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PR IN PRACTICE 
Mục tiêu của khóa đào tạo PR thực hành này là cung cấp các khái niệm về PR và công cụ PR 

trong hoạt động thực tiễn; ứng dụng PR vào thực tiễn; xây dựng kế hoạch PR thành công và làm việc 
tốt hơn với các công ty PR. 

DẪN NHẬP: VỊ TRÍ CỦA PR TRONG HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC 
Trong giáo trình PR in business, ta đã học về sơ đồ 4P của marketing như sau: 

 
Sơ đồ trên đã đặt PR vào vị trí rất “lép vế” so với các hoạt động khác của doanh nghiệp, trong khi 

ngày nay PR thực sự đã trở thành một thành phần quan trọng của doanh nghiệp. Trong sơ đồ dưới đây, 
chiến lược marketing đã được sắp xếp lại để có một góc nhìn khác về hoạt động PR (theo đó, PR cũng 
nằm trong hệ thống chiến lược chiêu thị của công ty, nhưng tính tương hỗ của nó cao hơn). 

 
Nguyên tắc “6 số 1” (theo quan điểm của một Giám đốc Công ty PR): 

 1 điều mới mẻ trong cuộc sống 1 năm: Trong 1 năm, bạn hãy học 1 điều mới mẻ (viết 
sách, học múa, yoga, nghiên cứu kinh Thánh, trồng hoa, tự làm nước mắm/bánh mì...). 
Điều này sẽ khẳng định khả năng vươn lên của bạn. 

 1 tháng đến thư viện 1 ngày: Hãy đọc sách để có cảm giác bình yên. Bạn có thể viết chiến 
lược → Động viên bạn làm công việc hàng ngày chăm chỉ và bớt nhàm chán. 

 1 kỳ nghỉ phép trọn vẹn: Luôn luôn hoạch định trước kỳ nghỉ của mình và không hủy nó. 
Khi đi nghỉ, không để lại số điện thoại, email... hãy nghỉ trọn vẹn để làm mới mình, để sáng 
tạo và nắm bắt xu hướng mới khi quay trở về với công việc. 

 Khách hàng số 1 = gia đình: Đừng vô tình làm tổn thương người thân. Hãy chuyển TV 
sang chế độ mute, đặt tờ báo xuống khi vợ/chồng/con cái hỏi chuyện mình. Hãy xây dựng 
tình yêu thương và rèn luyện nghệ thuật Biết Lắng Nghe ngay từ trong gia đình mình. 

 1 giờ mỗi ngày để suy ngẫm: Lên kế hoạch, suy nghĩ, tính toán, xem xét mục tiêu đề ra. 
 1 cuốn sổ tay ý tưởng độc đáo: Ghi lại tất cả các ý tưởng, kế hoạch, mục tiêu, mơ ước... 
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CÁC KHÁI NIỆM CƠ SỞ 

1) Tổng quan về marketing: 

Marketing là quá trình phát hiện ra các nhu cầu và thỏa mãn các nhu cầu của khách hàng bằng toàn 
bộ nỗ lực, đồng thời đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

Mục tiêu: 

 Thỏa mãn khách hàng. 
 Giành thắng lợi trong cạnh tranh. 
 Lợi nhuận lâu dài. 

Có 2 quan điểm về marketing: 

- Marketing cổ điển: coi trọng việc sản xuất và bán hàng (nhìn từ trong ra). 

 Doanh nghiệp → Hoàn thiện sản phẩm → QC và bán hàng → Lợi nhuận 

- Marketing hiện đại: coi trọng khách hàng và nhu cầu của họ (nhìn từ ngoài vào) 

 Khách hàng → Nhu cầu, sự thỏa mãn → Các hoạt động Marketing Mix → Lợi nhuận 

2) Tổng quan về thương hiệu: 

Thương hiệu chính là sự bảo đảm về chất lượng của sản phẩm/dịch vụ cụ thể. 

Thương hiệu là một khái niệm, một biểu tượng cho khả năng của sản phẩm/dịch vụ để thỏa mãn 
nhu cầu nào đó của người tiêu dùng. Thương hiệu giúp cho doanh nghiệp thể hiện cá tính và đẳng cấp 
của mình trong xã hội/thương trường. 

Có 5 yếu tố tạo nên sức mạnh của một thương hiệu: 

 Mức độ nhận biết thương hiệu. 
 Hình ảnh của thương hiệu. 
 Tính cách của thương hiệu. 
 Điểm khác biệt của thương hiệu. 
 Sức sống của thương hiệu. 

Tham khảo: 5 thành phần của việc xây dựng cấu trúc thương hiệu 
- Các dấu hiệu nhận biết thương hiệu (Brand attributes): màu sắc, kiểu dáng, ngôn ngữ, hình 

ảnh, âm nhạc... phải mang tính đồng nhất và có khả năng giúp người tiêu dùng nhận biết được 
thương hiệu (tức là phải phân biệt được thương hiệu của doanh nghiệp giữa một rừng thương hiệu). 

- Các lợi ích thương hiệu (Brand benefits): khách hàng phải hiểu được chức năng và cảm nhận 
được lợi ích của thương hiệu. 

- Niềm tin thương hiệu (Brand beliefs): phải hình thành được điều này. VD: khi đưa rau sạch 
vào siêu thị, phải làm sao để người tiêu dùng tin được đây là rau sạch thật sự. 

- Tính cách của thương hiệu (Brand personalization): xây dựng tính cách thương hiệu (nhân 
cách thương hiệu) để đạt được mục tiêu khách hàng sẽ yêu thích tính cách đó, tức sẽ thấy được sự 
trung thành với thương hiệu. 

- Tính chất của thương hiệu (Brand essence): chẳng hạn khi đề cập đến máy giặt Electrolux thì 
khách hàng sẽ nhớ ngay đến tính chất bền bỉ “Giá mà mọi thứ đều bền như Electrolux”. 

Xem thêm tài liệu “Quản trị thương hiệu” tại http://www.tinhvi.com/nhansu/thuonghieu.pdf 

Thế nào là một thương hiệu mạnh: 

 Là một thương hiệu được nhiều người biết đến và có nhiều người sử dụng. 
 Thương hiệu có những hình ảnh đồng nhất từ mẫu bao bì, hình dáng sản phẩm, mẫu quảng 

cáo... cho đến hình ảnh nhân viên, người tiêu dùng... 
 Thương hiệu có những tính cách đủ mạnh và có sức thuyết phục khách hàng mục tiêu. 
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 Phải có điểm mạnh tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với các đối thủ cạnh tranh. 
 Thương hiệu mạnh luôn đổi mới và phát triển không ngừng, theo kịp những xu thế phát 

triển của thị trường cũng như nhu cầu của người tiêu dùng. 

Các bước cần thiết để xây dựng chiến lược thương hiệu: 

 Phân tích thông tin về thị trường. 
 Phân tích và đánh giá các đối thủ cạnh tranh. 
 Tìm hiểu, nghiên cứu và lựa chọn nhóm khách hàng mục tiêu. 
 Sáng tạo ra chiến lược định vị thương hiệu, từ đó phát triển chiến lược tiếp thị. 
 Phát triển chiến lược quảng cáo dựa trên chiến lược định vị và chiến lược tiếp thị: 

o Quảng cáo sáng tạo. 
o Chiến lược truyền thông. 
o Các chương trình hỗ trợ khác. 

3) Phân khúc thị trường: 

Phân khúc thị trường là quy trình phân chia thị trường thành những nhóm người mua có cùng nhu 
cầu và đặc điểm. Khi phân khúc thị trường, ta phải xác định/mô tả rõ ràng từng nhóm người. Kết quả 
của nghiên cứu phân khúc thị trường sẽ được ứng dụng vào việc phát triển quảng cáo và PR. 

Phân khúc thị trường và hiểu người tiêu dùng, tại sao lại cần thiết? 

 Nắm được các thị hiếu khác nhau của khách hàng khác nhau. 
 Giúp cho việc phục vụ khách hàng được tốt hơn. 
 Phải phân khúc thị trường vì nguồn lực của doanh nghiệp có giới hạn. 
 Tập trung nỗ lực để thỏa mãn nhu cầu của một nhóm đối tượng tiêu dùng tiềm năng. 

→ Phân khúc thị trường giúp hiểu rõ nhu cầu của các nhóm đối tượng tiềm năng, giúp doanh 
nghiệp phát triển các chương trình marketing riêng để đáp ứng nhu cầu của phân khúc đã chọn. Đây là 
điều mà doanh nghiệp không thể làm được cho toàn bộ thị trường. 

Lợi ích của phân khúc thị trường: 

 Có thể xác định một cách chính xác hơn nhu cầu, mong muốn và hành vi của một nhóm 
khách hàng cụ thể. 

 Các nguồn lực của doanh nghiệp có thể phân bổ một cách hiệu quả hơn cho các hoạt động 
marketing, để thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của phân khúc đã chọn. 

Các nhân tố để phân khúc thị trường: 

 Phân khúc theo nhân tố người tiêu dùng: lợi ích tìm kiếm, lợi ích mong muốn, tâm lý xã 
hội, thói quen, nhân khẩu học (tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tôn giáo...). 

 Phân khúc theo tần suất mua sản phẩm. 
 Phân khúc theo tỷ lệ sử dụng: thường xuyên, không thường xuyên, ít sử dụng... 
 Phân khúc theo sự trung thành: vô điều kiện, tương đối, không cố định, không trung thành. 
 Phân khúc theo mức độ sẵn sàng của người mua: mong muốn, quan tâm, không sẵn sàng... 
 Phân khúc theo thái độ của người mua: vui mừng, bàng quan, thù ghét... 

Tiêu chuẩn để một phân khúc là khả thi: 

 Khác biệt về nhu cầu của các phân khúc sẽ tạo nên khác biệt trong sản phẩm, nhưng sự 
khác biệt này phải có ý nghĩa và phải phân biệt rõ ràng. 

 Các phân khúc có thể đo được, tính toán được (tức là không được trừu tượng). 
 Phân khúc phải nhắm tới được, đạt tới được, với tới được. 
 Phân khúc có tiềm năng và đang phát triển. 
 Tương tác được với từng yếu tố trong Marketing Mix. 

Để tiến hành phân khúc, ta cần xác định các thông tin sau: 

 Họ là ai (nhân khẩu học)? Làm sao để đối thoại hiệu quả nhất với họ? Thói quen sử dụng 
các phương tiện truyền thông/giải trí của họ? 
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 Tiềm năng của phân khúc (tiêu thụ): số lượng, số tiền, mức độ thay thế... 
 Nhãn hiệu đang dùng của họ là gì? Mức độ hài lòng/trung thành của họ đối với sản phẩm 

hiện tại? Quan niệm và phản ứng của họ về giá cả? 
 Cơ hội cho sản phẩm mà ta đang dự tính cung cấp cho họ? 
 Kênh phân phối nào đang áp dụng cho nhóm khách hàng này? 

Có 2 phương pháp cơ bản để phân khúc thị trường: 

Phân khúc sẵn có (pre-defined segmentation) Phân khúc tạo mới (post-hoc segmentation) 
Thị trường được phân khúc theo các tiêu chí mà 
nhà sản xuất đã chọn trước, như: chủng loại, 
nhãn hiệu đang dùng; số lượng người dùng (ít, 
nhiều); thu nhập... 

 - Khám phá phân khúc. 
- Tập hợp các nhân tố cùng tính chất để tạo ra 
một phân khúc riêng (về lợi ích mong muốn, 
nhu cầu, thái độ, thói quen...). 

4) Một số công cụ để xây dựng & thực hiện chiến lược marketing: 

a) Ma trận SWOT: 

Phân tích SWOT là phương pháp phân tích kịch bản trên cơ sở khảo sát các yếu tố liên quan nhằm 
xây dựng các kịch bản chiến lược khả thi. 

 O 
Yếu tố 1 
Yếu tố 2 
... 

T 
Yếu tố 1 
Yếu tố 2 
... 

S 
Yếu tố 1 
Yếu tố 2 
... 

S/O S/T 

W 
Yếu tố 1 
Yếu tố 2 
... 

W/O W/T 

 

S (Strengths): điểm mạnh 

W (Weaknesses): điểm yếu 

O (Opportunities): cơ hội 

T (Threats): đe dọa 

 

 S/O: dùng điểm mạnh để khai thác cơ hội (đây là trường hợp tốt nhất). 
 S/T: dùng điểm mạnh để dập tắt đe dọa. 
 W/O: cố gắng duy trì cơ hội, khi cơ hội này rơi vào điểm yếu của ta. 
 W/T: đây là trường hợp xấu nhất, cần phải chấp nhận và cố gắng giảm thiểu thiệt hại. 

b) Ma trận BCG: 

Dùng ma trận này để tái cấu trúc thị trường, ngành hàng và điều chỉnh danh mục vốn đầu tư 
(không thể dùng ma trận BCG trong trường hợp doanh nghiệp mới tham gia thị trường). 

 
c) Ma trận GE: 

Ma trận GE dựa trên 2 yếu tố: vị thế cạnh tranh và độ hấp dẫn của thị trường. Mỗi yếu tố được 
chia làm 3 mức độ (thấp, trung bình, cao) và do đó có tất cả 9 ô. Thang điểm dùng cho ma trận này có 
giá trị từ 1-5. 

