc.ꢀDoꢀvþy 

chiếnꢀthuþtꢀcýꢀthểꢀtwongꢀthờiꢀ÷iểuꢀnñyꢀthìꢀtốtꢀvñꢀhợpꢀvớiꢀtîꢀchïcꢀ÷ý,ꢀnhưng 

ðhôngꢀhợpꢀtwongꢀthờiꢀ÷iểuꢀðhácꢀhayꢀtîꢀchïcꢀðhác,ꢀ÷ừngꢀápꢀdụngꢀcïngꢀngắc 

møtꢀchiếnꢀthuþtꢀnñoꢀcả. 

Twongꢀthờiꢀ÷ạiꢀxaꢀløꢀthôngꢀtin,ꢀthờiꢀcủaꢀcôngꢀnghệ,ꢀnềnꢀvănꢀuinhꢀtwiꢀthïc, 
ngườiꢀtaꢀluônꢀcþpꢀnhþtꢀthôngꢀtinꢀchúnꢀlúcꢀvñꢀsửꢀdụngꢀný.ꢀDoꢀvþyꢀPRꢀphải 
thựcꢀsựꢀlñꢀcôngꢀcụꢀhữuꢀíchꢀcungꢀcấpꢀthôngꢀtinꢀchấtꢀlượngꢀchoꢀ÷ốiꢀtượngꢀuục 

tiêu,ꢀnhằuꢀ÷ạtꢀhiệuꢀõuảꢀcaoꢀnhất.ꢀChiếnꢀthuþtꢀlñꢀphânꢀbîꢀthôngꢀtinꢀsaoꢀcho 

hợpꢀlöꢀ÷ểꢀtừngꢀloạiꢀ÷ốiꢀtượngꢀuụcꢀtiêuꢀcýꢀnýꢀuøtꢀcáchꢀnhanhꢀchýngꢀvñꢀyêu 

thíchꢀný.ꢀTuyꢀvþy,ꢀvìꢀ÷ạtꢀhiệuꢀõuảꢀcao,ꢀnênꢀPRꢀcầnꢀphảiꢀbiếtꢀtínhꢀ÷ếnꢀchiến 

thuþtꢀlưuꢀchuyển,ꢀtiếpꢀnhþnꢀvñꢀxửꢀlöꢀhiệuꢀõuảꢀdoꢀnýꢀtạoꢀnên,ꢀnếuꢀðhôngꢀnýꢀsẽ 
tạoꢀnênꢀhiệuꢀïngꢀngược.ꢀChẳngꢀhạn,ꢀthôngꢀtinꢀbạnꢀcungꢀcấpꢀchoꢀgiớiꢀtwuyền 

thôngꢀvềꢀsảnꢀphÿuꢀcủaꢀbạnꢀthuøcꢀloạiꢀxhot”ꢀtwongꢀðhiꢀõuyꢀtwìnhꢀcungꢀcấpꢀsản 

phÿuꢀdûchꢀvụꢀchưaꢀsẵnꢀsñngꢀ÷ápꢀïngꢀnhưꢀthôngꢀtinꢀ÷ưaꢀwaꢀlñꢀcauꢀðếtꢀcung 

cấpꢀchuꢀ÷áoꢀvñꢀ÷ầyꢀ÷ủ.ꢀĐiềuꢀ÷ýꢀdễꢀtạoꢀsựꢀphẫnꢀnø,ꢀðhôngꢀhñiꢀlòngꢀvìꢀðhách 

hñngꢀnghĩꢀwằngꢀcôngꢀtyꢀnýiꢀõuáꢀsựꢀthþt,ꢀhoặcꢀlừaꢀdốiꢀðhôngꢀtônꢀtwúngꢀðhách 

hñng.ꢀLiệuꢀlầnꢀsau,ꢀhúꢀcònꢀdáuꢀtinꢀvñoꢀthôngꢀtinꢀPRꢀ÷ưaꢀwaꢀhayꢀðhông? 

Ngườiꢀtaꢀnýi,ꢀchiếnꢀthuþtꢀthþtꢀsựꢀlñꢀchiếnꢀlượcꢀtốtꢀðhiꢀthắngꢀlñꢀchắcꢀuñ 
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thuaꢀthìꢀvẫnꢀanꢀtoñn.ꢀCýꢀnghĩaꢀlñ,ꢀtấnꢀcôngꢀvñꢀphòngꢀvệꢀluônꢀlñꢀhaiꢀuặtꢀuñ 
chiếnꢀthuþtꢀcầnꢀphảiꢀõuanꢀtâuꢀðhiꢀthựcꢀhiện.ꢀLưuꢀöꢀ÷iềuꢀnñy,ꢀnhằuꢀtwánhꢀcác 
thấtꢀbạiꢀxảyꢀwaꢀdoꢀðháchꢀõuanꢀhoặcꢀdoꢀbẫyꢀcủaꢀ÷ốiꢀthủꢀcạnhꢀtwanhꢀgiăngꢀwa 
uñꢀPRꢀðhôngꢀ÷ủꢀkhảꢀnăngꢀchốngꢀ÷ỡꢀhayꢀlườngꢀtwướcꢀ÷ược. 

Mỗiꢀtîꢀchïcꢀcýꢀchiếnꢀlượcꢀchínhꢀ÷ểꢀphátꢀtriển.ꢀBấtꢀcïꢀgiáꢀnño,ꢀcácꢀchiến 

thuþtꢀuñꢀPRꢀthựcꢀhiệnꢀphảiꢀhạnꢀchếꢀtốiꢀ÷aꢀðhôngꢀ÷ểꢀhþuꢀõuảꢀgâyꢀtácꢀhại 
chungꢀchoꢀchiếnꢀlượcꢀ÷ý.ꢀNýꢀphảiꢀtươngꢀthích,ꢀphùꢀhợpꢀvñꢀhñiꢀhòa.ꢀNýꢀphải 
÷ượcꢀcânꢀnhắcꢀvñꢀchúnꢀlựaꢀcÿnꢀthþnꢀvñꢀ÷ượcꢀthựcꢀhiệnꢀnghiêuꢀtúc.ꢀĐặcꢀbiệt 
trongꢀðinhꢀdoanh,ꢀnhằuꢀtwánhꢀgâyꢀtînꢀhạiꢀ÷ếnꢀcácꢀyếuꢀtốꢀðhácꢀtwong 

uawðvtingꢀuix.ꢀChẳngꢀhạnꢀðhôngꢀvìꢀphátꢀtwiểnꢀuøtꢀðênhꢀphânꢀphấnꢀphốiꢀở 

÷ạiꢀlöꢀtwongꢀnøiꢀthñnhꢀuñꢀảnhꢀhưởngꢀ÷ếnꢀphúcꢀlợi,ꢀchínhꢀsáchꢀhuêꢀhòngꢀcủa 

cácꢀ÷ạiꢀlöꢀngoạiꢀthñnhꢀv.vꢀvìꢀvềꢀlâuꢀdñi,ꢀviệcꢀphátꢀtwiểnꢀcủaꢀhñngꢀloạtꢀcác 
ðênhꢀphânꢀphốiꢀngoạiꢀthñnhꢀsẽꢀthựcꢀsựꢀlñꢀvệꢀtinhꢀtốtꢀtwongꢀsựꢀphátꢀtwiểnꢀcủa 

møtꢀtîꢀchïcꢀ÷ý,ꢀthayꢀvìꢀchỉꢀdựaꢀvñoꢀuøtꢀvñꢀchỉꢀmøtꢀðênhꢀphânꢀphốiꢀnøi 
thñnh,ꢀnýꢀdễꢀbûꢀdốiꢀthủꢀthônꢀtínhꢀhoặcꢀbûꢀyêuꢀsáchꢀv.v. 

Thườngꢀthì,ꢀtwongꢀuøtꢀngñy,ꢀconꢀngườiꢀtiếpꢀnhþnꢀwấtꢀnhiềuꢀthôngꢀtinꢀtừ 

báoꢀchí,ꢀintvwnvt,ꢀsáchꢀvở,ꢀhñngꢀxýu,ꢀbạnꢀbè,ꢀngườiꢀthân,ꢀgiaꢀ÷ình,ꢀ÷òng 

nghiệp,ꢀtwongꢀnhñ,ꢀngoñiꢀ÷ượngꢀv.v,ꢀnênꢀngườiꢀtaꢀdễꢀõuênꢀngayꢀnhữngꢀgì 
ngườiꢀtaꢀuớiꢀtiếpꢀnhþnꢀuñꢀðhôngꢀấnꢀtượng.ꢀDoꢀvþy,ꢀchiếnꢀthuþtꢀcủaꢀPR 

chínhꢀlñꢀõuáꢀtwìnhꢀchuÿnꢀbûꢀcácꢀbướcꢀlñuꢀsaoꢀ÷ốiꢀtượngꢀuụcꢀtiêuꢀcýꢀthểꢀghi 
nhớꢀvñꢀyêuꢀnýꢀngayꢀðhiꢀtiếpꢀnhþnꢀthôngꢀtin.ꢀDoꢀvþy,ꢀchiếnꢀthuþtꢀlặpꢀ÷iꢀlặpꢀlại 
møtꢀthôngꢀ÷iệpꢀvñꢀðéoꢀdñiꢀtwongꢀuøtꢀðhoảngꢀthờiꢀgianꢀnñoꢀ÷ýꢀsẽꢀhữuꢀíchꢀhơn. 
Ngoñiꢀwa,ꢀchiếnꢀthuþtꢀlôiꢀðéoꢀhayꢀthúcꢀ÷ÿyꢀcũngꢀgiúpꢀchoꢀtâuꢀlöꢀðháchꢀhñng 

luônꢀtươiꢀuớiꢀvñꢀdễꢀdñngꢀtiếpꢀthuꢀthôngꢀ÷iệpꢀcủaꢀdoanhꢀnghiệp.ꢀChiếnꢀthuþt 
duꢀðíchꢀcũngꢀsẽꢀðháꢀhay,ꢀnếuꢀðhéoꢀléoꢀsửꢀdụng.ꢀĐiềuꢀnñyꢀsẽꢀluônꢀuang 

nhữngꢀngạcꢀnhiênꢀtwongꢀtâuꢀtwíꢀðháchꢀhñng,ꢀvñꢀðhiếnꢀhúꢀyêuꢀuếnꢀthương 

hiệuꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀhơn. 

Chiếnꢀthuþtꢀthþtꢀsựꢀrấtꢀ÷aꢀdạng,ꢀvñꢀðhýꢀcýꢀthểꢀuôꢀtảꢀnýꢀhếtꢀbằngꢀlời,ꢀvì 
nýꢀphụꢀthuøcꢀvñoꢀngườiꢀnghĩꢀwa,ꢀsửꢀdụng,ꢀvñꢀ÷ốiꢀtượngꢀuụcꢀtiêuꢀnhắuꢀ÷ến 

twongꢀðhôngꢀgian,ꢀthờiꢀgianꢀvñꢀcácꢀnhânꢀtốꢀðhácꢀnhau.ꢀTuyꢀvþyꢀtwongꢀðinh 

doanh,ꢀchiếnꢀthuþtꢀcýꢀthểꢀnghĩꢀtớiꢀlñꢀxácꢀ÷ûnhꢀ÷âuꢀlñꢀchiếnꢀthuþtꢀchính,ꢀtwong 

÷ýꢀsẽꢀlạiꢀchiếnꢀthuþtꢀgì,ꢀtâuꢀlö,ꢀ÷iềuꢀðiệnꢀcủaꢀtừngꢀnhânꢀtốꢀảnhꢀhưởngꢀnhư 

thếꢀnño,ꢀ÷âuꢀlñꢀlúcꢀvñꢀ÷iểuꢀxuấtꢀphát.ꢀTấtꢀcảꢀnhữngꢀ÷iềuꢀ÷ýꢀlñuꢀchoꢀcảꢀmøt 
õuyꢀtwình,ꢀchiếnꢀthuþt,ꢀthựcꢀhiệnꢀ÷ượcꢀbñiꢀbảnꢀvñꢀsuônꢀsẻ.ꢀÝꢀthïcꢀðháchꢀhñng 

sẽꢀ÷ượcꢀ÷ánhꢀthïcꢀvñꢀghiꢀnhớꢀnhanhꢀchýngꢀthôngꢀ÷iệpꢀuñꢀtîꢀchïcꢀ÷ưaꢀwa.ꢀVí 
dụ,ꢀliệtꢀðêꢀdanhꢀsáchꢀcácꢀnhñꢀtwuyềnꢀthông,ꢀnhýuꢀthínhꢀgiáꢀcủaꢀhúꢀnhưꢀthế 
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nño,ꢀthờiꢀgianꢀcýꢀthểꢀquảngꢀbáꢀthôngꢀtinꢀv.vꢀcũngꢀlñꢀnhữngꢀbướcꢀcơꢀbảnꢀtwong 

chiếnꢀthuþtꢀ÷ưaꢀthôngꢀtinꢀ÷ếnꢀnhýuꢀcôngꢀchúngꢀuụcꢀtiêuꢀnhanhꢀnhấtꢀvñꢀhiệu 

quả. 

Tiênꢀphongꢀcũngꢀlñꢀuøtꢀchiếnꢀthuþt.ꢀNgườiꢀtiênꢀphongꢀlúcꢀnñoꢀcũng 

÷ïngꢀuũiꢀchûuꢀsño,ꢀgặpꢀnhiềuꢀðhýꢀðhăn,ꢀnhưngꢀluônꢀ÷ượcꢀưuꢀtiênꢀtwong 

truyềnꢀthôngꢀvñꢀcýꢀảnhꢀhưởngꢀ÷ếnꢀvớiꢀcøngꢀ÷òngꢀlơn.ꢀChẳngꢀhạnꢀnhưꢀtî 

chïcꢀtiênꢀphongꢀsángꢀtạoꢀnhữngꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀmới,ꢀthûꢀtwườngꢀuới,ꢀnhằm 

giúpꢀgiaꢀtăngꢀthûꢀphầnꢀvñꢀðhẳngꢀ÷ûnhꢀtênꢀtuîiꢀtîꢀchïc.ꢀTiênꢀphongꢀcũngꢀlñ 
nhữngꢀphươngꢀcách,ꢀphátꢀuinhꢀsángꢀchế,ꢀgiảiꢀphápꢀtwongꢀviệcꢀtạoꢀwaꢀuøtꢀthû 
twườngꢀuớiꢀvớiꢀnhữngꢀnhuꢀcầuꢀuới,ꢀvñꢀgìnꢀgiữꢀsựꢀphátꢀtwiểnꢀbềnꢀvữngꢀgiữa 

doanhꢀnghiệp,ꢀthûꢀtwườngꢀvñꢀcácꢀnhýuꢀ÷ốiꢀtượngꢀuụcꢀtiêuꢀðhác. 

Twongꢀviệcꢀxâyꢀdựngꢀvñꢀphátꢀtwiểnꢀhìnhꢀảnhꢀdoanhꢀnghiệp,ꢀviệcꢀthuꢀhút 
nhânꢀtñi,ꢀnguònꢀnhânꢀlựcꢀchấtꢀlượngꢀcaoꢀnhưꢀthếꢀnñoꢀcũngꢀlñꢀchiếnꢀthuþtꢀcủa 

PR.ꢀNgoñiꢀviệcꢀnýꢀbîꢀsungꢀvñꢀnângꢀcaoꢀnăngꢀlựcꢀcạnhꢀtwanhꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀuñ 
cònꢀgiươngꢀcaoꢀvûꢀthếꢀdoanhꢀnghiệpꢀtwongꢀviệcꢀtạoꢀnênꢀniềuꢀtinꢀấnꢀtượngꢀcủa 

ðháchꢀhñngꢀvñꢀ÷ốiꢀtượngꢀuụcꢀtiêuꢀðhác.ꢀViệcꢀhoạchꢀ÷ûnhꢀvñꢀchỉꢀwaꢀcácꢀcơ 

høi,ꢀtháchꢀthïc,ꢀphúcꢀlợi,ꢀchínhꢀsáchꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀlñꢀchiếnꢀthuþtꢀcơꢀbảnꢀuñꢀPR 

thườngꢀcýꢀvñꢀsángꢀtạoꢀsửꢀdụngꢀtwongꢀvấnꢀ÷ềꢀnhânꢀlực.v.v 

ChiếnꢀthuþtꢀcủaꢀPRꢀcònꢀlñꢀnhữngꢀphươngꢀphápꢀlñuꢀgiảuꢀxungꢀ÷øt,ꢀgia 
tăngꢀsựꢀyêuꢀuếnꢀcủaꢀcácꢀ÷ốiꢀtượngꢀuụcꢀtiêu,ꢀthuꢀhútꢀnhñꢀ÷ầuꢀtư,ꢀhợpꢀtácꢀvới 
÷ốiꢀthủꢀvñꢀcủngꢀcốꢀvûꢀthếꢀcủaꢀuìnhꢀtwênꢀthûꢀtwường. 

Việcꢀðếtꢀhợpꢀvñꢀsửꢀdụngꢀcácꢀyếuꢀtốꢀthuøcꢀnhiềuꢀlĩnhꢀvựcꢀnhưꢀchínhꢀtwû, 
kỹꢀthuþt,ꢀðinhꢀtế,ꢀtâuꢀlö,ꢀconꢀngười,ꢀvănꢀhýa,ꢀphongꢀtụcꢀtwuyềnꢀthốngꢀuøt 
cáchꢀhợpꢀlöꢀtwongꢀcácꢀhoạtꢀ÷øngꢀPRꢀcũngꢀchínhꢀlñꢀchiếnꢀthuþtꢀuñꢀPRꢀphải 
õuanꢀtâu.ꢀNgoñiꢀwa,ꢀviệcꢀphânꢀtíchꢀSWOTꢀtwongꢀcôngꢀviệcꢀvớiꢀcácꢀvấnꢀ÷ề 
liênꢀõuanꢀ÷ếuꢀngânꢀsách,ꢀnhânꢀlực,ꢀuôiꢀtwườngꢀvñꢀcácꢀyếuꢀtốꢀảnhꢀhưởng 

ðhácꢀcũngꢀlñꢀuøtꢀchiếnꢀthuþtꢀnhằuꢀphânꢀbîꢀvñꢀ÷iềuꢀtiếtꢀhoạtꢀ÷øngꢀuøtꢀcách 

hợpꢀlöꢀvñꢀhiệuꢀõuả. 

Twongꢀ÷ñuꢀphánꢀcũngꢀcầnꢀ÷ếnꢀchiếnꢀthuþt,ꢀcáiꢀuñꢀPRꢀ÷üꢀ÷iꢀtwướcꢀuøt 
bước,ꢀvñꢀtwongꢀõuáꢀtwìnhꢀ÷ñuꢀphán,ꢀlñuꢀchoꢀ÷ốiꢀphươngꢀhiểuꢀchúngꢀtaꢀhơn 

vñꢀbiếtꢀ÷ượcꢀuongꢀuuốnꢀcủaꢀchúngꢀtaꢀlñꢀnhưꢀthếꢀnñoꢀnhằuꢀgiúpꢀhúꢀcýꢀcái 
nhìnꢀthiệnꢀcảuꢀvñꢀchấpꢀnhþnꢀ÷iềuꢀðiệnꢀcủaꢀchúngꢀta.ꢀLñuꢀsaoꢀðếtꢀhợpꢀtốt 
giữaꢀcácꢀloạiꢀnghệꢀthuþt,ꢀchiếnꢀthuþtꢀðhácꢀnhau,ꢀtìnhꢀtwạngꢀvñꢀuôiꢀtwườngꢀlñu 

việcꢀvớiꢀnhauꢀ÷ểꢀgiúpꢀchoꢀtaꢀ÷ạtꢀhiệuꢀõuảꢀcaoꢀtwongꢀ÷ñuꢀphán,ꢀ÷ýꢀcũngꢀlñ 
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chiếnꢀthuþt.ꢀNýꢀcũngꢀchínhꢀlñꢀviệcꢀðhéoꢀvþnꢀdụngꢀðiếnꢀthïcꢀchungꢀvñꢀtwình 

÷øꢀchuyênꢀuônꢀcùngꢀcácꢀðỹꢀnăngꢀgiaoꢀtếꢀchuyênꢀnghiệpꢀuñꢀngườiꢀ÷ạiꢀdiện 

doanhꢀnghiệpꢀthựcꢀhiệnꢀtwongꢀ÷ñuꢀphánꢀgiaoꢀdûch. 

Chiếnꢀthuậtꢀcònꢀthểꢀhiệnꢀsựꢀtiếtꢀkiệmꢀngânꢀsách,ꢀthờiꢀgian,ꢀnguồnꢀlực 

vàꢀcácꢀyếuꢀtốꢀkhácꢀtrongꢀhoạtꢀđộngꢀìRꢀhiệuꢀquả.ꢀChiếnꢀthuậtꢀmàꢀngười 
làmꢀìRꢀcầnꢀphảiꢀnghĩꢀtçiꢀlàꢀlàmꢀsaoꢀđạtꢀđượcꢀmụcꢀtiêu,ꢀxâyꢀdựngꢀvàꢀphát 
triểnꢀthươngꢀhiệuꢀéềnꢀvững,ꢀvàꢀthíchꢀhợpꢀvçiꢀchiếnꢀlượcꢀlâuꢀdàiꢀvàꢀkhả 

năngꢀcủaꢀtổꢀchức,ꢀdùꢀtrongꢀéấtꢀcứꢀtìnhꢀhuốngꢀnào. 

NGHỆꢀTHUẬTꢀ(Awts) 

Conꢀngườiꢀluônꢀhướngꢀ÷ếnꢀcuânstuiệnsmỹ.ꢀTwongꢀsốꢀchúngꢀcáiꢀuỹꢀhay 

cáiꢀ÷ẹpꢀluônꢀlñꢀuøtꢀ÷iềuꢀuñꢀaiꢀaiꢀcũngꢀyêuꢀthíchꢀvñꢀcốꢀgắngꢀ÷ạtꢀ÷ược.ꢀCái 
÷ẹpꢀthựcꢀsựꢀgòuꢀcảꢀcáiꢀnghĩaꢀhìnhꢀthïcꢀvñꢀnøiꢀtại,ꢀhayꢀcáiꢀbảnꢀchấtꢀtốtꢀlñnh 

toátꢀlênꢀvẻꢀ÷ẹp.ꢀConꢀngườiꢀthíchꢀcáiꢀ÷ẹp,ꢀ÷ýꢀlñꢀuøtꢀ÷iềuꢀthựcꢀsự.ꢀHúꢀthích 

quầnꢀáoꢀthờiꢀtwang,ꢀthíchꢀsốngꢀtwongꢀuøtꢀngôiꢀnhñꢀðhangꢀtwang,ꢀởꢀmøtꢀnơi 
ðhôngꢀðhíꢀtwongꢀlñnhꢀvñꢀcảnhꢀõuanꢀxinhꢀ÷ẹp.ꢀNhưngꢀnhữngꢀcáiꢀnñyꢀphảiꢀlñ 
thựcꢀsự,ꢀðhôngꢀgiảꢀtạoꢀnhưꢀ÷angꢀdựngꢀcảnhꢀtwongꢀphiu. 

Vìꢀlẽꢀ÷ýꢀtwongꢀPRꢀcýꢀchïaꢀnghệꢀthuþt,ꢀcýꢀcáiꢀ÷ẹpꢀuñꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀcần 

phảiꢀ÷ềꢀcaoꢀvñꢀõuanꢀtâuꢀthíchꢀ÷áng.ꢀChẳngꢀnhữngꢀlñuꢀ÷ẹpꢀuắtꢀngườiꢀxvu, 
uñꢀấnꢀtượngꢀ÷ẹpꢀtwongꢀtâuꢀtwíꢀhúꢀlñꢀ÷iềuꢀðhôngꢀthểꢀthiếu,ꢀcáiꢀuñꢀõuyếtꢀ÷ûnh 

sựꢀtònꢀvongꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀhayꢀtênꢀtuîiꢀcủaꢀtîꢀchïc.ꢀDo 

vþy,ꢀvănꢀphòngꢀ÷ượcꢀtwangꢀtwíꢀthíchꢀhợp,ꢀtwangꢀphụcꢀnhânꢀviênꢀlûchꢀsự,ꢀhòꢀsơ 

tñiꢀliệu,ꢀvñꢀcácꢀdụngꢀcụꢀhỗꢀtrợꢀcôngꢀviệcꢀ÷ượcꢀchăuꢀchútꢀvñꢀtwìnhꢀbñyꢀcýꢀuỹ 

thuþtꢀcũngꢀsẽꢀtạoꢀ÷ượcꢀấnꢀtượngꢀsâuꢀsắcꢀtwongꢀlòngꢀðháchꢀhñng,ꢀnhữngꢀngười 
hayꢀtiếpꢀxúcꢀvñꢀgiaoꢀdûchꢀtwựcꢀtiếpꢀvớiꢀtîꢀchïc.ꢀNgoñiꢀwa,ꢀcáchꢀgiaoꢀtiếp,ꢀïng 

xử,ꢀhñnhꢀ÷øng,ꢀcửꢀchỉ,ꢀtwạngꢀthái,ꢀ÷iệuꢀbø,ꢀánhꢀuắt,ꢀnụꢀcười,ꢀâuꢀthanh,ꢀgiúng 

nýiꢀvñꢀðỹꢀnăngꢀcủaꢀngườiꢀtwongꢀtîꢀchïcꢀcũngꢀtạoꢀnênꢀvẻꢀ÷ẹpꢀwiêng,ꢀvănꢀhýa 
wiêngꢀchoꢀchoꢀtîꢀchïc.ꢀVẻꢀ÷ẹpꢀởꢀ÷âyꢀtiếnꢀxaꢀhơnꢀuøtꢀbướcꢀlñꢀsựꢀhñiꢀhòaꢀgiữa 

vþtꢀchấtꢀvñꢀtinhꢀthần,ꢀtạoꢀchoꢀðháchꢀhñngꢀcảuꢀgiácꢀdễꢀchûuꢀvñꢀcýꢀniềuꢀtin 

twongꢀgiaoꢀtiếp. 

Nghệꢀthuþtꢀcònꢀthểꢀhiệnꢀởꢀkhảꢀnăngꢀsángꢀtạoꢀvñꢀðháuꢀpháꢀnhuꢀcầuꢀhay 

uongꢀuuốnꢀcủaꢀðháchꢀhñng.ꢀĐánhꢀthïcꢀnhuꢀcầuꢀvñꢀ÷ápꢀïngꢀchoꢀhú.ꢀNhững 

giảiꢀphápꢀhiệuꢀõuả,ꢀðûpꢀthờiꢀtwongꢀviệcꢀgiúpꢀðháchꢀhñngꢀgiảiꢀõuyếtꢀsựꢀcốꢀliên 

õuanꢀ÷ếnꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụ,ꢀtìuꢀðiếuꢀöꢀtưởngꢀuớiꢀvềꢀnýꢀcũngꢀchínhꢀlñꢀnghệ 
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thuþtꢀcủaꢀPR. 

yhoaꢀhúc,ꢀnghệꢀthuþt,ꢀtâuꢀlö,ꢀvănꢀhýa,ꢀtônꢀgiáo,ꢀphongꢀtụcꢀtwuyềnꢀthống, 
÷ờiꢀsốngꢀxüꢀhøiꢀv.vꢀcũngꢀchïaꢀ÷ựngꢀnhữngꢀnétꢀ÷ẹpꢀnghệꢀthuþtꢀuñꢀngườiꢀlñu 

PRꢀcầnꢀtônꢀtwúng,ꢀïngꢀdụngꢀsaoꢀchoꢀthíchꢀhợp.ꢀTùyꢀvñoꢀtừngꢀthờiꢀ÷iểu,ꢀhoñn 

cảnh,ꢀðhôngꢀgianꢀvñꢀchủꢀ÷ềꢀuñꢀhoạtꢀ÷øngꢀPRꢀ÷ưaꢀwa,ꢀnhằuꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀ÷ược 

kếtꢀõuảꢀcaoꢀtwongꢀcôngꢀviệcꢀvñꢀcònꢀphátꢀhuyꢀ÷ượcꢀgiáꢀtwûꢀcủaꢀchínhꢀbảnꢀthân 

nghệꢀthuþtꢀ÷ý,ꢀloạiꢀhìnhꢀ÷ý,ꢀvñꢀgiảuꢀthiểuꢀsựꢀmấtꢀcânꢀ÷ốiꢀhayꢀtầuꢀnhìnꢀcủa 

ngườiꢀ÷ïngꢀbênꢀngoñiꢀvềꢀný.ꢀVíꢀdụ,ꢀviệcꢀtîꢀchïcꢀlễꢀgiỗꢀtîꢀHùngꢀVươngꢀở 

ViệtꢀNau,ꢀchínhꢀlñꢀuøtꢀsựꢀkiệnꢀPR.ꢀChẳngꢀnhữngꢀnýꢀtăngꢀgiáꢀtwûꢀthươngꢀhiệu 

vñꢀcảuꢀtìnhꢀcủaꢀnhñꢀtîꢀchïcꢀtwongꢀcácꢀ÷ốiꢀtượngꢀcôngꢀchúng,ꢀuñꢀcònꢀphát 
huyꢀtínhꢀnhânꢀvăn,ꢀgiáꢀtwûꢀtruyềnꢀthốngꢀanhꢀhùngꢀdânꢀtøcꢀcủaꢀ÷ấtꢀnướcꢀViệt 
Nau,ꢀconꢀngườiꢀViệtꢀNauꢀtwongꢀtwáiꢀtiuꢀcủaꢀbạnꢀbèꢀnăuꢀchâu. 

NghệꢀthuþtꢀPRꢀcònꢀthểꢀhiệnꢀtwongꢀcáchꢀxửꢀlö,ꢀdungꢀhòaꢀnhữngꢀuặtꢀuạnh 

yếuꢀcủaꢀmøtꢀtîꢀchïcꢀnhằuꢀgiúpꢀchoꢀngườiꢀtwongꢀtîꢀchïcꢀcũngꢀnhưꢀ÷ốiꢀtượng 

mụcꢀtiêuꢀcýꢀcảuꢀtìnhꢀvớiꢀnhauꢀhơn.ꢀHüyꢀnghĩꢀxvuꢀuøtꢀtwíꢀnhớꢀtốt,ꢀchưaꢀchắc 

÷üꢀlñꢀuøtꢀgiáoꢀsư;ꢀuøtꢀngườiꢀcýꢀnăngꢀðhiếuꢀvẽ,ꢀchưaꢀchắcꢀlñꢀuøtꢀdanhꢀhúa 

nîiꢀtiếng;ꢀuøtꢀgiúngꢀhátꢀhayꢀchưaꢀchắcꢀ÷üꢀlñꢀuøtꢀsiêuꢀsaoꢀâuꢀnhạc.ꢀTốtꢀtấtꢀcả 
nhữngꢀ÷iềuꢀtwênꢀchưaꢀchắcꢀhúꢀ÷üꢀlñꢀuøtꢀthươngꢀgiaꢀdanhꢀtiếng.ꢀNhưngꢀnếu 

húꢀcýꢀuøtꢀtwongꢀnhữngꢀ÷iềuꢀấy,ꢀvñꢀbiếtꢀPR,ꢀhiểuꢀPR,ꢀvñꢀthựcꢀhiệnꢀPR,ꢀcýꢀthể 
chắcꢀwằngꢀhúꢀsẽꢀthñnhꢀcông,ꢀ÷iềuꢀuñꢀhúꢀmuốnꢀthựcꢀhiện.ꢀVìꢀngườiꢀbiếtꢀlñu 

PRꢀsẽꢀbiếtꢀtþnꢀdụngꢀtốtꢀcáiꢀgúiꢀlñꢀthiênꢀthời,ꢀ÷ûaꢀlợi,ꢀnhơnꢀhòa,ꢀvñꢀnghệꢀthuþt 
giaoꢀtiếpꢀhiệuꢀõuảꢀgiúpꢀngườiꢀxungꢀõuanhꢀbiếtꢀ÷ượcꢀgiáꢀtwûꢀcủaꢀuìnhꢀvñꢀthu 

hútꢀuúiꢀngườiꢀ÷ếnꢀvớiꢀuình. 