Công dụng: xác định các loại chiến lược cho các chiến lược SBU và cho toàn bộ doanh nghiệp. 

 Nhóm chiến lược tấn công: ô số 1, 2, 4. 
 Nhóm chiến lược phòng thủ - đầu tư: ô số 3, 5, 7. 
 Nhóm chiến lược rút lui: ô số 6, 8, 9. 
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cao 

 

TB 

 

thấp 

 

                cao     TB       thấp 

d) Chuỗi giá trị: 

“Chuỗi giá trị” của doanh nghiệp là tập hợp các hoạt động cơ bản của doanh nghiệp, hiệu quả của 
từng yếu tố và mối quan hệ giữa các yếu tố trong chuỗi giá trị đó tạo ra sức mạnh của doanh nghiệp. 
Phân tích chuỗi giá trị cho ta biết điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp. 

Xem chi tiết các công cụ 
trên trong tài liệu “Quản trị 
Chiến lược” tại địa chỉ: 
http://www.tinhvi.com/ 

nhansu/chienluoc.pdf

5) Các chiến lược marketing: 

a) Chiến lược Marketing Mix: 

- Chu kỳ sống của một sản phẩm: 

 
 Ra đời/giới thiệu Phát triển Bão hòa/chín muồi Suy thoái 

Doanh số THẤP TĂNG NHANH BÃO HÒA GIẢM NHANH 
Chi phí marketing CAO TRUNG BÌNH CAO THẤP 
Lợi nhuận THẤP TĂNG CHỰNG LẠI GIẢM 
Loại khách hàng KH KHAI PHÁ KH MUA SỚM + 

KH ĐA SỐ LẦN 1 
KH ĐA SỐ LẦN 2 KH CHẬM TRỄ, 

BẢO THỦ 
Số lượng đối thủ ÍT TĂNG CHỰNG LẠI GIẢM 
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Chiến lược Marketing Mix có thể tóm lược trong bảng sau đây: 
4P Ra đời/giới thiệu Phát triển Bão hòa/chín muồi Suy thoái 

Sản phẩm Đưa SP mới ra thị 
trường 

- Phát triển SP 
- Đa dạng hóa 

- Giảm SP không h.quả 
- Tăng DV hỗ trợ 

Giảm tối đa SP không hiệu 
quả 

Giá Giá đưa vào chi phí 
là chủ yếu 

Giá xâm nhập Giá cạnh tranh Giảm giá 

Phân phối Xây dựng kênh phân 
phối có lựa chọn 

Phát triển tối đa 
kênh phân phối 

Giảm bớt kênh phân 
phối không hiệu quả 

Loại bỏ tối đa kênh phân 
phối không hiệu quả 

Chiêu thị Xây dựng chú ý đến 
SP trên toàn t.trường 

Xây dựng chú ý về 
sự khác biệt SP 

Nhấn mạnh tối đa về sự 
khác biệt SP 

Giảm chi phí tiếp thị, tập 
trung vào KH trung thành 

b) Chiến lược marketing cạnh tranh: 

- Chiến lược thị trường dẫn dắt: 

 
- Chiến lược thị trường thách thức: 

Doanh nghiệp có thể lựa chọn các hình thức tấn công đối thủ như sau: 

 Tấn công trực diện. 
 Tấn công chọc sườn. 
 Tấn công bao vây. 
 Tấn công đường vòng. 
 Tấn công du kích. 

- Chiến lược thị trường theo đuổi: 

 Theo đuổi bám sát. 
 Theo đuổi có khoảng cách. 
 Theo đuổi có lựa chọn 

- Chiến lược thị trường theo hốc/ngách: 

Phân ra những phân khúc rất hẹp (theo khách 
hàng, khu vực địa lý, sản phẩm...), chuyên môn hóa 
phục vụ thị trường đó. Thị trường này tuy không 
lớn, khó phát triển nhưng duy trì ổn định và tương 
đối an toàn (do các đối thủ lớn thường không chú 
tâm đến các phân khúc quá hẹp). 

6) Kỹ năng xây dựng và lập kế hoạch marketing: 

a) Đánh giá và phân tích: 

Marketing Audit (kiểm toán) và Marketing Analysis (phân tích) dùng để phân tích, đánh giá các 
hoạt động marketing và các hoạt động thương hiệu về hiệu quả đầu tư trong giai đoạn trước đó. Từ đó 
đưa ra các quyết định đầu tư tiếp tục vào các hoạt động marketing và thương hiệu. Cụ thể: 

- Mức độ nhận biết thương hiệu: nhận biết có hỗ trợ (aided awareness), nhận biết không cần hỗ trợ 
(unaided awareness). 

- Các yếu tố hình ảnh nhãn hiệu (brand image attributes). 
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- Phân tích hành vi tiêu dùng: 

 Trial: mức dùng thử. 
 Lapsed usage: mức dùng trùng lắp 2 nhãn hiệu, hoặc 2 yếu tố. 
 Repeated usage: mức sử dụng lặp lại. 
 Loyal usage: mức sử dụng trung thành. 
 Upgrading usage: mức nâng cấp nhu cầu cụ thể đối với một sản phẩm, một chức năng, 

hoặc một nhãn hiệu. 

b) Từ kế hoạch kinh doanh đến kế hoạch marketing: 

- Điều chỉnh các mục tiêu của kế hoạch: Đây là một việc làm mang tính tương hỗ. Việc xác định 
lại các mục tiêu cụ thể trong năm kế tiếp có thể ảnh hưởng đến mục tiêu dài hạn mà công ty đã đặt ra. 

- Nhận định chiến lược dài hạn và điều chỉnh chiến lược: Việc sớm đưa ra nhận định về thị trường 
trong một năm sắp tới rất quan trọng, nhằm xác định chiến lược khả thi hoặc điều chỉnh chiến lược 
kinh doanh, chiến lược marketing cho phù hợp. 

Có những dạng thị trường tiêu biểu như sau: 

 Thị trường còn nguyên thủy. 
 Thị trường mới phát triển. 
 Thị trường đang phát triển. 
 Thị trường ổn định. 
 Thị trường đang bị thu hẹp. 
 Thị trường cạnh tranh cao. 

c) Xác định các mục tiêu: 

- Mục tiêu doanh số và doanh thu: Thường được thể hiện bởi bảng dự báo doanh số (Sales 
forecast) trong 12 tháng sắp tới, nội dung trình bày như sau: 

 Chi tiết mỗi tháng trong 12 tháng sắp tới. 
 Chi tiết theo từng đơn vị sản phẩm. 
 Chi tiết theo khu vực. 

- Mục tiêu lợi nhuận: Người trực tiếp lập kế hoạch marketing không trực tiếp hoạch định lợi 
nhuận. Tuy nhiên, anh ta cần phải được biết mục tiêu lợi nhuận, hay ít nhất là tỷ suất lợi nhuận từng 
SKU trong toàn bộ sản phẩm của công ty trong năm tài chính sắp tới. 

SKU = Stock Keeping Unit (đơn vị hàng tồn kho). Đây là đơn vị phân loại hàng hóa tồn kho bằng việc kết hợp tính 
duy nhất về hình dạng, sự thích hợp, chức năng.  

Ví dụ, một công ty có 3 loại bàn phím, 3 loại màn hình, 3 loại CPU. Nếu các đơn vị tồn kho này chỉ dùng bán lẻ thì 
ta có 9 SKU. Nếu chúng còn dùng để bán sỉ thì ta có thêm 9 SKU nữa. 

Tuy nhiên, nếu khách hàng không thể phân biệt được 2 mặt hàng, hoặc nếu bất kỳ các thuộc tính hữu hình nào đó 
của 2 mặt hàng này đều không quan trọng đối với khách hàng và làm cho họ tin rằng hai mặt hàng này là giống nhau, 
thì chúng có thể coi như có cùng SKU. 

- Mục tiêu cơ cấu sản phẩm và cơ cấu giá: Việc xác định một cơ cấu sản phẩm, giá và nhãn hiệu 
hợp lý sẽ mang lại nhiều lợi ích. 

 Phủ kín các phân khúc và các kênh phân phối. 
 Hỗ trợ phân phối, giảm chi phí phân phối, giảm chi phí phát triển thị trường nói chung. 
 Tận dụng công suất máy móc thiết bị và kỹ năng sản xuất. 
 Đáp ứng được chiến lược marketing dài hạn. 

d) Mục tiêu khách hàng và phân phối: 

- Mục tiêu về khách hàng: 

 Số lượng nhà phân phối và đại lý. 
 Số lượng cửa hàng bán lẻ hoặc khách hàng đặc biệt. 
 Phân định các cấp trung gian của kênh phân phối trong từng khu vực. 
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- Mục tiêu về phân phối: 

 Độ phủ và mức sẵn có của sản phẩm ở trên thị trường. 
 Mức nhìn thấy sản phẩm ở điểm bán lẻ. 
 Mục tiêu về mức độ vươn xa đến thị trường nông thôn. 

e) Mục tiêu mức độ nhận biết nhãn hiệu và hình ảnh nhãn hiệu: 

Dựa trên kết quả của Marketing Audit, sau khi phân tích các mục tiêu khác, chúng ta có thể xác 
định các mục tiêu về mức nhận biết và hình ảnh nhãn hiệu một cách xác thực hơn. Tuy nhiên, đây là 
một vấn đề khá mới mẻ, chỉ có các công ty hoạt động lâu năm theo định hướng marketing mới coi 
trọng vấn đề này. 

7) Ngân sách marketing: 

Khảo sát một công ty X có cơ cấu nhãn hiệu gồm 3 nhãn hàng A, B và C. Tổng cơ cấu ngân sách 
(100%) được chia làm 5 phần như sau: 

- Corporate Marketing (chi phí tiếp thị chung cho công ty): 7,5% 

 Corporate brand building (xây dựng thương hiệu công ty) 50% 
o Corporate brand name, logo, identities (tên, thương hiệu, định danh) 
o Corporate communication (truyền thông) 
o Company website (trang web của công ty) 
o Gifts & premium items (quà tặng & phần thưởng) 

 Corporate brand development (phát triển thương hiệu công ty) 40% 
o Corporate PR (external & internal) (chi phí PR bên trong và ngoài) 
o Corporate social activities (các hoạt động xã hội) 
o Donations (tặng từ thiện) 
o Sponsorships (bảo trợ) 

 Other (khác) 10% 

- Overhead marketing (chi phí tiếp thị toàn bộ): 12,5% 

 Marketing research (nghiên cứu tiếp thị) 25% 
o Market size research (nghiên cứu quy mô thị trường) 
o Retail census (điều tra bán lẻ) 
o Outlet data & mapping (dữ liệu và bản đồ về đại lý/cửa hàng) 
o U & A study (nghiên cứu về Usage và Attitude) 

 Product & Brand development (phát triển thương hiệu và sản phẩm) 20% 
o Product/Brand development before the Launch Proposal 

(phát triển thương hiệu/sản phẩm trước khi lập KH khai trương) 
 Recruitment & Training (tuyển dụng và đào tạo) 5% 
 Below-The-Line BTL (overhead) (tổng ngân sách cho BTL) 30% 

o Merchandising for all brands (trưng bày cho tất cả nhãn hàng) 
o Outlet signage for all brands (bảng hiệu cho tất cả nhãn hàng) 

 Trade marketing & Direct marketing (tiếp thị thương mại và trực tiếp) 20% 
o Direct phone line (đường dây điện thoại trực tiếp) 
o Service center (trung tâm dịch vụ khách hàng) 
o Trade promotion (for all brands) (xúc tiến thương mại) 
o Direct marketing campaigns (chiến dịch marketing trực tiếp) 
o Trade fair & Road shows (hội chợ TM và show đường phố) 
o Sales conference & Distribution development (hội nghị KH và p.triển PP) 

- Budget for brand A (ngân sách cho nhãn hàng A): 25% 

 Above-The-Line ATL (ngân sách cho ATL) 70% 
o Media (production, running) (truyền thông: SP, quản lý) 
o Outdoor (production, rental) (ngoài trời: SP, thuê) 
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o Brand PR, advertorial, information (PR và truyền thông thông tin) 
 Below-The-Line BTL (ngân sách BTL) 25% 

o Brand POS items (POS = Point Of Sale: hệ thống bán hàng) 
o Brand merchandising campaign (chiến dịch trưng bày thương hiệu) 
o Outlet tracking by brand (dò tìm hệ thống cửa hàng) 
o Outlet signage by brand (bảng hiệu hệ thống cửa hàng) 
o Consumer promotion (thúc đẩy người tiêu dùng) 

 Research & Development (nghiên cứu và phát triển) 5% 
o Brand tracking (only for brand or share with other brand) (dò tìm) 
o Brand/Product developtment (phát triển thương hiệu/sản phẩm) 
o MMIS cost (chi phí Maintenance Management Information System) 

- Budget for brand B (ngân sách cho nhãn hàng B): 40% 

 Above-The-Line ATL 60% 
 Below-The-Line BTL 35% 
 Research & Development 5% 

- Budget for brand C (ngân sách cho nhãn hàng C): 15% 

 Above-The-Line ATL 20% 
 Below-The-Line BTL 75% 
 Research & Development 5% 

 

 

TỔNG QUAN VỀ QUẢNG CÁO 
1) Quy trình quảng cáo: 

a) Những quyết định cơ bản trong lĩnh vực quảng cáo: 

 
b) Quy trình thực hiện công việc của một công ty quảng cáo: 
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Các bước trên được lặp lại để tạo ra quy trình hoạch định chiến lược như sau: 

 
c) Quy trình làm phim quảng cáo (TVC): 

Bản yêu cầu sáng tạo (Creative brief) 
  → Kịch bản quảng cáo (TVC storyboard) 
   → Test chọn storyboard (kịch bản câu chuyện) 
    → Thực hiện animatic TVC 
     → Test animatic TVC 
      → Chọn đạo diễn, diễn viên, đạo cụ... 
       → Quay phim, viết nhạc, thu âm... 
        → Dựng phim, làm kỹ xảo, lồng tiếng... 
         → Duyệt offline, chỉnh sửa 
          → Duyệt bản final 
           → Sang băng, phát quảng cáo 

Tham khảo: Sơ đồ tổ chức công ty quảng cáo (“bộ não” của công ty): 

 
2) Vai trò của quảng cáo trong từng thời kỳ của chu trình sản phẩm: 

- Thời kỳ mới tung sản phẩm vào thị trường: 

Mỗi thời kỳ phát triển của sản phẩm đòi hỏi một phương cách quảng cáo khác nhau. Trong thời kỳ 
sản phẩm mới được tung vào thị trường, cần phải: 

 Làm cho người tiêu dùng biết đến sản phẩm. 
 Khắc họa được hình tượng sản phẩm trong lòng người tiêu dùng. 
 Thể hiện được đầy đủ tính năng, đặc điểm, cách thức sử dụng sản phẩm. 
 Tập trung giới thiệu cái mới của sản phẩm, bồi dưỡng thói quen tiêu dùng mới, phát triển 

công dụng mới. 
 Làm cho người tiêu dùng có sự hiểu biết toàn diện về sản phẩm. 
 Tạo ra nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng và ý thích mua sản phẩm. 

- Thời kỳ tăng trưởng: 

 Gây được sự thích thú, ưa chuộng đối với sản phẩm. 
 Làm cho người tiêu dùng biết đến thương hiệu nhà sản xuất và nhãn hiệu sản phẩm. 
 Làm cho người tiêu dùng mua đúng sản phẩm của nhà sản xuất. 

- Thời kỳ chín muồi và suy thoái: 

 Tập trung tuyên truyền những nội dung như chất lượng cải tiến, mẫu mã bao bì mới. 
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 Xác lập lòng tin, sự tín nhiệm của người tiêu dùng, thói quen tiêu dùng. 
 Làm nổi bật giá cả phải chăng, chất lượng dịch vụ hậu mãi. 
 Khẳng định nét độc đáo của thương hiệu và nhãn hàng. 
 Củng cố thị phần đã chiếm được, duy trì lâu dài thói quen sử dụng sản phẩm. 

3) Các thành phần của chiêu thị (promotion): 

QUẢNG CÁO 
Phim quảng cáo 
Quảng cáo trên báo 
Quảng cáo trên TV/radio 
Vật phẩm quảng cáo 
Tài trợ sự kiện 
Triển lãm quảng cáo 
Quảng cáo ngoài trời 

KHUYẾN MẠI 
Cuộc thi, giải thưởng 
Trình diễn, triển lãm 
Quà tặng, giảm giá 
Trừ hàng 
Khuyến khích bán hàng 
Xúc tiến thương mại 

BÁN HÀNG TRỰC TIẾP 
Liên hệ cá nhân 
Bán lẻ 
Qua điện thoại 
Qua internet 
Gửi thư trực tiếp 
Đặt hàng qua catalog 

PR 
(sẽ học ở những bài sau) 

Tìm hiểu về ATL (Above-The-Line) và BTL (Below-The-Line): 

 ATL BTL 
Định nghĩa Là các hoạt động nhằm khuếch trương và 

xây dựng hình ảnh thương hiệu. Nhắm 
vào lợi ích bền vững và lâu dài. 

Là các hoạt động nhằm phát triển thị 
trường, phân phối, thúc đẩy bán lẻ và tiêu 
dùng. Nhắm vào những mục tiêu ngắn 
hạn hoặc có hiệu quả trực tiếp. 

Cơ sở 
lý luận 

Brand Marketing: quan điểm ưu tiên 
đầu tư cho thương hiệu. 

Product Marketing: quan điểm ưu tiên 
đầu tư cho bán hàng. 

Bản chất 
chi phí 

Đầu tư lâu dài; tỷ lệ thu nhập trên đầu tư 
(ROI) dài hạn; chi phí cố định (fixed 
cost); hiệu quả lâu dài. 

Đầu tư ngắn hạn; tỷ lệ thu nhập trên đầu 
tư (ROI) ngắn hạn; chi phí biến đổi 
(variable cost); hiệu quả tức thì. 

Tác động 
đẩy & kéo 

Tạo lực kéo (pull) từ phía người tiêu 
dùng vào hệ thống phân phối/bán hàng. 
Lực hút/kéo mạnh làm giảm áp lực từ hệ 
thống phân phối, giảm chi phí bán hàng 
và chi phí chiết khấu. 

Tạo lực đẩy (push) từ phía người tiêu 
dùng vào hệ thống phân phối/bán hàng. 
Lực đẩy mạnh làm tăng mức phát triển hệ 
thống phân phối, tăng mức tồn kho, tăng 
mức độ sẵn có hàng hóa tại cửa hàng. 

Thời điểm 
áp dụng 

Ưu tiên áp dụng ở giai đoạn đầu xây 
dựng nhãn hiệu (first-of-mind). 

Ưu tiên áp dụng ở giai đoạn sau, đa dạng 
hóa các hoạt động ngoài thị trường. 

Phân loại - Media production: press production, 
TVC production, billboard production. 
- Media Planning: press release, TVC 
on-air, billboard rental. 
- Sponsorship & other communication 
activities: sport events, music events,... 

- Promotion. 
- Merchandising. 
- POS and promotional items. 
- Consumer sampling. 
- Outlet promotional activities. 
- Road shows. 

* Thuật ngữ: 
ROI = Return On Investment = Gain from investment – Cost of investment 
                                                                     Cost of investment 
POS = Point Of Sale (hệ thống bán hàng, có thể là: cửa hàng bán lẻ, máy tính tiền ở quầy check-out, hoặc nơi 

nào đó xảy ra việc giao dịch) 

4) Các phương tiện quảng cáo: 

Có rất nhiều loại phương tiện quảng cáo như: truyền hình, phát thanh, báo chí, quảng cáo trực tiếp, 
quảng cáo ngoài trời và các loại khác. Ta cần hiểu ưu/nhược của mỗi loại hình để có sự lựa chọn phù 
hợp với mục tiêu quảng cáo. 
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a) Quảng cáo trên truyền hình: 

Truyền hình ngày nay đã trở thành phương tiện quảng cáo hiệu quả nhất, do có sự kết hợp của cả 
âm thanh, hình ảnh và khả năng đưa thông tin đến nhiều người trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, 
đây cũng là loại hình quảng cáo đắt đỏ, cần phải tính toán cẩn thận về mặt hiệu quả. 

Để quảng cáo trên truyền hình đạt hiệu quả, ta chú ý các vấn đề sau: 

 Tập trung vào thị trường mục tiêu phù hợp. 
 Tạo vị trí hợp lý và nổi bật cho thương hiệu. 
 Đưa quảng cáo thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng. 
 Giải thích chính xác về thương hiệu và kiến thức về sản phẩm cho người tiêu dùng. 
 Đơn giản và rõ ràng. 
 Tạo ấn tượng khó quên và gắn chặt với thương hiệu. 
 Có khả năng duy trì và có sức bền trong một khoảng thời gian. 
 Phải có tác động tích cực đến sản phẩm. 

b) Quảng cáo trên đài phát thanh: 

Là phương tiện quảng cáo có khả năng xâm nhập rộng khắp. Có tính linh động, trực tiếp đến người 
nghe. Chi phí quảng cáo trên đài phát thanh tương đối rẻ, đặc biệt rất hiệu quả vào buổi sáng. 

Để quảng cáo trên phương tiện này đạt hiệu quả cao, cần phải chú ý: 

 Xác định thương hiệu ngay từ đầu đoạn quảng cáo. 
 Thường xuyên lặp lại tên thương hiệu. 
 Hứa hẹn với người nghe về một lợi ích nào đó từ khi bắt đầu quảng cáo. 
 Thường xuyên lặp lại mẫu quảng cáo. 

c) Quảng cáo trực tiếp: 

Là các phương tiện quảng cáo trực tiếp với khách hàng, thông qua việc sử dụng thư từ, điện thoại 
và các công cụ giao tiếp khác. Hình thức quảng cáo này cho phép liên hệ và có sự phản hồi trực tiếp từ 
khách hàng. Trước đây, quảng cáo trực tiếp khá tốn kém và mất thời gian, nhưng ngày nay với sự phát 
triển của internet, email và sự phổ biến của điện thoại... hình thức quảng cáo này đã trở nên tiện lợi 
hơn rất nhiều. 

Để quảng cáo trực tiếp đạt hiệu quả: 

 Xây dựng danh sách cập nhật về khách hàng hiện có, tiềm năng và tương lai. 
 Đưa ra những mời chào phù hợp với phong cách đúng đắn. 
 Theo dõi sát sao tính hiệu quả của chương trình marketing. 

d) Quảng cáo ngoài trời: 

Là một phương tiện quảng cáo mang tính hỗ trợ, thay thế như: pa-nô, băng-rôn, áp-phích... thường 
thấy trên các phương tiện vận tải, khoảng không gian ở các sân vận động, nhà cao tầng, sân bay; thậm 
chí ở cả những nơi như thùng rác, nhà vệ sinh... 

Quảng cáo ngoài trời có hiệu quả? 

 Người tiêu dùng dễ dàng nhận ra và ghi nhớ những thông điệp đơn giản. 
 Họa tiết sặc sỡ, mang đầy tính bất ngờ. 

e) Quảng cáo trên báo: 

Quảng cáo trên báo chí có thể đưa ra nhiều thông tin chi tiết về sản phẩm. Hình thức quảng cáo 
này có sự vượt trội về mặt thời gian và khả năng xâm nhập (so với những loại hình quảng cáo khác). 
Tích cực trong việc tiếp cận khách hàng và tuyên truyền hình ảnh sản phẩm. 

Quảng cáo trên báo, tạp chí, ấn phẩm muốn đạt hiệu quả thì phải đáp ứng được các yêu cầu sau: 

 Độc giả chỉ cần liếc qua, thì thông điệp đã đủ rõ ràng? 
 Tựa đề quảng cáo đã nêu rõ lợi ích của sản phẩm? 
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 Hình minh họa có phù hợp với tựa đề? 
 Dòng tiêu đề của thông điệp có phù hợp? có giúp giải thích rõ hơn cho tựa đề và minh họa 
ở trên chưa? 

 Nội dung quảng cáo có phù hợp với tựa đề? 
 Sản phẩm có dễ nhận thấy? 
 Thương hiệu và nhà tài trợ có được thể hiện rõ ràng? 

SO SÁNH ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO: 

Phương tiện Ưu điểm Hạn chế 
Truyền hình - Cung cấp được thông tin trên diện rộng, thông 

tin đến được với nhiều người ngay lập tức. 
- Gây được ấn tượng nhờ âm thanh, hình ảnh. 
- Có uy tín. 
- Thu hút sự tập trung chú ý của khách hàng. 
- Chi phí quảng cáo trên đầu người thấp. 

- Độ chọn lọc thấp. 
- Thời gian tồn tại ngắn. 
- Chi phí cao. 
 

Truyền thanh - Cung cấp đuợc thông tin trên phạm vi rộng. 
- Đảm bảo đươc tính thường xuyên. 
- Khá linh hoạt. 
- Phân loại được khách hàng (hơn truyền hình). 
- Chi phí thấp. 

- Chỉ có âm thanh. 
- Khả năng thu hút sự tập 
trung khách hàng thấp. 
- Khả năng ghi nhớ thông 
tin thấp. 