Đôiꢀðhiꢀnghệꢀthuþtꢀcònꢀthểꢀhiệnꢀtwongꢀnhữngꢀ÷iềuꢀtưởngꢀchừngꢀnhưꢀbình 

thường,ꢀvíꢀdụꢀlñꢀtặngꢀõuñ.ꢀĐặcꢀbiệtꢀtwongꢀhoạtꢀ÷øngꢀPRꢀcýꢀhoạtꢀ÷øngꢀtặng 

õuñꢀchoꢀngườiꢀbấtꢀhạnh.ꢀTùyꢀthvoꢀnăngꢀlựcꢀcủaꢀcôngꢀty,ꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀnên 

ðhéoꢀchúnꢀnhữngꢀuýnꢀõuñꢀtươngꢀthíchꢀvớiꢀhúꢀvñꢀphânꢀbîꢀhợpꢀlö.ꢀChẳngꢀhạn, 
nhữngꢀnạnꢀnhânꢀcủaꢀbüoꢀlụt,ꢀthìꢀtaꢀnênꢀgiaꢀtăngꢀphầnꢀlươngꢀthựcꢀthựcꢀphÿm, 
thuốcꢀphòngꢀbệnhꢀhayꢀcáchꢀlñuꢀnướcꢀsạch,ꢀvệꢀsinh,ꢀõuầnꢀáoꢀhơnꢀphầnꢀvþt 
dụngꢀgiaꢀ÷ình.ꢀĐiềuꢀ÷ýꢀchẳngꢀnhữngꢀgiúpꢀhúꢀgiảiꢀõuyếtꢀcấpꢀthờiꢀvềꢀnhuꢀcầu 

giữꢀgìnꢀthểꢀchấtꢀuñꢀcònꢀ÷ềꢀphòngꢀbệnhꢀtþt,ꢀgâyꢀảnhꢀhưởngꢀ÷ếnꢀcuøcꢀsốngꢀcủa 

húꢀsauꢀnñy.ꢀVìꢀhúꢀ÷angꢀnghèoꢀ÷ýi,ꢀuñꢀthêuꢀchuyệnꢀbệnhꢀtþt,ꢀthìꢀðhýꢀðhănꢀsẽ 
chòngꢀchấtꢀðhýꢀðhăn,ꢀlạiꢀgiaꢀtăngꢀgánhꢀnặngꢀchoꢀhúꢀvñꢀxüꢀhøi. 

Nghệꢀthuþtꢀcònꢀởꢀchỗ,ꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀlñuꢀchoꢀðháchꢀhñngꢀcảuꢀthấyꢀhñi 
lòngꢀvñꢀthíchꢀthúꢀvớiꢀlựaꢀchúnꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụ,ꢀhayꢀsựꢀhợpꢀtácꢀcủaꢀhúꢀkhi 
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nýꢀ÷úngꢀhayꢀvượtꢀxaꢀniềuꢀhiꢀvúng,ꢀthôngꢀtinꢀuñꢀhúꢀtiếpꢀnhþnꢀtừꢀtîꢀchïcꢀ÷ý. 
Chínhꢀ÷iềuꢀ÷ýꢀuớiꢀchínhꢀlñꢀcáchꢀtốtꢀnhất,ꢀnghệꢀthuþtꢀhayꢀnhấtꢀlñꢀbiếnꢀðhách 

hñngꢀbìnhꢀthườngꢀthñnhꢀðháchꢀhñngꢀtwungꢀthñnh. 

Nghệꢀthuþtꢀcònꢀlñuꢀchoꢀðháchꢀhñngꢀtiềuꢀnăngꢀtựꢀtìuꢀhiểu,ꢀnghiênꢀcïu 

vềꢀtîꢀchïc,ꢀsảnꢀphÿuꢀhayꢀdûchꢀvụ.ꢀĐểꢀròiꢀhúꢀthấyꢀwằng,ꢀhúꢀthþtꢀsựꢀhợpꢀvới 
chúng.ꢀRòiꢀsauꢀ÷ýꢀhúꢀmờiꢀgúiꢀthêuꢀnhữngꢀngườiꢀ÷òngꢀchíꢀhướng,ꢀ÷òngꢀsở 

thíchꢀvớiꢀhúꢀcùngꢀthauꢀgiaꢀvñꢀsửꢀdụngꢀný,ꢀhợpꢀtácꢀchungꢀvớiꢀhú. 

Ngoñiꢀwa,ꢀquảnꢀtwûꢀthờiꢀgian,ꢀõuyꢀtwìnhꢀxửꢀlöꢀthôngꢀtinꢀwaꢀvñoꢀvềꢀtîꢀchïc, 
cũngꢀlñꢀuøtꢀnghệꢀthuþt.ꢀBênꢀcạnhꢀ÷ý,ꢀviệcꢀtwìnhꢀbñyꢀcácꢀtñiꢀliệuꢀtiếpꢀthûꢀnhư 

tờꢀwơi,ꢀpa-nô,ꢀlogo,ꢀbwochuwvꢀv.vꢀvớiꢀsắcꢀuñuꢀtừꢀngữ,ꢀbiểuꢀtượng,ꢀcũngꢀlñ 
nghệꢀthuþtꢀdẫnꢀdụꢀðháchꢀhñngꢀõuanꢀtâuꢀ÷ếnꢀthôngꢀ÷iệp.ꢀĐặcꢀbiệtꢀtwênꢀtwuyền 

thanh,ꢀtwuyềnꢀhình,ꢀintvwnvt,ꢀthìꢀâuꢀthanh,ꢀhìnhꢀảnh,ꢀ÷iệuꢀbø,ꢀgiaiꢀ÷iệu,ꢀtừꢀngữ 

cũngꢀcựcꢀðỳꢀõuanꢀtwúng.ꢀNýꢀthểꢀhiệnꢀtínhꢀchuyênꢀnghiệpꢀvñꢀvẻꢀ÷ẹpꢀvănꢀhýa 
củaꢀtîꢀchïcꢀ÷ý.ꢀNgoñiꢀwa,ꢀnýiꢀtwướcꢀcôngꢀchúngꢀcũngꢀlñꢀuøtꢀphầnꢀðhôngꢀthể 
thiếuꢀuñꢀngườiꢀphátꢀngônꢀphảiꢀthểꢀhiệnꢀbảnꢀlĩnhꢀvñꢀtínhꢀchuyênꢀnghiệpꢀcho 

tîꢀchïc,ꢀnhằuꢀtạoꢀuøtꢀhiệuꢀïngꢀcảuꢀnhþnꢀvñꢀấnꢀtượngꢀsâuꢀsắcꢀ÷ốiꢀvớiꢀngười 
nghv,ꢀ÷ặcꢀbiệtꢀlñꢀtwướcꢀðháchꢀhñngꢀuụcꢀtiêu. 

NghệꢀthuậtꢀcủaꢀìRꢀchínhꢀlàꢀđắcꢀnhânꢀtâm,ꢀtấtꢀcảꢀvìꢀsựꢀhàiꢀlòngꢀcủa 

kháchꢀhàngꢀcàngꢀlâuꢀéềnꢀcàngꢀtốt. 

UYꢀTÍNꢀ(Rvputation) 

Møtꢀtîꢀchïcꢀcýꢀuyꢀtínꢀthìꢀluônꢀluônꢀgiữꢀlờiꢀhïaꢀvớiꢀðháchꢀhñngꢀvềꢀsự 

÷ảuꢀbảoꢀchấtꢀlượngꢀvñꢀdûchꢀvụꢀsảnꢀphÿu,ꢀthôngꢀtinꢀliênꢀlạcꢀtiệnꢀlợiꢀvñꢀphục 

vụꢀchuꢀ÷áoꢀchuyênꢀnghiệp. 

yhiꢀbạnꢀ÷angꢀ÷iꢀ÷âuꢀ÷ý,ꢀhayꢀlñuꢀgì,ꢀaiꢀ÷ýꢀgúiꢀtênꢀbạn,ꢀngayꢀlþpꢀtïcꢀbạn 

ngoáiꢀnhìnꢀvềꢀhướngꢀcýꢀâuꢀthanh.ꢀĐiềuꢀgìꢀðhiếnꢀbạnꢀlñuꢀ÷iềuꢀ÷ý?,ꢀ÷ýꢀlñ 
ngườiꢀthân,ꢀlñꢀsếp,ꢀhayꢀlñꢀngườiꢀbạnꢀthânꢀcủaꢀbạn?…ꢀyhông,ꢀuñꢀ÷ýꢀlñꢀbạn,ꢀlñ 
chínhꢀcáiꢀtênꢀcủaꢀbạn.ꢀTênꢀngườiꢀtaꢀ÷ượcꢀ÷ặtꢀðhiꢀsinhꢀwa,ꢀvñꢀnýꢀtònꢀtại,ꢀ÷i 
thvoꢀbạnꢀuüiꢀ÷ếnꢀcuốiꢀ÷ời,ꢀtwừꢀðhiꢀbạnꢀcýꢀ÷îiꢀtên,ꢀnhưngꢀcáiꢀtênꢀuớiꢀvẫnꢀphải 
gắnꢀliềnꢀvớiꢀcuøcꢀsốngꢀcủaꢀbạnꢀ÷ếnꢀcuốiꢀcuøcꢀ÷ời.ꢀTuyꢀnhiênꢀuøtꢀcáiꢀtên, 
÷ượcꢀghiꢀnhớꢀuüiꢀhayꢀðhông,ꢀ÷ượcꢀnhiềuꢀngườiꢀbiếtꢀhayꢀðhông,ꢀ÷iềuꢀ÷ýꢀtùy 

thuøcꢀvñoꢀuïcꢀ÷øꢀhoạtꢀ÷øng,ꢀhñnhꢀviꢀvñꢀtínhꢀchấtꢀảnhꢀhưởngꢀcủaꢀbạnꢀtwong 

õuáꢀtwìnhꢀbạnꢀsốngꢀvñꢀlñuꢀviệcꢀtwênꢀ÷ờiꢀnñy.ꢀTwongꢀlûchꢀsửꢀcácꢀanhꢀhùngꢀdân 
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tøcꢀViệtꢀNauꢀnhưꢀHaiꢀBñꢀTwưng,ꢀLêꢀLai,ꢀLêꢀLợi,ꢀNguyễnꢀTwüi,ꢀLöꢀThường 

Kiệt,ꢀHòꢀChíꢀMinhꢀv.vꢀchínhꢀlñꢀnhữngꢀtênꢀtuîiꢀ÷ượcꢀlưuꢀdanhꢀuuônꢀthuở. 
Chínhꢀvìꢀphÿuꢀchấtꢀ÷ạoꢀ÷ïcꢀvñꢀcôngꢀlaoꢀcủaꢀcácꢀvûꢀấyꢀ÷üꢀ÷ýngꢀgýpꢀvñoꢀsựꢀîn 

÷ûnh,ꢀ÷øcꢀlþpꢀvñꢀtựꢀdoꢀcủaꢀuøtꢀõuốcꢀgia,ꢀ÷iềuꢀuñꢀwấtꢀnhiềuꢀthếꢀhệꢀsauꢀnñy 

thừaꢀhưởng.ꢀĐấyꢀchínhꢀlñꢀuyꢀtínꢀlñꢀdanhꢀhiệuꢀlớnꢀuñꢀuúiꢀngườiꢀthuøcꢀnhiều 

thếꢀhệꢀvẫnꢀcýꢀthểꢀghiꢀnhớꢀ÷ược,ꢀvñꢀluônꢀtựꢀhñoꢀvềꢀ÷iềuꢀ÷ý. 

Thươngꢀhiệuꢀcủaꢀdoanhꢀnghiệpꢀcũngꢀvþy.ꢀTwướcꢀtiênꢀnýꢀchỉꢀlñꢀcáiꢀtên 

thvoꢀdanhꢀnghĩaꢀtwongꢀhòꢀsơꢀdoanhꢀnghiệpꢀðhiꢀthñnhꢀlþp,ꢀlñꢀtênꢀcủaꢀsảnꢀphÿm 

dûchꢀvụꢀmớiꢀ÷ượcꢀtạoꢀwa.ꢀTuyꢀnhiênꢀnýꢀsẽꢀlñꢀcáiꢀtênꢀthựcꢀsựꢀcýꢀöꢀnghĩa,ꢀuøt 
thươngꢀhiệuꢀtiếngꢀtăuꢀðhiꢀnýꢀảnhꢀhưởngꢀuøtꢀgiớiꢀhạnꢀnñoꢀ÷ýꢀtwongꢀtâuꢀtwí 
ðháchꢀhñng,ꢀtwongꢀ÷ốiꢀtượngꢀðháchꢀhñngꢀuụcꢀtiêu.ꢀNýꢀphảiꢀ÷vuꢀ÷ếnꢀlợiꢀích 

choꢀhúꢀcảꢀchiềuꢀwøngꢀlẫnꢀchiềuꢀsâu.ꢀTwongꢀlûchꢀsửꢀViệtꢀNauꢀcýꢀnhữngꢀvûꢀanh 

hùngꢀuñꢀluônꢀluônꢀhiệnꢀtwongꢀtâuꢀtwíꢀngườiꢀdânꢀnhư:ꢀAnꢀDươngꢀVương,ꢀLê 
Lợi,ꢀLöꢀThườngꢀyiệt,ꢀHaiꢀBñꢀTwưng,ꢀHòꢀChíꢀMinh,ꢀVõꢀNguyênꢀGiáp,ꢀVõ 

Vănꢀyiệtꢀv.vꢀTạiꢀsaoꢀngườiꢀdânꢀnhớꢀ÷ếnꢀcácꢀvûꢀấy?ꢀBởiꢀvìꢀgiáꢀtwûꢀ÷ýngꢀgýpꢀto 

lớnꢀuñꢀcácꢀvûꢀấyꢀ÷ýngꢀgýpꢀchoꢀ÷ấtꢀnước,ꢀtừꢀchínhꢀ÷ờiꢀhiệnꢀtạiꢀchoꢀ÷ếnꢀuai 
sauꢀnñy,ꢀuñꢀngườiꢀdânꢀ÷ượcꢀnhþnꢀõuaꢀbaoꢀthếꢀhệ. 

Vþyꢀlñuꢀsaoꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀbạnꢀluônꢀ÷ượcꢀxuấtꢀhiệnꢀtwongꢀtâuꢀtwíꢀcủa 

÷ốiꢀtượngꢀðháchꢀhñngꢀuụcꢀtiêu.ꢀĐiềuꢀnñyꢀthþtꢀsựꢀdựaꢀvñoꢀchínhꢀbạn,ꢀngười 
lñuꢀPR,ꢀngườiꢀ÷ïngꢀ÷ầuꢀtîꢀchïc.ꢀNgoñiꢀchínhꢀgiáꢀtrûꢀthựcꢀtại,ꢀlñꢀuyꢀtínꢀcủa 

sảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụ,ꢀthìꢀcònꢀlñꢀuyꢀtínꢀcủaꢀngườiꢀlünhꢀ÷ạo,ꢀlñꢀ÷øiꢀngũꢀnhânꢀlựcꢀlñ 
õuyꢀtwìnhꢀhoạtꢀ÷øngꢀcủaꢀcôngꢀty.ꢀBênꢀcạnhꢀ÷ýꢀlñꢀtháiꢀ÷øꢀ÷ốiꢀxửꢀcủaꢀngười 
lñuꢀPRꢀ÷ốiꢀvớiꢀngườiꢀdân,ꢀcøngꢀ÷òngꢀxungꢀõuanh,ꢀvớiꢀ÷ốiꢀtác,ꢀðháchꢀhñng, 
chínhꢀõuyền,ꢀtwuyềnꢀthôngꢀ.v.v.ꢀNếuꢀbạnꢀthþtꢀsựꢀthựcꢀhiệnꢀ÷ượcꢀnhữngꢀ÷iều 

twên,ꢀchắcꢀchắnꢀwằngꢀbạnꢀ÷angꢀ÷iꢀtwênꢀconꢀ÷ườngꢀthươngꢀhiệuꢀuyꢀtín,ꢀviệc 

phátꢀtwiểnꢀnýꢀchắcꢀchắnꢀsẽꢀgặpꢀnhiềuꢀthuþnꢀlợiꢀhơn. 

Thựcꢀtếꢀchoꢀthấyꢀuyꢀtínꢀcủaꢀdoanhꢀnghiệpꢀbắtꢀ÷ầuꢀtừꢀbanꢀlünhꢀ÷ạo,ꢀnhững 

ngườiꢀnñyꢀnhấtꢀthiếtꢀphảiꢀthựcꢀhiệnꢀPRꢀchoꢀbảnꢀthânꢀuình.ꢀChínhꢀhúꢀsẽ 
truyềnꢀlửa,ꢀsẽꢀ÷ûnhꢀhướngꢀchoꢀtoñnꢀbøꢀnhânꢀviên,ꢀguòngꢀuáyꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀ÷i 
÷úngꢀhướng.ꢀyếꢀ÷ýꢀlñꢀnhânꢀviên,ꢀhúꢀphảiꢀcýꢀchếꢀ÷øꢀphúcꢀlợi,ꢀchínhꢀsáchꢀnâng 

caoꢀtwìnhꢀ÷øꢀnghiệpꢀvụꢀtốt.ꢀBênꢀcạnhꢀ÷ýꢀlñꢀuôiꢀtwườngꢀlñuꢀviệc,ꢀcáchꢀsắp 

xếp,ꢀbñyꢀtwí,ꢀtwangꢀthiếtꢀbûꢀdụngꢀcụꢀlñuꢀviệcꢀhayꢀ÷ûaꢀ÷iểuꢀlñuꢀviệcꢀcủaꢀtî 

chïc,ꢀcơꢀsởꢀhạꢀtầngꢀcũngꢀtạoꢀthêuꢀniềuꢀtinꢀvñꢀuyꢀtínꢀchoꢀcôngꢀty. 

Đặcꢀbiệtꢀuyꢀtínꢀsẽꢀ÷ượcꢀnângꢀcaoꢀtwongꢀnhữngꢀdûpꢀMICEꢀ(Meeting, 
Incentive,sConvention,sExuirition)ꢀnhưꢀsựꢀkiện,ꢀcácꢀcuøcꢀhúp,ꢀviếngꢀthău, 
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høiꢀnghû,ꢀtwiểnꢀlüu,ꢀnơiꢀcýꢀ÷ôngꢀngười.ꢀNgườiꢀ÷ạiꢀdiệnꢀcôngꢀtyꢀcñngꢀuyꢀtín, 
cñngꢀthểꢀhiệnꢀtwáchꢀnhiệuꢀvñꢀsựꢀchuyênꢀnghiệpꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀởꢀ÷ýꢀbaoꢀnhiêu, 
niềuꢀtinꢀyêuꢀsẽꢀcñngꢀgiaꢀtăngꢀvñꢀấnꢀtượngꢀtốtꢀvềꢀcôngꢀtyꢀ÷ýꢀbấyꢀnhiêu. 

Uyꢀtínꢀcũngꢀchínhꢀlñꢀuøtꢀcôngꢀcụꢀhữuꢀhiệuꢀgiúpꢀtîꢀchïcꢀðhẳngꢀ÷ûnh 

uìnhꢀtwênꢀthươngꢀtwườngꢀcũngꢀnhưꢀbñnꢀ÷ñuꢀphán.ꢀNýꢀsẽꢀtạoꢀuøtꢀảnhꢀhưởng 

mạnhꢀuẽꢀgiúpꢀtîꢀchïcꢀtựꢀtinꢀuñꢀõuyếtꢀ÷ûnhꢀconꢀ÷ườngꢀ÷ểꢀ÷i,ꢀchínhꢀsáchꢀcủa 

tîꢀchïcꢀtwongꢀõuáꢀtwìnhꢀphátꢀtwiểnꢀcủaꢀuình,ꢀtwướcꢀðháchꢀhñng,ꢀnhñꢀ÷ầuꢀtư, 
chínhꢀõuyềnꢀhayꢀ÷ốiꢀthủꢀcạnhꢀtwanhꢀ.v.v. 

Uyꢀtínꢀcònꢀthểꢀhiệnꢀởꢀmøtꢀ÷iểuꢀõuanꢀtwúngꢀnhấtꢀlñꢀniềuꢀtinꢀcủaꢀðhách 

hñng,ꢀngườiꢀõuyếtꢀ÷ûnhꢀsựꢀtònꢀvongꢀcủaꢀdoanhꢀnghiệp.ꢀNiềuꢀtinꢀsẽꢀgiaꢀtăng 

vñꢀlâuꢀbềnꢀðhiꢀcácꢀhoạtꢀ÷øngꢀPRꢀ÷ượcꢀthựcꢀhiệnꢀlâuꢀdñi,ꢀthôngꢀ÷iệpꢀ÷òng 

nhấtꢀvñꢀuangꢀlạiꢀlợiꢀíchꢀchânꢀthựcꢀchoꢀhú.ꢀThườngꢀthìꢀtâuꢀlöꢀconꢀngườiꢀhay 

bûꢀdaoꢀ÷øng,ꢀchạyꢀthvoꢀsốꢀ÷ôngꢀhayꢀphongꢀtwño.ꢀNếuꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀbạn 

thựcꢀsựꢀtạoꢀthñnhꢀuøtꢀbiểuꢀtượng,ꢀuøtꢀphongꢀcáchꢀsống,ꢀuøtꢀthầnꢀtượng,ꢀlñu 

choꢀhúꢀthểꢀhiệnꢀ÷ượcꢀ÷ẳngꢀcấp,ꢀgiáꢀtwûꢀcủaꢀhú,ꢀhúꢀsẽꢀ÷iꢀthvoꢀvñꢀủngꢀhøꢀhết 
uình.ꢀNhưngꢀnếuꢀbạnꢀ÷iꢀngượcꢀlại,ꢀtînꢀhạiꢀ÷ếnꢀlợiꢀíchꢀcủaꢀhú,ꢀthìꢀlþpꢀtïc,ꢀhú 

sẽꢀsụpꢀ÷îꢀthầnꢀtượngꢀvñꢀchiaꢀtayꢀvớiꢀthươngꢀhiệuꢀbạnꢀnhanhꢀchýng.ꢀVìꢀtwong 

thờiꢀbuîiꢀcạnhꢀtwanhꢀhiệnꢀnay,ꢀðháchꢀhñngꢀ÷üꢀtwởꢀthñnhꢀthượngꢀ÷ếꢀthþtꢀsự,ꢀhú 

cýꢀõuyềnꢀlựaꢀchúnꢀnhñꢀcungꢀcấpꢀdûchꢀvụꢀsảnꢀphÿuꢀuñꢀuangꢀnhiềuꢀtiệnꢀích 

choꢀhú. 

Møtꢀðhiꢀuyꢀtínꢀthươngꢀhiệuꢀ÷üꢀtạoꢀnênꢀbiểuꢀtượngꢀcủaꢀcuøcꢀsốngꢀtwong 

hú.ꢀHúꢀsẽꢀbảoꢀvệꢀbạn.ꢀyhôngꢀlöꢀdoꢀgì,ꢀngườiꢀ÷angꢀsửꢀdụngꢀchiếcꢀBMWꢀlại 
luônꢀcaꢀngợiꢀchiếcꢀxvꢀðhác,ꢀtwongꢀðhiꢀnýiꢀchuyệnꢀvềꢀtínhꢀưuꢀviệcꢀcủaꢀchiếcꢀxv 
bạnꢀ÷angꢀsửꢀdụngꢀvñꢀyêuꢀthích.ꢀBởiꢀnýꢀchẳngꢀnhữngꢀthểꢀhiệnꢀniềuꢀ÷auꢀuê 
củaꢀhú,ꢀsựꢀhiểuꢀbiếtꢀcủaꢀhú,ꢀuñꢀcònꢀlñꢀ÷ẳngꢀcấpꢀ÷ûaꢀvûꢀcủaꢀhú,ꢀcáiꢀphongꢀcách 

củaꢀhú.ꢀHúꢀcònꢀcảuꢀthấyꢀtựꢀhñoꢀhúꢀlñꢀuøtꢀtwongꢀsốꢀngườiꢀtạoꢀdựngꢀnênꢀuyꢀtín 

choꢀthươngꢀhiệuꢀ÷ý. 

Quảꢀthþt,ꢀthươngꢀhiệuꢀhayꢀuyꢀtín,ꢀniềuꢀtinꢀwấtꢀõuanꢀtwúng.ꢀNýꢀðhôngꢀthể 
thiếuꢀtwongꢀðinhꢀdoanhꢀvñꢀcuøcꢀsốngꢀconꢀngười.ꢀNýꢀ÷ûnhꢀhướngꢀchoꢀcon 

ngườiꢀhướngꢀ÷ếnꢀchânꢀthiệnꢀuỹ,ꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀuụcꢀtiêu.ꢀNýꢀxácꢀ÷ûnhꢀphương 

hướng,ꢀöꢀchíꢀvñꢀsốꢀmệnhꢀ÷ểꢀngườiꢀtaꢀ÷iꢀthvo.ꢀConꢀngườiꢀcýꢀthểꢀhiꢀsinhꢀvì 
niềuꢀtinꢀ÷ý.ꢀCácꢀchiếnꢀsĩꢀcýꢀthểꢀhiꢀsinhꢀvìꢀtîꢀquốc,ꢀvìꢀ÷øcꢀlþpꢀtựꢀdoꢀchoꢀthếꢀhệ 
sauꢀnñy.ꢀNgườiꢀðháchꢀhñngꢀcýꢀthểꢀhiꢀsinhꢀ÷òngꢀtiềnꢀcựcꢀðhîꢀðhýꢀcýꢀ÷ượcꢀ÷ể 
sửꢀdụngꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụ,ꢀvìꢀhúꢀnghĩꢀhúꢀ÷ángꢀ÷ượcꢀhưởng.ꢀChínhꢀvìꢀlẽꢀ÷ý 

niềuꢀtin,ꢀhayꢀuyꢀtínꢀcýꢀsïcꢀuạnh,ꢀnăngꢀlượngꢀvôꢀhìnhꢀwấtꢀuạnh,ꢀnýꢀcýꢀthể 
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khiếnꢀchoꢀnhiềuꢀngườiꢀthvoꢀnýꢀvñꢀhiꢀsinhꢀvìꢀný. 

yhiꢀbạnꢀcýꢀuyꢀtín,ꢀsïcꢀuạnhꢀcủaꢀviệcꢀtạoꢀniềuꢀtinꢀtwongꢀuúiꢀngười,ꢀthþt 
dễꢀdñngꢀchoꢀbạnꢀphátꢀtwiểnꢀðếꢀhoạchꢀhayꢀthựcꢀhiệnꢀuụcꢀtiêuꢀcủaꢀbạn,ꢀtîꢀchïc 

củaꢀbạnꢀuuốnꢀ÷ạtꢀ÷ược.ꢀNýꢀ÷ưaꢀtîꢀchïcꢀvươnꢀwaꢀxaꢀthếꢀgiới,ꢀvượtꢀðhỏiꢀtầm 

ðhuꢀvựcꢀnhỏꢀbé. 

Ngườiꢀtaꢀnýi,ꢀvìꢀuyꢀtínꢀdanhꢀdựꢀngườiꢀtaꢀcýꢀthểꢀhiꢀsinhꢀtấtꢀcả.ꢀĐúngꢀvþy, 
thươngꢀhiệuꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀwấtꢀwấtꢀõuanꢀtwúng,ꢀnýꢀ÷ượcꢀ÷ánhꢀ÷îiꢀbởiꢀtâuꢀhuyết, 
twíꢀtuệꢀvñꢀwấtꢀnhiềuꢀnguònꢀlựcꢀtừꢀvôꢀhìnhꢀ÷ếnꢀhữuꢀhình,ꢀphátꢀuinh,ꢀcảiꢀtiến,ꢀtñi 
chính,ꢀvþtꢀchất,ꢀnhânꢀlực,ꢀthþuꢀchíꢀlñꢀtínhꢀuạngꢀ÷ểꢀcýꢀ÷ược,ꢀcáiꢀuñꢀphải 
dùngꢀthờiꢀgianꢀuớiꢀðiểuꢀchïngꢀvñꢀðhẳngꢀ÷ûnhꢀ÷ược.ꢀVìꢀlẽꢀ÷ý,ꢀngườiꢀlñuꢀPR 

cầnꢀlưuꢀöꢀvñꢀcýꢀbiệnꢀphápꢀbảoꢀvệ,ꢀduyꢀtwìꢀvñꢀphátꢀtwiểnꢀnýꢀbềnꢀvững. 

Uyꢀtínꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀvềꢀlâuꢀdñiꢀsẽꢀ÷ượcꢀðiểuꢀchïngꢀbằngꢀuïcꢀ÷øꢀphát 
triển,ꢀtỷꢀlệꢀdoanhꢀthu,ꢀvñꢀảnhꢀhưởngꢀ÷ếnꢀcøngꢀ÷òng. 

Tuyꢀnhiên,ꢀlñuꢀsaoꢀ÷ểꢀcýꢀuyꢀtínꢀthựcꢀsựꢀ÷ủꢀmạnhꢀ÷ượcꢀ÷ây?ꢀCuøcꢀ÷ờiꢀwất 
phïcꢀtạp.ꢀThươngꢀtwườngꢀwấtꢀgayꢀgắt.ꢀHüyꢀdựaꢀvñoꢀcácꢀyếuꢀtốꢀthờiꢀgian, 
ðhôngꢀgian,ꢀcácꢀ÷iềuꢀðiệnꢀhoñnꢀcảnh,ꢀnăngꢀlựcꢀðhácꢀnhauꢀcủaꢀuỗiꢀtîꢀchïc, 
÷ểꢀ÷ưaꢀwaꢀnhữngꢀgiảiꢀphápꢀlinhꢀ÷øng,ꢀnhữngꢀchiếnꢀlượcꢀhữuꢀhiệu.ꢀTwongꢀðinh 

doanh,ꢀchúngꢀtaꢀnênꢀluônꢀlưuꢀöꢀ÷ếnꢀvòngꢀ÷ờiꢀcủaꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụ,ꢀnhằm 

cảiꢀtiếnꢀvñꢀlñuꢀnýꢀuüiꢀuớiꢀvñꢀhấpꢀdẫnꢀtwongꢀðháchꢀhñng.ꢀChínhꢀsách,ꢀchiến 

thuþt,ꢀuôiꢀtwường,ꢀvănꢀhýa,ꢀnăngꢀlựcꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀvñꢀcácꢀ÷iềuꢀðiệnꢀðhácꢀchính 

lñꢀnhữngꢀnhânꢀtốꢀcầnꢀlưuꢀöꢀ÷ểꢀcýꢀsựꢀthayꢀ÷îiꢀphùꢀhợp. 

Cýꢀnhiềuꢀlúcꢀbạnꢀtựꢀhỏi,ꢀvìꢀsaoꢀuøtꢀthñnhꢀviênꢀtwongꢀgiaꢀ÷ìnhꢀbûꢀ÷auꢀốm, 
thìꢀuúiꢀngườiꢀlạiꢀcùngꢀloꢀlắngꢀgiúpꢀ÷ỡꢀnhauꢀnhiềuꢀvñꢀtþnꢀtìnhꢀ÷ếnꢀthế.ꢀNhưng 

÷ốiꢀvớiꢀuøtꢀdoanhꢀnghiệp,ꢀðháchꢀhñngꢀlạiꢀchiaꢀtay,ꢀtảnꢀuácꢀnhanhꢀ÷ếnꢀthế. 
Giaꢀ÷ình,ꢀdùꢀgìꢀ÷iꢀnữaꢀcũngꢀchínhꢀlñꢀnơiꢀhúꢀnươngꢀtựa,ꢀchiaꢀngútꢀsẻꢀbùi,ꢀsớm 

hôuꢀcýꢀnhau.ꢀCònꢀðháchꢀhñngꢀvñꢀdoanhꢀnghiệpꢀcũngꢀchỉꢀlñꢀðẻꢀbánꢀngười 
uua.ꢀyháchꢀhñngꢀlñꢀngườiꢀphảiꢀbỏꢀtiềnꢀwa,ꢀ÷ểꢀuuaꢀlấyꢀniềuꢀtin.ꢀDoꢀvþyꢀhúꢀdễ 
dñngꢀthayꢀ÷îiꢀchủꢀö,ꢀniềuꢀtinꢀðhiꢀcýꢀ÷iềuꢀgìꢀtînꢀhạiꢀ÷ếnꢀlợiꢀích,ꢀgiáꢀtwûꢀhay 

niềuꢀtinꢀcủaꢀhú. 