Báo chí - Cung cấp được nhiều thông tin. 
- Có thể quảng cáo theo những mục chuyên đề. 
- Đảm bảo được tính đều đặn. 
- Khách hàng nhớ lâu. 
- Khách hàng có thể cắt lưu lại thông tin. 
- Có thể kèm phiếu tặng quà/giảm giá... 
- Chi phí thấp (hơn truyền hình). 

- Thời gian tồn tại ngắn 
(nhưng hơn truyền hình). 
- Khả năng thu hút được 
sự tập trung thấp. 
- Khả năng phân loại 
khách hàng thấp. 

Tạp chí - Có thể phân loại được khách hàng. 
- Có khả năng tái bản tốt. 
- Khả năng chứa đựng thông tin cao. 
- Có tính lâu dài. 

- Mất nhiều thời gian để 
thay thế một quảng cáo. 
- Chỉ thể hiện dưới dạng 
hình ảnh. Thiếu linh hoạt. 

Ngoài trời - Có tính lâu dài. 
- Dễ nhận biết. 

- Nội dung quảng cáo ít. 
- Chỉ hạn chế 1 địa bàn. 

Trực tiếp - Tính chọn lọc rất cao. 
- Khách hàng nhớ lâu. 
- Cung cấp được nhiều thông tin. 
- Nắm bắt phản hồi chính xác. 

- Chi phí cao. 
- Phân tán, tốn thời gian. 
- Khách hàng có thể có ấn 
tượng không tốt. 

5) Thiết kế quảng cáo: 

a) Sáng tác tiêu đề quảng cáo: 

Phải đạt được các tiêu chí sau: 

- Làm nổi bật trọng tâm: Thể hiện được nội dung mà khách hàng quan tâm nhất, gây được sự chú ý 
của mọi người, làm cho khách hàng nắm bắt được thực chất của vấn đề 

 Đây là loại xe hơi đắt nhất thế giới (Rolls-Royce). 
 Sự lựa chọn hoàn hảo (Perfect). 
 Nâng niu bàn chân Việt (Biti’s). 
 Trắng gì mà sáng thế (Viso). 

- Chuẩn xác, rõ ràng, đơn giản: Mục đích là để khách hàng hiểu được ngay. 

- Độc đáo, mới lạ: Lôi cuốn sự chú ý của người tiêu dùng, hình thành ấn tượng sâu sắc, khó quên. 
Những người bị mẫu quảng cáo tác động sẽ trở thành người tuyên truyền miễn phí cho doanh nghiệp, 
khi họ lặp lại tiêu đề quảng cáo cho bạn bè, người thân nghe với một sự thích thú. 
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 Chỉ có thể là Heineken (quảng cáo bia Heineken). 
 Còn chờ gì nữa (quảng cáo bia Tiger). 

- Sinh động, hoạt bát, giàu chất thú vị: Tránh lối quảng cáo khô cứng, giáo điều dễ tạo nên tâm lý 
chống đối. 

 Hương thơm ngàn hoa ướp lên từng sợi vải (Comfort). 
 Sản phẩm mới nhất của chúng tôi rất hấp dẫn người khác giới, vì vậy, xin kèm theo với lọ 

nước hoa này một bản “Giáo trình tự vệ”! (quảng cáo một loại nước hoa Pháp). 

- Phù hợp với hứng thú của đối tượng: Có rất nhiều đề tài có thể tác động lên đối tượng. Nó có thể 
liên quan đến lợi ích kinh tế, sức khỏe, sự nuôi dưỡng và cuộc sống của trẻ em, kích thích ý muốn 
hoàn thiện, cảm giác an toàn, hưởng thụ cái đẹp, ý chí tiến thủ, sự vui vẻ thoải mái, nâng cao hiệu suất 
làm việc, kích thích lòng tự trọng/tự ái, đem lại sự cảm thông/an ủi... 

 Nhiều hơn, giá không đổi (Omo). 
 Đàn ông đích thực (X-men). 
 Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu (Prudential). 

- Kỹ xảo bố trí sao cho đập vào mắt, gây được sự chú ý: Phụ thuộc vào việc chọn kiểu chữ, kích 
cỡ, cách bố trí... Tránh những lỗi thường gặp: khoa trương thổi phồng, câu chữ mơ hồ/nhập nhèm, lạm 
dụng tiêu đề... 

b) Hiệu quả quảng cáo: 

Có 6 trạng thái của người tiêu dùng đối với sản phẩm (từ thấp đến cao): hay biết, hiểu biết, thiện 
cảm, ưa thích, tin tưởng, hành động mua hàng. 

Một mẫu quảng cáo thành công phải tác động lên được nhiều người ở những mức cao. 

 

 

TỔNG QUAN VỀ PR 
1) Khái niệm về PR: 

a) Bức màn bí mật PR: 

PR là một nghề đầy thử thách, ngày càng phát triển mạnh mẽ và có tầm quan trọng đặc biệt đối với 
các doanh nghiệp. 

Theo số liệu thống kê đến năm 2006, trên thế giới có 155 tổ chức PR với 137.000 thành viên. Tại 
Mỹ đã có 250 trường Đại học, Cao đẳng có bộ môn PR. Tại Australia có 15 trường dạy chuyên về PR. 
Thái Lan và nhiều nước châu Á khác cũng có các chương trình đào tạo về PR. 

Hoạt động PR tại Việt Nam vẫn được hiểu “bề nổi” là các sự kiện (events) và “bề chìm” là những 
quan hệ báo chí. Cũng số liệu năm 2006, ở VN có khoảng 20 công ty PR chuyên nghiệp và hàng trăm 
công ty quảng cáo có kiêm PR. Tuy vậy, đây vẫn là ngành nghề hoàn toàn mới ở nước ta, nhân lực 
chưa được đào tạo chính quy. 

Xu hướng hiện nay là các doanh nghiệp đi thuê các công ty PR thực hiện các hoạt động PR thay vì 
tự biên tự diễn như trước đây. Mặc dù thị phần quảng cáo do các công ty nước ngoài chi phối, nhưng 
thị trường PR/tổ chức sự kiện lại do các công ty trong nước chiếm lĩnh. 

Một số người cho rằng đang có trào lưu: 

 Quảng cáo thoái vị: PlayStation, Harry Potter, đậu phộng Tân Tân... chi rất ít ngân sách 
cho quảng cáo. 

 PR lên ngôi: Các chiến dịch PR diễn ra rất rầm rộ và tốn kém. 

b) Định nghĩa PR: 

Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về PR: 
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- Theo James E.Gruing và Todd Hunt: PR đơn giản là hoạt động truyền thông giữa một tổ chức và 
công chúng của tổ chức đó. 

- Theo Rex Harlow: PR là một hoạt động quản lý đặc biệt, nó giúp thiết lập và duy trì sự truyền 
thông, sự hiểu biết, sự chấp nhận, sự hợp tác qua lại giữa một tổ chức và công chúng của tổ chức đó; 
có liên quan đến việc quản lý những vấn đề phát sinh; giúp quản lý việc thu nhận và phản hồi ý kiến 
công chúng; xác định và nhấn mạnh trách nhiệm phục vụ sự quan tâm của công chúng. 

- Định nghĩa được nhiều người chấp nhận: PR là một quy trình/quá trình (process) gồm chuỗi các 
hành động, sự thay đổi, các chức năng để tạo ra một kết quả. 

Có một cách để mô tả quy trình này là RACE: 

 Research (nghiên cứu): Vấn đề gì đang quan tâm? 
 Action (hành động): Sẽ làm gì cho vấn đề đó? 
 Communication (giao tiếp): Làm thế nào để công chúng biết đến? 
 Evaluation (đánh giá): Công chúng đạt được lợi ích gì và hiệu quả như thế nào? 

- Một định nghĩa phổ biến khác: PR là chức năng quản lý dùng để đánh giá thái độ công chúng; 
gắn chặt (identify) các chính sách (policies) và thủ tục (procedures) của một cá nhân/tổ chức với sự 
quan tâm của công chúng; lập kế hoạch và thực hiện một chương trình hành động để thu được sự hiểu 
biết và chấp nhận của công chúng. 

Nói ngắn gọn, PR đơn giản là sử dụng tất cả mọi phương tiện nhằm cung cấp kiến thức và thay đổi 
nhận thức của một đối tượng nào đó. 

c) Chức năng của PR: 

PR có nhiều chức năng, trong đó quan trọng nhất có thể kể đến là: 

 Tạo ra và tăng cường sự tín nhiệm, nhận thức và thông cảm. 
 Đánh thức và khuấy động sự quan tâm, chú ý. 
 Tạo ra và duy trì việc truyền thông và các mối quan hệ. 
 Tạo ra sự đồng lòng, sự hiểu biết và chấp nhận lẫn nhau. 
 Tác động lên dư luận công chúng. 
 Giải quyết xung đột, xử lý khủng hoảng. 
 Tăng số lượng khách hàng. 
 Duy trì danh tiếng về sản phẩm và dịch vụ. 

2) Các công cụ và loại hình PR: 

Công cụ truyền thông tích hợp bao gồm: quảng cáo (TV, radio, báo, ngoài trời...), thư chào hàng, 
PR... Trong các hoạt động tích hợp trên, PR dễ được tin cậy và dễ lôi cuốn hơn. 

Truyền thông càng có hiệu quả khi kết hợp càng nhiều hoạt động với cùng một thông điệp, trong 
cùng một thời điểm. 

Có nhiều công cụ PR: 

 News release distribution (phát hành tin tức). 
 Online media conferences (hội nghị truyền thông trực tuyến). 
 Digital press-kits (hồ sơ báo chí chứa trong CDROM, trên mạng...). 
 One-to-one press interviews (phỏng vấn báo chí). 
 Feature story writing (viết các câu chuyện đặc trưng về công nghệ và quản lý). 
 Media conferences (hội nghị truyền thông). 
 Unique & attention-grabbing/drawing press events (sự kiện độc đáo và thu hút báo chí). 
 Charity & fundraising events (sự kiện từ thiện và quyên góp). 
 Public and press seminars (hội thảo công cộng và hội thảo báo chí). 
 Speeches and launches (diễn văn và khai trương). 
 Video news releases VNRs and Audio news releases ANRs (phát hành tin qua TV/radio). 
 Advanced RSS (bản tin RSS trên mạng). 
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 Media monitoring and News clipping (theo dõi truyền thông và cắt xén bài báo). 
 ... 

Các loại hình PR: 

 Public affairs (giao tế/sự vụ cộng đồng). 
 Community relations (quan hệ cộng đồng). 
 Investor relations (quan hệ đầu tư). 
 Public press conferences (họp báo công khai). 
 Media events (sự kiện truyền thông). 
 Internal communication (truyền thông nội bộ). 
 Crisis communication (truyền thông khủng hoảng). 
 Behind-the-scene, non-public activity (hoạt động hậu trường, không công khai). 
 Writing of a press release (viết thông cáo báo chí). 
 Coordinating media contacts for an event or conference (tiếp xúc truyền thông kết hợp). 
 Securing credentials (giấy chứng nhận an toàn). 
 Lobbying for article placement (vận động hành lang để thay đổi điều khoản). 

Các tài liệu PR: 

 Catalog, tờ rơi, báo cáo tài chính... 
 Phim ảnh giới thiệu về công ty. 
 Hình ảnh, nhân viên công ty. 
 Thông cáo báo chí. 
 Báo tường, website... 

3) Tầm quan trọng của PR: 

Một doanh nghiệp có thể có các mối quan hệ với nhiều loại đối tượng khác nhau: 

 
Để tạo dựng và duy trì mối quan hệ nói trên, không gì tốt hơn là doanh nghiệp phải thực hiện các 

hoạt động PR một cách có bài bản. PR có tầm quan trọng đặc biệt với các doanh nghiệp vì: 

 Môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. 
 Xã hội ngày càng rộng lớn. 
 Phương tiện truyền thông đa dạng. 
 Công chúng chịu sự chi phối mạnh của phương tiện truyền thông. 
 Công chúng đòi hỏi nhiều thông tin hơn, và thông tin phải có “chất lượng” hơn. 

Để hiểu một doanh nghiệp có cần PR hay không, phải tự giải đáp các câu hỏi sau: 

1. Bạn có bao giờ bị mất khách hàng, cho dù sản phẩm/dịch vụ của bạn tốt hơn đối thủ? 
→ Có thể bạn đang bị cạnh tranh bởi một thương hiệu tốt hơn. 

2. Bạn có từng nghe nhân viên sale của mình nói “Không ai biết đến chúng ta hết!”. 
→ Liệu bạn đang chi ngân sách/thời gian một cách không hiệu quả cho KH tiềm năng? 

3. Bạn không thể dẫn đầu được vì khách hàng không biết đến bạn? 
→ Thương hiệu chỉ có thể thành công khi bạn có một chiến lược hợp nhất. 
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Khảo sát: Thực hiện chiến dịch PR cho trường Đại học X 

- Mục đích: 

 Để gia tăng sự nhận thức. 
 Để hiểu và hỗ trợ sứ mệnh, tầm nhìn của Đại học X. 
 Để cải tiến lược sử (profile) của trường với giới truyền thông và cộng đồng. 

- Các hoạt động: 

 Cung cấp thông tin tổng quát về trường Đại học X cho công chúng và thành viên trường. 
 Kết hợp các sự kiện chính của trường, đẩy mạnh việc tham sự các sự kiện của trường và 

những phương tiện để đến với cộng đồng rộng lớn hơn. 
 Tổ chức các hoạt động và sự kiện cho gia đình và học sinh vào những dịp lễ kỷ niệm. 
 Kết hợp các bài xã luận, thiết kế, hình chụp. 
 Cung cấp các dịch vụ khác cho tờ rơi, bản tin newsletters, quảng cáo, posters và các dự án 

cần thiết cho việc truyền bá thông điệp của trường. 
 Soạn thảo, thiết kế và sản xuất các xuất bản phẩm (publications). 
 Chụp hình và quay phim. 
 Lập kế hoạch, quản trị và thúc đẩy các sự kiện đặc biệt. 

4) Tìm hiểu về công ty dịch vụ PR: 

Công ty PR cung cấp các dịch vụ sau: 

 Hoạt động tư vấn (consultants). 
 Lập, thực hiện kế hoạch truyền thông. 
 Hoạt động nghiên cứu, đánh giá (research and evaluation). 
 Quan hệ với giới truyền thông (media relations). 
 Sự công khai với quần chúng (publicity). 
 Mối quan hệ nhân viên (employee relations). 
 Mối quan hệ cộng đồng (communication relations). 
 Những sự vụ cộng đồng (public affairs). 
 Những sự vụ nhà nước (government affairs): lobby (vận động hành lang)... 
 Quản lý hoạt động phát hành (issue management). 

Tham khảo: Sơ đồ tổ chức của công ty PR 

 
Nguyên tắc 6P khi làm việc với công ty PR: 

 Purpose: biết rõ mình muốn gì. 
 Proof: yêu cầu công ty PR chứng minh năng lực. 
 People: xem xét chuyên môn, gặp gỡ nhân viên PR. 
 Practical: đề ra những mục tiêu thực tế. 
 Professional: có thái độ chuyên nghiệp, tôn trọng (respect) lẫn nhau. 
 Partner: hỗ trợ, đối tác, giúp đỡ nhiệt tình. 
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5) Tương quan và so sánh: 

a) So sánh nghề PR với nghề báo chí: 

- Giống nhau: PR và nghề báo chí giống nhau ở các nghiệp vụ: phỏng vấn, thu thập, viết bài, 
truyền thông... 

- Khác nhau: 

 Phạm vi: PR có chiều sâu, có tầm nhìn chiến lược, có khả năng giải quyết vấn đề, có các kỹ 
năng quản trị. 

 Mục tiêu: PR không chỉ cung cấp tin tức và thông tin đến công chúng mà còn làm thay đổi 
nhận thức, thái độ, hành vi của công chúng nhằm đưa công chúng đến gần với mục tiêu của 
tổ chức. 

b) So sánh quảng cáo với PR: 

QUẢNG CÁO PR 
- Hầu hết thông qua hệ thống truyền thông đại 
chúng (TV, radio, báo). 
- Một số loại hình doanh nghiệp không sử 
dụng quảng cáo được (trại hòm, thuốc lá...). 
- Quảng cáo thường được dùng như là công cụ 
truyền thông trong PR ! 
- Nhằm tăng doanh số, thị phần. 
- Không gian hoạt động đa chiều: sóng TV, 
sóng phát thanh, trang báo, biển quảng cáo... 
- Cần sự bùng nổ, đột biến: Khi xây dựng một 
thương hiệu mới bằng quảng cáo, phải phát 
động như một “vụ nổ mặt trời” để gây được 
ấn tượng. 
- Là hình ảnh. 
- Đến với nhiều người. 
- Tự mình điều khiển: doanh nghiệp phát động 
chiến dịch quảng cáo sẽ tự quyết định mình 
muốn làm gì, muốn bán cái gì và muốn bán 
cho ai. Nghĩa là: 

Quảng cáo là tự mình nói về mình 
- Tốn nhiều chi phí. 
- Thiếu độ tin cậy. 

- Thông qua các hình thức: trình bày, sự kiện 
đặc biệt, thông cáo báo chí, mẩu chuyện... 
- Tất cả loại hình doanh nghiệp đều sử dụng PR 
được. 
- Hoạt động PR thường hỗ trợ cho các chiến 
dịch quảng cáo. 
- Cung cấp thông tin, gia tăng nhận thức. 
- Đường thẳng một chiều: yếu tố này dẫn đến 
yếu tố khác (các yếu tố lần lượt mở ra). 
- Xây dựng từng bước: Khi xây dựng một 
thương hiệu mới bằng PR, bạn phải tịnh tiến 
từng bước vì bạn không thể điều phối các 
phương tiện truyền thông đại chúng. 
- Là lời nói. 
- Đến với một số người. 
- Do người khác điều khiển: báo, đài, công 
chúng sẽ nói thay cho bạn. Họ sẽ cho biết bạn là 
ai, bạn nên bán cái gì và nên dùng phương pháp 
nào để bán hàng. Nghĩa là: 

PR là dùng người khác nói thay mình 
- Tiết kiệm chi phí (tương đối). 
- Độ tin cậy cao. 

c) PR hỗ trợ gì cho marketing? 

PR không tách biệt hoàn toàn với marketing, nó hỗ trợ cho marketing trong những khía cạnh: 

 Tạo nhận thức (get awareness). 
 Thông tin (inform) và giáo dục (educate). 
 Tăng cường sự hiểu biết (increase understanding). 
 Xây dựng lòng tin (build trust). 
 Thiết lập mối giao hảo (make friends). 
 Thuyết phục mua hàng hóa/dịch vụ (give people reasons to buy). 
 Tạo xu hướng chấp nhận (create a climate of consumer acceptance). 

6) Nghề PR: 

a) Những đòi hỏi dành cho chuyên viên PR: 

Làm nghề PR hấp dẫn đấy nhưng cũng đầy rủi ro. Trong thực tiễn hoạt động PR hầu như không có 
cơ hội sửa sai, mọi sai lầm đều phải trả giá rất đắt. 

Chuyên viên PR phải đáp ứng những tiêu chuẩn: 
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 Nuôi dưỡng tính sáng tạo: không có dự án nào giống với dự án nào, kiến thức luôn không 
đủ và người làm PR bắt buộc phải học tập, sáng tạo không ngừng. 

 Phải có niềm đam mê. 
 Phải có suy luận chiến lược. 
 Có kỹ năng truyền đạt thông tin tốt (viết, nói), giao tiếp tốt với mọi người. 
 Nhạy bén với các vấn đề xã hội, am hiểu nhiều lĩnh vực. 
 Các chuyên ngành phù hợp: ngữ văn, báo chí, kinh tế, QTKD, marketing, luật, ngoại ngữ. 
 Khả năng giải quyết vấn đề khéo léo, linh hoạt trong xử lý tình huống. 
 Chịu được áp lực công việc. 
 Có óc tổ chức khoa học. 
 Có năng lực quản lý thông tin, đánh giá kết quả. 

Tựu trung lại, có 4 kỹ năng thiết yếu để làm PR: 

 Kỹ năng viết (đặc biệt là viết thông cáo báo chí). 
 Khả năng nghiên cứu: nắm bắt, cập nhật, thẩm định và phân tích thông tin hàng ngày; tham 

gia các sự kiện và hoạt động cộng đồng. 
 Thành thạo trong việc lập kế hoạch. 
 Khả năng giải quyết vấn đề (như tổ chức họp báo, quản lý thông tin). 

b) Tâm sự của người trong nghề PR: 

- “PR không chỉ đơn thuần là các mối quan hệ mà còn đòi hỏi khả năng viết lách, cân nhắc những 
chiến lược và cả cái đầu nhạy bén như một nhà kinh tế. Hay nói đúng hơn, PR chính là người phát 
ngôn cho tổ chức của mình.” 

- “Thú thật, ban đầu tôi cũng không biết PR là như thế nào, nhưng trong quá trình làm việc tôi đã 
cố gắng tìm đọc thêm sách vở cũng như được sự giúp đỡ của đàn anh nên dần dần quen được với 
công việc. Ngoại hình xinh đẹp chỉ chiếm 20% thành công, vì để trở thành một PR giỏi phải có kiến 
thức về mọi mặt.” 

- “Để chuẩn bị cho kế hoạch ra mắt CLB xe đạp BVTV Saigon-Dofilm, có nhiều khi Diệp trở về 
nhà đã quá 23 giờ. Đó là chưa kể những chuyến đi công tác dài ngày ở tỉnh.” 

- “PR không giống như những nghề khác, vì ngoài công việc, PR còn phải duy trì các mối quan hệ 
cá nhân như uống cafe, thăm hỏi, trò chuyện... Cho nên về nhà muộn và hy sinh thời gian cá nhân, gia 
đình để hoàn thành tốt công việc là điều hết sức bình thường. Hơn nữa, đối với bạn bè, đồng nghiệp 
và khách hàng, người PR lúc nào cũng phải biết giữ nụ cười và vẻ mặt tươi tắn.” 

- “Những ngày đầu vất vả lắm! Chỉ sau 2 tuần làm việc, tôi hiểu được rằng không phải cứ có một 
ngoại hình đẹp, giọng nói dễ nghe, truyền cảm và 1-2 tấm bằng đại học là có thể làm được ngay. Khác 
hẳn với đội ngũ tiếp thị làm quảng cáo cho các sản phẩm mà chúng ta vẫn gặp trên phố, làm PR đòi 
hỏi rất cao, đặc biệt là phải có kiến thức và khả năng phản ứng nhanh nhạy với các tình huống. Mình 
chỉ biểu hiện ngây ngô hay thiếu hiểu biết một chút là sẽ gây ảnh hưởng đến chính sản phẩm hàng hóa 
của công ty mình. Khi đó, cái mất sẽ lớn hơn nhiều.” 

- “3 năm làm PR chưa hề được nghỉ đủ 2 ngày nghỉ cuối tuần. Công việc của tôi tất bật tối ngày, 
hết từ văn phòng lại đi gặp gỡ đối tác, mời báo chí rồi đến các buổi họp báo, các buổi chiêu đãi đối 
tác. Nhiều đêm tôi phải đọc tài liệu đến tận khuya để sáng sớm mai có thể dàn dựng chương trình một 
cách hoàn hảo. Tôi nhớ mãi những ngày đầu mới vào nghề, công ty được một hãng sản xuất băng vệ 
sinh phụ nữ thuê tổ chức họp báo. Tôi được sếp giao trong vòng 2 ngày phải đi gom đủ 10-15 bài báo 
về các sản phẩm băng vệ sinh trên thị trường. Đi hết các hàng báo vỉa hè lẫn báo rong, vẫn chỉ có vài 
ba bài, may mà tôi được bạn bè dẫn vào thư viện Quốc gia tìm thêm, nên buổi họp báo đó thành công 
mỹ mãn.” 

c) Học PR, làm việc ở đâu? 

- Làm PR nội bộ tại: BAT, Caltex, Ford, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Prudential, Manulife... (đại diện 
báo chí cho các tổ chức; người cung cấp thông tin của công ty; người làm công tác quan hệ đối ngoại). 
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- Làm phát ngôn viên cho các tổ chức phi chính phủ, các sứ quán. 

- Làm tại các công ty dịch vụ PR, công ty quảng cáo: Đất Việt, Sao Hôm, Ánh Sao Việt, M.Pro 
Advertising VN, Gia Hòa, Mai Thanh... 

d) Những lời khuyên dành cho nhân viên PR: 

 Hiểu rõ về sản phẩm và nguồn lực. 
 Phải có kế hoạch. 
 Phải có mục tiêu rõ ràng. 
 Có thông điệp chính. 
 Nắm vững phương pháp giao tiếp. 
 Lên thời gian biểu khoa học. 
 Theo dõi chặt chẽ ngân sách, đánh giá... 
 Viết bản tóm tắt công việc cho riêng bạn. 
 Giám sát quá trình thực hiện công việc. 
 Xây dựng ngân hàng dữ liệu thông tin truyền thông. 
 Thu hút sự chú ý của phóng viên, nhưng cũng đừng trông đợi báo chí sẽ làm ơn cho bạn. 
 Lượm lặt ý tưởng của người khác, cải tiến và sáng tạo sao cho phù hợp nhất. 

7) Một số hoạt động PR phổ biến: 

- Tài trợ. 

- Quan hệ báo đài: tổ chức họp báo giới thiệu sản phẩm mới, soạn thảo thông cáo báo chí... 