Thþtꢀvþy,ꢀðháchꢀhñngꢀdễꢀdñngꢀchuyểnꢀsangꢀsửꢀdụngꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụ 

củaꢀnhñꢀcungꢀcấpꢀðhác,ꢀðhiꢀniềuꢀtinꢀcủaꢀhúꢀbûꢀlungꢀlay,ꢀðhiꢀhúꢀnhþnꢀthấyꢀcý 

nguyꢀcơꢀgìꢀ÷ýꢀảnhꢀhưởngꢀ÷ếnꢀchấtꢀlượngꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụ,ꢀhayꢀthươngꢀhiệu 

uñꢀhúꢀcýꢀliênꢀõuan,ꢀvìꢀuøtꢀlöꢀdoꢀgìꢀ÷ý,ꢀðhủngꢀhoảng,ꢀtinꢀvût,ꢀhayꢀsựꢀcốꢀnño 
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÷ý.ꢀyháchꢀhñngꢀlúcꢀnñyꢀthườngꢀtỏꢀwaꢀơꢀhờ,ꢀthñnhꢀðiến,ꢀthþuꢀchíꢀchốngꢀ÷ối, 
÷ểꢀbảoꢀvệꢀquyềnꢀlợiꢀcủaꢀhú.ꢀLúcꢀnñyꢀchínhꢀlñꢀtácꢀdụngꢀcủaꢀPRꢀphátꢀhuyꢀhết 
mực,ꢀnhằuꢀcủngꢀcốꢀniềuꢀtin,ꢀðhẳngꢀ÷ûnhꢀgiáꢀtwûꢀcủaꢀsñnꢀphÿuꢀdûchꢀvụ,ꢀvñꢀuy 

tínꢀcủaꢀthươngꢀhiệu,ꢀxýaꢀtanꢀnghiꢀngờꢀtwongꢀhú. 

Thươngꢀhiệu,ꢀuyꢀtínꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀbạnꢀphảiꢀluônꢀ÷ượcꢀcủngꢀcốꢀbằngꢀcách 

÷òngꢀnhấtꢀthôngꢀ÷iệpꢀvớiꢀchấtꢀlượngꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀ÷üꢀcauꢀðết.ꢀNếu 

ðhông,ꢀbênꢀcạnhꢀbûꢀsựꢀcạnhꢀtwanhꢀcủaꢀ÷ốiꢀthủ,ꢀthìꢀchínhꢀthờiꢀgianꢀsẽꢀlñuꢀlu 

mờꢀ÷iꢀấnꢀtượngꢀbanꢀ÷ầuꢀuñꢀðháchꢀhñngꢀnhìnꢀnhþnꢀvềꢀbạn. 

Cýꢀthểꢀvíꢀsảnꢀphÿuꢀlñꢀcơꢀthể,ꢀdûchꢀvụꢀlñꢀlinhꢀhòn,ꢀtîꢀchïcꢀlñꢀuøtꢀthựcꢀthể 
÷òngꢀnhấtꢀcácꢀyếuꢀtốꢀtwên,ꢀvñꢀPRꢀlñꢀtiếngꢀnýi.ꢀTiếngꢀnýiꢀcủaꢀPRꢀsẽꢀthựcꢀsựꢀcý 

sïcꢀuạnhꢀðhiꢀchínhꢀuyꢀtínꢀcủaꢀPRꢀcýꢀthựcꢀvñꢀðhiꢀtấtꢀcảꢀcácꢀphầnꢀtwênꢀphải 
mạnh,ꢀphảiꢀðhỏv,ꢀphảiꢀnăngꢀ÷øng,ꢀsángꢀtạoꢀvñꢀcýꢀtwáchꢀnhiệuꢀvớiꢀðhách 

hñng,ꢀvớiꢀ÷ốiꢀtượngꢀðháchꢀhñngꢀuụcꢀtiêu,ꢀnhằmꢀgiúpꢀhúꢀluônꢀtinꢀtưởngꢀvñ 
lñuꢀănꢀcùngꢀtîꢀchïc.ꢀNếuꢀbạnꢀchiaꢀwẻꢀhayꢀphânꢀbiệtꢀtwongꢀvấnꢀ÷ềꢀsửꢀdụng 

chúng,ꢀcôngꢀviệcꢀcủaꢀbạnꢀsẽꢀnhanhꢀchýngꢀðếtꢀthúcꢀngay. 

Uyꢀtínꢀcýꢀthểꢀ÷ượcꢀxvuꢀlñꢀsïcꢀuạnhꢀcủaꢀniềuꢀtin,ꢀdanhꢀtiếng,ꢀhayꢀuối 
õuanꢀhệ.ꢀNýꢀchỉꢀcýꢀthểꢀ÷ượcꢀcýꢀbởiꢀsựꢀnỗꢀlực,ꢀthờiꢀgianꢀvñꢀtwíꢀtuệꢀthþtꢀsự.ꢀNý 

ðhôngꢀthểꢀuuaꢀbằngꢀtiềnꢀhayꢀsựꢀdốiꢀtwá,ꢀxảoꢀthuþt,ꢀsaoꢀchép.ꢀNýꢀsẽꢀbûꢀphát 
hiệnꢀvñꢀtÿyꢀchayꢀngayꢀðhiꢀbûꢀphátꢀhiện.ꢀVìꢀ÷ôiꢀuắtꢀcủaꢀðháchꢀhñngꢀluônꢀluôn 

cýꢀuặtꢀởꢀkhắpꢀuúiꢀnơiꢀvñꢀuúiꢀlúc. 

Uyꢀtínꢀcủaꢀthươngꢀhiệuꢀcũngꢀchínhꢀlñꢀsựꢀlựaꢀchúnꢀ÷ầuꢀtiênꢀ÷ốiꢀvớiꢀðhách 

hñng.ꢀVìꢀthườngꢀhúꢀðhôngꢀ÷ủꢀthờiꢀgianꢀvñꢀðinhꢀnghiệuꢀ÷ểꢀkiểuꢀtwaꢀuúi 
thôngꢀtinꢀvềꢀcáiꢀuñꢀhúꢀsẽꢀsửꢀdụng.ꢀDoꢀ÷ýꢀhoạtꢀ÷øngꢀPRꢀchínhꢀlñꢀphươngꢀthïc 

hữuꢀhiệuꢀgiúpꢀhúꢀlấyꢀniềuꢀtinꢀvñoꢀlựaꢀchúnꢀcủaꢀhú.ꢀPRꢀtáiꢀðhẳngꢀ÷ûnhꢀvớiꢀhú 

rằng,ꢀanhꢀ÷üꢀ÷úngꢀvñꢀhoñnꢀtoñnꢀthíchꢀhợp,ꢀxïngꢀ÷ángꢀ÷ểꢀdùngꢀný.ꢀVíꢀdụꢀcác 
doanhꢀnghiệpꢀcýꢀniêuꢀyếtꢀtwênꢀsñnꢀchïngꢀðhoán.ꢀNhñꢀ÷ầuꢀtưꢀthườngꢀtin 

tưởngꢀvñꢀwaꢀõuyếtꢀ÷ûnhꢀ÷ầuꢀtưꢀnhờꢀuyꢀtínꢀcủaꢀchínhꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀcôngꢀty 

vñꢀbanꢀlünhꢀ÷ạo,ꢀnhânꢀsựꢀvñꢀtừꢀtiềuꢀnăngꢀphátꢀtwiểnꢀhơnꢀlñꢀnhữngꢀconꢀsốꢀbáo 

cáoꢀðếtꢀõuảꢀdoanhꢀthu. 

CýꢀngườiꢀnýiꢀwằngꢀhúꢀcũngꢀlñuꢀPR,ꢀhúꢀthuêꢀnhñꢀbáo,ꢀhúꢀviếtꢀbñi,ꢀhúꢀtô 

÷iểuꢀcâuꢀchuyệnꢀhayꢀvềꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀvñꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀhú.ꢀTuyꢀnhiên, 
côngꢀviệcꢀcủaꢀhúꢀcũngꢀðhôngꢀthñnhꢀcông.ꢀThþtꢀvþy,ꢀdanhꢀtiếngꢀsẽꢀtạoꢀnênꢀhai 
mặt,ꢀuøtꢀlñꢀtốtꢀuøtꢀlñꢀphảnꢀïngꢀngược.ꢀMøt,ꢀnếuꢀhúꢀnýiꢀõuáꢀðhảꢀnăng,ꢀcung 

ðhôngꢀ÷ủꢀcầu,ꢀðháchꢀhñngꢀthấtꢀvúngꢀvñꢀuấtꢀniềuꢀtinꢀchoꢀlầnꢀsau.ꢀHaiꢀlñꢀnýi 
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saiꢀsựꢀthþt,ꢀðháchꢀhñng,ꢀphẫnꢀnø,ꢀchoꢀlñꢀbûꢀlừa,ꢀðhôngꢀtônꢀtwúng,ꢀhúꢀsẽꢀtÿy 

chay,ꢀðiệnꢀtụngꢀhoặcꢀpháꢀhoại.ꢀyếtꢀõuảꢀlñꢀhoạtꢀ÷øngꢀPRꢀcủaꢀhúꢀðhôngꢀcýꢀðết 
quảꢀnhưꢀö.ꢀVìꢀvþy,ꢀhüyꢀluônꢀnhớꢀrằng,ꢀdanhꢀtiếngꢀuñꢀPRꢀtạoꢀwaꢀluônꢀ÷iꢀðèu 

vớiꢀnăngꢀlựcꢀcủaꢀtîꢀchïc,ꢀnhằuꢀgiúpꢀthươngꢀhiệuꢀphátꢀtwiểnꢀbềnꢀvữngꢀchï 

ðhôngꢀuạnhꢀuẽꢀhayꢀnởꢀnhanhꢀnhưꢀbongꢀbýngꢀxñꢀphòng,ꢀnấuꢀsauꢀcơnꢀuưa, 
ròiꢀchýngꢀlụiꢀtñn. 

Lñꢀthươngꢀhiệuꢀuyꢀtín,ꢀthìꢀluônꢀcýꢀsựꢀtônꢀtwúngꢀvñꢀbảoꢀvệꢀquyềnꢀlợi 
ðháchꢀhñng,ꢀlấyꢀ÷iềuꢀ÷ýꢀlñuꢀtwúng.ꢀLờiꢀnýiꢀ÷iꢀ÷ôiꢀvớiꢀviệcꢀlñu,ꢀ÷ừngꢀnýiꢀuøt 
÷ường,ꢀlñuꢀuøtꢀnẻo.ꢀChếꢀ÷øꢀhþuꢀuüi,ꢀphụcꢀvụꢀhayꢀbảoꢀhñnhꢀphảiꢀ÷úngꢀnhư 

cauꢀðếtꢀvñꢀthựcꢀhiệnꢀnýꢀbằngꢀtinhꢀthầnꢀtwáchꢀnhiệu,ꢀ÷ừngꢀlñuꢀchoꢀcýꢀlệ. 
yháchꢀhñngꢀlñꢀngườiꢀthôngꢀuinhꢀhơnꢀbạnꢀnghĩ,ꢀvìꢀhúꢀcýꢀhñngꢀngñnꢀcáiꢀ÷ầu 

twíꢀthïc! 

Uyꢀtínꢀchínhꢀlàꢀsựꢀsống,ꢀlàꢀphaoꢀcứuꢀsinhꢀsựꢀtồnꢀvongꢀcủaꢀdoanh 

nghiệp.ꢀNhiềuꢀkhiꢀtrongꢀtrườngꢀhợpꢀkháchꢀquanꢀnhưꢀkhủngꢀhoảng,ꢀsự 

kiệnꢀéấtꢀlợiꢀxảyꢀra,ꢀchínhꢀuyꢀtínꢀsẽꢀtạoꢀdựngꢀđượcꢀniềmꢀtinꢀnhanhꢀchóng 

trongꢀcácꢀđốiꢀtượngꢀkháchꢀhàngꢀmụcꢀtiêu.ꢀHọꢀsẽꢀgiæpꢀéạnꢀphụcꢀhồiꢀvà 

phátꢀtriểnꢀtrởꢀlại. 

LINHꢀHỒNꢀ(Souls) 

PRꢀchínhꢀlñꢀlinhꢀhònꢀsốngꢀthựcꢀsựꢀcủaꢀtîꢀchïc.ꢀNýꢀcýꢀuøtꢀcáiꢀ÷ầuꢀuạnh 

mẽ,ꢀluônꢀbĩnhꢀtĩnhꢀ÷ểꢀ÷ốiꢀuặtꢀvñꢀgiảiꢀõuyếtꢀcácꢀvấnꢀ÷ềꢀvñꢀuøtꢀgiácꢀõuanꢀtốt 
vềꢀkiếnꢀthïc,ꢀchuyênꢀuôn,ꢀnghiệpꢀvụ,ꢀtâuꢀlö,ꢀðỹꢀthuþtꢀ÷ểꢀthựcꢀhiệnꢀtốtꢀcông 

việcꢀ.v.v.ꢀPRꢀcýꢀthểꢀ÷ượcꢀgúiꢀlñꢀlinhꢀhònꢀcủaꢀdoanhꢀnghiệp.ꢀNýꢀphảiꢀluôn 

sángꢀtạo,ꢀuạnhꢀuẽ,ꢀtwáchꢀnhiệuꢀvñꢀnăngꢀ÷øngꢀ÷ểꢀlñuꢀ÷ầuꢀtñuꢀ÷ưaꢀdoanh 

nghiệpꢀ÷iꢀ÷úngꢀhướngꢀvñꢀ÷ếnꢀ÷ượcꢀuụcꢀtiêuꢀnhưꢀ÷üꢀhoạchꢀ÷ûnhꢀtwước. 

Linhꢀhònꢀởꢀ÷âyꢀchínhꢀlñꢀtinhꢀthầnꢀtþpꢀthể,ꢀtinhꢀthầnꢀlñuꢀviệcꢀnhýu,ꢀlñ 
vănꢀhýaꢀcủaꢀtîꢀchïc.ꢀCáiꢀhònꢀsẽꢀtoátꢀlênꢀtừꢀlờiꢀvăn,ꢀcâuꢀchữ,ꢀâuꢀthanh,ꢀcách 

ïngꢀxử,ꢀgiaoꢀtiếp,ꢀhayꢀsựꢀtwìnhꢀbñyꢀcủaꢀcácꢀhoạtꢀ÷øngꢀnøiꢀbøꢀvñꢀtîꢀchïcꢀ÷ối 
vớiꢀcôngꢀchúng.ꢀNýꢀxuyênꢀsuốtꢀcảꢀõuáꢀtwìnhꢀhoạchꢀ÷ûnh,ꢀxvuꢀxétꢀvñꢀthực 

hiệnꢀcácꢀhoạtꢀ÷øngꢀduyꢀtwì,ꢀbảoꢀvệꢀvñꢀphátꢀtwiểnꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀtîꢀchïc. 

LinhꢀhònꢀPRꢀchínhꢀlñꢀsựꢀhòaꢀnhþp,ꢀdễꢀdñngꢀthayꢀ÷îiꢀvñꢀthíchꢀïngꢀvới 
từngꢀ÷iềuꢀðiệnꢀhoñnꢀcảnhꢀtwongꢀbấtꢀcïꢀðhôngꢀgianꢀthờiꢀgianꢀnño,ꢀgiúpꢀ÷ưa 
sảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀcủaꢀdoanhꢀnghiệpꢀ÷ếnꢀtþnꢀtayꢀ÷ốiꢀtượngꢀðháchꢀhñngꢀuục 
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tiêu,ꢀvñꢀlñuꢀchoꢀhúꢀhñiꢀlòng. 

LinhꢀhònꢀPRꢀcònꢀlñꢀsựꢀnhạyꢀcảuꢀthûꢀtwường,ꢀtìnhꢀhìnhꢀxungꢀõuanhꢀdoanh 

nghiệp,ꢀcýꢀthểꢀdựꢀ÷oánꢀtìnhꢀhuốngꢀchínhꢀxácꢀvñꢀ÷ưaꢀwaꢀõuyếtꢀ÷ûnhꢀðûpꢀthời. 
Nhằuꢀtwánhꢀhayꢀgiảuꢀthiểuꢀwủiꢀwoꢀvñꢀgiaꢀtăngꢀvûꢀthế,ꢀniềuꢀtinꢀthươngꢀhiệu 

củaꢀdoanhꢀnghiệpꢀtwongꢀ÷ốiꢀtượngꢀðháchꢀhñngꢀuụcꢀtiêu. 

Thươngꢀhiệuꢀlñꢀtñiꢀsảnꢀvôꢀhìnhꢀ÷ặcꢀbiệt.ꢀViệcꢀgiữꢀchoꢀlinhꢀhònꢀnñyꢀ÷ược 

sốngꢀlâu,ꢀvñꢀluônꢀtwongꢀtâuꢀtwíꢀcủaꢀ÷ốiꢀtượngꢀðháchꢀhñngꢀuụcꢀtiêuꢀlñꢀ÷iều 

cựcꢀðỳꢀõuanꢀtwúng.ꢀNýꢀlñꢀnhiệuꢀvụꢀchính,ꢀlñꢀtiênꢀõuyếtꢀuñꢀPRꢀbằngꢀuúiꢀcách 

phảiꢀthựcꢀhiệnꢀ÷ược.ꢀDoꢀ÷ý,ꢀlinhꢀhònꢀPRꢀphảiꢀluônꢀcáchꢀtânꢀvñꢀuạnhꢀuẽ 
twongꢀtừngꢀyếuꢀtốꢀcủaꢀPRꢀ÷ểꢀlñuꢀ÷ượcꢀ÷iềuꢀ÷ý. 

Vớiꢀuøtꢀxüꢀhøiꢀthôngꢀtinꢀngñyꢀnay,ꢀ÷ốiꢀtượngꢀðháchꢀhñngꢀuụcꢀtiêuꢀluôn 

bûꢀbaoꢀvâyꢀvñꢀlñuꢀchoꢀtâuꢀtwíꢀhúꢀdễꢀdñngꢀxaoꢀ÷øng.ꢀDoꢀ÷ýꢀlinhꢀhònꢀPRꢀchính 

lñꢀ÷ầuꢀtñu,ꢀphảiꢀbiếtꢀcáchꢀlñuꢀsaoꢀ÷ểꢀhúꢀ÷ừngꢀõuên,ꢀphảiꢀbiếtꢀcáchꢀlñuꢀchoꢀhú 

thíchꢀthú,ꢀyêuꢀuếnꢀvñꢀ÷òngꢀcảuꢀcùngꢀthôngꢀ÷iệp,ꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀtîꢀchïc. 
LinhꢀhònꢀPRꢀphảiꢀluônꢀlñꢀngườiꢀtiênꢀphong,ꢀchủꢀ÷øngꢀtwongꢀhoạtꢀ÷øngꢀvñ 
luônꢀluônꢀtwongꢀsạch,ꢀtươiꢀuới,ꢀtwáchꢀnhiệuꢀvñꢀuạnhꢀmẽꢀ÷ểꢀkiểuꢀsoátꢀuúi 
hoạtꢀ÷øngꢀdoꢀuìnhꢀ÷ềꢀwaꢀvñꢀthựcꢀhiện. 

Linhꢀhònꢀwấtꢀõuanꢀtwúngꢀ÷ốiꢀvớiꢀcuøcꢀ÷ờiꢀchúngꢀta,ꢀvñꢀlinhꢀhònꢀPRꢀ÷ối 
vớiꢀdoanhꢀnghiệpꢀcũngꢀvþy.ꢀLünhꢀ÷ạo,ꢀhayꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀchínhꢀlñꢀlinhꢀhòn 

chủꢀ÷ạoꢀcủaꢀdoanhꢀnghiệp.ꢀVìꢀvþyꢀhüyꢀbảoꢀvệꢀlinhꢀhòn,ꢀtwánhꢀsựꢀtiếpꢀcþnꢀvới 
nhữngꢀcáiꢀxấuꢀvñꢀbûꢀtấnꢀcôngꢀbởiꢀviwus,ꢀnhữngꢀyếuꢀtốꢀtînꢀhạiꢀ÷ếnꢀlợiꢀích 

chungꢀcủaꢀdoanhꢀnghiệp.ꢀĐýꢀlñꢀõuyếtꢀsáchꢀsaiꢀlầu,ꢀlñꢀhñnhꢀvi,ꢀcáchꢀcưꢀxử 

ðhôngꢀhợpꢀlö.ꢀNgoñiꢀwaꢀcònꢀlñꢀsựꢀsaoꢀchépꢀlþu,ꢀănꢀcắpꢀbảnꢀõuyền,ꢀsángꢀchế, 
phátꢀuinh,ꢀhayꢀtñiꢀsảnꢀvôꢀhìnhꢀðhác.ꢀNgănꢀngừaꢀtốtꢀnhữngꢀviwusꢀnñy,ꢀchẳng 

nhữngꢀgiữꢀvữngꢀtinhꢀthầnꢀlñuꢀviệcꢀchoꢀchínhꢀtîꢀchïcꢀvñꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀvớiꢀ÷ối 
tượngꢀðháchꢀhñngꢀuụcꢀtiêu,ꢀuñꢀcònꢀlñꢀ÷øngꢀlực,ꢀlñꢀsïcꢀuạnhꢀniềuꢀtinꢀ÷ểꢀ÷ưa 
tîꢀchïcꢀphátꢀtwiểnꢀbềnꢀvững. 

Lưuꢀöꢀwằngꢀlinhꢀhònꢀtîꢀchïcꢀthþtꢀsựꢀsốngꢀchínhꢀbằngꢀchấtꢀlượngꢀcủaꢀsản 

phÿuꢀdûchꢀvụꢀvñꢀcauꢀðếtꢀðhácꢀvớiꢀðháchꢀhñng.ꢀDoꢀvþyꢀphảiꢀluônꢀthốngꢀnhất 
thôngꢀ÷iệpꢀvñꢀhñnhꢀ÷øngꢀbảoꢀvệꢀlợiꢀíchꢀðháchꢀhñng. 

Linhꢀhònꢀcònꢀtạoꢀnétꢀðhácꢀbiệt,ꢀ÷øcꢀ÷áo,ꢀlñꢀtiêuꢀ÷iểuꢀnîiꢀbþtꢀ÷ểꢀmúi 
ngườiꢀxvuꢀ÷ýꢀnhưꢀlñꢀuøtꢀuụcꢀtiêuꢀtốtꢀ÷ểꢀhúꢀcýꢀthểꢀnoiꢀthvoꢀhúcꢀtþpꢀvñꢀphát 
triển. 

https://muasamtaigia24h.com/taisachmienphi24/7



  

 
 

  

Ngườiꢀtaꢀnýi,ꢀdùꢀaiꢀ÷ýꢀwaꢀ÷i,ꢀnhưngꢀlinhꢀhònꢀhúꢀcònꢀởꢀlạiꢀ÷âuꢀ÷ý.ꢀNgoñi 
việcꢀhoñnꢀthñnhꢀõuáꢀtwìnhꢀphụcꢀvụꢀðháchꢀhñng,ꢀthìꢀcácꢀhoạtꢀ÷øngꢀðhácꢀuang 

tínhꢀcøngꢀthêu,ꢀhþuꢀuüiꢀvñꢀdûchꢀvụꢀtựꢀnguyện,ꢀhỗꢀtrợꢀgiúpꢀ÷ỡꢀðháchꢀhñng,ꢀsẽ 
phầnꢀnñoꢀbùꢀ÷ắp,ꢀhayꢀchiaꢀsẻꢀnhữngꢀthiếuꢀhụt,ꢀuấtꢀuát,ꢀuñꢀðháchꢀhñngꢀgặp 

phải.ꢀĐiềuꢀnñy,ꢀnếuꢀlñuꢀtốt,ꢀsẽꢀluônꢀlñꢀấnꢀtượngꢀ÷ẹp,ꢀðháchꢀhñngꢀsẽꢀnhớꢀuüi. 
Húꢀluônꢀcýꢀcảuꢀgiácꢀthânꢀthiện,ꢀtwiꢀânꢀvềꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀtwongꢀtiềm 

thïcꢀcủaꢀhú.ꢀHìnhꢀnhưꢀnýꢀ÷âuꢀ÷ây,ꢀgầnꢀgũi,ꢀuñꢀhúꢀðhôngꢀthấyꢀwõꢀ÷ược. 
Chẳngꢀhạn,ꢀðhiꢀuøtꢀðháchꢀhñngꢀgiaoꢀdûchꢀvềꢀthẻꢀATMꢀ÷ểꢀwútꢀtiền,ꢀnhânꢀviên 

ngânꢀhñngꢀgiảiꢀthíchꢀthêuꢀcácꢀtiệnꢀíchꢀ÷üꢀvñꢀ÷angꢀcý,ꢀbênꢀcạnhꢀlñꢀtưꢀvấnꢀcác 
giảiꢀphápꢀtñiꢀchínhꢀlñuꢀsaoꢀ÷ểꢀhưởngꢀnhữngꢀdûchꢀvụꢀtiệnꢀíchꢀnñyꢀuøtꢀcáchꢀtốt 
nhấtꢀðhiꢀhúꢀ÷iꢀuuaꢀsắuꢀnhưꢀ÷ượcꢀhưởngꢀchiếtꢀðhấuꢀởꢀcửaꢀhñngꢀA,ꢀ÷ược 

nhþnꢀõuñꢀởꢀcửaꢀhñngꢀB,ꢀcáiꢀuñꢀhúꢀchưaꢀõuanꢀtâu,ꢀhoặcꢀchưaꢀbiết.ꢀyhách 

hñngꢀnñyꢀsẽꢀmếnꢀnhânꢀviênꢀngânꢀhñngꢀnñy,ꢀvñꢀcũngꢀyêuꢀthíchꢀthươngꢀhiệu 

thẻꢀATMꢀcủaꢀngânꢀhñngꢀnñy.ꢀCýꢀlẽ,ꢀsauꢀ÷ýꢀðháchꢀsẽꢀsửꢀdụngꢀthêuꢀnhiềuꢀsản 

phÿuꢀcủaꢀngânꢀhñngꢀnñyꢀhơn.ꢀHúꢀcảuꢀthấyꢀanꢀtâuꢀvìꢀ÷ượcꢀõuanꢀtâuꢀchuꢀ÷áo 

.v.v. 

Aiꢀcũngꢀbiếtꢀwằng,ꢀlinhꢀhònꢀsẽꢀtốtꢀ÷ẹpꢀvñꢀuạnhꢀuẽ,ꢀtwongꢀuøtꢀcơꢀthể 
khỏvꢀuạnhꢀvñꢀöꢀthïc.ꢀChínhꢀvìꢀvþyꢀnýꢀphảiꢀluônꢀ÷ượcꢀnuôiꢀdưỡngꢀvñꢀhuấn 

luyệnꢀnhiềuꢀbởiꢀðiếnꢀthïc,ꢀðĩꢀnăngꢀvñꢀphÿuꢀchất.ꢀNếuꢀðhôngꢀnýꢀsẽꢀbûꢀlạcꢀhþu 

vñꢀ÷ưaꢀcơꢀthểꢀ÷iꢀsaiꢀ÷ường.ꢀDoꢀ÷ýꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀnênꢀluônꢀcþpꢀnhþtꢀðiếnꢀthúc, 
twaoꢀdòiꢀðỹꢀnăngꢀvñꢀluônꢀphấnꢀ÷ấuꢀvìꢀtinhꢀthầnꢀcầuꢀtiến,ꢀvñꢀgiữꢀvữngꢀgiáꢀtwû 
nhânꢀvăn,ꢀgiáꢀtwûꢀthươngꢀhiệuꢀuñꢀdoanhꢀnghiệpꢀ÷üꢀvạchꢀwa. 

Ngườiꢀtaꢀcũngꢀnýiꢀwằng,ꢀðháchꢀhñngꢀluônꢀ÷úng.ꢀDoꢀvþy,ꢀlinhꢀhònꢀPR 

phảiꢀluônꢀbiếtꢀlắngꢀnghv,ꢀcýꢀlþpꢀtwườngꢀvñꢀcýꢀsựꢀ÷òngꢀcảu,ꢀ÷ểꢀchiaꢀsẻ,ꢀcảm 

thôngꢀvñꢀlñuꢀchoꢀðháchꢀhñngꢀhiểuꢀgiáꢀtwûꢀ÷ûchꢀthựcꢀcủaꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀuñ 
tîꢀchïcꢀnñyꢀcungꢀcấp.ꢀTừꢀ÷ýꢀhúꢀsẽꢀthấyꢀthþtꢀsựꢀlñꢀthíchꢀ÷ángꢀvớiꢀnhữngꢀgìꢀhú 

nghĩꢀvñꢀthựcꢀhiệnꢀviệcꢀgiaoꢀdûchꢀvớiꢀtîꢀchïc.ꢀHơnꢀnữaꢀnýꢀcũngꢀtwánhꢀbûꢀdao 

÷øngꢀhayꢀyêuꢀsáchꢀcủaꢀðháchꢀhñng,ꢀbẫyꢀcủaꢀ÷ốiꢀthủꢀhoặcꢀðẻꢀpháꢀbĩnhꢀtwong 

ðhiꢀthựcꢀthiệnꢀnguyênꢀtắcꢀ3S. 

Hãyꢀluônꢀéảoꢀvệ,ꢀđầuꢀtưꢀvàꢀnângꢀcaoꢀlinhꢀhồnꢀìR,ꢀlinhꢀhồnꢀthương 

hiệuꢀcủaꢀdoanhꢀnghiệpꢀmộtꢀcáchꢀhợpꢀlý.ꢀNóꢀsẽꢀgiæpꢀchoꢀtổꢀchứcꢀphátꢀtriển 

bềnꢀvữngꢀvàꢀsốngꢀmãiꢀcùngꢀkháchꢀhàngꢀtrongꢀmộtꢀmôiꢀtrườngꢀtốtꢀđẹp. 
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CHƯƠNGꢀIV 

PRꢀCÁꢀNHôN 

TaꢀcýꢀthểꢀtýuꢀtắtꢀlạiꢀnøiꢀdungꢀcủaꢀcuốnꢀsáchꢀuñꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀcầnꢀbiết: 

1 

2 

3 

4 

5 

.ꢀ PRꢀlñꢀgì? 

.ꢀ Nhuꢀcầuꢀcơꢀbảnꢀcủaꢀconꢀngười 

.ꢀ Cấpꢀ÷øꢀPR 

.ꢀ TìnhꢀhuốngꢀcơꢀbảnꢀcủaꢀPR 

.ꢀ NguyênꢀtắcꢀNCNS-ꢀ7uôngskuácusuàngs-s7uôngstuànu 

công” 

6 

7 

.ꢀ NguyênꢀtắcꢀCAR,ꢀ3S,ꢀvñꢀ3PR 

.ꢀ 10ꢀyếuꢀtốꢀcănꢀbảnꢀcủaꢀPRꢀ–ꢀANGELꢀSTARS 

Ttướcsnuất,smỗiscásnuânscuúngstaspuảisuiểqstằngsPRslàsgì?,sýsngu4a 

cuínuscủasnóslàsgì?,svàsnósđượcstuựcsuiệnsnuưstuếsnào? 

Kếstiếpstaspuảisuiểqsrảnstuânscuúngstascósnuqscầqsgì,snuữngsngười 
qqanustastuìssao,slàmstuếsnàosđểsđạtsđược? 

Saqsđóscuúngstassẽsphảisxácsđịnu,stasđangsởscấpsđộsPRsnào?,ssẽskhẳng 

địnusuaysđịnusvịsbảnstuânstassaosttongsuiệnstạiscũngsnuưstươngslai? 

Mỗiscuúngstastuườngsvấpspuảisnuữngstìnusuqốngsgìsttongscqộcssốngsuay 

tìnusuqốngscơsrảnscủasPR? 

Ttongskuisuànusđộngsđểsđạtsđượcsmụcstiêqscósmộtscqộcssốngsvqisvẻsvà 

hạnuspuúcscảsttongssựsnghiệp,scôngsviệc,sgiasđìnusvàsrảnstuân,stuìsmỗiscá 

nuânscuúngstaspuảistuựcsuiệnstueosnuữngsngqyênstắcskiastassao? 
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Vþyꢀ÷ểꢀsốngꢀchúngꢀtaꢀphảiꢀpw,ꢀphảiꢀthựcꢀhiệnꢀPR,ꢀcýꢀthþtꢀvþyꢀðhông? 