- Hoạt động phi thương mại trực tiếp với khách hàng: huấn luyện về cách sử dụng sản phẩm, 
chương trình dùng thử hàng hóa và lấy ý kiến khách hàng, tổ chức triển lãm/showroom... 

- Giải quyết khủng hoảng: đối phó, khắc phục các khiếu nại/sự cố của khách hàng, cảnh báo nguy 
cơ hàng giả... 

- Tổ chức các sự kiện: khai trương, động thổ, khánh thành, các lễ kỷ niệm... 

- Tham quan doanh nghiệp. 

- Hoạt động xã hội, từ thiện... 

 

 

Hơn 8.000 SV được chiêu đãi một 
bữa tiệc âm nhạc khá thịnh soạn 
ngay đêm rằm trung thu tại sân 
vận động KTX ĐH Quốc Gia 
TP.HCM trong buổi diễn đêm 
18/9 mở đầu cho chuyến lưu diễn 
xuyên Việt qua nhiều thành phố 
lớn mang tên “Sức mạnh của 
những giấc mơ” của ca sĩ Mỹ 
Tâm. Honda là nhà tài trợ duy 
nhất cho chương trình này. 



www.tinhvi.com - 21 

“Trang trọng và vinh dự” là những từ mà nhà tài 
trợ mô tả về việc hợp tác giữa một trong 4 hãng mỹ 
phẩm hàng đầu thế giới, có lịch sử 130 năm - và báo 
Tiền Phong. Đây là lần thứ hai Shiseido tham gia tài 
trợ “Hoa hậu VN”, và lần đầu độc quyền tài trợ. 

Khảo sát thêm về tài trợ: 

- Tài trợ là hỗ trợ tài chính cho một sự kiện quan trọng, một cá nhân hoặc một tổ chức kiệt xuất. 

- Tài trợ thường nhằm vào các hoạt động sau: 

 Thể thao: tài trợ đội tuyển bóng chuyền nữ (khu du lịch Tuần Châu), tài trợ đội bóng đá 
nam (siêu thị Nguyễn Kim, bóng Động Lực), tài trợ quần vợt (Heineken)... 

 Nghệ thuật: ca nhạc (Honda), hội họa (Canon), thiết kế thời trang (Aquafina)... 
 Văn hóa: thi hoa hậu (Shiseido), học bổng (Omo, Kotex)... 
 Giải trí: “Vui để học”, “Hành trình văn hóa”, “Chiếc nón kỳ diệu”... 
 Khoa học: nghiên cứu phát triển vùng cao (quỹ Ford)... 
 Từ thiện: trao quà học sinh nghèo vượt khó (bảo hiểm AIA)... 

- Mục đích của tài trợ: 

 Quảng bá tên tuổi nhà tài trợ. 
 Xây dựng hình tượng sâu đậm trong lòng khách hàng. 
 Thu hút khách hàng tiềm năng và mục tiêu. 

- Cân nhắc trước khi tài trợ: 

 Đối tượng mục tiêu là ai? 
 Sở thích, thói quen của đối tượng mục tiêu? 
 Lĩnh vực thích hợp nhất để tài trợ là gì? 
 Định vị nhãn hiệu, cá tính của nhãn hiệu là gì? 
 Đối thủ cạnh tranh là ai, họ đã tài trợ vào đâu? 
 Ngân sách tài trợ? 

Cân nhắc thêm: nếu có khả năng nhất, hãy là nhà tài trợ chính; nếu ít khả năng hơn thì liên kết 
với đối tác khác để đồng tài trợ chính chiến lược; tránh không cùng tài trợ với các thương hiệu 
không phù hợp (thực phẩm không tài trợ chung với thuốc trừ sâu...) 

- Để tài trợ hiệu quả: 

 Tài trợ không chỉ là xuất hiện logo trên sân khấu. 
 Nên có sự kết hợp: gắn các hoạt động với nhãn hiệu, gắn nhãn hiệu với nhãn hiệu. 
 Tổ chức các hoạt động hỗ trợ: thông cáo báo chí, mời báo chí tham dự và đưa tin, cổ động, 

diễu hành... 
 Lôi cuốn khách hàng và cổ động viên: cuộc thi, giải thưởng... 

8) Lập kế hoạch thực hiện chương trình PR: 

- Tại sao cần phải có kế hoạch cho chương trình PR? 

 Nhằm thiết lập mục tiêu cho các hoạt động PR, tạo cơ sở đánh giá kết quả sau này. 
 Nhằm ước tính thời gian làm việc và các chi phí liên quan khác. 
 Nhằm chọn các ưu tiên về số lượng và lịch trình thực hiện các hoạt động khác nhau trong 

chương trình. 
 Nhằm quyết định tính khả thi của việc tiến hành các mục tiêu đã đề ra. 

- Các câu hỏi cần phải xác định trước khi lập kế hoạch: 

 Bạn đang ở vị trí nào (trên thương trường, trong tâm trí khách hàng...)? 
 Bạn muốn tổ chức đến đâu (đến cấp độ nào)? 
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 Bạn muốn tiếp cận với ai? 
 Bạn muốn trình bày, thể hiện những gì? 
 Bạn sẽ sử dụng phương pháp nào? 
 Chiến lược và lịch trình làm việc? 
 Ngân sách cho kế hoạch PR là bao nhiêu? 
 Bạn sẽ đánh giá như thế nào và phương pháp đánh giá ra sao? 

Chiến lược tốt nhất là chiến lược linh hoạt và thay đổi theo thời gian. 

- Nguyên tắc S.M.A.R.T trong việc lập kế hoạch: 

 Specific (cụ thể): Mục tiêu và những nội dung trong kế hoạch không nhất thiết phải cầu kỳ, 
nó cần phải đơn giản, dễ hiểu, xác thực so với quy mô doanh nghiệp và mục tiêu đã đề ra. 

 Measurable (đánh giá được): Mục tiêu và những nội dung trong kế hoạch phải được lượng 
hóa và đo được bằng những đại lượng cụ thể. Việc không lượng hóa mục tiêu sẽ gây khó 
khăn rất nhiều cho việc thực hiện và nhiều khi trở nên bất khả thi khi đưa vào thực tế. 

 Affordable (có đủ khả năng): Mục tiêu và những nội dung trong kế hoạch phải có thể đạt 
được và nằm trong phạm vi nguồn lực của doanh nghiệp. 

 Related to the brand (liên quan đến thương hiệu): Tất cả các giải pháp, chương trình, hay 
hoạt động đều phải liên quan đến thương hiệu một cách nhất quán. Có những giải pháp, 
chương trình, hoạt động rất hay nhưng không có tác dụng xây dựng hình ảnh thương hiệu 
đều cần phải bị lược bớt hoặc loại bỏ. 

 Time focus (tập trung vào thời gian): Quản lý thời gian hiệu quả. Bởi vì quỹ thời gian của 
mọi người là như nhau (24×7), nên vấn đề không nằm ở chỗ ta có bao nhiêu thời gian mà là 
quản lý thời gian như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất. 

Trong kinh doanh hiện đại người ta thường đề cập đến nguyên tắc S.M.A.R.T, nhưng có đôi chút khác 
biệt so với nguyên tắc SMART ở trên: 

Specific: cụ thể, rõ ràng và dễ hiểu. 
Measurable: đánh giá, đo đếm được. 
Achievable: có thể đạt được bằng chính khả năng của mình. 
Realistic: có tính thực tế, không viễn vông. 
Time bound: phải có thời hạn để đạt được mục tiêu đã vạch ra. 

Mô hình hoạch định PR: 

 
a) Đánh giá tình hình: 

Trước khi xây dựng kế hoạch PR, phải tìm hiểu tình hình để đánh giá chính xác thực trạng. Hoạt 
động PR phải tác động lên đối tượng, nhằm chuyển đổi được các tình huống cơ bản sau: 

Đối nghịch → Thông cảm 
Thành kiến → Chấp nhận 
Thờ ơ → Quan tâm 
Thiếu hiểu biết → Có kiến thức 

Các phương pháp giúp đánh giá tình hình: 

 Thăm dò ý kiến, thái độ công chúng (hoặc đối tượng mà ta cần tác động). 
 Xem các bài báo viết, các phóng sự truyền hình... đề cập đến doanh nghiệp. 
 Xem các báo cáo doanh số và dự báo khuynh hướng doanh số trong tương lai. 
 Tình hình cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 
 Giá cổ phiếu, đánh giá về thị trường chứng khoán, cổ tức và các bảng cân đối. 
 Tìm hiểu mối quan hệ lao động trong doanh nghiệp. 
 Sự than phiền của khách hàng. 
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 Tình hình sản phẩm và thị phần (của doanh nghiệp lẫn đối thủ). 
 Thảo luận với đội ngũ phân phối và bán hàng. 
 Giá cả và ảnh hưởng của việc thay đổi giá. 
 Tình hình thời tiết và những ảnh hưởng của nó. 
 Thái độ của những người có ý kiến ảnh hưởng đến dư luận (những người dẫn dắt dư luận). 

b) Xác định mục tiêu: 

Tùy giai đoạn phát triển của doanh nghiệp và thương hiệu, tùy tình hình thực tế của thị trường... 
mà mục tiêu của kế hoạch PR sẽ khác nhau. Các mục tiêu thường chọn là: 

 Tạo ra và tăng cường sự tín nhiệm, sự nhận thức, sự thông cảm. 
 Đánh thức và khuấy động sự chú ý, quan tâm và nhu cầu. 
 Tạo ra mối quan hệ truyền thông và bảo tồn nó. 
 Tạo ra sự hiểu biết và chấp nhận lẫn nhau. 
 Tác động lên dư luận, công chúng. 
 Giải quyết xung đột. 
 Tạo dựng sự đồng lòng. 
 Duy trì danh tiếng về dịch vụ khách hàng. 

Xác định nhóm công chúng: là xác định nhóm người liên quan đến một chương trình PR và chịu 
sự tác động của chương trình này. Việc xác định này có mục đích: 

 Để thiết lập mức độ ưu tiên trong giới hạn ngân sách và giới hạn nguồn lực. 
 Để từ đó lựa chọn được phương tiện truyền thông và phương pháp truyền thông phù hợp. 
 Để chuẩn bị thông điệp với hình thức và nội dung phù hợp nhất. 

Tham khảo: với PR có 10 nhóm công chúng cơ bản như sau 

1. Cộng đồng. 
2. Nhân viên tiềm năng. 
3. Nhân viên (đang làm). 
4. Nhà cung cấp dịch vụ và nguyên liệu. 
5. Nhà đầu tư, thị trường tiền tệ. 
6. Nhà phân phối. 
7. Người tiêu dùng (hoặc người sử dụng sản phẩm/dịch vụ). 
8. Các giới/cá nhân có ảnh hưởng đến dư luận. 
9. Các đoàn thể, hiệp hội. 
10. Giới truyền thông. 

c) Lựa chọn phương tiện truyền thông: 

Có rất nhiều phương tiện truyền thông: báo chí, tạp chí, đài phát thanh, đài truyền hình, các 
phương tiện nghe nhìn (A/V), tài liệu in ấn (xuất bản phẩm), sách được tài trợ, triển lãm, các chương 
trình tài trợ, thư trực tiếp, lời nói/bài phát biểu... 

Quan điểm hiện đại cũng cho rằng: hình thức và văn hóa công ty cũng chính là một phương tiện 
truyền thông hình ảnh công ty ra trước công chúng. Hơn nữa, đây lại là kênh truyền thông rất quan 
trọng và thể hiện được “đẳng cấp” công ty rõ nét nhất. 

Nguyên tắc truyền thông 8C: việc truyền thông phải đảm bảo 8 yêu cầu sau 

 

1. Credibility (sự tín nhiệm của đối tượng). 
2. Context (ngữ cảnh, mạch văn). 
3. Content (nội dung truyền thông). 
4. Clarity (sự rõ ràng). 
5. Continuity (sự liền lạc, liên tục). 
6. Consistency (tính nhất quán, kiên định). 
7. Channels (kênh thông tin phù hợp). 
8. Capability of audience (khả năng của đối tượng). 
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Các giai đoạn soạn thảo truyền thông có hiệu quả: 
PHÁT HIỆN 

KHÁCH HÀNG 
MỤC TIÊU 

 XÁC ĐỊNH 
PHẢN ỨNG 
ĐÁP LẠI 

 LỰA CHỌN 
THÔNG TIN 

LỰA CHỌN 
PHƯƠNG TIỆN 
TRUYỀN TIN 

 LỰA CHỌN 
TÍNH CHẤT 
ĐẶC TRƯNG 

Để: 
- Nói cái gì? 
- Nói như thế nào? 
- Nói khi nào? 
- Nói ở đâu? 
- Nhân danh ai? 

 Có 6 trạng thái của 
NTD khi quan tâm 
đến SP: hay biết; 
hiểu biết; thiện cảm; 
ưa thích; tin tưởng; 
hành động mua hàng. 