Ởꢀtầuꢀdoanhꢀnghiệpꢀvñꢀtîꢀchïc,ꢀðinhꢀdoanhꢀlợiꢀnhuþnꢀvñꢀphiꢀlợiꢀnhuþn, 
cácꢀnhýuꢀcôngꢀchúng,ꢀhayꢀcácꢀ÷ốiꢀtượngꢀuụcꢀtiêuꢀõuanꢀtwúngꢀcầnꢀtiếpꢀcþnꢀvñ 
giữꢀgìnꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀtốtꢀ÷ẹpꢀthìꢀbạnꢀcýꢀthểꢀ÷üꢀbiếtꢀnhưꢀðháchꢀhñng,ꢀgiới 
truyềnꢀthông,ꢀchínhꢀõuyềnꢀvñꢀcácꢀcơꢀõuanꢀtwáchꢀnhiệuꢀcýꢀliênꢀõuan,ꢀnhñ 
cungꢀcấpꢀhayꢀnhñꢀphânꢀphốiꢀv.v 

Đốiꢀvớiꢀuỗiꢀcáꢀnhânꢀthìꢀcácꢀnhýuꢀ÷ốiꢀtượngꢀuụcꢀtiêuꢀlñꢀgiaꢀ÷ình,ꢀhú 

hñng,ꢀhñngꢀxýu,ꢀbạnꢀbè,ꢀthầyꢀcôꢀgiáoꢀhayꢀ÷òngꢀnghiệpꢀv.v.ꢀTùyꢀthvoꢀsự 

twưởngꢀthñnh,ꢀvûꢀtwíꢀtwongꢀxüꢀhøi,ꢀphÿuꢀchấtꢀ÷ạoꢀ÷ïcꢀvñꢀhoạtꢀ÷øngꢀxüꢀhøiꢀuñ 
cácꢀnhýuꢀ÷ốiꢀtượngꢀuụcꢀtiêuꢀcýꢀthểꢀmởꢀrøngꢀhayꢀthuꢀhẹpꢀlại. 

PRꢀthựcꢀsựꢀchỉꢀlñꢀuøtꢀtừꢀ÷ểꢀchỉꢀwaꢀöꢀnghĩaꢀcủaꢀuøtꢀõuáꢀtwìnhꢀhñnhꢀ÷øng 

twongꢀviệcꢀxâyꢀdựng,ꢀbảoꢀvệꢀvñꢀphátꢀtwiểnꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀtîꢀchïcꢀhayꢀdoanh 

nghiệpꢀnñoꢀ÷ý.ꢀChïꢀbảnꢀthânꢀnýꢀðhôngꢀthểꢀlñuꢀnênꢀuyꢀtínꢀhayꢀuøtꢀthương 

hiệuꢀnîiꢀtiếngꢀchoꢀnhữngꢀ÷ơnꢀvûꢀ÷ý,ꢀðhiꢀnýꢀðhôngꢀ÷ượcꢀthựcꢀhiệnꢀbởiꢀcon 

ngườiꢀuøtꢀcáchꢀ÷úngꢀ÷ắn,ꢀchoꢀdùꢀcýꢀgắnꢀtênꢀPRꢀhayꢀphòngꢀPRꢀ÷òꢀsøꢀtrong 

sơꢀ÷ò,ꢀhoặcꢀnýꢀ÷ượcꢀgúiꢀởꢀnơiꢀ÷ý. 

Đốiꢀvớiꢀcáꢀnhânꢀ÷ýꢀlñꢀviệcꢀöꢀthïcꢀconꢀngườiꢀsốngꢀtwongꢀuøtꢀxüꢀhøiꢀcøng 

sinh,ꢀtươngꢀtwợꢀlẫnꢀnhauꢀvñꢀ÷ượcꢀwñngꢀbuøcꢀbởiꢀnhiềuꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀgiữaꢀcon 

ngườiꢀvớiꢀconꢀngườiꢀvñꢀconꢀngườiꢀvớiꢀuôiꢀtwường,ꢀvñꢀngayꢀchínhꢀbảnꢀthân 

twongꢀ÷ờiꢀsốngꢀcủaꢀcáꢀnhânꢀ÷ý. 

Mỗiꢀngườiꢀcýꢀ÷iểuꢀxuấtꢀphátꢀðhácꢀnhau,ꢀnơiꢀsinhꢀsống,ꢀtwuyềnꢀthốngꢀgia 
÷ình,ꢀtwuyềnꢀthốngꢀõuêꢀhương,ꢀtônꢀgiáo,ꢀtþpꢀtục,ꢀnguyênꢀtắcꢀxüꢀhøi,ꢀ÷iềuꢀðiện 

ðinhꢀtếꢀchínhꢀtwûꢀvñꢀxüꢀhøi,ꢀtwìnhꢀ÷øꢀhúcꢀvấn,ꢀsựꢀtrảiꢀnghiệuꢀhayꢀðinhꢀnghiệm, 
tưꢀtưởng,ꢀðhátꢀvúng,ꢀsắcꢀtøcꢀvñꢀõuốcꢀgiaꢀðhácꢀnhauꢀv.vꢀnênꢀsẽꢀcýꢀnhuꢀcầu 

ðhácꢀnhauꢀthvoꢀtừngꢀthờiꢀ÷iểuꢀðhácꢀnhauꢀtwongꢀ÷ời.ꢀCýꢀngườiꢀtuyꢀcònꢀnhỏ 

tuîiꢀnhưngꢀnhuꢀcầuꢀlạiꢀwấtꢀcao,ꢀcấpꢀ÷øꢀtinhꢀthầnꢀnhưꢀthápꢀnhuꢀcầuꢀcủa 

Maslow.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀnếuꢀðhôngꢀhøiꢀ÷ủꢀcơꢀhøiꢀvñꢀcácꢀyếuꢀtốꢀcầnꢀthiếtꢀthìꢀðhý 

uñꢀ÷ạtꢀ÷ược. 

Doꢀvþy,ꢀuỗiꢀcáꢀnhânꢀphảiꢀbiếtꢀlþpꢀðếꢀhoạchꢀPRꢀdñiꢀhạnꢀvñꢀchiꢀtiếtꢀuøt 
cáchꢀcÿnꢀthþn,ꢀðếꢀhoạchꢀcuøcꢀ÷ời,ꢀ÷ểꢀlñuꢀthếꢀnñoꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀ÷iềuꢀuìnhꢀuuốn. 
Kếꢀhoạchꢀnñyꢀuôꢀtảꢀthờiꢀ÷iểuꢀnñoꢀsẽꢀlñuꢀgìꢀvñꢀ÷ạtꢀgì,ꢀuụcꢀtiêuꢀcuốiꢀcùngꢀlñ 
gì,ꢀcầnꢀnhữngꢀyếuꢀtốꢀgì,ꢀcáiꢀgìꢀcònꢀthiếuꢀsýtꢀvñꢀảnhꢀhưởng,ꢀcáiꢀgìꢀlñꢀcơꢀhøiꢀlñ 
khảꢀnăngꢀhỗꢀtrợꢀchoꢀuìnhꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀv.v.ꢀTừꢀ÷ý,ꢀuỗiꢀngườiꢀcýꢀcáiꢀnhìnꢀtîng 
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õuát,ꢀsâuꢀsátꢀvñꢀthựcꢀtếꢀhơnꢀnhằuꢀgiúpꢀchínhꢀbảnꢀthânꢀvñꢀngườiꢀhỗꢀtrợꢀcýꢀthể 
÷ánhꢀgiáꢀ÷ượcꢀ÷iềuꢀuongꢀuuốnꢀcýꢀ÷úngꢀvñꢀhợpꢀlöꢀðhông.ꢀBởiꢀvìꢀnếuꢀðhát 
vúngꢀhayꢀướcꢀuuốnꢀlñꢀsaiꢀthìꢀuúiꢀnỗꢀlựcꢀ÷ềuꢀvôꢀíchꢀnhưꢀthờiꢀgian,ꢀcôngꢀsïc, 
tiềnꢀcủa,ꢀthþuꢀchíꢀcảꢀcuøcꢀ÷ờiꢀlñuꢀngười. 

yhiꢀbiếtꢀuìnhꢀuuốnꢀgìꢀwòi,ꢀbạnꢀsẽꢀdễꢀdñngꢀ÷ánhꢀgiáꢀbạnꢀ÷angꢀởꢀcấpꢀ÷ø 

PRꢀgìꢀhayꢀvûꢀtwíꢀbạnꢀnhưꢀthếꢀnñoꢀtwongꢀcuøcꢀsốngꢀnñy.ꢀBạnꢀuuốnꢀcýꢀuøtꢀcuøc 

sốngꢀbìnhꢀthườngꢀvớiꢀðiếnꢀthïc,ꢀcôngꢀănꢀviệcꢀlñuꢀnhẹꢀnhñng,ꢀuøtꢀgiaꢀ÷ình 

hạnhꢀphúcꢀhayꢀbạnꢀuuốnꢀlñuꢀuøtꢀchínhꢀtwûꢀgia,ꢀuøtꢀcaꢀsĩꢀnîiꢀtiếng,ꢀhayꢀuøt 
doanhꢀnhânꢀthñnhꢀ÷ạtꢀgýpꢀphầnꢀvñoꢀsựꢀnghiệpꢀphátꢀtwiểnꢀuạnhꢀhơnꢀcủaꢀõuốc 

gia,ꢀcủaꢀthếꢀgiớiꢀvớiꢀtñiꢀnăngꢀvñꢀtiếngꢀnýiꢀõuanꢀtwúngꢀcủaꢀuình?ꢀBiếtꢀwõꢀ÷ược 

÷iềuꢀnñyꢀbạnꢀsẽꢀbiếtꢀpwꢀuìnhꢀthvoꢀ÷ốiꢀtượngꢀvñꢀthờiꢀgianꢀnhưꢀthếꢀnñoꢀchoꢀphù 

hợpꢀvớiꢀcơꢀhøiꢀvñꢀnăngꢀlựcꢀcủaꢀuình. 

Twongꢀõuáꢀtwìnhꢀhoạtꢀ÷øngꢀhayꢀsốngꢀvñꢀlñuꢀviệcꢀbạnꢀsẽꢀbiếtꢀwằngꢀbạnꢀnhư 

thếꢀnñoꢀ÷ốiꢀvớiꢀuúiꢀngườiꢀxungꢀõuanh.ꢀHúꢀcýꢀthểꢀyêuꢀthích,ꢀghvnꢀghét,ꢀơꢀhờ, 
thñnhꢀðiếnꢀchấpꢀnhþn,ꢀhợpꢀtácꢀhayꢀuuốnꢀsốngꢀvớiꢀbạn.ꢀBạnꢀsẽꢀnhþnꢀ÷ûnh 

÷ượcꢀ÷âuꢀlñꢀtìnhꢀhuốngꢀthþtꢀsựꢀuñꢀbạnꢀ÷angꢀvướngꢀphảiꢀ÷ểꢀcýꢀcáchꢀïngꢀphý 

hữuꢀhiệu.ꢀTwongꢀcuøcꢀsống,ꢀtwongꢀcùngꢀuøtꢀthờiꢀgianꢀngắn,ꢀconꢀngườiꢀcýꢀðhi 
gặpꢀnhiềuꢀtìnhꢀhuốngꢀcùngꢀuøtꢀlúcꢀdoꢀcơꢀhøiꢀhayꢀðhủngꢀhoảngꢀgâyꢀnênꢀnhư 

÷ạtꢀgiảiꢀthưởng,ꢀthăngꢀchïc,ꢀtwúngꢀsố,ꢀtốtꢀnghiệp,ꢀ÷áuꢀcướiꢀhayꢀbệnhꢀtþt,ꢀtai 
nạn,ꢀthấtꢀnghiệpꢀv.v.ꢀDoꢀvþy,ꢀ÷ểꢀcýꢀuyꢀtínꢀvñꢀcuøcꢀsốngꢀhạnhꢀphúcꢀhơn,ꢀ÷ạt 
÷ượcꢀ÷iềuꢀuongꢀuuốn,ꢀbạnꢀphảiꢀbiếtꢀcânꢀbằngꢀcácꢀuốiꢀõuanꢀhệ,ꢀcácꢀnhânꢀtố 

ảnhꢀhưởngꢀhayꢀcácꢀ÷iềuꢀxảyꢀwaꢀtwongꢀchínhꢀbảnꢀthânꢀuình. 

Đểꢀlñuꢀ÷ượcꢀhayꢀhiệnꢀthựcꢀ÷iềuꢀuìnhꢀuongꢀuuốnꢀthvoꢀöꢀnghĩaꢀPRꢀlñ 
xâyꢀdựng,ꢀgiữꢀgìn,ꢀduyꢀtwì,ꢀphátꢀtwiểnꢀcácꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀcũꢀvñꢀuớiꢀvìꢀuụcꢀ÷ích 

÷ảuꢀbảoꢀuyꢀtínꢀcủaꢀuình,ꢀuỗiꢀngườiꢀphảiꢀluônꢀbiếtꢀtuânꢀthủꢀcácꢀnguyênꢀtắc 

xüꢀhøi,ꢀ÷ạoꢀ÷ïc,ꢀtônꢀtwúngꢀconꢀngườiꢀvñꢀbảnꢀthân,ꢀvñꢀluônꢀcầuꢀtiếnꢀvớiꢀtinh 

thầnꢀsốngꢀhướngꢀvềꢀchânꢀthiệnꢀuỹ.ꢀĐặcꢀbiệtꢀphảiꢀïngꢀdụngꢀnguyênꢀtắc 

NCNS,ꢀCAR,ꢀ3S,ꢀvñꢀ3PRꢀtwongꢀsuốtꢀcuøcꢀ÷ờiꢀuøtꢀcáchꢀlinhꢀhoạtꢀ÷ểꢀ÷ạtꢀ÷iều 

uìnhꢀuongꢀuuốn. 

Hüyꢀnghĩꢀxvu,ꢀconꢀngườiꢀ÷ơnꢀ÷øcꢀvớiꢀngườiꢀcýꢀnhiềuꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀthân 

tình;ꢀngườiꢀlñuꢀviệcꢀluônꢀnăngꢀ÷øng,ꢀsángꢀtạoꢀvñꢀtwáchꢀnhiệuꢀvớiꢀngười 
ngượcꢀlạiꢀ÷iềuꢀ÷ý;ꢀngườiꢀluônꢀuuốnꢀlñuꢀhñiꢀlòngꢀbảnꢀthânꢀvñꢀuúiꢀngười 
xungꢀõuanhꢀvớiꢀngườiꢀvûꢀkỷꢀcáꢀnhân;ꢀhayꢀngườiꢀluônꢀcầuꢀtiếnꢀhúcꢀtþpꢀðiến 

thïcꢀvñꢀðinhꢀnghiệu,ꢀuởꢀrøngꢀõuanꢀhệꢀxâyꢀdựngꢀuyꢀtínꢀchoꢀuìnhꢀvñꢀgiáꢀtwû 
tinhꢀthầnꢀchoꢀcøngꢀ÷òngꢀvớiꢀngườiꢀthụꢀ÷øngꢀbảoꢀthủ,ꢀaiꢀsẽꢀlñꢀngườiꢀhạnh 
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phúcꢀhơn,ꢀaiꢀsẽꢀlñꢀngườiꢀcýꢀðếtꢀõuảꢀtốtꢀhơn.ꢀDoꢀ÷ý,ꢀtừꢀnhữngꢀnguyênꢀtắcꢀtwên, 
chỉꢀcầnꢀtaꢀlinhꢀ÷øngꢀthayꢀ÷îiꢀ÷ốiꢀtượngꢀuụcꢀtiêu,ꢀtênꢀgúiꢀphùꢀhợpꢀvớiꢀuỗiꢀcá 
nhân,ꢀcũngꢀsẽꢀgiúpꢀchoꢀconꢀngườiꢀtònꢀtạiꢀvñꢀphátꢀtwiểnꢀcũngꢀnhưꢀ÷ạtꢀ÷ược 

ướcꢀuuốnꢀnhanhꢀhơnꢀvñꢀtốtꢀhơn. 

Twongꢀðhiꢀ÷ýꢀ10ꢀyếuꢀtốꢀcơꢀbảnꢀANGELꢀSTARSꢀcủaꢀPRꢀ÷ượcꢀïngꢀdụng 

choꢀcáꢀnhânꢀconꢀngườiꢀnhưꢀthếꢀnño? 

TwướcꢀnhấtꢀStrengths,suaysSứcsmạnhꢀcủaꢀbạnꢀlñꢀgì?ꢀĐýꢀlñꢀsïcꢀðhỏv,ꢀnăng 

khiếu,ꢀcáꢀtính,ꢀðiếnꢀthïc,ꢀchuyênꢀuôn,ꢀ÷iạꢀvûꢀgiaꢀ÷ình,ꢀbảnꢀthân,ꢀhayꢀxüꢀhøi 
vñꢀcácꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀtừꢀtwongꢀgiaꢀ÷ìnhꢀwaꢀngoñiꢀcuøcꢀsống.ꢀNgoñiꢀwaꢀ÷ýꢀlñꢀvûꢀtwí 
củaꢀbạnꢀtwongꢀuøtꢀtîꢀchïc,ꢀdanhꢀtiếngꢀtừꢀgiảiꢀthưởngꢀnñoꢀ÷ýꢀhayꢀcácꢀðỹꢀnăng 

÷ặcꢀbiệt,ꢀviệcꢀthựcꢀhiệnꢀcôngꢀtwình,ꢀtácꢀphÿuꢀvñꢀsựꢀcốngꢀhiến,ꢀhiꢀsinhꢀcủaꢀbạn 

choꢀgiaꢀ÷ìnhꢀxüꢀhøiꢀv.v.ꢀĐặcꢀbiệt,ꢀphÿuꢀchấtꢀ÷ạoꢀ÷ïcꢀhayꢀcáchꢀ÷ốiꢀnhânꢀxử 

thếꢀsẽꢀlñuꢀnênꢀuyꢀtínꢀdanhꢀdựꢀchoꢀuỗiꢀcáꢀnhân.ꢀTấtꢀcảꢀnhữngꢀ÷iềuꢀtwênꢀsẽꢀtạo 

nênꢀthươngꢀhiệuꢀhayꢀuyꢀtínꢀvñꢀtạoꢀnênꢀsïcꢀuạnhꢀchoꢀconꢀngười.ꢀMỗiꢀcáꢀnhân 

phảiꢀbiếtꢀsïcꢀuạnhꢀcủaꢀuìnhꢀlñꢀgì,ꢀnhưꢀthếꢀnño,ꢀvñꢀởꢀmïcꢀ÷øꢀnñoꢀ÷ểꢀcýꢀthể 
tþnꢀdụngꢀtốtꢀtwongꢀviệcꢀthựcꢀhiệnꢀuụcꢀtiêuꢀcủaꢀuình.ꢀTwongꢀ÷ýꢀliênꢀðếtꢀsïc 

mạnhꢀsẽꢀlñꢀuøtꢀphươngꢀphápꢀtạoꢀnênꢀsïcꢀuạnhꢀtîngꢀhợpꢀhayꢀnhất,ꢀhiệuꢀõuả 
nhất. 

Thïꢀhai,ꢀSoulsꢀuaysLinusuồnꢀcủaꢀconꢀngười.ꢀĐýꢀlñꢀuøtꢀthựcꢀthểꢀthïꢀhai 
vôꢀhìnhꢀnhưngꢀðhôngꢀtáchꢀwờiꢀ÷ờiꢀsốngꢀconꢀngười.ꢀCáꢀnhânꢀphảiꢀnuôiꢀdưỡng 

nýꢀbằngꢀtwiꢀthïc,ꢀ÷ạoꢀ÷ïcꢀvñꢀtìnhꢀcảuꢀthanhꢀcao.ꢀTừꢀ÷ýꢀlinhꢀhònꢀsẽꢀkhiếnꢀcho 

cơꢀthểꢀhayꢀ÷iềuꢀðhiểnꢀsïcꢀuạnhꢀ÷iꢀ÷úngꢀ÷ường,ꢀlöꢀtwí,ꢀvñꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀuụcꢀ÷ích 

nhanhꢀvñꢀtốtꢀ÷ẹpꢀhơn.ꢀLinhꢀhònꢀconꢀngườiꢀlñꢀvþy,ꢀnênꢀcáꢀnhânꢀnñoꢀcũngꢀphải 
tônꢀtwúngꢀuúiꢀngườiꢀxungꢀõuanh,ꢀchoꢀdùꢀhúꢀcýꢀhoạtꢀ÷øngꢀhayꢀhñnhꢀviꢀcưꢀxử 

ðhácꢀnhauꢀ÷iꢀnữa.ꢀTừꢀ÷ấyꢀsẽꢀtạoꢀ÷ượcꢀsựꢀ÷òngꢀcảu,ꢀsựꢀyêuꢀthươngꢀhayꢀcảm 

thôngꢀchiaꢀsẻꢀchoꢀnhauꢀtwongꢀbấtꢀcïꢀtìnhꢀhuốngꢀnñoꢀtwongꢀ÷ời. 

ThïꢀbaꢀlñꢀGoalsꢀuaysMụcsđícuꢀlñꢀwấtꢀõuanꢀtwúng.ꢀMụcꢀtiêuꢀsẽꢀgiúpꢀbạn 

xácꢀ÷ûnhꢀ÷ượcꢀuìnhꢀlñuꢀgìꢀvñꢀlñuꢀnhưꢀthếꢀnño,ꢀlñuꢀsaoꢀ÷ểꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀtwong 

møtꢀðhoảngꢀthờiꢀgianꢀnñoꢀ÷ý.ꢀ20,ꢀ30,ꢀ40,ꢀ50,ꢀ60,ꢀ70ꢀhayꢀhơnꢀnữa,ꢀtwongꢀlïa 

tuîiꢀ÷ấy,ꢀbạnꢀsẽꢀlñuꢀgì,ꢀgặtꢀháiꢀ÷iềuꢀgì,ꢀ÷iềuꢀgìꢀbạnꢀuongꢀuuốnꢀhayꢀsẽꢀthực 

hiện.ꢀNýꢀcầnꢀyếuꢀtốꢀgì,ꢀcơꢀhøi,ꢀtháchꢀthïcꢀvñꢀcácꢀyếuꢀtốꢀảnhꢀhưởngꢀ÷ếnꢀnýꢀlñ 
gì,ꢀwaꢀsao,ꢀ÷iềuꢀgìꢀsẽꢀxảyꢀwaꢀvñꢀgiảiꢀõuyếtꢀthếꢀnño.ꢀNếuꢀcýꢀnhiềuꢀngườiꢀcùng 

mụcꢀtiêuꢀvñꢀ÷òngꢀhñnhꢀvớiꢀbạn,ꢀchắcꢀwằngꢀbạnꢀcýꢀthểꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀ÷iềuꢀuình 

uongꢀuuốnꢀnhanhꢀnhất.ꢀCũngꢀvìꢀvþy,ꢀbạnꢀbiếtꢀphânꢀbiệtꢀvñꢀtônꢀtwúngꢀuục 

tiêuꢀhayꢀướcꢀuơꢀngườiꢀðhác,ꢀvñꢀcýꢀthểꢀhiểuꢀvñꢀgiúpꢀhúꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀ÷iềuꢀ÷ý. 
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Twongꢀcuøcꢀsống,ꢀbạnꢀtiếnꢀ÷ếnꢀướcꢀuơꢀcuøcꢀ÷ờiꢀhạnhꢀphúcꢀhayꢀ÷iềuꢀbạn 

muốnꢀthìꢀsựꢀLưqsýꢀ(Notices)ꢀhayꢀlưuꢀtâuꢀ÷ếnꢀsựꢀkiện,ꢀcuøcꢀsống,ꢀtìnhꢀcảm, 
uôiꢀtwườngꢀvñꢀconꢀngườiꢀhayꢀchínhꢀcảꢀhñnhꢀvi,ꢀsựꢀïngꢀxửꢀvñꢀcácꢀvấnꢀ÷ềꢀliên 

õuanꢀ÷ếnꢀbảnꢀthân,ꢀgiaꢀ÷ình,ꢀ÷ờiꢀsốngꢀðinhꢀtế,ꢀchínhꢀtwûꢀxüꢀhøiꢀvñꢀloñiꢀngười 
cũngꢀ÷ángꢀ÷ượcꢀsuyꢀnghĩꢀtới.ꢀBởiꢀvìꢀcácꢀyếuꢀtốꢀ÷ýꢀảnhꢀhưởngꢀ÷ếnꢀcuøcꢀsống, 
hñnhꢀviꢀvñꢀtínhꢀcáchꢀcủaꢀbạnꢀðhôngꢀnhữngꢀthvoꢀðhôngꢀgianꢀvñꢀthờiꢀgianꢀcho 

mụcꢀtiêuꢀbạnꢀuuốnꢀ÷ạtꢀtwongꢀuøtꢀgiaiꢀ÷oạnꢀngắnꢀuñꢀthþuꢀchíꢀcảꢀmøtꢀ÷ờiꢀvñ 
ảnhꢀhưởngꢀ÷ếnꢀgiaꢀ÷ìnhꢀvñꢀuúiꢀngườiꢀxungꢀõuanh,ꢀthþuꢀchíꢀlñꢀcácꢀthếꢀhệꢀsau 

nñy.ꢀChẳngꢀhạn,ꢀuúiꢀhñnhꢀvi,ꢀõuyếtꢀsáchꢀcủaꢀnhñꢀlñuꢀluþtꢀ÷ềuꢀcýꢀsựꢀảnh 

hưởngꢀwấtꢀlớnꢀ÷ếnꢀtoñnꢀbøꢀngườiꢀdânꢀtwongꢀnướcꢀ÷ýꢀcảꢀvþtꢀchấtꢀvñꢀtinhꢀthần 

v.v. 

Tiếpꢀ÷ếnꢀlñꢀNghệsthuậts(Arts),ꢀ÷iềuꢀuñꢀlñuꢀchoꢀcuøcꢀsốngꢀthêuꢀsắcꢀuñu, 
thiꢀvûꢀvñꢀphongꢀphúꢀhơn.ꢀNghệꢀthuþtꢀcònꢀlñꢀphươngꢀcáchꢀïngꢀxử,ꢀhñnhꢀviꢀhay 

giảiꢀõuyếtꢀtìnhꢀhuống,ꢀvấnꢀ÷ềꢀhợpꢀlö.ꢀNghệꢀthuþtꢀthựcꢀsựꢀchínhꢀlñꢀ÷ắcꢀnhân 

tâuꢀuñꢀtwongꢀcôngꢀviệcꢀPRꢀhayꢀ÷ờiꢀsốngꢀ÷ềuꢀluônꢀ÷ượcꢀõuanꢀtâuꢀvñꢀphải 
thườngꢀxuyênꢀtwaoꢀdòi,ꢀhúcꢀtþpꢀvñꢀphátꢀtwiểnꢀnýꢀuøtꢀcáchꢀ÷úngꢀ÷ắnꢀvñꢀhợpꢀlö, 
÷ểꢀgiữꢀgìnꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀvớiꢀconꢀngườiꢀ÷ượcꢀtốtꢀ÷ẹpꢀlâuꢀdñi. 

xH6mscuếtsđểsdasngườistascuếtsđểstiếng”,sUystíns(Reputation)ꢀhayꢀdanh 

dựꢀrấtꢀõuanꢀtwúngꢀchoꢀcảꢀ÷ờiꢀngười.ꢀNýꢀchẳngꢀnhữngꢀtốtꢀchoꢀchínhꢀcáꢀnhân 

÷ýꢀuñꢀcònꢀchoꢀcảꢀgiaꢀ÷ìnhꢀvñꢀxüꢀhøi,ꢀchoꢀcảꢀmøtꢀcøngꢀ÷òngꢀvñꢀthþuꢀchíꢀlñ 
quốcꢀtế.ꢀChẳngꢀhạnꢀnhưꢀcácꢀvûꢀanhꢀhùngꢀdânꢀtøc,ꢀcácꢀnhñꢀðhoaꢀhúcꢀlỗiꢀlạc, 
cácꢀnhñꢀvănꢀhýaꢀlớnꢀhayꢀcácꢀchiếnꢀsĩꢀanhꢀhùngꢀhiꢀsinhꢀvìꢀsựꢀnghiệpꢀxâyꢀdựng, 
bảoꢀvệꢀvñꢀphátꢀtwiểnꢀ÷ấtꢀnước.ꢀUyꢀtínꢀcủaꢀcáꢀnhânꢀnênꢀ÷ượcꢀxvuꢀlñꢀ÷iềuꢀõuan 

trúngꢀnhấtꢀtwongꢀ÷ờiꢀuñꢀuỗiꢀngườiꢀphảiꢀcý,ꢀbuøcꢀphảiꢀcýꢀvñꢀgiữꢀgìnꢀný,ꢀphát 
triểnꢀný.ꢀNýꢀthểꢀhiệnꢀtwongꢀhñnhꢀ÷øng,ꢀlờiꢀnýi,ꢀlờiꢀhïa,ꢀsựꢀcauꢀðết.ꢀLờiꢀnýiꢀ÷i 
÷ôiꢀvớiꢀhñnhꢀ÷øng,ꢀ÷iềuꢀuñꢀchïngꢀuinhꢀwằngꢀbạnꢀluônꢀtônꢀtwúngꢀcáꢀnhânꢀbạn, 
giaꢀ÷ìnhꢀvñꢀuúiꢀngười.ꢀUyꢀtínꢀcũngꢀsẽꢀcïuꢀgiúpꢀbạnꢀtwongꢀnhữngꢀtìnhꢀhuống 

ðhýꢀðhănꢀnhưꢀthấtꢀnghiệp,ꢀpháꢀsảnꢀhayꢀbệnhꢀtþtꢀv.v.ꢀNýꢀcũngꢀgiúpꢀbạnꢀphát 
huyꢀsựꢀnghiệp,ꢀtiếpꢀnhþnꢀcơꢀhøi,ꢀhayꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀuụcꢀ÷íchꢀnhanhꢀhơnꢀbởiꢀbạn 

÷üꢀ÷ượcꢀlòngꢀtinꢀcủaꢀnhiềuꢀngười,ꢀvñꢀhúꢀsẵnꢀsñngꢀủngꢀhø,ꢀgiúpꢀ÷ỡꢀvñꢀsẻꢀchia 

÷ểꢀgiúpꢀbạnꢀvượtꢀõuaꢀðhýꢀðhănꢀthửꢀtháchꢀhayꢀðhủngꢀhoảng. 

KếꢀtiếpꢀlñꢀChiếnstuqậts(Tactics),ꢀuøtꢀyếuꢀtốꢀgýpꢀphầnꢀtoꢀlớnꢀvñoꢀviệcꢀgặt 
háiꢀðếtꢀõuảꢀcủaꢀuỗiꢀngườiꢀ÷ượcꢀnhanhꢀchýngꢀvñꢀhiệuꢀõuả.ꢀChiếnꢀthuþtꢀcủa 

conꢀngườiꢀthểꢀhiệnꢀởꢀphươngꢀthïcꢀxửꢀlöꢀtìnhꢀhuống,ꢀtwongꢀgiaoꢀtế,ꢀtwongꢀcông 

việcꢀvñꢀ÷ờiꢀsống.ꢀBằngꢀcácꢀcáchꢀthïcꢀðhácꢀnhau,ꢀðhôngꢀhạiꢀuình,ꢀðhôngꢀhại 
người,ꢀcáꢀnhânꢀ÷ýꢀnhanhꢀchýngꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀuụcꢀtiêuꢀnhưꢀöꢀhú.ꢀVíꢀdụꢀdùng 
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chiếnꢀthuþtꢀtâuꢀlöꢀ÷ểꢀtìuꢀhiểuꢀvñꢀ÷ñuꢀphánꢀhiệuꢀõuảꢀvớiꢀ÷ốiꢀtácꢀðinhꢀdoanh, 
hayꢀchiếnꢀthuþtꢀduꢀðíchꢀtwongꢀviệcꢀphânꢀphốiꢀðinhꢀdoanhꢀhñngꢀhýaꢀbánꢀlẻꢀở 

nơiꢀcýꢀnhiềuꢀnhñꢀðinhꢀdoanhꢀtầuꢀcỡ. 

Nốiꢀtiếpꢀ÷ýꢀlñꢀTìnusyêqs(Love)ꢀhayꢀtìnhꢀcảu.ꢀConꢀngườiꢀsốngꢀởꢀ÷ờiꢀluôn 

luônꢀcầnꢀtìnhꢀcảu,ꢀcáiꢀuñꢀðhôngꢀthểꢀthiếu,ꢀchoꢀdùꢀlñꢀnghèoꢀ÷ýiꢀhayꢀbệnhꢀtþt 
v.v.ꢀMỗiꢀcáꢀnhânꢀphảiꢀbiếtꢀõuanꢀtâuꢀ÷ếnꢀhạnhꢀphúcꢀtìnhꢀcảuꢀcáꢀnhânꢀcủa 

uìnhꢀnhưꢀthếꢀnño,ꢀuìnhꢀuongꢀuuốnꢀhayꢀsẽꢀlñuꢀgìꢀchoꢀnhuꢀcầuꢀtìnhꢀcảuꢀcủa 

uình.ꢀNgoñiꢀwa,ꢀuỗiꢀngườiꢀphảiꢀbiếtꢀtônꢀtwúngꢀtìnhꢀcảuꢀngườiꢀðhác,ꢀngười 
xungꢀõuanh,ꢀchiaꢀsẻ,ꢀvunꢀ÷úcꢀhayꢀgiúpꢀ÷ỡꢀnhauꢀ÷ểꢀmúiꢀngườiꢀ÷ềuꢀcýꢀtình 

cảuꢀtốtꢀ÷ẹp,ꢀthoátꢀðhỏiꢀtâuꢀlöꢀbuònꢀphiềnꢀloꢀâu.ꢀTìnhꢀyêuꢀcònꢀlñꢀtìnhꢀcảm 

dñnhꢀchoꢀcøngꢀ÷òng,ꢀ÷ờiꢀsốngꢀvþtꢀchấtꢀvñꢀtinhꢀthầnꢀuúiꢀngườiꢀxungꢀõuanh 

hayꢀnhữngꢀhoñnꢀcảnhꢀðhýꢀðhănꢀbấtꢀhạnh.ꢀHơnꢀnữaꢀlñꢀtìnhꢀcảu,ꢀlñꢀsựꢀquan 

tâuꢀ÷ếnꢀuôiꢀtwườngꢀsống,ꢀ÷ếnꢀnhuꢀcầuꢀconꢀngười,ꢀ÷ếnꢀhoạtꢀ÷øngꢀcủaꢀõuê 
hươngꢀ÷ấtꢀnước,ꢀnhânꢀloại.ꢀTwongꢀðhiꢀ÷ý,ꢀðhôngꢀthểꢀthiếuꢀtìnhꢀcảuꢀdñnhꢀcho 

côngꢀviệc,ꢀchoꢀnghềꢀuìnhꢀ÷angꢀthvoꢀ÷uîiꢀvñꢀthựcꢀhiện.ꢀTấtꢀcảꢀnhữngꢀ÷iềuꢀ÷ý 

sẽꢀgiúpꢀuỗiꢀcáꢀnhânꢀcýꢀthêuꢀ÷øngꢀlựcꢀvượtꢀõuaꢀðhýꢀðhănꢀvñꢀniềuꢀtinꢀvño 

møtꢀcuøcꢀsốngꢀtốtꢀ÷ẹpꢀvñꢀ÷ángꢀsống. 

Múiꢀthïꢀtwênꢀ÷ờiꢀnñyꢀ÷ềuꢀ÷angꢀchuyểnꢀ÷øngꢀvñꢀ÷ềuꢀ÷angꢀthayꢀ÷îi.ꢀSự 

ttaosđổis(Exchange)ꢀhayꢀchuyểnꢀ÷îi,ꢀliênꢀðết,ꢀyếuꢀtốꢀtấtꢀnhiênꢀphảiꢀcýꢀuñꢀtất 
cảꢀcácꢀyếuꢀtốꢀtwênꢀphảiꢀcýꢀdùꢀtwựcꢀtiếpꢀhayꢀgiánꢀtiếp.ꢀMỗiꢀcáꢀnhânꢀphảiꢀnghĩ 
vñꢀhiểuꢀwằng,ꢀuúiꢀthïꢀ÷ềuꢀcýꢀcáiꢀgiáꢀcủaꢀný,ꢀphảiꢀcýꢀsựꢀ÷ánhꢀ÷îiꢀhayꢀthayꢀthế 
nhau.ꢀĐểꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀcôngꢀdanh,ꢀphảiꢀngñyꢀ÷êuꢀhúcꢀtþpꢀwènꢀluyện.ꢀĐểꢀkinh 

doanhꢀthñnhꢀcôngꢀphảiꢀlănꢀlønꢀthươngꢀtwường,ꢀloꢀlắngꢀsuyꢀnghĩꢀvñꢀïngꢀphý 

nhiềuꢀvấnꢀ÷ềꢀphátꢀsinhꢀv.v.ꢀĐểꢀhiểuꢀPRꢀlñꢀgì,ꢀlñuꢀnhưꢀthếꢀnño,ꢀuởꢀrøngꢀduy 

twìꢀvñꢀphátꢀtwiểnꢀõuanꢀhệꢀwaꢀsao,ꢀlñuꢀgìꢀ÷ểꢀcýꢀ÷ượcꢀhạnhꢀphúc,ꢀbạnꢀphảiꢀuất 
thờiꢀgianꢀcôngꢀsïcꢀtâuꢀhuyếtꢀvñꢀtiềnꢀtñiꢀv.vꢀ÷ểꢀnhþnꢀwaꢀvñꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀný.ꢀTwao 

÷îiꢀcũngꢀchínhꢀlñꢀbiểuꢀthûꢀcủaꢀluþtꢀnhânꢀõuả,ꢀuñꢀuúiꢀngườiꢀsốngꢀtwênꢀ÷ờiꢀnñy 

phảiꢀbiếtꢀvñꢀtônꢀtwúngꢀný. 

CuốiꢀcùngꢀlñꢀyếuꢀtốꢀConsngườis(Anyone),ꢀyếuꢀtốꢀcựcꢀðỳꢀõuanꢀtwúng.ꢀMỗi 
cáꢀnhânꢀlñꢀuøtꢀconꢀngườiꢀ÷ềuꢀcýꢀõuyền,ꢀcýꢀnhuꢀcầuꢀtựꢀdo,ꢀ÷øcꢀlþpꢀvñꢀước 

uơ.ꢀAiꢀaiꢀcũngꢀthíchꢀ÷ượcꢀyêuꢀuến,ꢀchăuꢀsýc,ꢀ÷ềꢀcaoꢀvñꢀtônꢀtwúng.ꢀAiꢀai 
cũngꢀuuốnꢀ÷ượcꢀlợiꢀích,ꢀniềuꢀvui,ꢀvþtꢀchấtꢀhayꢀtinhꢀthần,ꢀdùꢀlñꢀtwẻꢀvu,ꢀngười 
giñꢀhayꢀthanhꢀniênꢀnauꢀnữ,ꢀdùꢀthuøcꢀtầngꢀlớp,ꢀgiaiꢀcấpꢀnñoꢀhayꢀởꢀ÷âu.ꢀQuan 

hệꢀconꢀngườiꢀwấtꢀphïcꢀtạpꢀtừꢀtwongꢀgiaꢀ÷ìnhꢀ÷ếnꢀwaꢀngoñiꢀxüꢀhøi.ꢀDoꢀvþy,ꢀcá 
nhânꢀuỗiꢀngườiꢀphảiꢀbiếtꢀcáchꢀïngꢀxửꢀlinhꢀhoạtꢀvñꢀðhônꢀngoan,ꢀphảiꢀbiết 
nhẫnꢀnạiꢀhayꢀnhườngꢀnhûnꢀchiaꢀsẻ,ꢀnhằuꢀdungꢀhòaꢀvñꢀcânꢀbằngꢀcuøcꢀsống. 
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Bởiꢀvìꢀnếuꢀlấnꢀlướtꢀõuáꢀhayꢀthụꢀ÷øngꢀbûꢀchènꢀépꢀõuá,ꢀcáꢀnhânꢀ÷ýꢀcũngꢀbûꢀthiệt 
hại,ꢀcũngꢀbûꢀtácꢀ÷øngꢀvñꢀảnhꢀhưởngꢀ÷ếnꢀuụcꢀtiêuꢀcủaꢀhú. 

PRꢀcáꢀnhân,ꢀ÷ơnꢀgiảnꢀnýꢀlñꢀtừꢀbiểuꢀthûꢀchoꢀuøtꢀphongꢀcáchꢀsốngꢀhiện 

÷ại.ꢀỞꢀ÷ý,ꢀuỗiꢀngườiꢀtựꢀbiếtꢀbảnꢀthânꢀvñꢀuôiꢀtwườngꢀsốngꢀõuanhꢀuìnhꢀ÷ểꢀcý 

sựꢀïngꢀxửꢀthíchꢀhợpꢀnhằuꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀuụcꢀtiêuꢀcủaꢀwiêngꢀuìnhꢀvñꢀuụcꢀ÷ích 

sốngꢀhạnhꢀphúcꢀhơn. 

Từꢀðinhꢀdoanhꢀ÷ếnꢀ÷ờiꢀsốngꢀbìnhꢀthường,ꢀuỗiꢀngườiꢀluônꢀchûuꢀnhiềuꢀsự 

tácꢀ÷øngꢀcủaꢀchínhꢀbảnꢀthânꢀvñꢀxüꢀhøi.ꢀTấtꢀcảꢀ÷ềuꢀtácꢀ÷øngꢀvñꢀtươngꢀhỗꢀlẫn 

nhauꢀðhôngꢀtáchꢀwời,ꢀchỉꢀðhácꢀnhauꢀlñꢀtwongꢀtừngꢀhoñnꢀcảnh,ꢀuụcꢀtiêu,ꢀðhông 

gianꢀvñꢀthờiꢀgianꢀðhácꢀnhau,ꢀuñꢀcýꢀsựꢀ÷ûnhꢀhướngꢀhayꢀnỗꢀlựcꢀðhácꢀnhau.ꢀTuy 

nhiên,ꢀuụcꢀtiêuꢀcuốiꢀcùngꢀcủaꢀuỗiꢀngườiꢀvẫnꢀlñꢀphụcꢀvụꢀchoꢀuøtꢀcuøcꢀsống 

wiêngꢀuìnhꢀ÷ượcꢀthoảiꢀuái,ꢀdễꢀchûu,ꢀhạnhꢀphúcꢀhơnꢀtwongꢀuøtꢀuôiꢀtwường 

sốngꢀvănꢀuinhꢀvñꢀthûnhꢀvươngꢀhơn. 
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LỜIꢀTÁCꢀGIẢ 

Conꢀngườiꢀcýꢀtínhꢀcáchꢀwiêngꢀvñꢀthþtꢀsựꢀðhýꢀthayꢀ÷îi.ꢀConꢀngườiꢀlạiꢀ÷ến 

từꢀnhiềuꢀthñnhꢀphầnꢀðhácꢀnhau,ꢀuñuꢀda,ꢀsắcꢀtøc,ꢀtầngꢀlớp,ꢀ÷ûaꢀvû,ꢀtwìnhꢀ÷ø,ꢀsự 

hiểuꢀbiết,ꢀdânꢀtøc,ꢀtônꢀgiáo,ꢀphongꢀtụcꢀðhácꢀnhauꢀv.v.ꢀMúiꢀngườiꢀlạiꢀ÷ều 

muốnꢀhñiꢀlòngꢀtừꢀcáiꢀthấpꢀnhấtꢀ÷ếnꢀcaoꢀnhấtꢀnhưꢀbiểuꢀ÷òꢀnhuꢀcầuꢀcủa 

Maslow.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀsựꢀ÷ờiꢀthþtꢀðhôngꢀ÷ơnꢀgiản,ꢀlñuꢀsaoꢀcýꢀthểꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀhết 
twongꢀðhiꢀhúꢀcýꢀxuấtꢀphátꢀ÷iểuꢀðhácꢀnhau.ꢀNýꢀtùyꢀthuøcꢀwấtꢀnhiềuꢀvñoꢀðhả 
năngꢀvñꢀcơꢀhøiꢀcủaꢀhú.ꢀDoꢀvþyꢀ÷ápꢀïngꢀhayꢀhñiꢀlòngꢀhoñnꢀtoñnꢀnhuꢀcầuꢀcủa 

húꢀthìꢀthþtꢀlñꢀðhýꢀvñꢀðhôngꢀthể.ꢀHơnꢀnữaꢀuôiꢀtwườngꢀsống,ꢀxüꢀhøiꢀluônꢀthay 

÷îi,ꢀthờiꢀtiết,ꢀchínhꢀtwû,ꢀðinhꢀtế,ꢀphongꢀtwñoꢀluônꢀchuyểnꢀ÷øngꢀvñꢀchuyểnꢀ÷îi. 
Doꢀ÷ýꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀnênꢀluônꢀcþpꢀnhþtꢀðiếnꢀthïc,ꢀtwauꢀdòiꢀðỹꢀnăngꢀvñꢀsáng 

tạo,ꢀphảiꢀcýꢀCARꢀuớiꢀuongꢀðiểuꢀsoátꢀvñꢀlñuꢀtốtꢀ÷ượcꢀphầnꢀnñoꢀöꢀnghĩa 
thựcꢀsựꢀcủaꢀPRꢀhiệnꢀ÷ạiꢀPR-ANGELꢀSTARS,ꢀvớiꢀuỗiꢀloạiꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀmục 

tiêuꢀðhácꢀnhau. 

PR,ꢀõuanꢀhệ,ꢀhayꢀgiaoꢀtiếpꢀthþtꢀsựꢀlñꢀõuanꢀtwúng.ꢀNýꢀgiúpꢀchúngꢀtaꢀ÷iều 

chỉnhꢀhñnhꢀvi,ꢀcảiꢀthiệnꢀõuanꢀhệ,ꢀnângꢀcaoꢀðiếnꢀthïc,ꢀngănꢀngừaꢀwủiꢀwo,ꢀgiải 
quyếtꢀvấnꢀ÷ề,ꢀgiữꢀgìnꢀuyꢀtín,ꢀduyꢀtwìꢀcuøcꢀsốngꢀvñꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀuụcꢀ÷íchꢀsốngꢀtốt 
÷ẹp.ꢀChẳngꢀhạn,ꢀbạnꢀ÷angꢀlñꢀuøtꢀngười,ꢀðhôngꢀtiền,ꢀðhôngꢀxv,ꢀðhôngꢀviệc, 
thiếuꢀðiếnꢀthïc,ꢀbạnꢀuuốnꢀcýꢀný.ꢀBạnꢀlñuꢀsaoꢀ÷ây?ꢀBạnꢀnênꢀhỏiꢀbaꢀuẹꢀcho 

tiền,ꢀthầyꢀcôꢀðiếnꢀthïc,ꢀnhñꢀtuyểnꢀdụngꢀ÷ểꢀlñuꢀviệcꢀv.vꢀBạnꢀphảiꢀcýꢀcách 

giaoꢀtiếpꢀthuyếtꢀphụcꢀ÷ểꢀhúꢀtinꢀvñꢀgiúpꢀbạn,ꢀhỗꢀtrợꢀbạnꢀhếtꢀuình,ꢀ÷ểꢀðhiꢀbạn 

÷ạtꢀ÷ượcꢀuụcꢀtiêu,ꢀbạnꢀcýꢀthểꢀduyꢀtwìꢀvñꢀphátꢀhuyꢀnýꢀcýꢀhiệuꢀõuảꢀhơn.ꢀVì 
chẳngꢀnhữngꢀbạnꢀyêuꢀcầuꢀhúꢀmøtꢀlần,ꢀhayꢀlñuꢀviệcꢀchỉꢀnhưꢀuøtꢀcáiꢀnháy 

mắt,ꢀuñꢀcảꢀmøtꢀðhoảngꢀthờiꢀgianꢀdñi.ꢀDoꢀvþyꢀbạnꢀcầnꢀbiếtꢀcáchꢀgiaoꢀtếꢀvñꢀgiữ 

mốiꢀõuanꢀhệꢀnñyꢀtốtꢀ÷ẹpꢀhơn.ꢀGiaoꢀtiếpꢀtốtꢀsẽꢀgiúpꢀbạnꢀtwởꢀnênꢀcýꢀCAR,ꢀPR- 
ANGELꢀSTARS,ꢀvñꢀgiữꢀgìnꢀ÷ượcꢀcácꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀuñꢀbạnꢀuuốnꢀdùꢀuục 

÷íchꢀgì,ꢀchoꢀdùꢀhúꢀlñꢀaiꢀvñꢀbắtꢀnguònꢀtừꢀ÷âu. 

Twongꢀ÷ời,ꢀ÷ôiꢀðhiꢀchúngꢀtaꢀwấtꢀhạnhꢀphúc,ꢀhoặcꢀthþtꢀsựꢀbuònꢀvñꢀbốiꢀwối 
twướcꢀnhữngꢀsựꢀkiệnꢀhayꢀcơꢀhøiꢀ÷ếnꢀuøtꢀcáchꢀbấtꢀngờ.ꢀĐôiꢀðhiꢀbạnꢀðhông 

biếtꢀbạnꢀlñꢀai,ꢀvûꢀtwíꢀcủaꢀbạnꢀnhưꢀthếꢀnñoꢀtwongꢀcuøcꢀsống,ꢀgiaꢀ÷ình,ꢀcơꢀõuan 

hayꢀxüꢀhøi.ꢀBạnꢀcũngꢀcýꢀthểꢀ÷üꢀbûꢀsốcꢀvñꢀloꢀlắngꢀvìꢀnhữngꢀgìꢀ÷üꢀxảyꢀwaꢀhoặcꢀv 
dè,ꢀloꢀnghĩꢀchoꢀnhữngꢀgìꢀsẽꢀxảyꢀwa.ꢀBạnꢀðhôngꢀcýꢀcâuꢀtwảꢀlờiꢀhợpꢀlöꢀhayꢀtìu 

waꢀnhữngꢀcáchꢀtốtꢀnhấtꢀ÷ểꢀgiảiꢀõuyếtꢀný.ꢀChúngꢀtaꢀcũngꢀnhþnꢀthấyꢀwằng,ꢀvới 
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nhữngꢀtìnhꢀhuốngꢀtwên,ꢀthườngꢀngườiꢀtaꢀtìuꢀðiếuꢀlờiꢀðhuyênꢀsựꢀanꢀủiꢀtừꢀgia 

÷ìnhꢀngườiꢀthânꢀtwướcꢀtiên,ꢀwòiꢀbạnꢀbè,ꢀvñꢀnhữngꢀngườiꢀthươngꢀyêuꢀhú,ꢀvñ 
cuốiꢀcùngꢀlñꢀxüꢀhøi.ꢀCũngꢀcýꢀnhữngꢀngườiꢀchẳngꢀbiếtꢀphảiꢀlñuꢀsao.ꢀHúꢀtự 

xoayꢀsở,ꢀtìuꢀhướngꢀ÷iꢀwiêng,ꢀhoặcꢀhúꢀloꢀlắng,ꢀsợꢀsệt,ꢀcầuꢀnguyệnꢀhayꢀthþm 

chíꢀơꢀhờꢀmặcꢀðệꢀcïꢀchoꢀuúiꢀthïꢀtwôiꢀ÷iꢀvñꢀ÷ếnꢀnhưꢀtựꢀnhiên,ꢀchoꢀdùꢀðếtꢀõuả 
waꢀsaoꢀthìꢀwa. 

Twongꢀðinhꢀdoanhꢀcũngꢀvþy,ꢀuøtꢀtîꢀchïcꢀcũngꢀgiốngꢀnhưꢀuøtꢀconꢀngười, 
÷ôiꢀlúcꢀsẽꢀgặpꢀnhữngꢀtìnhꢀhuốngꢀtươngꢀtự.ꢀTuyꢀnhiênꢀ÷ốiꢀtượngꢀuụcꢀtiêu 

ðhácꢀnhau,ꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀcũngꢀðhácꢀnhau,ꢀvñꢀuïcꢀ÷øꢀcũngꢀðhácꢀnhau.ꢀVþy 

phảiꢀgiảiꢀquyếtꢀnýꢀnhưꢀthếꢀnñoꢀchoꢀvẹnꢀtwúnꢀ÷ây?ꢀCâuꢀtwảꢀlờiꢀchínhꢀlñꢀPR. 
VþyꢀPRꢀlñꢀgì?ꢀBạnꢀthþtꢀsựꢀ÷üꢀcýꢀcâuꢀtwảꢀlờiꢀwòi.ꢀTạiꢀsaoꢀlạiꢀnýiꢀvþy,ꢀvìꢀ÷úcꢀ÷ến 

÷âyꢀbạnꢀ÷üꢀbiếtꢀbạnꢀlñꢀaiꢀvñꢀbạnꢀ÷üꢀlñuꢀgì,ꢀbạnꢀuuốnꢀvñꢀsẽꢀlñuꢀgìꢀwòi. 

Dùꢀhiệnꢀtạiꢀbạnꢀlñꢀai,ꢀthìꢀcýꢀlẽꢀbạnꢀ÷üꢀlñꢀPRꢀwòi.ꢀThþtꢀsựꢀchữꢀPRꢀcýꢀthể 
lñuꢀbạnꢀcònꢀbốiꢀwốiꢀchưaꢀhiểuꢀwõ,ꢀnhưngꢀõuáꢀtwìnhꢀbạnꢀsốngꢀhúcꢀtþp,ꢀlaoꢀ÷øng 

÷ếnꢀgiờꢀchínhꢀlñꢀõuáꢀtwìnhꢀPRꢀcủaꢀbạn.ꢀBạnꢀpwꢀchoꢀbảnꢀthânꢀbạn,ꢀchoꢀgiaꢀ÷ình 

bạn,ꢀchoꢀnhýuꢀbạnꢀcủaꢀbạn,ꢀchoꢀnơiꢀbạnꢀ÷angꢀhúcꢀtþpꢀhayꢀlñuꢀviệc,ꢀhoặcꢀbạn 

÷angꢀthþtꢀsựꢀlñꢀuøtꢀPRꢀchoꢀuøtꢀsựꢀkiện,ꢀuøtꢀtîꢀchïcꢀởꢀvûꢀtwíꢀchuyênꢀnghiệp 

hayꢀnghiệpꢀdư.ꢀVớiꢀchïcꢀnăngꢀtuyệtꢀvờiꢀvñꢀöꢀnghĩaꢀ÷ầyꢀ÷ủ,ꢀbạnꢀsẽꢀlầnꢀlượt 
biếtꢀvñꢀphânꢀbiệtꢀwõꢀvûꢀtwíꢀcủaꢀbạnꢀhiệnꢀgiờꢀtwongꢀcuøcꢀsống,ꢀgiaꢀ÷ìnhꢀtîꢀchïc 

hayꢀxüꢀhøiꢀnhưꢀthếꢀnño.ꢀBạnꢀsẽꢀxácꢀ÷ûnhꢀ÷ượcꢀwõꢀwñngꢀuụcꢀ÷íchꢀsốngꢀcủaꢀbạn 

lñꢀgì,ꢀbạnꢀuuốnꢀgìꢀvñꢀsẽꢀlñuꢀnhưꢀthếꢀnño.ꢀBạnꢀsẽꢀbiếtꢀwằngꢀcuøcꢀ÷ờiꢀthþtꢀsự 

÷ẹpꢀvñꢀ÷ángꢀsốngꢀbiếtꢀchừngꢀnño.ꢀBạnꢀcũngꢀsẽꢀcảiꢀthiệnꢀbảnꢀthân,ꢀnângꢀcaoꢀö 

thïc,ꢀ÷ÿyꢀuạnhꢀthươngꢀhiệuꢀbảnꢀthân,ꢀvñꢀcýꢀíchꢀhơnꢀvớiꢀcøngꢀ÷òng.ꢀBạnꢀsẽ 
biếtꢀcáchꢀxửꢀlöꢀvấnꢀ÷ề,ꢀsẽꢀbiếtꢀcáchꢀlþpꢀðếꢀhoạchꢀcuøcꢀ÷ờiꢀvñꢀðiểuꢀsoát 
nhữngꢀgìꢀsẽꢀlñuꢀvñꢀuuốnꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀtwongꢀ÷ời.ꢀBạnꢀcũngꢀcýꢀthểꢀ÷iềuꢀchỉnhꢀðûp 

thờiꢀnhữngꢀgìꢀgúiꢀlñꢀthiếuꢀxýt,ꢀsaiꢀlầu,ꢀvñꢀphátꢀtwiểnꢀnhữngꢀgìꢀbạnꢀcý. 

Tấtꢀcảꢀnhữngꢀ÷iềuꢀtwênꢀsẽꢀlñuꢀchoꢀbạnꢀcảuꢀthấyꢀcýꢀuøtꢀcuøcꢀsốngꢀdễ 
chûuꢀhơn.ꢀBiếtꢀchấpꢀnhþnꢀhiệnꢀtạiꢀvñꢀcầuꢀtiến,ꢀphátꢀtwiểnꢀtwongꢀtươngꢀlai,ꢀhñi 
lòngꢀvớiꢀnhữngꢀgìꢀsẵnꢀcý,ꢀ÷ốiꢀuặtꢀbìnhꢀtĩnhꢀvớiꢀðhýꢀðhăn,ꢀthayꢀ÷îiꢀcủaꢀcuøc 

sống,ꢀvñꢀdựꢀ÷oánꢀchínhꢀxác,ꢀðhônꢀngoanꢀhơnꢀnhữngꢀgìꢀsẽꢀxảyꢀwa.ꢀBạnꢀthþtꢀsự 

hạnhꢀphúcꢀðhiꢀbạnꢀcýꢀuụcꢀ÷íchꢀsốngꢀvñꢀlñuꢀviệc,ꢀvñꢀthvoꢀ÷uîiꢀướcꢀuơ,ꢀhay 

niềuꢀtinꢀcủaꢀuình.ꢀVớiꢀðinhꢀdoanhꢀcũngꢀvþy,ꢀdựaꢀvñoꢀ÷iềuꢀðiệnꢀsốngꢀnhư 

uôiꢀtwườngꢀtựꢀnhiên,ꢀthiênꢀnhiên,ꢀthờiꢀtiết,ꢀtwuyềnꢀthốngꢀgiaꢀ÷ình,ꢀxüꢀhøi,ꢀvăn 

hýa,ꢀtîꢀchïc,ꢀtínhꢀchấtꢀcủaꢀconꢀngườiꢀhayꢀðháchꢀhñngꢀuụcꢀtiêu,ꢀyêuꢀcầuꢀcủa 

cácꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀmụcꢀtiêuꢀuñꢀPR,ꢀngườiꢀlñuꢀPR-ANGELꢀSTARS,ꢀsẽꢀCAR 

hơn,ꢀnăngꢀ÷øng,ꢀsángꢀtạoꢀvñꢀcýꢀtwáchꢀnhiệuꢀhơn,ꢀhữuꢀíchꢀhơn.ꢀThþtꢀðhôngꢀcý 
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gìꢀtốtꢀhơnꢀlñꢀuøtꢀPRꢀthþtꢀsự. 

Cuøcꢀ÷ờiꢀnằuꢀtwongꢀbñnꢀtay,ꢀnằuꢀtwongꢀsựꢀsuyꢀnghĩ,ꢀhñnhꢀ÷øngꢀcủa 

chúngꢀta,ꢀNếuꢀchúngꢀtaꢀuuốnꢀcýꢀuøtꢀcuøcꢀsốngꢀtốtꢀ÷ẹpꢀhơn,ꢀcôngꢀviệcꢀtwôi 
chảyꢀhơn,ꢀthñnhꢀcôngꢀhơn,ꢀthìꢀhüyꢀõuanꢀtâuꢀ÷ếnꢀPRꢀuøtꢀcáchꢀnghiêuꢀtúc. 
Nýꢀtùyꢀthuøcꢀvñoꢀviệcꢀbạnꢀxửꢀlöꢀnhưꢀthếꢀnñoꢀchoꢀhiệuꢀõuảꢀmñꢀthôi. 
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KóTꢀLUẬN 

xPRꢀisꢀall,ꢀallꢀisꢀPR”.ꢀxPRꢀlñꢀtấtꢀcả,ꢀTấtꢀcảꢀlñꢀPR” 

Tấtꢀcảꢀcácꢀngñnhꢀnghề,ꢀlĩnhꢀvực,ꢀtîꢀchïcꢀvñꢀconꢀngườiꢀ÷ềuꢀcýꢀnhữngꢀuối 
õuanꢀhệꢀwiêngꢀbiệtꢀwñngꢀbuøcꢀvñꢀhỗꢀtươngꢀlẫnꢀnhau.ꢀHoạtꢀ÷øngꢀPRꢀðhôngꢀchỉ 
tốtꢀchoꢀchínhꢀ÷ốiꢀtượngꢀ÷ýꢀuñꢀcònꢀhữuꢀíchꢀchoꢀcôngꢀchúngꢀvñꢀxüꢀhøi.ꢀNý 

lñuꢀchoꢀuúiꢀngườiꢀhayꢀnhữngꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀmụcꢀtiêuꢀcảuꢀthấyꢀngñyꢀcñng 

hiểuꢀnhauꢀhơn,ꢀ÷òngꢀcảuꢀvñꢀgầnꢀnhauꢀhơn.ꢀyếtꢀõuảꢀlñꢀcôngꢀviệcꢀcủaꢀchính 

ngườiꢀthựcꢀhiệnꢀPRꢀngñyꢀcñngꢀtwôiꢀchảyꢀvñꢀuúiꢀngườiꢀlạiꢀcýꢀuøtꢀcuøcꢀsống 

tốtꢀ÷ẹpꢀhơn.ꢀĐâyꢀchínhꢀlñꢀöꢀnghĩaꢀchânꢀthựcꢀsâuꢀsắcꢀcủaꢀPR.ꢀVþyꢀuøtꢀhñnh 

÷øngꢀuñꢀnhiềuꢀlợiꢀíchꢀnhưꢀvþy,ꢀtạiꢀsaoꢀtaꢀðhôngꢀhúcꢀhỏiꢀnghiênꢀcïuꢀsángꢀtạo 

vñꢀphátꢀhuyꢀnýꢀuạnhꢀhơnꢀchï. 

PRꢀnhưꢀuøtꢀconꢀngườiꢀhiệnꢀ÷ại,ꢀluônꢀbiếtꢀphảiꢀ÷iềuꢀchỉnhꢀbảnꢀthân, 
ðhôngꢀngừngꢀthayꢀ÷îiꢀ÷ểꢀhoñnꢀthiện,ꢀnghiênꢀcïuꢀvñꢀsángꢀtạoꢀtwongꢀchiến 

lượcꢀ÷ểꢀphátꢀtwiển,ꢀhòaꢀnhþpꢀbảnꢀthânꢀtwongꢀuúiꢀtìnhꢀhuống,ꢀthíchꢀïngꢀvñꢀgiải 
quyếtꢀtốtꢀuúiꢀvấnꢀ÷ề,ꢀchẳngꢀnhữngꢀtwongꢀcuøcꢀsốngꢀuñꢀtwongꢀcôngꢀviệc 

chuyênꢀuôn. 

PRꢀthựcꢀsựꢀlñꢀuøtꢀ÷iềuꢀthiếtꢀyếuꢀvñꢀhoñnꢀtoñnꢀlñꢀxuꢀhướngꢀtựꢀnhiênꢀnhất 
÷ûnhꢀphảiꢀcýꢀuñꢀuúiꢀngười,ꢀuúiꢀtîꢀchïcꢀhướngꢀ÷ếnꢀvìꢀuøtꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀbền 

vữngꢀvñꢀtốtꢀ÷ẹp. 

Sựꢀphátꢀtwiểnꢀcủaꢀðhoaꢀhúcꢀðỹꢀthuþt,ꢀphátꢀuinhꢀsángꢀðiếnꢀngñyꢀnayꢀthìꢀwất 
nhanh,ꢀlớnꢀvñꢀïngꢀdụngꢀcũngꢀwấtꢀsâuꢀwøngꢀvñꢀnhanh.ꢀTuyꢀnhiênꢀnýꢀsửꢀdụng 

choꢀ÷iềuꢀgì,ꢀcũngꢀlñꢀphụcꢀvụꢀconꢀngườiꢀvñꢀcôngꢀchúng,ꢀcýꢀthþtꢀnhưꢀvþy 

ðhông?ꢀThþtꢀvþy,ꢀxuꢀhướngꢀPRꢀngñyꢀnayꢀlñꢀvìꢀuụcꢀ÷íchꢀhỗꢀtrợ,ꢀphụcꢀvụꢀcon 

ngườiꢀthôngꢀõuaꢀgiaoꢀtiếpꢀthuþnꢀtiệnꢀnhanhꢀchýngꢀvñꢀhiệuꢀõuả. 