 - Nội dung thông tin: 
nói cái gì? 
- Bố cục thông tin: 
nói như thế nào? 
- Hình thức thông tin: 
thể hiện như thế nào?

- Kênh truyền thông trực 
tiếp: tuyên truyền giải thích; 
đánh giá của chuyên gia; 
sinh hoạt xã hội. 
- Kênh truyền thông không 
trực tiếp: ấn phẩm QC; 
phương tiện mô tả/minh họa; 
phương tiện truyền thông đại 
chúng; QC điện tử. 

 Những yếu tố đặc 
trưng làm cho nguồn 
tin đáng tin cậy: 
- Trình độ nghề 
nghiệp. 
- Thái độ tận tâm. 
- Sức hấp dẫn. 

d) Hoạch định ngân sách: 

Hoạch định ngân sách nhằm mục đích: 

 Để biết được chi phí thực hiện một chương trình PR. 
 Để xác định loại chương trình thực hiện tương ứng với ngân sách được cấp. 
 Để lập kế hoạch chi tiết về số lượng công việc cần thực hiện. 
 Để xác định mức chi tiêu và khống chế việc chi tiêu quá mức. 
 Để có cơ sở căn cứ đo lường kết quả, xem xét ngân sách có được sử dụng đúng mục đích 

và phân bổ hợp lý hay chưa. 

e) Đánh giá hiệu quả: 

- Bằng số lượng phản hồi: qua phương tiện truyền thông, thư từ, điện thoại, email, phiếu điều tra... 

- Bằng số liệu thống kê: dựa trên số lượng và nhóm khán thính giả tham gia chương trình. 

- Bằng các nguồn tài liệu. 

- Bằng thăm dò dư luận: điều tra trực tiếp, điều tra qua mạng... 

- Bằng phân tích kết quả thống kê. 

- Bằng sự gia tăng hiểu biết về thương hiệu. 

- Bằng kết quả mong muốn về các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh. 

 

 

TƯ DUY SÁNG TẠO 
1) Sáng tạo là gi? 

a) Các vấn đề của sáng tạo: 

Có cái gì thay thế được sáng tạo không? 

- Tài năng? Người có tài mà không thành công có rất nhiều. 
- Thiên tài? Thiên tài sinh cùng thời đông vô số kể. 
- Của cải? Rất nhiều người giàu từ trong trứng nước nhưng lại chết nghèo. 
- Trình độ văn hóa? Thế giới này đầy những người có trình độ văn hóa/học vấn. 
- May mắn? Thần may mắn trái tính nết đã ngoảnh mặt làm ngơ trước bao nhiêu vương triều. 
- Sáng tạo? Vâng, đây chính là đấng toàn năng thật sự. 

Điều khó khăn nhất cho các bạn trẻ làm PR chính là sức sáng tạo. Làm thế nào để luôn sáng tạo 
mới là thử thách nhất và khó khăn nhất. 

Tuy nhiên, PR không phải là cánh cửa hẹp cho những bạn trẻ: thật sự yêu nghề, dám hy sinh, dám 
chấp nhận và không ngừng sáng tạo. 
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Tầm quan trọng của sáng tạo: 

Sáng tạo tạo ra sự Thay đổi

Sáng tạo tạo ra sự Đa dạng
 Sáng tạo = Phát triển 

Để sáng tạo trong tư duy: 

 HÃY gạt bỏ những hiểu biết về kiến thức thông thường. 
 HÃY gạt bỏ những kinh nghiệm trong quá khứ. 
 HÃY tạo điều kiện phát triển khả năng sáng tạo. 

Các rào cản chặn đường sáng tạo: 

 Nhiều người tưởng là họ đang suy nghĩ, nhưng kỳ thực họ chỉ sắp xếp lại những gì đã biết 
hoặc đang hồi tưởng. 

 95% những gì bạn nghĩ ngày hôm nay, bạn đã nghĩ đến vào ngày hôm qua. 
 Người ta đã mất cả cuộc đời mới có được trí não như một đứa trẻ. 
 “Tốt”, “Được” là kẻ thù của sự sáng tạo. 

b) Các vấn đề liên quan: 

Ý tưởng – anh là ai? 

 Ý tưởng là một điều gì đó hiển nhiên đến mức nếu có ai đó nói cho bạn nghe về nó, bạn sẽ 
tự hỏi tại sao mình lại không nghĩ ra nó. 

 Ý tưởng là một biểu trưng giúp ta có thể hiểu được ngay một sự vật được chấp nhận/được 
biết đến một cách phổ biến, nhưng được chuyển tải theo một phong cách mới mẻ, độc đáo 
hoặc bất ngờ. 

 Một ý tưởng sẽ tổng hợp những điều phức tạp thành việc đơn giản đến ngạc nhiên. 

Theo James Webb Young: “Ý tưởng là một sự phối hợp mới của những yếu tố cũ, không hơn 
không kém”. 

Ý tưởng rất mong manh. Ý tưởng có thể chết bởi một cái nhếch mép hoặc một cú ngáp, có thể bị 
thương vong bởi một lời mai mỉa, có thể sợ gần chết vì một cái cau mày”. 

Sức mạnh của ước mơ: 
- “Hoài bão tôi nuôi dưỡng trong tâm trí, lý tưởng tôi ấp ủ trong trái tim, tôi sẽ đạt được điều đó 

bằng cả cuộc đời minh và tôi sẽ trở thành đúng như vậy”. 
- “Khi tôi tin tưởng theo đuổi ước mơ của mình và dám sống cuộc đời tôi hằng mơ ước, thành 

công sẽ đến với tôi vào những lúc không ngờ nhất”. 

Dám chấp nhận rủi ro? 

 CƯỜI là phải chịu rủi ro: bị coi như một KẺ NGỐC. 
 KHÓC là phải chịu rủi ro: bị coi như một KẺ ỦY MỊ. 
 THÂN THIỆN là phải chịu rủi ro: sự RÀNG BUỘC. 
 THỂ HIỆN TÌNH CẢM là phải chịu rủi ro: là PHÔ BÀY CON NGƯỜI THẬT. 
 NÓI RA Ý KIẾN/MƠ ƯỚC là phải chịu rủi ro: có thể ước mơ KHÔNG THÀNH HIỆN 

THỰC và KHÔNG ĐƯỢC TÁN THƯỞNG. 
 DÁM LÀM là phải chịu rủi ro: rồi cũng có lúc THẤT BẠI. 

Nếu bạn không dám chấp nhận rủi ro, bạn sẽ không học được gì, không cảm nhận, không thay đổi, 
không phát triển, không yêu thương và... không sống. Người không dám chấp nhận rủi ro là người 
không làm gì, không có gì cả và sẽ chẳng là gì. Vì vậy, HÃY CAN ĐẢM lên! 

2) Bí quyết sáng tạo: 

 Hãy thư giãn 
 Có duyên sáng tạo 
 Đặt mục tiêu cho trí não 
 Hãy giống trẻ con hơn nữa 
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 Nạp thêm dữ liệu 
 Thu hết can đảm 
 Tư duy lại tư duy 
 Học cách phối hợp 

a) Hãy thư giãn: 

Một dự án quảng cáo của một phòng ban thường có 3-4 nhóm cùng làm việc. Nhóm nào cười mỉm 
hay cười giòn, sẽ tìm luôn tìm ra ý tưởng tốt. Nhóm vui nhộn nhất chính là nhóm sẽ tìm ra giải pháp 
tối ưu, sáng tạo ra mẫu quảng cáo phát sóng hay nhất, bảng quảng cáo ngoài trời ấn tượng nhất. 

“Hai cái khuôn của suy nghĩ” cùng gặp nhau ở cổng: óc khôi hài và sự sáng tạo, sự vui nhộn và ý 
tưởng, thú vui và năng suất. 

 S.Dali đã phối hợp mộng mơ và nghệ thuật thành trường phái siêu thực (surrealism). 
 I.Newton đã phối hợp thủy triều và trái táo rơi thành thuyết vạn vật hấp dẫn. 
 Ai đó đã phối hợp lửa và thức ăn thành việc nấu nướng. 
 Ai đó đã phối hợp giẻ rách và cây gậy thành cây lau nhà. 

Niềm vui đến trước và công việc tốt đến sau. Sự vui thú sẽ giúp cho sáng tạo xổ lồng, đó là một 
trong những hạt giống để bạn gặt hái ý tưởng. 

b) Có duyên sáng tạo: 

 Hãy biết rằng ý tưởng là điều có thật. 
 Hãy biết rằng mình sẽ tạo ra chúng. 

Khi càng đi sâu trong lĩnh vực quảng cáo, bạn sẽ ý thức được rằng có hàng trăm giải pháp, hàng 
trăm lời đáp, hàng trăm ý tưởng. Biết đâu lại có đến hàng ngàn? Biết đâu lại là vô tận? 

“Luôn còn một ý tưởng khác. Luôn còn một giải pháp nữa”: bạn phải học chấp nhận điều này. 

c) Đặt mục tiêu cho trí não: 

Tại sao bạn lại phản ứng khác đi? 

- Nhiệm vụ: đi trên thanh dầm cheo leo (không thay đổi). 

- Khi mục đích thay đổi thì bạn sẽ phản ứng khác đi: 

 Mục đích lần đầu: làm sao để đừng ngã. Thế là bạn chỉ quan tâm đến việc làm sao đi được 
qua bên kia: dang tay cân bằng thế nào, sải chân dài ngắn ra sao... 

 Mục đích lần sau: cứu lấy đứa con của bạn. Thế là bạn chẳng còn quan tâm đến những vấn 
đề khác nữa: cả tâm trí của bạn dồn vào việc cứu lấy đứa bé. Tinh thần của bạn tự động 
nghĩ ra cách di chuyển tốt nhất để đưa được thể xác qua bên kia. 

Đừng tưởng tượng là mình sẽ tìm ra ý tưởng. Hãy nghĩ là mình đã tìm ra được chúng rồi. 

d) Hãy giống trẻ con hơn nữa: 

Đứa bé và gã trưởng thành, ai sáng tạo hơn ai? 

GÃ TRƯỞNG THÀNH ĐỨA BÉ 
- Suy nghĩ quá nhiều. 
- Bị trói buộc bởi quá nhiều tri thức. 
- Quá nhiều giới hạn và quy luật. 
- Biết hết rồi, có gì mới đâu mà coi? 
- Có gì mà phải suy nghĩ đâu, toàn 
chuyện rỗi hơi! 
- Được dạy bảo rằng thế giới như 
thế nào thì tin là như thế ấy. 

- Vô tư, tự do. 
- Không cần biết điều nào nên làm, điều nào không nên làm. 
- Nhìn thấy thế giới như thế nào thì nó đúng là như thế! 
- Chú tâm quan sát những vật thể mà ta xem là bình thường. 
- Cảm nhận về những điều kỳ diệu của những đồ vật mà ta 
xem là hiển nhiên, tất yếu. 
- Luôn miệng hỏi và hỏi: Tại sao Mặt Trăng lại tròn? Tại sao 
bầu trời lại xanh? Giấc mơ là gì? Tại sao có 5 ngón tay?... 

Neil Postman nói rằng: “Khi bước chân vào trường, trẻ con là dấu chấm hỏi. Khi ra trường, chúng 
là dấu chấm than”. → Hãy trở lại thành dấu chấm hỏi đi. 
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Hãy tích cực hỏi: 

 Tại sao dây chuyền sản xuất của chúng ta lại sắp xếp như vậy? 
 Tại sao nhân viên tiếp tân lại ngồi sau bàn giấy? Tại sao bản thân ta cũng thế? 
 Tại sao ta đến sở làm, rồi lại ra về khi đã... đến giờ về? 
 Tại sao danh thiếp, văn phòng phẩm, tài liệu quảng cáo... lại trình bày như thế? 
 Tại sao sản phẩm của chúng ta lại được thiết kế như vậy? 

Và những câu hỏi cứ tiếp diễn, tiếp diễn... 

 Khi nghiên cứu quảng cáo cho một cửa hàng nông sản, bạn thử hỏi cửa hàng trông có vẻ 
như thế nào khi nó đóng cửa? 

 Liệu chàng chanh Đà Lạt có ve vãn nàng bông cải Hóc Môn rằng mình đẹp đôi không? 

Đừng e dè gì hết, hãy để đứa trẻ trong bạn lên tiếng. 

“Hãy quên đi những gì từng làm trước đây. 
Hãy phá lệ đừng theo logic. 

Hãy gàn dở, hãy tự do. 
Hãy là trẻ thơ.” 

e) Nạp thêm dữ liệu: 

- Giã từ lối cũ: Nếu cứ tiếp tục ẩn thân trong lối mòn để chờ cho mọi việc tự nhiên bò vào, ta sẽ 
không bao giờ tích lũy được những dữ liệu phong phú và rộng khắp. Một thế giới bao la, quyến rũ và 
đầy ắp thông tin đang bùng nổ: ta cần có chúng để hình thành ý tưởng mới. 