PRꢀðhôngꢀphảiꢀlñꢀphươngꢀthuốcꢀtiếpꢀthûꢀtrûꢀbáꢀbệnhꢀcủaꢀdoanhꢀnghiệp. 
Nýꢀcầnꢀsựꢀphốiꢀhợpꢀ÷òngꢀbøꢀtừꢀnhiềuꢀphía.ꢀNgườiꢀlñuꢀPRꢀchoꢀdoanhꢀnghiệp 

nênꢀxuấtꢀphátꢀtừꢀnhữngꢀbanꢀlünhꢀ÷ạoꢀởꢀnhữngꢀvûꢀtwíꢀõuanꢀtwúngꢀtwongꢀtîꢀchïc, 
nhữngꢀngườiꢀcýꢀtâuꢀhuyếtꢀvñꢀauꢀhiểuꢀchuyênꢀuônꢀPR,ꢀnhữngꢀngườiꢀthau 

giaꢀvñoꢀõuáꢀtwìnhꢀwaꢀõuyếtꢀ÷ûnhꢀchiếnꢀlượcꢀchínhꢀchoꢀsựꢀphátꢀtwiểnꢀcủaꢀtî 

chïcꢀ÷ểꢀhúꢀcýꢀthểꢀ÷ưaꢀwaꢀnhữngꢀgiảiꢀphápꢀðûpꢀthời,ꢀhiệuꢀõuảꢀtwongꢀviệcꢀ÷iều 
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chỉnhꢀhayꢀcảiꢀtiếnꢀõuyꢀtwình,ꢀchínhꢀsáchꢀhayꢀcácꢀhoạtꢀ÷øngꢀPRꢀcủaꢀtîꢀchïc. 
Dùꢀtîꢀchïcꢀởꢀmïcꢀ÷øꢀnño,ꢀnhưngꢀvẫnꢀnênꢀcýꢀchiếnꢀlượcꢀPRꢀhướngꢀvềꢀcấpꢀ÷ø 

3 ,ꢀcấpꢀ÷øꢀcôngꢀchúng,ꢀchoꢀdùꢀhiệuꢀõuảꢀlñꢀcấpꢀ÷øꢀ1ꢀhayꢀ2,ꢀnhưngꢀnýꢀvẫnꢀ÷ược 

mïcꢀ÷øꢀhñiꢀlòngꢀcủaꢀcôngꢀchúngꢀlñꢀcấpꢀ÷øꢀ3.ꢀChẳngꢀthñꢀbạnꢀlñꢀuøtꢀngườiꢀở 

cấpꢀ÷øꢀ1,ꢀðhôngꢀaiꢀbiết,ꢀnhưngꢀhñnhꢀ÷øngꢀvñꢀöꢀnghĩaꢀhoạtꢀ÷øngꢀPRꢀlạiꢀ÷ạtꢀở 

cấpꢀ÷øꢀ3ꢀnếuꢀcýꢀthể,ꢀthìꢀsẽꢀtốtꢀhơnꢀchoꢀsựꢀnghiệpꢀphátꢀtwiểnꢀtîꢀchïcꢀlâuꢀdñi 
sauꢀnñy. 

PRꢀðhôngꢀchỉꢀlñꢀuøtꢀsựꢀkiệnꢀbìnhꢀthườngꢀnhưꢀnhiềuꢀngườiꢀnghĩꢀvñꢀtin 

ný,ꢀuñꢀnýꢀcònꢀ÷ượcꢀtạoꢀwaꢀ÷ểꢀbảoꢀvệꢀvñꢀphátꢀtwiểnꢀthươngꢀhiệuꢀcủaꢀuøtꢀcá 
nhânꢀhayꢀuøtꢀtîꢀchïcꢀthôngꢀõuaꢀnhiềuꢀhoạtꢀ÷øngꢀPRꢀðhácꢀnhau,ꢀcñngꢀtốt 
cñngꢀhay,ꢀcùngꢀvớiꢀchínhꢀchấtꢀlượngꢀcủaꢀbảnꢀchấtꢀ÷ốiꢀtượngꢀ÷ý. 

yhôngꢀphảiꢀlúcꢀnñoꢀtwuyềnꢀthôngꢀhayꢀtwuyềnꢀuiệngꢀ÷ềuꢀlñꢀtốt,ꢀnếuꢀthông 

tinꢀbûꢀbýpꢀuéo,ꢀsaiꢀlệch,ꢀ÷iꢀchệchꢀhướngꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀvñꢀsaiꢀsựꢀthþtꢀhoặcꢀgây 

nênꢀsựꢀhiểuꢀlầu.ꢀNgườiꢀlñuꢀPRꢀnênꢀõuanꢀtâuꢀtấtꢀcảꢀcácꢀyếuꢀtốꢀliênꢀõuanꢀnhư 

ðinhꢀtế,ꢀðhoaꢀhúc,ꢀnghệꢀthuþt,ꢀxüꢀhøi,ꢀvănꢀhýa,ꢀcôngꢀnghệ,ꢀtwuyềnꢀthông,ꢀ÷ûa 

lö,ꢀthờiꢀgian,ꢀtâuꢀlöꢀhayꢀcácꢀyếuꢀtốꢀnhânꢀlực,ꢀtñiꢀchính,ꢀtiềuꢀnăng,ꢀphátꢀuinh 

củaꢀchínhꢀtîꢀchïcꢀuìnhꢀ÷ểꢀtạoꢀdựngꢀnhữngꢀthôngꢀ÷iệpꢀhayꢀvñꢀchínhꢀxác,ꢀ÷áp 

ïngꢀ÷úngꢀvñꢀhợpꢀlöꢀcácꢀnhuꢀcầuꢀcủaꢀcácꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀmụcꢀtiêu. 

yhôngꢀðháchꢀhñngꢀðhôngꢀthñnhꢀcôngꢀ–ꢀnguyênꢀtắcꢀNosCqstomets–sNo 

Successꢀnênꢀluônꢀ÷ượcꢀõuanꢀtâuꢀ÷úngꢀuực.ꢀChoꢀdùꢀPRꢀcýꢀlñuꢀgìꢀ÷iꢀnữa, 
ðháchꢀhñng,ꢀngườiꢀtwảꢀlươngꢀchoꢀdoanhꢀnghiệpꢀuớiꢀchínhꢀlñꢀ÷iềuꢀtiênꢀõuyết 
sựꢀtònꢀvongꢀcủaꢀdoanhꢀnghiệp.ꢀMúiꢀthïꢀ÷ềuꢀchuÿnꢀbûꢀthþtꢀtốt,ꢀhoạtꢀ÷øngꢀPR 

diễnꢀwaꢀtốtꢀ÷ẹp,ꢀnhưngꢀchẳngꢀuayꢀsựꢀcốꢀgìꢀdùꢀnhỏꢀxảyꢀwa,ꢀðháchꢀhñngꢀðhông 

÷ến,ꢀtïcꢀ÷ốiꢀtượngꢀuụcꢀtiêuꢀðhôngꢀtiếpꢀnhþnꢀ÷ượcꢀthôngꢀtin,ꢀthìꢀcũngꢀcýꢀthể 
nýiꢀlñꢀhoạtꢀ÷øngꢀPRꢀ÷üꢀthấtꢀbại. 

PRꢀ÷ặcꢀbiệtꢀõuanꢀtwúngꢀtwongꢀviệcꢀngănꢀngừa,ꢀgiảuꢀthiểuꢀwủiꢀwoꢀdoꢀðhủng 

hoảngꢀvñꢀtaiꢀnạnꢀPR,ꢀvñꢀnângꢀcaoꢀöꢀthïcꢀtwongꢀcøngꢀ÷òng.ꢀPRꢀ÷ượcꢀxvuꢀnhư 

møtꢀõuyꢀtwìnhꢀsảnꢀxuấtꢀthôngꢀtinꢀvñꢀchuyểnꢀtảiꢀthñnhꢀthôngꢀ÷iệpꢀtốtꢀ÷ẹpꢀ÷ể 
dungꢀhòaꢀcácꢀyếuꢀtốꢀðhácꢀbiệtꢀðhácꢀnhằuꢀgiaoꢀtiếpꢀhiệuꢀõuả.ꢀNgườiꢀlñuꢀPR 

nênꢀluônꢀcânꢀnhắcꢀtwongꢀsuyꢀnghĩ,ꢀcÿnꢀthþnꢀtwongꢀhñnhꢀ÷øngꢀvñꢀ÷ặcꢀbiệt 
nghiêuꢀtúcꢀtwongꢀgiaoꢀtiếpꢀnhằuꢀ÷úngꢀgiờ,ꢀ÷úngꢀcáchꢀvñꢀ÷úngꢀchỗ,ꢀ÷úng 

người,ꢀ÷úngꢀ÷ốiꢀtượng. 

PRꢀlñꢀlinhꢀhònꢀthþtꢀsự.ꢀMøtꢀlinhꢀhònꢀðhỏvꢀuạnhꢀtwongꢀuøtꢀthânꢀthểꢀtwáng 

kiện,ꢀtừꢀlúcꢀbắtꢀ÷ầuꢀsinhꢀwaꢀ÷ếnꢀlúcꢀphátꢀtwiển,ꢀnýꢀluônꢀnăngꢀ÷øng.ꢀNýꢀluôn 
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÷ượcꢀhuấnꢀluyện,ꢀdạyꢀdỗ,ꢀnghiênꢀcïu,ꢀvñꢀsángꢀtạo,ꢀuúiꢀnơiꢀuúiꢀlúcꢀvñꢀuúi 
tìnhꢀhuống. 

Cònꢀgìꢀtốtꢀhơnꢀbạnꢀsởꢀhữuꢀcảꢀmøtꢀtinhꢀthầnꢀðhỏvꢀuạnhꢀvñꢀuøtꢀcơꢀthể 
twángꢀðiện.ꢀBạnꢀdễꢀdñngꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀuụcꢀtiêuꢀuñꢀbạnꢀuuốnꢀnhắuꢀtới.ꢀHüyꢀluôn 

nhớꢀrằngꢀ“tuiênstuời,sđịaslợi,snuânsuòa”.ꢀTuyꢀnhiênꢀ÷ừngꢀ÷ợiꢀthiênꢀthờiꢀ÷ến 

mớiꢀlñu,ꢀuñꢀhüyꢀtựꢀtạoꢀcơꢀhøiꢀchoꢀuình,ꢀ÷iềuꢀ÷ýꢀlñꢀcáchꢀtốtꢀnhất.ꢀLuônꢀluôn 

twongꢀtưꢀthếꢀsẵnꢀsñng,ꢀchấpꢀnhþnꢀwủiꢀwoꢀvñꢀcơꢀhøiꢀ÷ểꢀ÷ạtꢀ÷ượcꢀuụcꢀtiêu.ꢀCòn 

cýꢀcâuꢀxcơsuộislqônscósmàsdễsmất”,ꢀbạnꢀhüyꢀluônꢀbìnhꢀtĩnhꢀuñꢀxétꢀlấyꢀcơꢀhøi 
vñꢀtþnꢀdụngꢀný. 

HüyꢀluônꢀnhớꢀrằngꢀPRꢀlñꢀlinhꢀhòn,ꢀsảnꢀphÿuꢀdûchꢀvụꢀlñꢀcơꢀthể,ꢀtîꢀchïcꢀlñ 
møtꢀthựcꢀthểꢀthốngꢀnhấtꢀhoñnꢀhảo.ꢀNếuꢀthiếuꢀuøtꢀtwongꢀsốꢀchúng,ꢀtîꢀchïcꢀsẽ 
ðhôngꢀthểꢀtònꢀtạiꢀlâu.ꢀChiếnꢀlượcꢀPRꢀvẫnꢀphảiꢀluônꢀcýꢀCAR,ꢀsángꢀtạo,ꢀnăng 

÷øngꢀvñꢀtwáchꢀnhiệu,ꢀphảiꢀluônꢀcýꢀnhữngꢀVìꢀsaoꢀthiênꢀthần,ꢀANGEL 

STARS.ꢀSựꢀvþnꢀ÷øng,ꢀthayꢀ÷îiꢀvñꢀthíchꢀnghiꢀcủaꢀnhữngꢀchiếnꢀlượcꢀPRꢀðhôn 

ngoanꢀsẽꢀlñuꢀhñiꢀlòngꢀðháchꢀhñngꢀcủaꢀbạn,ꢀcủaꢀcácꢀuốiꢀõuanꢀhệꢀmụcꢀtiêu,ꢀcý 

nghĩaꢀlñꢀdoanhꢀnghiệpꢀbạnꢀchắcꢀchắnꢀtònꢀtạiꢀvñꢀphátꢀtwiển. 

PRꢀlñꢀsống.ꢀNýꢀcýꢀõuáꢀðhïꢀhiệnꢀtạiꢀvñꢀtươngꢀlai.ꢀRútꢀtỉaꢀnhữngꢀ÷iềuꢀhay 

vñꢀdởꢀtừꢀõuáꢀkhïꢀcủaꢀPRꢀ÷ểꢀthựcꢀhiệnꢀtốtꢀchoꢀhiệnꢀtạiꢀnhằuꢀuụcꢀ÷íchꢀ÷ạtꢀðết 
quảꢀuyꢀtínꢀcaoꢀnhấtꢀnhưꢀcýꢀthểꢀtwongꢀtươngꢀlai.ꢀVòngꢀ÷ờiꢀcủaꢀPRꢀsẽꢀliênꢀtục 

÷ượcꢀnângꢀcấp,ꢀthươngꢀhiệuꢀdoanhꢀnghiệpꢀtîꢀchïcꢀhayꢀcáꢀnhânꢀsẽꢀvươnꢀlên 

møtꢀtầuꢀcaoꢀuớiꢀhơnꢀtốtꢀhơn. 

NgườiꢀlñuꢀPRꢀnênꢀlưuꢀöꢀnguyênꢀtắcꢀ3S,ꢀNCNS,ꢀCARꢀvñꢀ3PRshayꢀngười 
lñuꢀPRꢀluônꢀluônꢀbiếtꢀpwꢀchoꢀchínhꢀcôngꢀviệcꢀPRꢀvñꢀbảnꢀthânꢀ÷ểꢀmúiꢀngười 
hiểuꢀwõꢀvñꢀyêuꢀuếnꢀconꢀngườiꢀPRꢀhơnꢀ. 

PR,ꢀngườiꢀlñuꢀPRꢀchínhꢀlñꢀchiếcꢀcầuꢀhòaꢀbìnhꢀðếtꢀnốiꢀuúiꢀngườiꢀvới 
nhauꢀvìꢀuøtꢀcuøcꢀ÷ờiꢀtốtꢀ÷ẹpꢀhơn. 

Sángsngàys02stuángs09snăms2012 

ThñnhꢀphốꢀHòꢀChíꢀMinh,ꢀViệtꢀNau 

PhạuꢀQuốcꢀHưng 

Cuânstuànuscảmsơnstuờisgiansvàssựsqqanstâmscủasqqýsđộcsgiảsvàscuqyên gia! 
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Tácꢀgiả, 
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Twongꢀuøtꢀgiây,ꢀánhꢀsángꢀ÷iꢀ÷ượcꢀ300.000ꢀðu. 
.ꢀMongꢀsaoꢀnướcꢀuưaꢀ÷ềuꢀhýaꢀwượu,ꢀchỉꢀhþn 1 

kiếpꢀnñyꢀ÷üꢀðhôngꢀcònꢀlñꢀngườiꢀnữa.ꢀCâyꢀgþy 

vñꢀcủꢀcñꢀwốt:ꢀlñꢀuøtꢀðháiꢀniệuꢀ÷ượcꢀdùngꢀ÷ể 
chỉꢀmøtꢀhñnhꢀ÷øngꢀ÷òngꢀðhuyếnꢀðhíchꢀ÷iềuꢀtốt 
(củꢀcñꢀwốt)ꢀvñꢀtwừngꢀphạtꢀ÷iềuꢀxấuꢀ(câyꢀgþy). 
5 

5 

7.ꢀLñꢀuøtꢀdạngꢀcủaꢀthuyếtꢀhấpꢀdẫnꢀlượngꢀtử. 
9.ꢀSiêuꢀðhôngꢀgian.ꢀ60. 

http://news.com.com/2100-1017-269594.html? 

lvgacy9cnvt.ꢀ61.ꢀYêuꢀcầuꢀðháchꢀhñngꢀtwảꢀtiền 

twướcꢀðhiꢀgiaoꢀhñngꢀcýꢀthểꢀlñꢀuøtꢀhñnhꢀ÷øng 

phạuꢀphápꢀ-ꢀdoꢀ÷ýꢀchúngꢀtaꢀsẽꢀðhôngꢀyêuꢀcầu 

ðháchꢀhñngꢀthanhꢀtoánꢀ-ꢀtuyꢀvþy,ꢀ÷âyꢀvẫnꢀlñ 
thôngꢀlệꢀthườngꢀthấy.ꢀTạiꢀsaoꢀnhữngꢀõuảngꢀcáo 

thươngꢀuạiꢀthườngꢀcýꢀdòngꢀchữꢀxgiaoꢀhñng 

twongꢀvòngꢀ3-4ꢀtuần”ꢀtwongꢀðhiꢀuøtꢀchuyến 

hñngꢀtừꢀNvwꢀYowðꢀtớiꢀCalifowniaꢀthựcꢀtếꢀchỉ 
mấtꢀcýꢀ3-5ꢀngñy?ꢀBởiꢀvìꢀcácꢀcôngꢀtyꢀsẽꢀcýꢀthời 
gianꢀsảnꢀxuấtꢀsảnꢀphÿuꢀvñꢀsửꢀdụngꢀnhững 

thanhꢀtoánꢀtừꢀthẻꢀtínꢀdụngꢀcủaꢀðháchꢀhñngꢀ÷ể 
twangꢀtwảiꢀchoꢀõuáꢀtwìnhꢀnñy.ꢀMøtꢀviệcꢀlñuꢀwất 
thôngꢀuinh,ꢀdùꢀtwáiꢀluþt.ꢀ62.ꢀPay-Per-Clicð.ꢀ63. 
Côngꢀcụꢀtìuꢀðiếnꢀthïcꢀtwênꢀwvbsitv.ꢀ64.ꢀCông 

cụꢀtìuꢀðiếnꢀthïcꢀtwênꢀwvbsitv.ꢀ65.ꢀChỉꢀápꢀdụng 

÷ượcꢀvớiꢀsảnꢀphÿuꢀcủaꢀShvwwood.ꢀ66.ꢀTôiꢀ÷ü 
nghĩꢀwaꢀðhÿuꢀhiệuꢀthñnhꢀcôngꢀnhấtꢀchoꢀsản 

phÿuꢀBodyQUICyꢀbằngꢀcáchꢀnño?ꢀTôiꢀ÷ü 
uượnꢀöꢀtưởngꢀtừꢀkhÿuꢀhiệuꢀdñiꢀvñꢀsinhꢀlợi 
nhiềuꢀnhấtꢀchoꢀsảnꢀphÿuꢀRosvttꢀaꢀStonv.ꢀTự 

sángꢀtạoꢀwaꢀuøtꢀvòngꢀõuayꢀuớiꢀsẽꢀrấtꢀtốnꢀðéuꢀ- 
tốtꢀnhấtꢀlñꢀtaꢀnênꢀðhônꢀngoanꢀ÷ïngꢀngoñiꢀõuan 

sátꢀvñꢀhúcꢀthvo.ꢀ67.ꢀAdobvꢀDwvauwvavvwꢀlñ 
møtꢀchươngꢀtwìnhꢀïngꢀdụngꢀphátꢀtwiểnꢀwvbꢀdo 

côngꢀtyꢀMacwouvdiaꢀsángꢀtạoꢀwa.ꢀHiệnꢀnay, 
chươngꢀtwìnhꢀnñyꢀthuøcꢀsởꢀhữuꢀcủaꢀAdobv 
Systvusꢀsauꢀðhiꢀcôngꢀtyꢀnñyꢀuuaꢀlại 
Macwouvdiaꢀvñoꢀnăuꢀ2005.ꢀ67.ꢀShvwwoodꢀ÷ưa 
÷iềuꢀðhoảnꢀnñyꢀlênꢀtwướcꢀnhằuꢀ÷ảuꢀbảoꢀngười 
sửꢀdụngꢀðhôngꢀtwuyꢀcþpꢀvñoꢀchỉꢀvớiꢀuụcꢀ÷ích 
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thauꢀðhảoꢀuïcꢀgiáꢀcuốiꢀcùng.ꢀAnhꢀuuốnꢀcác 
hợpꢀ÷òng”ꢀphảiꢀphảnꢀánhꢀthựcꢀtế,ꢀchïꢀðhông x 

chỉꢀlñꢀcácꢀcôngꢀcụꢀthauꢀðhảoꢀgiá.ꢀ69.ꢀTiếpꢀtục 

÷ặtꢀhñng.ꢀ70.ꢀCPC:ꢀCost-per-clicð.ꢀ71.ꢀLưuꢀö: 
Sửꢀdụngꢀ100ꢀthuþtꢀngữꢀtìuꢀðiếuꢀcụꢀthể,ꢀvớiꢀchi 
phíꢀ0.1ꢀ÷ôlaꢀchoꢀuỗiꢀlầnꢀclicðꢀchuøtꢀhữuꢀhiệu 

hơnꢀnhiềuꢀsửꢀdụngꢀ10ꢀthuþtꢀngữꢀchungꢀchung, 
vớiꢀchiꢀphíꢀuøtꢀ÷ôlaꢀuỗiꢀlần.ꢀBạnꢀcñngꢀbỏꢀra 

nhiềuꢀchiꢀphí,ꢀbạnꢀcñngꢀthuꢀhútꢀ÷ượcꢀuøt 
lượngꢀlớnꢀngườiꢀtwuyꢀcþpꢀvñꢀðếtꢀõuảꢀthuꢀvề 
cñngꢀuangꢀgiáꢀtwûꢀthốngꢀðêꢀcao.ꢀNếuꢀngânꢀsách 

choꢀphép,ꢀbạnꢀhüyꢀsửꢀdụngꢀthêuꢀnhiềuꢀthuþt 
ngữꢀliênꢀõuan,ꢀchiꢀphí8ngñyꢀcũngꢀcầnꢀtăngꢀlên 

saoꢀchoꢀuïcꢀchiꢀphíꢀthửꢀnghiệuꢀPPCꢀ÷ạtꢀtừ 

5 00ꢀtớiꢀ1.000ꢀ÷ôla.1ꢀĐâyꢀlñꢀuøtꢀloạiꢀtñiꢀðhoản 

ðöꢀgửiꢀdùngꢀ÷ểꢀnhþnꢀcácꢀthanhꢀtoánꢀõuaꢀthẻꢀtín 

dụng.ꢀ72.ꢀĐâyꢀlñꢀuøtꢀloạiꢀtñiꢀðhoảnꢀðöꢀgửi 
dùngꢀ÷ểꢀnhþnꢀcácꢀthanhꢀtoánꢀõuaꢀthẻꢀtínꢀdụng. 
7 3.ꢀHúaꢀsĩꢀMĩꢀPaulꢀJacðsonꢀPollocðꢀ÷ượcꢀcoi 
lñꢀngườiꢀtiênꢀphongꢀcủaꢀtwườngꢀpháiꢀBiểu 

tượngꢀtwừuꢀtượng.ꢀzngꢀvẽꢀthvoꢀcảuꢀhïngꢀvñ 
sángꢀtạoꢀtựꢀnhiên.ꢀLñꢀuøtꢀhúaꢀsĩꢀtñiꢀnăng,ꢀõua 
÷ờiꢀðhiꢀcònꢀwấtꢀtwẻ,ꢀtênꢀtuîiꢀôngꢀ÷üꢀtwởꢀthñnh 

huyềnꢀthoạiꢀtwongꢀgiớiꢀuỹꢀthuþt.ꢀ74.ꢀCôngꢀty 

dûchꢀvụꢀvþnꢀchuyểnꢀnîiꢀtiếngꢀcýꢀtwụꢀsởꢀtạiꢀMĩ. 
7 5.ꢀBạnꢀhüyꢀ÷úcꢀchươngꢀphụꢀthêuꢀtwựcꢀtuyến 

tạiꢀtwangꢀwvbꢀwww.fouwhouwwowðwvvð.couꢀ÷ể 
hiểuꢀthêuꢀvềꢀnhữngꢀthuþtꢀngữꢀtôiꢀsửꢀdụngꢀtwên 

÷ây.ꢀ76.ꢀxMuaꢀbánꢀtwênꢀgiấyꢀtờ”ꢀdùngꢀ÷ểꢀchỉ 
việcꢀdựꢀthảoꢀcácꢀngânꢀsáchꢀảo,ꢀxuua”ꢀcîꢀphiếu 

(viếtꢀlạiꢀgiáꢀtwûꢀhiệnꢀtạiꢀcủaꢀcácꢀcîꢀphiếuꢀnñy 

lênꢀuøtꢀtờꢀgiấy),ꢀsauꢀ÷ýꢀthvoꢀdõiꢀbiếnꢀ÷øngꢀgiá 
trongꢀuøtꢀthờiꢀgianꢀ÷ểꢀxvuꢀðhoảnꢀ÷ầuꢀtưꢀcủa 

bạnꢀcýꢀsinhꢀlợiꢀhayꢀðhông.ꢀĐâyꢀlñꢀuøtꢀphương 

phápꢀðhôngꢀwủiꢀwoꢀnhằuꢀwènꢀluyệnꢀcácꢀðỹꢀnăng 

÷ầuꢀtưꢀtwướcꢀðhiꢀthựcꢀsựꢀbướcꢀvñoꢀcuøcꢀ÷ấu. 
7 7.ꢀDouainꢀNauvꢀSystvuꢀlñꢀhệꢀthốngꢀphân 

giảiꢀtênꢀ÷ượcꢀphátꢀuinhꢀvñoꢀnăuꢀ1974ꢀcho 

Intvwnvt,ꢀchỉꢀmøtꢀhệꢀthốngꢀchoꢀphépꢀthiếtꢀlþp 
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tươngꢀïngꢀgiữaꢀ÷ûaꢀchỉꢀIPꢀvñꢀtênꢀuiền.ꢀ77.ꢀSố 

gúiꢀuiễnꢀphíꢀ(Toll-fwvvꢀnuubvws):ꢀChoꢀphép 

ngườiꢀgúiꢀ÷iệnꢀthoạiꢀ÷ếnꢀcácꢀdoanhꢀnghiệp,ꢀcá 
nhânꢀuiễnꢀphí.ꢀTîngꢀ÷ñiꢀuiễnꢀphíꢀhiệnꢀ÷ang 

÷ượcꢀwấtꢀnhiềuꢀcôngꢀtyꢀsửꢀdụngꢀdoꢀnýꢀwấtꢀhữu 

íchꢀchoꢀcôngꢀtácꢀdûchꢀvụꢀðháchꢀhñngꢀvñꢀtiếpꢀthû 
õuaꢀ÷iệnꢀthoại.ꢀHøpꢀthưꢀthoạiꢀsẽꢀ÷ượcꢀchuyển 

÷ếnꢀ÷ûaꢀchỉꢀEuailꢀcủaꢀbạn.ꢀ79.ꢀThvoꢀbñiꢀThv 
RvuotvꢀContwolꢀCEOꢀ(VûꢀGiáuꢀ÷ốcꢀĐiềuꢀhñnh 

từꢀxa),ꢀ÷ăngꢀtwênꢀtạpꢀchíꢀInc.,ꢀthángꢀ10ꢀnău 

2005.ꢀ70.ꢀFulfiꢀlluvntꢀsvwvicvs:ꢀQuyꢀtwìnhꢀdûch 

vụꢀbaoꢀgòuꢀtiếpꢀnhþnꢀ÷ơnꢀhñng,ꢀlưuꢀðho,ꢀbao 

gýiꢀvñꢀgiaoꢀhñngꢀtớiꢀtayꢀngườiꢀtiêuꢀdùngꢀcuối 
cùng.ꢀ71.ꢀCácꢀEuailꢀuẫuꢀ÷ượcꢀ÷ăngꢀtảiꢀtwên 

twangꢀwww.fouwhouwwowðwvvð.cou.ꢀ72.ꢀNvt- 
3 0ꢀtvwus.ꢀ73.ꢀTwungꢀtâuꢀthựcꢀhiện:ꢀMøtꢀcơꢀsở 

nhþn,ꢀ÷ýngꢀgýiꢀvñꢀchuyênꢀchởꢀcácꢀ÷ơnꢀhñng. 
4.ꢀDựaꢀthvoꢀuøtꢀtínhꢀtoánꢀðhácꢀ(sốꢀlượngꢀxv 8 

soꢀvớiꢀtîngꢀdoanhꢀsố),ꢀuøtꢀsốꢀngườiꢀchoꢀwằng 

chiếcꢀVolðswagvnꢀBvvtlvꢀuớiꢀlñꢀuẫuꢀxvꢀgiữ 

kỷꢀlụcꢀnñy.ꢀ75.ꢀTîꢀchïcꢀchuyểnꢀtiềnꢀlớnꢀnhất 
thếꢀgiới.ꢀ76.ꢀNgânꢀphiếuꢀphîꢀthông:ꢀPhiếuꢀgửi 
tiềnꢀõuaꢀbưuꢀ÷iện.ꢀ77.ꢀVìꢀlợiꢀíchꢀcủaꢀðhách 

hñngꢀvñꢀcũngꢀ÷ểꢀtþnꢀdụngꢀthýiꢀlườiꢀbiếngꢀcủa 

÷aꢀsốꢀmúiꢀngườiꢀ(ðểꢀcảꢀtôi),ꢀbạnꢀhüyꢀgiớiꢀhạn 

khoảngꢀthờiꢀgianꢀnñyꢀwøng,ꢀ÷ủꢀ÷ểꢀðháchꢀhñng 

xvuꢀxétꢀcũngꢀnhưꢀõuênꢀ÷iꢀsảnꢀphÿu.ꢀNhün 

hiệuꢀdaoꢀGinsuꢀ÷ưaꢀwaꢀchếꢀ÷øꢀbảoꢀhñnhꢀtwong 

50ꢀngñy.ꢀLiệuꢀbạnꢀcýꢀthểꢀ÷ưaꢀwaꢀchếꢀ÷øꢀbảo 

hñnhꢀ60,ꢀ90ꢀhayꢀthþuꢀchíꢀ365ꢀngñyꢀhayꢀðhông? 
Twướcꢀhết,ꢀbạnꢀhüyꢀtínhꢀtoánꢀtỷꢀlệꢀhñngꢀbánꢀbû 
trảꢀlạiꢀtwungꢀbìnhꢀðhiꢀápꢀdụngꢀthvoꢀthïꢀtựꢀtừng 

chếꢀ÷ø,ꢀsauꢀ÷ýꢀuởꢀrøngꢀdầnꢀðhoảngꢀthờiꢀgian 

nñyꢀwa.ꢀ77.ꢀTiuv-out:ꢀThờiꢀgianꢀðhôngꢀtính 

(twongꢀuøtꢀtwþnꢀ÷ấuꢀbýngꢀ÷áꢀ÷ýꢀcũngꢀlñꢀthời 
gianꢀhøiꢀöꢀhayꢀngừngꢀ÷ấu.)ꢀ79.ꢀBwvaðdancv, 
hayꢀcònꢀ÷ượcꢀgúiꢀlñꢀnhảyꢀbwvað,ꢀlñꢀuøtꢀhình 

thïcꢀnhảyꢀ÷ườngꢀphốꢀ÷ượcꢀphátꢀhiệnꢀtạiꢀthñnh 

phốꢀNvwꢀYowðꢀ÷ầuꢀthþpꢀniênꢀ1970.ꢀĐâyꢀlñꢀuøt 
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thểꢀloạiꢀnhảyꢀHipꢀHop,ꢀhiệnꢀ÷angꢀ÷ượcꢀgiớiꢀtwẻ 
nhiềuꢀnướcꢀwấtꢀyêuꢀthích.ꢀ90.ꢀIntvwactivvꢀvoicv 
wvsponsv:ꢀLñꢀuøtꢀhệꢀthốngꢀuớiꢀtwongꢀngñnh 

÷iệnꢀthoại,ꢀ÷ượcꢀphátꢀtwiểnꢀtwênꢀcôngꢀnghệꢀCTI 
(côngꢀnghệꢀtíchꢀhợpꢀuáyꢀtínhꢀvñꢀ÷iệnꢀthoại), 
dùngꢀ÷ểꢀcungꢀcấpꢀthôngꢀtinꢀhoñnꢀtoñnꢀtựꢀ÷øng. 
9 

9 

1.ꢀMailingꢀFulfiꢀlluvntꢀSvwvicvꢀAssociation. 
2.ꢀGiáꢀcảꢀphụꢀthuøcꢀyêuꢀcầuꢀvñꢀðhảꢀnăngꢀ÷áp 

ïng.ꢀ16.ꢀNhñꢀngoạiꢀgiao,ꢀnhñꢀtwiếtꢀhúc,ꢀnhñꢀthơ, 
nhạcꢀsĩꢀnîiꢀtiếngꢀngườiꢀÝ.ꢀ17.ꢀTþpꢀ÷oñnꢀbánꢀlẻ 
lớnꢀnhấtꢀthếꢀgiớiꢀcủaꢀMĩ.ꢀ17.ꢀChươngꢀtwìnhꢀhưu 

twíꢀ401(ð)ꢀlñꢀuøtꢀloạiꢀõuỹꢀhưuꢀ÷ượcꢀsắpꢀxếpꢀ÷ể 
ngườiꢀcôngꢀnhânꢀchúnꢀcáchꢀthïcꢀchoꢀphépꢀchủ 

nhânꢀtwíchꢀuøtꢀphầnꢀlươngꢀchưaꢀ÷ýngꢀthuếꢀcủa 

húꢀchuyểnꢀvñoꢀuøtꢀõuỹꢀhưuꢀchoꢀhú.ꢀ19.ꢀMøt 
loạiꢀchấtꢀngútꢀnhânꢀtạo.ꢀ20.ꢀMøtꢀsảnꢀphÿm 

÷ượcꢀchoꢀthêuꢀvñoꢀtwongꢀbánhꢀ÷ểꢀlñuꢀtăngꢀ÷ø 

phòngꢀcủaꢀbánh,ꢀlñuꢀchoꢀnhữngꢀchiếcꢀbánhꢀtwở 

nênꢀngonꢀuiệngꢀvñꢀhấpꢀdẫnꢀhơn.ꢀ21.ꢀDùngꢀcho 

cácꢀloạiꢀbánhꢀcýꢀ÷øꢀnîi,ꢀxốpꢀcầnꢀthiết,ꢀnhưng 

ðhôngꢀlñuꢀthayꢀ÷îiꢀhươngꢀvûꢀsảnꢀphÿu.ꢀ22. 
Đòngꢀ÷ôlaꢀtwongꢀchươngꢀnñyꢀ÷ượcꢀtínhꢀvño 

thờiꢀ÷iểuꢀngayꢀsauꢀcuøcꢀtáiꢀbầuꢀcửꢀcủaꢀTîng 

thốngꢀBushꢀnăuꢀ2004ꢀ-ꢀthờiꢀ÷iểuꢀtỷꢀgiáꢀ÷ôla 
thấpꢀnhấtꢀtwongꢀvòngꢀ20ꢀnăuꢀõua.ꢀ23.ꢀThñnh 

phốꢀthuøcꢀHñꢀLan,ꢀ÷ươngꢀnhiênꢀởꢀ÷âyꢀtôiꢀnýi 
÷ếnꢀnhữngꢀcuøcꢀdạoꢀchơiꢀthúꢀvûꢀbằngꢀxvꢀ÷ạpꢀvñ 
uýnꢀbánhꢀnướngꢀnîiꢀtiếng.ꢀ24.ꢀCáchꢀchơiꢀchữ 

tiếngꢀAnhꢀxtwo-week”ꢀ(haiꢀtuần)ꢀcýꢀcáchꢀphát 
âuꢀtươngꢀtựꢀxtooꢀwvað”ꢀ(õuáꢀyếu).ꢀ25.ꢀBằng 

múiꢀcách,ꢀhüyꢀtiếnꢀlên,ꢀcýꢀuøtꢀðỳꢀnghỉꢀ÷áng 

nhớꢀvñꢀ÷iꢀ÷ếnꢀðhiꢀðiệtꢀsïcꢀtwongꢀvñiꢀtuần.ꢀTôi 
÷üꢀlñuꢀ÷ượcꢀnhưꢀvþy.ꢀCốꢀlênꢀnño!ꢀTôiꢀ÷üꢀ÷ến 

÷ượcꢀIbizaꢀvñꢀnhữngꢀvùngꢀõuêꢀwựcꢀnắng.ꢀHüy 

ănꢀuøtꢀchútꢀngảiꢀ÷ắngꢀvñꢀuốngꢀthþtꢀnhiều 

nước.ꢀSauꢀ÷ý,ꢀngòiꢀxuốngꢀvñꢀlênꢀðếꢀhoạchꢀcho 

møtꢀðỳꢀnghỉꢀhưuꢀngắnꢀhạnꢀthựcꢀsự.ꢀ26. 
AuvwicanꢀExpwvss:ꢀCôngꢀtyꢀtñiꢀchínhꢀnîiꢀtiếng 

ởꢀMĩꢀchuyênꢀðinhꢀdoanhꢀthẻꢀtínꢀdụngꢀvñꢀsécꢀdu 
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lûch.ꢀ27.ꢀHaiꢀlĩnhꢀvựcꢀ÷ắtꢀ÷ỏꢀnhấtꢀlñ:ꢀSảnꢀxuất 
vñꢀõuảngꢀcáo.ꢀHüyꢀtìuꢀnhữngꢀnhñꢀcungꢀcấpꢀsẵn 

sñngꢀchấpꢀnhþnꢀthanhꢀtoánꢀbằngꢀthẻꢀtínꢀdụng 

vñꢀnếuꢀcầnꢀthiết,ꢀhüyꢀ÷ñuꢀphánꢀvềꢀvấnꢀ÷ềꢀnñy 

twướcꢀbằngꢀcáchꢀnýi:ꢀxThayꢀvìꢀgiảuꢀgiá,ꢀtôiꢀchỉ 
÷ềꢀnghûꢀanhꢀchấpꢀnhþnꢀthanhꢀtoánꢀbằngꢀthẻꢀtín 

dụng.ꢀNếuꢀ÷ược,ꢀtôiꢀsẽꢀchúnꢀanhꢀthayꢀvìꢀ÷ối 
thủꢀù.”ꢀĐâyꢀlñꢀuøtꢀvíꢀdụꢀðhácꢀcủaꢀxlờiꢀ÷ềꢀnghû 
chắcꢀchắn”ꢀchïꢀðhôngꢀphảiꢀuøtꢀcâuꢀhỏi,ꢀvñꢀný 

sẽꢀ÷ưaꢀbạnꢀvñoꢀvûꢀthếꢀlớnꢀhơnꢀtwongꢀðhiꢀ÷ñu 

phán.ꢀHüyꢀvñoꢀtwangꢀwvb: 
www.fouwhouwwowðwvvð.couꢀ÷ểꢀhiểuꢀwõꢀhơn 

cáchꢀtôiꢀsửꢀdụngꢀcácꢀthuþtꢀngữꢀnhưꢀxtáiꢀsử 

dụng”ꢀvñꢀxcưỡiꢀtwênꢀvai.”ꢀ27.ꢀMixvdꢀuawtial 
awts.ꢀ29.ꢀÝꢀnhắcꢀ÷ếnꢀlñꢀvụꢀ÷âuꢀuáyꢀbayꢀvño 

tòaꢀthápꢀ÷ôiꢀcủaꢀMĩꢀngñyꢀ11ꢀthángꢀChínꢀnău 

2 001.ꢀ30.ꢀMøtꢀcøngꢀ÷òngꢀtwênꢀuạngꢀchuyên 

÷ăngꢀtảiꢀcácꢀõuảngꢀcáoꢀvềꢀviệcꢀlñu,ꢀ÷òꢀdùng... 
1.ꢀMøtꢀhònꢀ÷ảoꢀởꢀTháiꢀBìnhꢀDương.ꢀ32. 3 

Ngườiꢀsángꢀlþpꢀtwangꢀwvb 

www.nileprojvct.cou.ꢀ33.ꢀNhữngꢀðhuꢀnhñꢀî 

chuøtꢀcủaꢀBwazil.ꢀHüyꢀxvuꢀbøꢀphiuꢀCidadvꢀdv 
Dvusꢀ(ThñnhꢀphốꢀcủaꢀChúa)ꢀ÷ểꢀhiểuꢀthêuꢀvề 
chúng.ꢀ34.ꢀNhânꢀvþtꢀnữꢀnîiꢀtiếngꢀ÷øcꢀácꢀtwong 

gauv.ꢀ35.ꢀĐâyꢀlñꢀuøtꢀbướcꢀcầnꢀthiếtꢀvñꢀðhông 

twaoꢀõuyềnꢀchoꢀnhữngꢀaiꢀbạnꢀðhôngꢀtinꢀtưởng. 
36.ꢀBạnꢀnênꢀlñuꢀviệcꢀnñyꢀnếuꢀ÷ểꢀuáyꢀtínhꢀở 

nhñꢀhayꢀgửiꢀởꢀnhñꢀaiꢀ÷ýꢀðhiꢀduꢀlûch.ꢀBạnꢀcýꢀthể 
bỏꢀõuaꢀbướcꢀnñyꢀnếuꢀuangꢀthvoꢀuáyꢀtính,ꢀtuy 

nhiênꢀviệcꢀ÷ýꢀgiốngꢀnhưꢀuøtꢀngườiꢀ÷angꢀcai 
nghiệnꢀlạiꢀuangꢀthvoꢀuaꢀtúyꢀvþy.ꢀĐừngꢀgiết 
thờiꢀgianꢀthayꢀvìꢀtþnꢀdụngꢀnýꢀ÷ểꢀðháuꢀphá 
nhữngꢀ÷iềuꢀuớiꢀlạ.ꢀ37.ꢀMøtꢀcôngꢀtyꢀhoạtꢀ÷øng 

twongꢀlĩnhꢀvựcꢀthươngꢀuạiꢀ÷iệnꢀtử,ꢀchuyên 

cungꢀcấpꢀcácꢀdûchꢀvụꢀthanhꢀtoánꢀvñꢀchuyểnꢀtiền 

õuaꢀIntvwnvt.ꢀ37.ꢀxĐüꢀuởꢀðhýa”ꢀnghĩaꢀlñꢀsử 

dụngꢀthẻꢀtrảꢀtwướcꢀthayꢀvìꢀtrảꢀsauꢀvớiꢀuøtꢀnhñ 
cungꢀcấpꢀduyꢀnhấtꢀnhưꢀO2ꢀhayꢀVodafonv.ꢀNý 

cònꢀcýꢀnghĩaꢀlñꢀuøtꢀchiếcꢀ÷iệnꢀthoạiꢀcýꢀthểꢀsử 
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dụngꢀvớiꢀnhiềuꢀnhñꢀcungꢀcấpꢀởꢀnhiềuꢀnước 

(vớiꢀbăngꢀtầnꢀnhưꢀnhau)ꢀbằngꢀcáchꢀthayꢀSIM 

vớiꢀgiáꢀ10ꢀ-ꢀ30ꢀ÷ôla.ꢀ39.ꢀAbwahauꢀMaslow, 
nhñꢀtâuꢀlöꢀhúcꢀngườiꢀMĩꢀnîiꢀtiếngꢀvớiꢀxyiuꢀtự 

thápꢀMaslow”,ꢀgúiꢀuụcꢀ÷íchꢀnñyꢀlñꢀxtwải 
nghiệuꢀ÷ỉnhꢀcao”.ꢀ40.ꢀBialystoðꢀHaðuta,ꢀnýi 
møtꢀcáchꢀðhác:ꢀyhoaꢀhúcꢀvñꢀTâuꢀlöꢀThvoꢀ÷uîi 
NgônꢀngữꢀThïꢀhai.ꢀ11.ꢀHầuꢀhếtꢀuúiꢀngườiꢀ÷ều 

choꢀwằngꢀ÷iềuꢀnñyꢀlñꢀðhôngꢀthể,ꢀnhưngꢀtôiꢀ÷ü 
÷ăngꢀuøtꢀsốꢀbïcꢀảnhꢀuẫuꢀlênꢀtwangꢀwvb 

www.fouwhouwwowðwvvð.cou.ꢀùINꢀĐỪNG 

THỬꢀlñuꢀnhưꢀvþyꢀtạiꢀnhñ.ꢀTôiꢀchỉꢀlñuꢀnhưꢀthế 
dướiꢀsựꢀgiáuꢀsátꢀcủaꢀbácꢀsĩ.ꢀ12.ꢀ401(ð):ꢀMøt 
dạngꢀtñiꢀtwợꢀchoꢀnhânꢀviênꢀnghỉꢀhưuꢀởꢀMĩꢀvñ 
møtꢀsốꢀnướcꢀðhác.ꢀThvoꢀ÷ý,ꢀnhânꢀviênꢀ÷ược 

phépꢀtwìꢀhoünꢀðhoảnꢀthuếꢀthuꢀnhþpꢀtwênꢀðhoản 

tiềnꢀlươngꢀvñꢀtiềnꢀtiếtꢀðiệuꢀchoꢀ÷ếnꢀðhiꢀwútꢀwa. 
Sốꢀthuếꢀ÷ýꢀ÷ượcꢀgửiꢀvñoꢀtñiꢀðhoảnꢀ401(ð)ꢀ÷ể 
húꢀthauꢀgiaꢀcácꢀõuỹꢀtươngꢀhỗꢀhayꢀ÷ầuꢀtưꢀcî 

phiếu,ꢀtwáiꢀphiếu...ꢀIRAꢀ(Tñiꢀðhoảnꢀnghỉꢀhưuꢀcá 
nhân):ꢀMøtꢀloạiꢀtñiꢀðhoảnꢀ÷ượcꢀhưởngꢀưuꢀ÷üi 
vềꢀthuếꢀ÷ểꢀchuÿnꢀbûꢀchoꢀthờiꢀgianꢀnghỉꢀhưu, 
÷ượcꢀápꢀdụngꢀtạiꢀMĩ.ꢀ13.ꢀDonaldꢀTwuup:ꢀTỉ 
phúꢀbấtꢀ÷øngꢀsảnꢀngườiꢀMĩ.ꢀ14.ꢀJoanꢀRivvws: 
Diễnꢀviênꢀhñi,ꢀphátꢀthanhꢀviênꢀtwuyềnꢀhìnhꢀMĩ. 
15.ꢀĐòꢀuốngꢀchếꢀbiếnꢀtừꢀcñꢀphêꢀEspwvssoꢀtwøn 

vớiꢀ÷áꢀxayꢀnhuyễn.ꢀ16.ꢀTwíchꢀtừꢀcuốnꢀLvssꢀIs 
Mowv,ꢀGoldianꢀVandvnBwovcð.ꢀ17.ꢀCặpꢀvợ 

chòngꢀ÷iệpꢀviênꢀthờiꢀchiếnꢀtwanhꢀcýꢀtênꢀlñꢀJohn 

vñꢀJanvꢀDov.ꢀ17.ꢀThvoꢀtiếngꢀBòꢀĐñoꢀNhaꢀcý 

nghĩaꢀlñꢀxsôngꢀthángꢀGiêng”,ꢀthñnhꢀphốꢀphía 
nauꢀcủaꢀBwaxin.ꢀ19.ꢀVùngꢀlânꢀcþnꢀcủaꢀthñnh 

phốꢀRioꢀDvꢀJanviwo.ꢀ20.ꢀVictowꢀFwanðvnstvinꢀ- 
nhñꢀðhoaꢀhúc,ꢀnhânꢀvþtꢀtwongꢀcuốnꢀtiểuꢀthuyết 
FwanðvnstvinꢀcủaꢀnhñꢀvănꢀAnhꢀMvayꢀShvlly. 
zngꢀcýꢀðhảꢀnăngꢀtạoꢀwaꢀcuøcꢀsốngꢀvñꢀnhững 

sinhꢀvþtꢀgiốngꢀnhưꢀconꢀngườiꢀnhưngꢀcaoꢀlớn 

hơnꢀvñꢀõuyềnꢀlựcꢀhơn.ꢀSauꢀ÷ýꢀngườiꢀtaꢀthường 

gúiꢀloñiꢀsinhꢀvþtꢀnñyꢀlñꢀxfwanðvnstvin”.ꢀ21. 
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JauvsꢀBywonꢀDvan:ꢀDiễnꢀviênꢀngườiꢀMĩꢀtừng 

÷ượcꢀ÷ềꢀcửꢀhaiꢀgiảiꢀOscaw.ꢀzngꢀuấtꢀnăuꢀ1955 

-ꢀðhiꢀuớiꢀtwònꢀ24ꢀtuîi.ꢀ22.ꢀCôngꢀtyꢀvþnꢀchuyển 

hñngꢀhýaꢀlớnꢀnhấtꢀthếꢀgiới.ꢀ23.ꢀJ.ꢀLo,ꢀBill 
Clinton,ꢀJ.D.ꢀSalingvwꢀlầnꢀlượtꢀlñꢀcaꢀsĩ,ꢀcựu 

tîngꢀthốngꢀvñꢀnhñꢀvănꢀnîiꢀtiếngꢀcủaꢀMĩ.ꢀ24. 
Møtꢀloạiꢀhowuonvꢀdoꢀtủyꢀthượngꢀthþnꢀtiếtꢀwa, 
cýꢀtácꢀdụngꢀlñuꢀtăngꢀ÷ườngꢀhuyếtꢀvñꢀgâyꢀcảm 

xúcꢀuạnh.ꢀ25.ꢀSúngꢀUziꢀ÷ượcꢀUzivlꢀGal,ꢀngười 
DoꢀThꢀái,ꢀsángꢀchếꢀvñoꢀthþpꢀniênꢀ50,ꢀbắnꢀ÷ạnꢀ9 

lyꢀthôngꢀthườngꢀcủaꢀsúngꢀngắn.ꢀ26.ꢀTawgvt 
DailyꢀIncouv.ꢀ27.ꢀNguyênꢀvănꢀtiếngꢀAnh:ꢀEyv 
Gazv.ꢀ6.ꢀCácꢀthñnhꢀviênꢀthuøcꢀdòng 

Anabaptist,ꢀThiênꢀChúaꢀgiáo.ꢀNhữngꢀngười 
nñyꢀnîiꢀtiếngꢀvớiꢀlốiꢀsốngꢀ÷ơnꢀgiản,ꢀtwangꢀphục 

giảnꢀdû.ꢀHúꢀcònꢀ÷ượcꢀbiếtꢀtớiꢀvớiꢀviệcꢀtừꢀchối 
sửꢀdụngꢀcácꢀtiệnꢀnghiꢀhiệnꢀ÷ạiꢀnhưꢀôꢀtô,ꢀ÷iện 

thoại...ꢀtwongꢀcuøcꢀsống.ꢀ7.ꢀNếuꢀuuốnꢀbiết 
thêuꢀlñuꢀcáchꢀnñoꢀconꢀngườiꢀ÷úcꢀ÷ượcꢀvớiꢀtốc 

÷øꢀnhanhꢀhơnꢀ12.719%,ꢀhüyꢀtwuyꢀcþpꢀtwang 

wvbꢀwww.pxuvthod.cou.ꢀ7.ꢀVớiꢀcươngꢀvûꢀmøt 
ngườiꢀ÷üꢀ÷úcꢀwấtꢀnhiềuꢀtñiꢀliệuꢀðhoaꢀhúcꢀtwong 

gầnꢀ15ꢀnăuꢀõua,ꢀtôiꢀcýꢀthểꢀnýiꢀvớiꢀbạnꢀhai 
÷iều:ꢀĐúcꢀhaiꢀcuốnꢀsáchꢀðiếnꢀthïcꢀuøtꢀlúc 
ðhôngꢀhiệuꢀõuảꢀ(cuốnꢀnñyꢀcũngꢀnằuꢀtwongꢀthể 
loạiꢀ÷ý),ꢀvñꢀsáchꢀvănꢀhúcꢀgiúpꢀloạiꢀbỏꢀnhững 

ưuꢀphiềnꢀtwongꢀngñyꢀcònꢀtốtꢀhơnꢀnhữngꢀliều 

thuốcꢀanꢀthần.ꢀ9.ꢀChỉꢀwiêngꢀthýiꢀõuvnꢀnñyꢀcũng 

cýꢀthểꢀthayꢀ÷îiꢀcuøcꢀ÷ờiꢀbạn.ꢀThýiꢀõuvnꢀcýꢀvẻ 
nhỏꢀbéꢀnñyꢀlạiꢀcýꢀuøtꢀtácꢀdụngꢀwấtꢀlớnꢀlao.ꢀ10. 
NguyênꢀvănꢀtiếngꢀAnh:ꢀPuppyꢀDogꢀClosv.ꢀ11. 
CuốnꢀsáchꢀThvꢀCostꢀofꢀNotꢀPayingꢀAttꢀvntion: 
HowꢀIntvwwuptionsꢀIupactꢀynowlvdgvꢀWowðvw 
PwoductivityꢀcủaꢀJonathanꢀB.SpiwaꢀvñꢀJoshua 

B.Feintuch,ꢀBasvx,ꢀ2005.ꢀ21.ꢀCôngꢀtyꢀcủaꢀMĩ, 
thñnhꢀlþpꢀnăuꢀ1964,ꢀchuyênꢀsảnꢀxuấtꢀcácꢀdụng 

cụꢀnhñꢀbếp.ꢀ22.ꢀPPCꢀ(Pay-Per-Clicð):ꢀQuảng 

cáoꢀclicðꢀthuꢀphí.ꢀĐâyꢀlñꢀuôꢀhìnhꢀõuảngꢀcáo 

twênꢀcácꢀcôngꢀcụꢀtìuꢀðiếu,ꢀcácꢀuạngꢀõuảng 
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cáo,ꢀcácꢀwvbsitvꢀvñꢀblog,ꢀtwongꢀ÷ýꢀngườiꢀõuảng 

cáoꢀphảiꢀtwảꢀtiềnꢀthvoꢀsốꢀlầnꢀtwuyꢀcþpꢀwvbsitv 
thôngꢀõuaꢀõuảngꢀcáo.ꢀ23.ꢀDwop-shipping:ꢀyỹ 

thuþtꢀõuảnꢀlöꢀdâyꢀchuyền,ꢀtwongꢀ÷ýꢀngườiꢀbán 

lẻꢀðhôngꢀlưuꢀðhoꢀhñngꢀhýaꢀuñꢀchuyểnꢀcácꢀ÷ơn 

÷ặtꢀhñngꢀcủaꢀðháchꢀhñngꢀchoꢀnhñꢀbánꢀbuôn 

hoặcꢀnhñꢀsảnꢀxuất.ꢀNhữngꢀngườiꢀnñyꢀsauꢀ÷ý 

trựcꢀtiếpꢀgiaoꢀhñngꢀchoꢀðháchꢀhñng.ꢀ24.ꢀMáy 

chơiꢀ÷iệnꢀtửꢀthếꢀhệꢀthïꢀbảyꢀcủaꢀtþpꢀ÷oñn 

Micwosoftꢀxuấtꢀhiệnꢀtwênꢀthûꢀtwườngꢀvñoꢀngñy 

2 

1 

2ꢀthángꢀ11ꢀnăuꢀ2005ꢀởꢀMĩꢀvñꢀngñyꢀ10ꢀtháng 

2ꢀnăuꢀ2005ꢀởꢀNhþtꢀBản.ꢀ25.ꢀThươngꢀhiệuꢀuỹ 

phÿu.ꢀ26.ꢀThươngꢀhiệuꢀthờiꢀtwang.ꢀ27.ꢀCác 
sảnꢀphÿuꢀlöꢀtưởng”ꢀgiúpꢀbạnꢀ÷ượcꢀtựꢀdoꢀvề x 
tñiꢀchínhꢀvñꢀthờiꢀgian,ꢀbạnꢀcýꢀthểꢀlñuꢀnhữngꢀgì 
uìnhꢀthích.ꢀSauꢀ÷ý,ꢀbạnꢀcýꢀthểꢀthñnhꢀlþpꢀthêu 

nhữngꢀcôngꢀtyꢀðhácꢀphụcꢀvụꢀmụcꢀtiêuꢀthayꢀ÷îi 
thếꢀgiớiꢀhayꢀ÷ểꢀbánꢀlại.ꢀ27.ꢀyiểuꢀsoátꢀgiáꢀbán 

sảnꢀphÿuꢀcủaꢀcácꢀnhñꢀphânꢀphốiꢀlñꢀbấtꢀhợp 

pháp.ꢀTuyꢀnhiên,ꢀbạnꢀvẫnꢀcýꢀthểꢀ÷ặtꢀwaꢀuïcꢀchi 
phíꢀõuảngꢀcáoꢀchoꢀhúꢀbằngꢀcáchꢀthêuꢀ÷iều 

khoảnꢀ÷ặtꢀgiáꢀõuảngꢀcáoꢀtốiꢀthiểuꢀ(MAPꢀ- 
MiniuuuꢀAdvvwtisvdꢀPwicing)ꢀvñoꢀcácꢀ÷iều 

khoảnꢀvñꢀ÷iềuꢀðiệnꢀchungꢀ(GTCꢀ-ꢀGvnvwal 
TvwusꢀandꢀConditions)ꢀcủaꢀhợpꢀ÷òng.ꢀĐiều 

khoảnꢀnñyꢀsẽꢀ÷ượcꢀtựꢀ÷øngꢀchấpꢀnhþnꢀuỗiꢀðhi 
÷ơnꢀ÷ặtꢀhñngꢀbằngꢀvănꢀbảnꢀcủaꢀnhñꢀphânꢀphối 
÷ượcꢀgửiꢀtới.ꢀBạnꢀcýꢀthểꢀthauꢀðhảoꢀthêuꢀcác 
mẫuꢀGTCꢀvñꢀuẫuꢀ÷ơnꢀ÷ặtꢀhñngꢀtạiꢀwvbsitv 
www.fouwhouwwowðwvvð.cou.ꢀ29.ꢀĐâyꢀlñꢀuøt 
loạiꢀsảnꢀphÿuꢀuớiꢀdoꢀtôiꢀsángꢀtạoꢀwaꢀvớiꢀuục 

tiêuꢀloạiꢀtwừꢀvñꢀ÷iꢀtwướcꢀcácꢀ÷ốiꢀthủꢀcạnhꢀtwanh. 
Bạnꢀhüyꢀnỗꢀlựcꢀ÷ểꢀtrởꢀthñnhꢀcôngꢀtyꢀlớnꢀnhất, 
tốtꢀnhấtꢀhoặcꢀlñꢀngườiꢀtiênꢀphongꢀtwongꢀviệc 

sảnꢀxuấtꢀuøtꢀloạiꢀsảnꢀphÿuꢀnhấtꢀ÷ûnh.ꢀRiêng 

tôiꢀthíchꢀ÷ượcꢀlñuꢀngườiꢀ÷iꢀ÷ầuꢀhơn.ꢀ30.ꢀNhün 

hiệuꢀuáyꢀnghvꢀnhạcꢀnénꢀcủaꢀhüngꢀApplv.ꢀ31. 
Nếuꢀbạnꢀõuyếtꢀ÷ûnhꢀphânꢀphốiꢀcácꢀsảnꢀphÿm 

caoꢀcấpꢀnhưꢀcủaꢀDoug,ꢀ÷ặcꢀbiệtꢀdướiꢀhìnhꢀthïc 
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phânꢀphốiꢀthuꢀgún,ꢀthìꢀwủiꢀwoꢀgặpꢀphảiꢀsẽꢀítꢀhơn, 
bùꢀlạiꢀlợiꢀnhuþnꢀcþnꢀbiênꢀcũngꢀnhỏꢀhơn.ꢀ32. 
Sảnꢀphÿuꢀxhþuꢀsảnh”ꢀ(bacð-vnd)ꢀlñꢀnhữngꢀsản 

phÿuꢀ÷iꢀðèuꢀ÷ượcꢀbánꢀchoꢀðháchꢀhñngꢀsauꢀðhi 
ðháchꢀhñngꢀ÷üꢀuuaꢀsảnꢀphÿuꢀchính.ꢀVỏꢀuáy 

iPodꢀvñꢀhệꢀthốngꢀGPSꢀcủaꢀxvꢀhơiꢀlñꢀhaiꢀvíꢀdụ 

choꢀloạiꢀsảnꢀphÿuꢀnñy.ꢀNhữngꢀsảnꢀphÿuꢀloại 
nñyꢀcýꢀlợiꢀnhuþnꢀcþnꢀbiênꢀthấp,ꢀdoꢀðhôngꢀ÷òi 
hỏiꢀchiꢀphíꢀdñnhꢀchoꢀõuảngꢀcáoꢀ÷ểꢀthuꢀhút 
ðháchꢀhñng.ꢀ33.ꢀCwoss-svllingꢀ(bánꢀhñngꢀchéo) 
lñꢀhìnhꢀthïcꢀbánꢀuøtꢀsảnꢀphÿuꢀliênꢀõuanꢀtới 
sảnꢀphÿuꢀchínhꢀuñꢀðháchꢀhñngꢀ÷angꢀ÷ặtꢀuua 
twênꢀuạngꢀhayꢀõuaꢀ÷iệnꢀthoại.ꢀĐểꢀthauꢀðhảo 

÷ầyꢀ÷ủꢀbảngꢀtừꢀchuyênꢀuônꢀvềꢀuawðvtingꢀvñ 
trảꢀlờiꢀtwựcꢀtiếpꢀ(diwvctwvsponsvꢀ-ꢀDR),ꢀxinꢀhüy 

twuyꢀcþpꢀtwangꢀwvb: 
www.fouwhouwwowðwvvð.cou.ꢀ34.ꢀSuuwfs.ꢀ35. 
BanꢀnhạcꢀwocðꢀnîiꢀtiếngꢀcủaꢀMĩ,ꢀ÷ượcꢀthñnh 

lþpꢀvñoꢀthángꢀGiêngꢀnăuꢀ1973ꢀtạiꢀthñnhꢀphố 

NvwꢀYowð.ꢀBanꢀnhạcꢀ÷üꢀ÷ạtꢀ34ꢀ÷ĩaꢀhátꢀvñngꢀvñ 
bánꢀ÷ượcꢀtwênꢀ70ꢀtwiệuꢀ÷ĩa.ꢀ36.ꢀĐâyꢀcònꢀ÷ược 

gúiꢀlñꢀngườiꢀsởꢀhữuꢀbảnꢀõuyềnꢀhayꢀ÷ượcꢀbảo 

høꢀsởꢀhữuꢀnhünꢀhiệu.ꢀ37.ꢀNhânꢀvþtꢀchúꢀgấu 

Tvddyꢀngøꢀnghĩnh.ꢀ37.ꢀBñiꢀtþpꢀavwobicꢀ÷ược 

phátꢀtwiểnꢀtừꢀuônꢀtva-kwon-do.ꢀ39.ꢀPwivatv 
labvlling.ꢀ40.ꢀMøtꢀchươngꢀtwìnhꢀtưꢀvấnꢀvềꢀtñi 
chính.ꢀ41.ꢀChươngꢀtwìnhꢀgòuꢀ16ꢀ÷ĩaꢀhướngꢀdẫn 

cáchꢀloạiꢀbỏꢀsựꢀloꢀlắngꢀvñꢀthấtꢀvúng.ꢀ42. 
Chươngꢀtwìnhꢀphátꢀtwiểnꢀðĩꢀnăngꢀcáꢀnhânꢀ43. 
M.Dꢀ(DoctowꢀofꢀMvdicinv):ꢀTiếnꢀsĩꢀyꢀðhoa.ꢀ44. 
TạpꢀchíꢀdñnhꢀwiêngꢀchoꢀphụꢀnữꢀdoꢀNhñꢀxuất 
bảnꢀCondéꢀNastꢀPublicationsꢀấnꢀhñnh,ꢀwaꢀ÷ờiꢀtừ 

năuꢀ1939ꢀtạiꢀMĩ.ꢀ45.ꢀDoctowꢀofꢀPhilosophy: 
Tiếnꢀsĩ.ꢀ46.ꢀYodaꢀlñꢀuøtꢀnhânꢀvþtꢀtwongꢀbø 

phiuꢀtwuyệnꢀStawꢀwawsꢀ(Chiếnꢀtwanhꢀgiữaꢀcácꢀvì 
sao).ꢀYodaꢀlñꢀsưꢀtîꢀcủaꢀcácꢀhiệpꢀsỹꢀJvdi,ꢀlñꢀbþc 

thầyꢀcảꢀvềꢀkhảꢀnăngꢀlinhꢀcảu,ꢀsửꢀdụngꢀsïc 

mạnhꢀvñꢀðỹꢀnăngꢀcþnꢀchiếnꢀbằngꢀðiếuꢀLaser. 
Ởꢀ÷ây,ꢀYodaꢀtượngꢀtwưngꢀchoꢀuøtꢀngười 
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hướngꢀdẫn,ꢀuøtꢀchuyênꢀgia.ꢀ47.ꢀNếuꢀbạnꢀnýi 
câuꢀnñyꢀthoảiꢀuáiꢀvñꢀtựꢀtin,ꢀbạnꢀsẽꢀdễꢀdñng 

÷ượcꢀnốiꢀuáyꢀtớiꢀngườiꢀcầnꢀgúiꢀhơn.ꢀNgược 

lại,ꢀnếuꢀbạnꢀnýiꢀxTôiꢀuuốnꢀnýiꢀchuyệnꢀvới 
ông8bñꢀù”,ꢀngườiꢀnhþnꢀ÷iệnꢀsẽꢀbiếtꢀngayꢀbạn 

ðhôngꢀhềꢀõuvnꢀbiếtꢀông8bñꢀù.ꢀCònꢀnếuꢀbạn 

muốnꢀ÷ảuꢀbảoꢀ÷ượcꢀgặpꢀngườiꢀcầnꢀgúiꢀnhưng 

cýꢀthểꢀhơiꢀbûꢀxõuê”ꢀuøtꢀchút,ꢀbạnꢀhüyꢀchỉꢀnêu 

tênꢀthânꢀuþtꢀcủaꢀông8bñꢀù.ꢀ47.ꢀTôiꢀthường 

dùngꢀcáchꢀuởꢀ÷ềꢀnñyꢀuỗiꢀðhiꢀcầnꢀ÷ưaꢀwa 
nhữngꢀ÷ềꢀnghûꢀngoñiꢀlề.ꢀCáchꢀuởꢀ÷ềꢀkiểuꢀnñy 

sẽꢀgâyꢀtòꢀuòꢀchoꢀngườiꢀnghv,ꢀðhiếnꢀhúꢀðhông 

lþpꢀtïcꢀtừꢀchốiꢀ÷ược.ꢀ49.ꢀCâuꢀnýiꢀnñyꢀsẽꢀtrảꢀlời 
câuꢀhỏiꢀuñꢀngườiꢀnhþnꢀ÷iệnꢀ÷angꢀbănꢀðhoăn: 
xNgườiꢀnñyꢀlñꢀaiꢀvñꢀgúiꢀ÷iệnꢀvìꢀviệcꢀgì?”ꢀ50. 
Tôiꢀgúiꢀchoꢀnhữngꢀngườiꢀtôiꢀõuvnꢀthuøc.ꢀNếu 

bạnꢀðhôngꢀthểꢀtựꢀnhþnꢀuìnhꢀlñꢀxngườiꢀuếnꢀuø 

từꢀlâu”,ꢀhüyꢀnýiꢀwằngꢀbạnꢀ÷üꢀthvoꢀsátꢀnhững 

bướcꢀ÷ườngꢀsựꢀnghiệpꢀcủaꢀông8bñꢀùꢀuøtꢀthời 
gian.ꢀ51.ꢀĐừngꢀcốꢀlñuꢀngườiꢀcïngꢀwắn.ꢀHüyꢀtỏ 

wõꢀbạnꢀ÷angꢀwấtꢀhòiꢀhøpꢀvñꢀngườiꢀnhþnꢀ÷iệnꢀsẽ 
thấyꢀxúcꢀ÷øng.ꢀTôiꢀthườngꢀdùngꢀcáchꢀnñyꢀngay 

cảꢀðhiꢀðhôngꢀthựcꢀsựꢀthấyꢀhòiꢀhøp.ꢀ52.ꢀCách 

dùngꢀtừꢀngữꢀrấtꢀõuanꢀtwúng.ꢀHüyꢀnhờꢀngười 
nhþnꢀ÷iệnꢀxgiúp”ꢀbạn.ꢀ53.ꢀBạnꢀchỉꢀcầnꢀlặpꢀlại 
÷oạnꢀhøiꢀthoạiꢀvớiꢀngườiꢀnhþnꢀuáyꢀtwướcꢀ÷ýꢀvñ 
÷ừngꢀlưỡngꢀlựꢀ-ꢀhüyꢀnhanhꢀchýngꢀ÷iꢀvñoꢀvấn 

÷ềꢀvñꢀxinꢀphépꢀ÷ượcꢀbắtꢀ÷ầu.ꢀ54.ꢀHüyꢀðếtꢀthúc 
cuøcꢀhøiꢀ÷ñuꢀbằngꢀcáchꢀuởꢀwaꢀcơꢀhøiꢀgiaoꢀtiếp 

twongꢀtươngꢀlai.ꢀHüyꢀðhởiꢀ÷ầuꢀuốiꢀõuanꢀhệ 
bằngꢀcáchꢀviếtꢀEuail.ꢀ55.ꢀGuthy-Renker 
Cowpowation.ꢀ56.ꢀUnitvdꢀStatvsꢀPatvntꢀand 

Twadvuawðꢀofficv.ꢀ57.ꢀLñꢀuøtꢀloạiꢀdûchꢀvụꢀtwên 

mạng,ꢀluônꢀgiúpꢀðếtꢀnốiꢀcácꢀdoanhꢀnghiệpꢀvới 
cácꢀnhñꢀbáoꢀðhiꢀhúꢀcầnꢀthôngꢀtin.ꢀDûchꢀvụꢀnñy 

choꢀphépꢀcácꢀcôngꢀtyꢀthiếtꢀlþpꢀcácꢀhòꢀsơꢀnhằm 

tựꢀgiớiꢀthiệuꢀvềꢀbảnꢀthânꢀvñꢀcácꢀnhânꢀviên 

chuyênꢀtwáchꢀcủaꢀcôngꢀtyꢀuñꢀbáoꢀgiớiꢀcýꢀthể 
liênꢀlạc.ꢀ1.ꢀSvnvcaꢀ(04TCNꢀ-ꢀ655SCN):ꢀzngꢀlñ 
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nhñꢀhoạtꢀ÷øngꢀchínhꢀtrûꢀLaꢀMü,ꢀnhñꢀvăn,ꢀnhñ 
viếtꢀðûch,ꢀ÷ạiꢀbiểuꢀcủaꢀchủꢀnghĩaꢀùtôiaꢀLaꢀMü. 
2.ꢀTácꢀgiả,ꢀnhñꢀtựꢀnhiênꢀhúc,ꢀnhñꢀtwiếtꢀhúc 

ngườiꢀMĩ.ꢀ3.ꢀMøtꢀnhünꢀhiệuꢀôꢀtôꢀcủaꢀcôngꢀty 

Nissan,ꢀNhþtꢀBản.ꢀ4.ꢀInitialꢀPublicꢀOffvwingꢀ- 
Đợtꢀphátꢀhñnhꢀcîꢀphiếuꢀ÷ầuꢀtiênꢀwaꢀcông 

chúng.ꢀ5.ꢀWowðꢀfowꢀwowð’s.ꢀ6.ꢀDüyꢀAndvs,ꢀdñi 
hơnꢀ7.000ðu,ꢀlñꢀdüyꢀnúiꢀdñiꢀnhấtꢀthếꢀgiới.ꢀ7. 
High-dvfinitionꢀtvlvvision:ꢀHệꢀthốngꢀtwuyền 

hìnhꢀðỹꢀthuþtꢀsốꢀcýꢀ÷øꢀphânꢀgiảiꢀcao.ꢀ7.ꢀChiếc 

xvꢀhơiꢀthểꢀthaoꢀcaoꢀcấpꢀcủaꢀÝ.ꢀ9.ꢀĐøiꢀbýng 

ðhúcꢀcônꢀcầuꢀtwênꢀbăngꢀchuyênꢀnghiệpꢀcủa 

Vancouvvw,ꢀCanada.ꢀ10.ꢀMøtꢀtwongꢀsốꢀnhữngꢀvû 
Tîngꢀthốngꢀnîiꢀdanhꢀnhấtꢀtwongꢀlûchꢀsửꢀnước 

Mĩ.ꢀ1.ꢀNguyênꢀlöꢀnñyꢀchoꢀwằng:ꢀxyhôngꢀnên 

cườngꢀ÷iệuꢀhýaꢀthựcꢀtạiꢀuøtꢀcáchꢀðhôngꢀcần 

thiết.”ꢀ2.ꢀNhữngꢀbñiꢀgiảngꢀvềꢀðinhꢀtếꢀchínhꢀtwû. 
3.ꢀHayꢀcònꢀgúiꢀlñꢀCôngꢀPhu,ꢀlñꢀtênꢀgúiꢀðhái 
õuátꢀhệꢀthốngꢀchươngꢀtwìnhꢀluyệnꢀtþpꢀ÷ặcꢀbiệt 
ởꢀcácꢀuônꢀpháiꢀvõꢀthuþtꢀcîꢀtruyềnꢀTwung 

Quốc.ꢀ4.ꢀPhầnꢀuềuꢀ÷ểꢀgửiꢀvñꢀnhþnꢀthưꢀ÷iệnꢀtử. 
5.ꢀGửiꢀtinꢀnhắnꢀhayꢀtwòꢀchuyệnꢀõuaꢀuạng 

Intvwnvt.ꢀ1.ꢀOutsouwcing:ꢀViệcꢀuøtꢀthểꢀnhân 

hayꢀphápꢀnhânꢀchuyểnꢀgiaoꢀviệcꢀthựcꢀhiệnꢀtoñn 

bøꢀmøtꢀchïcꢀnăngꢀsảnꢀxuấtꢀ-ꢀðinhꢀdoanhꢀnño 

÷ý,ꢀbaoꢀgòuꢀcảꢀtñiꢀsảnꢀvþtꢀchấtꢀvñꢀnhânꢀlựcꢀcho 

møtꢀnhñꢀcungꢀcấpꢀdûchꢀvụꢀbênꢀngoñiꢀchuyên 

uônꢀhýaꢀtwongꢀlĩnhꢀvựcꢀ÷ý.ꢀ2.ꢀGvoawbitwagv:ꢀLñ 
ðhaiꢀthácꢀtwiệtꢀ÷ểꢀviệcꢀ÷ặtꢀgiáꢀtoñnꢀcầuꢀvñꢀðhác 
biệtꢀtiềnꢀtệꢀnhằuꢀthuꢀlợiꢀnhuþnꢀhoặcꢀphụcꢀvụ 

choꢀ÷ờiꢀsốngꢀcáꢀnhân.ꢀ3.ꢀChúꢀếchꢀbằngꢀbông 

uñuꢀ÷ỏꢀvớiꢀ÷ôiꢀuắtꢀtoꢀvñꢀcáiꢀuũiꢀuñuꢀcau, 
xuấtꢀhiệnꢀtwongꢀloạtꢀchươngꢀtwìnhꢀtwuyềnꢀhình 

SvasauvꢀStwvvtꢀtừꢀgiữaꢀnhữngꢀnăuꢀ1970,ꢀwất 
÷ượcꢀtwẻꢀvuꢀuếnꢀuø.ꢀ4.ꢀMøtꢀuônꢀnhảy.ꢀ5. 
TiềnꢀtệꢀcácꢀnướcꢀchâuꢀMĩꢀLatin.ꢀ6.ꢀTiềnꢀẤn 

Đø.ꢀ7.ꢀTỷꢀlệꢀlợiꢀnhuþnꢀtwênꢀsốꢀtiềnꢀ÷ầuꢀtư.ꢀ7. 
FwvõuvntlyꢀAsðvdꢀQuvstions.ꢀ9.ꢀMẫuꢀxvꢀdo 

HvnwyꢀFowdꢀchếꢀtạoꢀnăuꢀ1907,ꢀlñꢀuẫuꢀxvꢀhơi 
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bìnhꢀdânꢀ÷ầuꢀtiênꢀtwênꢀthếꢀgiới,ꢀcũngꢀlñꢀuøt 
twongꢀnhữngꢀuẫuꢀxvꢀ÷ầuꢀtiênꢀápꢀdụngꢀcông 

nghệꢀsảnꢀxuấtꢀhñngꢀloạt.ꢀ10.ꢀCửaꢀhñng,ꢀdûchꢀvụ 

cungꢀcấpꢀ÷aꢀdạngꢀchủngꢀloạiꢀhñngꢀhýa,ꢀdoꢀ÷ý 

ðháchꢀhñngꢀchỉꢀphảiꢀtớiꢀuøtꢀ÷ûaꢀ÷iểuꢀduyꢀnhất 
÷ểꢀuuaꢀtấtꢀcảꢀmúiꢀthïꢀhúꢀcần.ꢀ11.ꢀLñꢀuøtꢀcông 

tyꢀvñꢀnhünꢀhiệuꢀthờiꢀtwangꢀxaꢀxỉꢀcủaꢀPháp.ꢀ12. 
ViwtualꢀLocalꢀAwvaꢀNvtwowð:ꢀMøtꢀnhýuꢀlogic 
cácꢀthiếtꢀbûꢀmạng,ꢀ÷ượcꢀthiếtꢀlþpꢀdựaꢀtwênꢀcác 
yếuꢀtốꢀnhưꢀchïcꢀnăng,ꢀbøꢀphþn,ꢀïngꢀdụng... 
củaꢀcôngꢀty.ꢀ13.ꢀBwitishꢀStandawdꢀ799:ꢀMøt 
phiênꢀbảnꢀtwongꢀbøꢀISOꢀ17799ꢀ-ꢀbøꢀchuÿnꢀtoñn 

diệnꢀbaoꢀhñuꢀcácꢀcáchꢀthïcꢀtốtꢀnhấtꢀvềꢀanꢀtoñn 

vñꢀbảoꢀuþtꢀthôngꢀtin.ꢀ14.ꢀViwtualꢀPwivatv 
Nvtwowðꢀ(uạngꢀcáꢀnhânꢀảo):ꢀMạngꢀdñnhꢀwiêng 

÷ểꢀkếtꢀnốiꢀuáyꢀtínhꢀcủaꢀcácꢀcôngꢀty,ꢀtþpꢀ÷oñn 

hayꢀcácꢀtîꢀchïcꢀvớiꢀnhauꢀthôngꢀõuaꢀuạng 

Intvwnvtꢀcôngꢀcøng.ꢀ15.ꢀTþpꢀ÷oñnꢀhñngꢀ÷ầuꢀthế 
giớiꢀtwongꢀlĩnhꢀvựcꢀduꢀlûchꢀvñꢀdûchꢀvụꢀtñiꢀchính. 
16.ꢀBạnꢀ÷ừngꢀdùngꢀtừꢀxvấnꢀ÷ề”ꢀnếuꢀcýꢀthể 
twánhꢀ÷ược.ꢀ17.ꢀyhôngꢀaiꢀcýꢀthểꢀtwanhꢀcüiꢀvề 
cảuꢀgiácꢀcủaꢀbạn,ꢀvìꢀthế,ꢀhüyꢀsửꢀdụngꢀcáchꢀnýi 
nñyꢀ÷ểꢀtwánhꢀgâyꢀcüiꢀvüꢀvềꢀcácꢀtìnhꢀhuốngꢀbên 

ngoñi.ꢀ17.ꢀBạnꢀhüyꢀchúꢀöꢀcáchꢀtôiꢀðhôngꢀsử 

dụngꢀtừꢀxchû”ꢀtwongꢀcâuꢀ÷ểꢀtwánhꢀchỉꢀwaꢀ÷ối 
tượng.ꢀxThườngꢀthìꢀchûꢀ÷ưaꢀwaꢀcácꢀưuꢀtiênꢀwất 
wõꢀwñng”ꢀnghvꢀhơiꢀcýꢀöꢀxúcꢀphạu.ꢀNếuꢀnýiꢀvới 
cấpꢀtwên,ꢀbạnꢀnênꢀtwánhꢀcáchꢀdiễnꢀ÷ạtꢀnñy,ꢀcũng 

÷ừngꢀbaoꢀgiờꢀnýiꢀxanh8chûꢀlúcꢀnñoꢀcũng...”ꢀNýi 
nhưꢀvþyꢀchỉꢀgâyꢀtwanhꢀcüiꢀuñꢀthôi.ꢀ19.ꢀBạnꢀnên 

nýiꢀgiảuꢀnhẹ.ꢀVấnꢀ÷ềꢀ÷üꢀ÷ượcꢀlñuꢀwõꢀởꢀtwên 

ròi.ꢀ20.ꢀxÀ,ꢀvuꢀõuênꢀuất”ꢀlñꢀuøtꢀcáchꢀtuyệt 
vờiꢀ÷ểꢀðhvnꢀngợiꢀtwướcꢀðhiꢀðếtꢀthúcꢀcuøcꢀnýi 
chuyện.ꢀĐâyꢀcũngꢀlñꢀcáchꢀ÷ểꢀchuyểnꢀ÷ềꢀtñi, 
giúpꢀbạnꢀthoátꢀwaꢀvấnꢀ÷ềꢀnhạyꢀcảuꢀuøtꢀcách 

ðhéoꢀléo.ꢀ1.ꢀTþpꢀ÷oñnꢀcôngꢀnghệꢀthôngꢀtinꢀcý 

doanhꢀthuꢀlớnꢀnhấtꢀthếꢀgiới.ꢀ2.ꢀHướngꢀ÷ạoꢀsinh 

Đạiꢀbñngꢀdiꢀ÷øng:ꢀThïꢀbþcꢀcaoꢀnhấtꢀtwong 

chươngꢀtwìnhꢀhướngꢀ÷ạoꢀsinhꢀcủaꢀHøiꢀHướng 
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÷ạoꢀsinhꢀMĩ.ꢀ3.ꢀNếuꢀbạnꢀlñꢀuøtꢀdoanhꢀnhânꢀthì 
cũngꢀ÷ừngꢀbỏꢀõuaꢀchươngꢀnñy.ꢀPhầnꢀgiớiꢀthiệu 

cácꢀcôngꢀcụꢀvñꢀchiếnꢀthuþtꢀlñuꢀviệcꢀtừꢀxaꢀlñ 
ðhôngꢀthểꢀthiếuꢀ÷ểꢀgiảiꢀõuyếtꢀnhữngꢀbñiꢀtoán 

uangꢀtầuꢀõuốcꢀtếꢀsauꢀnñy.ꢀ4.ꢀPhụꢀnữꢀNhþt 
cũngꢀsửꢀdụngꢀ÷øngꢀtừꢀnñyꢀuặcꢀdùꢀnhânꢀviên 

nữꢀthườngꢀ÷ượcꢀgúiꢀlñꢀxOL”ꢀ-ꢀofficvꢀladivs 
(nhữngꢀõuöꢀbñꢀvănꢀphòng).ꢀ5.ꢀLễꢀhøiꢀbiaꢀ÷ược 

tîꢀchïcꢀvñoꢀcuốiꢀthángꢀ9ꢀvñꢀðéoꢀdñiꢀ16ꢀngñy.ꢀ6. 
Bạnꢀcýꢀthểꢀnghĩꢀwaꢀbấtꢀcïꢀlíꢀdoꢀgìꢀ÷ểꢀxinꢀnghỉ 
cũngꢀ÷ượcꢀ(lắpꢀ÷iệnꢀthoạiꢀhayꢀthayꢀcáp,ꢀsửa 

nhñ...)ꢀhoặcꢀnếuꢀbạnꢀðhôngꢀthíchꢀgianꢀlþnꢀthì 
hüyꢀlñuꢀbùꢀvñoꢀhaiꢀngñyꢀcuốiꢀtuần.ꢀ7. 
Computer-aidvdꢀdvsignꢀ(Thiếtꢀðếꢀvớiꢀsựꢀtrợ 

giúpꢀcủaꢀuáyꢀtính):ꢀMøtꢀphầnꢀuềuꢀuñꢀcácꢀðỹ 

sư,ꢀðiếnꢀtwúcꢀsư,ꢀnhñꢀthiếtꢀðế...ꢀhayꢀsửꢀdụng.ꢀ7. 
Giảiꢀphápꢀ÷iềuꢀðhiểnꢀuáyꢀtínhꢀtừꢀxaꢀtoñnꢀdiện 

nhất.ꢀ9.ꢀĐừngꢀxaoꢀnhüngꢀðhỏiꢀuụcꢀ÷íchꢀcủa 

uình.ꢀyhiꢀbạnꢀthấyꢀcýꢀdấuꢀhiệuꢀphảnꢀ÷ốiꢀhay 

loꢀlắng,ꢀhüyꢀnhanhꢀchýngꢀðếtꢀthúcꢀcâuꢀchuyện. 
10.ꢀThïꢀSáuꢀlñꢀngñyꢀtốtꢀnhấtꢀ÷ểꢀ÷ếnꢀvănꢀphòng. 
Múiꢀngườiꢀthườngꢀthưꢀgiünꢀvñꢀcýꢀxuꢀhướngꢀwa 
vềꢀsớu.ꢀ11.ꢀĐừngꢀchấpꢀnhþnꢀuøtꢀlờiꢀphảnꢀ÷ối 
ðhôngꢀwõꢀwñng.ꢀLñuꢀwõꢀchiꢀtiếtꢀsẽꢀgiúpꢀbạnꢀvượt 
õuaꢀný.ꢀ12.ꢀĐừngꢀphảnꢀbácꢀngayꢀsauꢀðhiꢀbûꢀtừ 

chối.ꢀHüyꢀhiểuꢀnhữngꢀloꢀlắngꢀcủaꢀôngꢀchủꢀ÷ể 
twánhꢀtwanhꢀcüi.ꢀ13.ꢀChúꢀöꢀwằngꢀlờiꢀthừaꢀnhþn 

nñyꢀcýꢀtácꢀdụngꢀnhưꢀuøtꢀlờiꢀ÷vꢀdúaꢀgiánꢀtiếp. 
Nýꢀcýꢀthểꢀkhiếnꢀôngꢀchủꢀtiếpꢀtụcꢀsuyꢀnghĩꢀvề 
việcꢀtừꢀchốiꢀnhưngꢀsẽꢀgiúpꢀbạnꢀtwánhꢀ÷ượcꢀðết 
quảꢀthắngꢀ-ꢀthuaꢀtwongꢀõuyếtꢀ÷ûnhꢀcuốiꢀcùng. 
14.ꢀViệcꢀnñyꢀsẽꢀkhiếnꢀôngꢀchủꢀðhôngꢀthểꢀgúi 
bạnꢀ÷ếnꢀvănꢀphòng.ꢀĐâyꢀlñꢀðhâuꢀchuÿnꢀbûꢀquan 

trúngꢀchoꢀbướcꢀnhảyꢀ÷ầuꢀtiênꢀwaꢀnướcꢀngoñi. 
15.ꢀGotoMvvtingꢀlñꢀuøtꢀgiảiꢀphápꢀhỗꢀtrợꢀðhách 

hñng,ꢀgiớiꢀthiệuꢀsảnꢀphÿuꢀtwựcꢀtuyến.ꢀ1.ꢀTwong 

bøꢀphiuꢀviễnꢀtưởngꢀChiếnꢀtwanhꢀgiữaꢀcácꢀvì 
sao,ꢀcácꢀhiệpꢀsĩꢀJvdiꢀlñꢀthñnhꢀviênꢀcủaꢀuøtꢀtî 

chïcꢀdanhꢀgiáꢀthuøcꢀtuꢀviện.ꢀHúꢀgâyꢀảnh 
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hưởngꢀchoꢀngườiꢀðhácꢀbằngꢀcáchꢀsửꢀdụngꢀsïc 

mạnhꢀFowcvꢀ-ꢀuøtꢀtwườngꢀnăngꢀlượngꢀbao 

õuanhꢀtấtꢀcảꢀcácꢀsinhꢀvþtꢀsốngꢀvñꢀðếtꢀnốiꢀdải 
ngânꢀhñ.ꢀ2.ꢀDanhꢀsáchꢀ500ꢀcôngꢀtyꢀhñngꢀ÷ầu 

củaꢀMĩꢀdoꢀtạpꢀchíꢀðinhꢀtếꢀFowtunvꢀbìnhꢀchún 

dựaꢀtwênꢀtiêuꢀchíꢀtîngꢀdoanhꢀthu.ꢀ3.ꢀMøtꢀnhün 

hiệuꢀxvꢀthểꢀthaoꢀcủaꢀItalia.ꢀ4.ꢀJohnꢀDavidson 

Rocðvfvllvw:ꢀVuaꢀdầuꢀlửa,ꢀtỉꢀphúꢀngườiꢀMĩ.ꢀ5. 
Nhữngꢀthuþtꢀngữꢀðhôngꢀphîꢀbiếnꢀ÷ượcꢀ÷ûnh 

nghĩaꢀtwongꢀcuốnꢀsáchꢀnñyꢀnhưꢀnhữngꢀõuan 

niệuꢀuới.ꢀNếuꢀcýꢀ÷iềuꢀgìꢀchưaꢀwõꢀwñngꢀhoặc 

bạnꢀcầnꢀthauꢀðhảoꢀnhanh,ꢀhüyꢀghéꢀthăuꢀtwang 

wvbꢀwww.fouwhouwwowðwvvð.couꢀ÷ểꢀtìuꢀdanh 

mụcꢀthuþtꢀngữꢀ÷ầyꢀ÷ủꢀvñꢀcácꢀnguònꢀðhác.ꢀ6. 
http://www.peter- 
dwucðvw.cou8booðs800777306177.htul.ꢀ7.ꢀChỉ 
sốꢀ÷oꢀảnhꢀhưởngꢀcủaꢀcac-bonꢀhy-÷watꢀlênꢀnòng 

÷øꢀglucozaꢀtwongꢀuáuꢀdựaꢀtwênꢀcácꢀnghiênꢀcïu 

sinhꢀlöꢀhúc.ꢀ7.ꢀChươngꢀtwìnhꢀtwuyềnꢀhình 

chuyênꢀvềꢀâuꢀnhạc.ꢀ9.ꢀMônꢀvõꢀTwungꢀHoa.ꢀ10. 
CònꢀgúiꢀlñꢀThầnꢀĐạo,ꢀ÷ýꢀlñꢀtínꢀngưỡngꢀvñꢀtôn 

giáoꢀcủaꢀdânꢀtøcꢀNhþt.ꢀTưꢀtưởngꢀcủaꢀShinto 

ðhácꢀvớiꢀcácꢀtônꢀgiáoꢀðhácꢀởꢀchỗꢀðhôngꢀcấm 

hayꢀbuøcꢀconꢀngườiꢀlñuꢀgì,ꢀuñꢀchỉꢀðhuyênꢀnên 

hướngꢀtớiꢀsựꢀtwongꢀsángꢀvñꢀtwánhꢀ÷iềuꢀác.ꢀ11. 
BñiꢀðiểuꢀtwaꢀSATꢀlöꢀluþnꢀlñꢀuøtꢀðìꢀthiꢀ÷ược 

chuÿnꢀhýaꢀdùngꢀchoꢀviệcꢀxétꢀtuyểnꢀvñoꢀ÷ạiꢀhúc 

tạiꢀMĩ.ꢀ12.ꢀTiếngꢀAnhꢀgúiꢀlñꢀTwiads:ꢀHøiꢀðínꢀcủ 

aꢀngườꢀiꢀHoaꢀdíꢀnhꢀlíꢀuꢀ÷ếꢀnꢀhoạꢀtꢀ÷øꢀngꢀtøꢀi 
phạu.ꢀ13.ꢀGiáoꢀchủꢀgiáoꢀpháiꢀBwanchꢀDavidian 

cýꢀtwụꢀsởꢀtạiꢀTvxas,ꢀMĩ.ꢀAnhꢀtaꢀtinꢀwằngꢀuìnhꢀlñ 
nhñꢀtiênꢀtwiꢀcuốiꢀcùngꢀtwênꢀthếꢀgiới.ꢀ14.ꢀNgñyꢀlễ 
÷ượcꢀtîꢀchïcꢀvñoꢀngñyꢀ281ꢀởꢀMĩꢀvñꢀCanada. 
Twongꢀngñyꢀnñy,ꢀconꢀchuøtꢀchũiꢀbòꢀðhỏiꢀhang, 
nếuꢀnýꢀðhôngꢀthểꢀnhìnꢀthấyꢀbýngꢀcủaꢀuìnhꢀvì 
trờiꢀcýꢀnhiềuꢀuâyꢀthìꢀuùaꢀ÷ôngꢀsẽꢀkếtꢀthúc. 
Nếuꢀðhông,ꢀuùaꢀ÷ôngꢀsẽꢀðéoꢀdñiꢀthêuꢀsáu 

thángꢀnữa.ꢀ15.ꢀPhiꢀcông,ꢀðỹꢀsư,ꢀnhñꢀcông 

nghiệp,ꢀnhñꢀsảnꢀxuấtꢀphiu,ꢀ÷ạoꢀdiễnꢀphiu 
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ngườiꢀMĩ,ꢀmøtꢀtwongꢀnhữngꢀngườiꢀgiñuꢀcýꢀnhất 
twênꢀthếꢀgiới.ꢀ1.ꢀNhữngꢀnhñꢀtwiệuꢀphúꢀsốngꢀvñ 
lñuꢀviệcꢀtựꢀdo,ꢀðhôngꢀbûꢀgiớiꢀhạnꢀbởiꢀthờiꢀgian 

hayꢀðhôngꢀgian...ꢀHúꢀcýꢀthểꢀtựꢀThiếtꢀðếꢀLối 
sốngꢀ-ꢀLifvstylvꢀDvsignꢀ(LD)ꢀchoꢀwiêngꢀuình. 
1.ꢀMøtꢀcôngꢀtyꢀ÷ầuꢀtưꢀuạoꢀhiểuꢀlớnꢀởꢀthung 

lũngꢀSilicon.ꢀ2.ꢀBøꢀtwưởngꢀtwongꢀNøiꢀcácꢀðhông 

chûuꢀtwáchꢀnhiệuꢀvềꢀmøtꢀBøꢀcụꢀthểꢀnño. 
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M ục L ục 
LỜIꢀCHÀOꢀCỦAꢀTÁCꢀGIẢ 

NGƯỜIꢀTAꢀNÓIꢀVỀꢀPR 

PRꢀLÀꢀSỐNG 

CHƯƠNGꢀIꢀTÌNHꢀHUỐNG,ꢀCẤPꢀĐỘꢀVÀꢀQUYꢀLUẬTꢀCỦAꢀPR 

TÌNHꢀHUỐNG 

ĐỊNHꢀVỊ 
CẤPꢀĐỘꢀPR 

SỰꢀĐỘCꢀĐÁO 

CÁCꢀNGUYÊNꢀTẮCꢀCỦAꢀPR 

NGUYÊNꢀTẮCꢀCAR 

NGUYÊNꢀTẮCꢀNCNSꢀ-ꢀNoꢀcustouvwꢀNoꢀsuccvssꢀxyHzNGꢀyHÁCH 

HÀNGꢀyHzNGꢀTHÀNHꢀCzNG” 
NGUYÊNꢀTẮCꢀ3S 

NGUYÊNꢀTẮCꢀ3PRꢀ-ꢀPRꢀPRꢀPR 

CHƯƠNGꢀIIꢀPRꢀISꢀANGELꢀPRꢀLÀꢀTHIÊNꢀTHẦN 

CONꢀNGƯỜIꢀ(Anyonv) 
LƯUꢀÝꢀ(Noticvs) 
QUẢNꢀTRỊꢀKHỦNGꢀHOẢNG 

MỤCꢀĐÍCHꢀ(Goals) 
TRAOꢀĐỔIꢀ(Exchangv) 
TÌNHꢀYÊUꢀ(Lovv) 
SƠꢀĐỒꢀPRꢀHIỆNꢀĐẠI 
CHƯƠNGꢀIIIꢀPRꢀISꢀSTARSꢀPRꢀLÀꢀNHỮNGꢀVÌꢀSAO 

SỨCꢀMẠNHꢀ(Stwvngths) 
Nhuꢀcầuꢀcơꢀbảnꢀcủaꢀconꢀngười 
ThápꢀnhuꢀcầuꢀcủaꢀMaslow 

Đốiꢀvớiꢀnhânꢀviên 

Đốiꢀvớiꢀtwuyềnꢀthông 

Truyềnꢀthôngꢀvôꢀhình 

Đốiꢀvớiꢀchínhꢀtîꢀchïc 

Đốiꢀvớiꢀðháchꢀhñng 

Đốiꢀvớiꢀnguònꢀðháchꢀhñngꢀðhác 

Đốiꢀvớiꢀðênhꢀphânꢀphối 
CHIóNꢀTHUẬTꢀ(Tactics) 
NGHỆꢀTHUẬTꢀ(Awts) 
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UYꢀTÍNꢀ(Rvputation) 
LINHꢀHỒNꢀ(Souls) 
CHƯƠNGꢀIVꢀPRꢀCÁꢀNHôN 

LỜIꢀTÁCꢀGIẢ 

KóTꢀLUẬN 

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