- Học cách nhìn thấy: Hàng ngày, trên con đường đến sở làm, bạn thấy từng chiếc xe, người lái xe, 
từng gốc cây, trụ điện, cây xăng, tòa nhà, đèn tín hiệu giao thông... Thế nhưng tại sao bạn chỉ có thể 
nhớ lại được một phần rất nhỏ những gì bạn đã thấy? 

 Bạn không thực sự thấy, bạn mới chỉ nhìn thôi; thậm chí không phải nhìn tìm mà chỉ nhìn 
ngó mà thôi. 

 Còn thấy thì lại khác, nó đòi hỏi bạn phải nỗ lực đấy, và cả sự tận tụy nữa. 

Câu chuyện có thật: Một ứng viên bước vào phòng phỏng vấn. Tuyển trạch viên hỏi rằng: “Từ 
ngoài cổng bước vào căn phòng này, bạn đã đi bộ dọc theo một con đường. Bạn thấy có bao nhiêu 
cột đèn trên con đường ấy?”. Ứng viên ú ớ: anh ta chỉ ngó dáo dác chứ không để tâm bất kỳ cái gì. 

g) Thu hết can đảm: 

Ai cũng biết sợ cả, sợ bất kỳ ai và sợ bất kỳ cái gì. Cả chuyện nói lên ý tưởng của mình thôi mà 
cũng sợ. Hãy can đảm dẹp mọi nỗi e sợ mà xông lên, mà nói lên ý tưởng của mình. 

 Không có ý tưởng nào dở: “lành làm gáo, vỡ làm muôi” thậm chí ta còn chế ra một cái gáo 
còn tốt hơn hiện có. 

 Bạn luôn có khả năng tìm ra ý tưởng khác, thậm chí là tốt hơn. Chắc chắn rằng Thomas 
Edison khi sáng chế ra cái bóng đèn điện, đã phải thử hàng trăm lần ý tưởng khác nhau. 

 Chưa ai bị chỉ trích vì có quá nhiều ý tưởng. 

Trong lĩnh vực quảng cáo, những ý tưởng của bạn luôn luôn... bị bác bỏ. Đó chính là bản chất của 
lĩnh vực này. 

“Hãy xé rào, hãy chơi hết mình. 
So với cánh buồm no gió thì chốn dung thân an toàn chỉ là chuyện vớ vẩn”. 

h) Tư duy lại tư duy: 

- Tư duy bằng hình ảnh: 

 Hãy nhắm mắt lại và thử hình dung: “thời gian là vàng”, vậy nó như thế nào? 
 Hãy thử quảng cáo cho khóa Việt-Tiệp, hãy tưởng tượng hình ảnh: 

o Một nhân viên bảo vệ. 
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o Một hợp đồng bảo hiểm tài sản cho ngôi nhà của bạn, cho chiếc xe của bạn, 
o ... và cho tất cả những gì quý giá nhất. 

- Tư duy hàng ngang: Bạn sẽ tiến bằng từng bước nhảy vọt chứ không nhất thiết phải theo đường 
dẫn logic nào cả. Bạn có thể sử dụng nhiều con đường không chính thống, thậm chí cả những con 
đường có vẻ không dẫn đến đâu, để tìm ra kết luận. Vì mọi giải pháp tốt đều có ý nghĩa, do đó đều có 
những con đường hợp lý đưa đến giải pháp ấy (ngay cả lý luận này cũng có vẻ không chính thống!). 

- Đừng giả lập những biên giới không có thực: “Out of box thinking” – hãy suy nghĩ vượt ra ngoài 
mọi khuôn khổ. 

- Đặt ra một vài giới hạn: Loại giới hạn giục giã chúng ta nhiều nhất chính là thời gian. Thời hạn 
chót (deadline) luôn thúc giục chúng ta phải hoàn tất một điều gì đó. 

i) Học cách phối hợp: 

- Tìm điểm tương tự: 

 Lợi thế lớn nhất trong sản phẩm/dịch vụ của bạn là gì? So sánh lợi thế của bạn với các đối 
thủ cạnh tranh khác? 

 Và nếu lợi thế lớn nhất của bạn là sự tiện lợi (hay tính kinh tế, uy tín...) thì những người 
nào, những ý gì, vật gì mà bạn có thể liên tưởng tới? 
o Van Gogh: cách thể hiện một đóa hoa (ông có rất nhiều bức họa về hoa hướng dương). 
o Picasso: cách thể hiện gương mặt phụ nữ (ông có nhiều bức họa chân dung nữ). 

- Chơi trò “Nếu như...”: Đây là một trò chơi thú vị và đòi hỏi sức tưởng tượng/hài hước. 

 Nếu như ta biến sản phẩm/dịch vụ đó thành một con người, thì con người đó sẽ ra sao? Là 
nam hay nữ? 

 Nếu như điểm mạnh nhất của sản phẩm bỗng trở thành bất hợp pháp, thì sẽ phải làm sao? 

- Tìm thông tin ở lĩnh vực khác: 

 Tìm ở đâu: ngành điện ảnh/truyền hình, ngành quảng cáo, công nghệ cao, lĩnh vực nghệ 
thuật, marketing... 

 Mẫu số chung: đây là những ngành đòi hỏi tính sáng tạo cao; mỗi ngành đều chứa đựng 
tính đa dạng, có thể tìm thấy “thần dược” cho việc tìm ra ý tưởng mới. 

- Chấp nhận may rủi: Những tay chơi nhạc jazz ít nhiều giá trị ở chỗ dám liều. Đôi khi họ chơi 
những bản nhạc mà họ chưa từng bao giờ được nghe. 

3) Quy trình sáng tạo: 

 
a) Định nghĩa vấn đề: 

- Đích xác vấn đề cần giải quyết là gì? Từ đó xác định được ta cần làm gì. Rất nhiều công ty mắc 
phải sai lầm ngay từ bước khởi đầu này: không nhìn thấy được bản chất của vấn đề → xác định nhầm 
vấn đề cần giải quyết → hành động như bác sĩ “đau gan, chữa thận”. 

- Xem xét vấn đề cũ dưới một góc nhìn mới. Nếu bị “mắc kẹt” thì hãy đặt ra câu hỏi khác. 

- Như trên đã đề cập, mọi câu hỏi luôn hiện hữu sẵn lời giải đáp. Vấn đề ở chỗ: ta cần đặt đúng câu 
hỏi thì câu trả lời sẽ tự nhiên hé lộ. 

b) Thu thập thông tin: 

- Phải thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để nắm thật rõ vấn đề cần giải quyết. Ta cần 
phải HỎI và có KỸ NĂNG HỎI. 

- Điều quan trọng nhất là phải để tâm vào vấn đề. Vận dụng hết mọi giác quan để nhận thức được 
thông tin liên quan đến vấn đề. 
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→ Khi đó, bạn sẽ thấy được giải pháp, cảm nhận được nó, dường như nó đang ở quanh bạn và sẽ tự 
động đến với bạn. 

c) Tìm kiếm ý tưởng: 

Các ý tưởng có cách riêng để phình to ra rất nhanh. Cách tốt nhất để tìm ra ý tưởng tốt là hãy cố 
gắng có được hàng tá ý tưởng. Quan điểm này có vẻ rất buồn cười nhưng hoàn toàn xác đáng, nó cũng 
tương tự như câu: “Cách tốt nhất để có được nhiều tiền là hãy làm ra thật nhiều tiền”. 

“Cách tốt nhất để tìm ra ý tưởng chính ra tìm ra ý tưởng” 
“Hãy làm gì đi chứ, đừng ngồi đó mà chờ ý tưởng rụng vào” 

d) Tạm quên: 

Khi vấn đề dường như là bế tắc, hãy quên phứt vấn đề đó đi và bắt tay vào việc khác. 

Trong lĩnh vực quảng cáo, những người viết nội dung kịch bản, những người chỉ đạo nghệ thuật 
thường ứng xử như thế. Khi chưa tìm ra ý tưởng mới cho show quảng cáo sản phẩm nào đó (và thời 
hạn vẫn còn), họ sẽ gác vấn đề này qua một bên, rồi suy nghĩ về một show quảng cáo cho sản phẩm 
khác. Vài ngày sau, khi trở lại với sản phẩm ban đầu thì kỳ diệu thay, dường như tiềm thức của họ đã 
tự giải quyết xong vấn đề gây ra rắc rối, và giải pháp sẽ đến thật nhẹ nhàng và đơn giản. 

Ý tưởng đến với chúng ta có thể rất bất ngờ (như trường hợp khám phá lực đẩy của nước khi nhà 
bác học Archimed đang ở trong bồn tắm). Nhưng ý tưởng không tự nhiên đến, nó luôn là thành quả 
của nhiều công sức đầu tư trước đó. 

“Các ý tưởng không bao giờ đến khi đầu óc tôi mệt mỏi, hoặc khi tôi đang ngồi tại bàn làm việc. 
Những ý tưởng hay nhất chỉ nảy sinh khi tôi đang cạo râu.” (Einstein) 

e) Hành động: 

Ý tưởng còn nằm trong đầu (hay trên giấy) thì vẫn chỉ là ý tưởng. Hãy biến ý tưởng thành hành 
động, hiện thực hóa nó để đem lại lợi ích cho chính công việc của bạn. 

 Nếu bạn sẽ phải làm nó, hãy làm liền đi. 
 Nếu phải ứng dụng các ý tưởng, hãy lập ra danh sách những việc cần làm. 
 Nếu không bán được ý tưởng, hãy tự thực hiện nó. 
 Hãy tìm cho mình một lý do để thực hiện ý tưởng. 
 Luôn kiên trì khi thực hiện ý tưởng. 
 Tự đặt ra thời hạn chót (deadline), càng ngắn càng tốt. 

4) Khởi động tư duy: 

a) Brainstorm (động não): 

Các nguyên tắc khi chơi trò brainstorm: 

 Cấm chỉ trích các ý tưởng mới, dù nó có vẻ “kỳ quặc” đến đâu. 
 Khuyến khích việc hoàn thiện, cải tiến ý tưởng. 
 Rất cần những ý tưởng mới lạ. 

Brainstorm #1 (30 giây): 

Trên giá sách có một bộ từ điển 2 tập. Giả sử có một con mọt ăn theo một 
đường thẳng góc, nó ăn từ bìa đầu tiên quyển 1 đến hết bìa cuối quyển 2. Hỏi 
con mọt đã đi được một khoảng cách bao nhiêu (biết mỗi bìa dày 2mm, mỗi 
ruột sách dày 30mm). 

- Động não: Tại sao cứ phải nghĩ con mọt ăn từ bìa đầu, qua ruột, qua bìa 
cuối một quyển rồi mới ăn tới quyển còn lại. Tại sao không nghĩ 2 bìa đó thật 
ra nằm sát nhau (do sách đặt ngược nhau). 

- Đáp án: Không cần tính toán gì nhiều, 2 bìa thực tế đúng là nằm sát nhau 
và dày 4 mm, đó cũng chính là quãng đường mà con mọt đi được. 
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Brainstorm #2 (30 giây): 

Có một chai rượu nho, nút bần trên chai không mở ra được. Có cách nào không 
đập vỡ chai rượu, không xoi lỗ trên nút bần mà vẫn uống được rượu. 

- Động não: Tại sao cứ phải mở nút bần ra để uống rượu? 

- Đáp án: Nếu không lấy được nút ra thì hãy đẩy nó lọt thỏm vào trong chai, ta 
vẫn rót được rượu.  

Brainstorm #3 (30 giây): 

Người thợ săn rời nhà đi về hướng Nam 10 km, sau đó đi về hướng Tây 10 km, cuối cùng đi lên 
hướng Bắc 10 km. Kết quả anh ta trở về đúng căn nhà của mình. Có thể có chuyện lạ như vậy không? 

- Động não: Chúng ta thường bị chi phối rất mạnh bởi những gì đã quen thuộc trong đời sống 
thường ngày. 

- Đáp án: Nếu nhà anh ta ở ngay Bắc cực thì câu chuyện trên hoàn toàn chính xác. Và thực tế, 
người thợ săn đã di chuyển theo hình tam giác cong chứ không phải theo hình vuông. 

 
Brainstorm #4 (30 giây): 

Năm con mèo trong 5 phút bắt được 5 con chuột. Muốn bắt được 100 con chuột trong 100 phút thì 
cần bao nhiêu con mèo? 

- Động não: Chúng ta thường quen tính toán theo những lối rất cầu kỳ. Phải quy đổi về “năng suất” 
bắt chuột của một con mèo, hoặc quy đổi về số lượng chuột bắt được trong một phút... rồi mới tính 
toán tiếp. Lối mòn này khiến cho những cô cậu tú tài nhiều khi tính nhẩm còn thua xa bà bán tạp hóa 
ngoài chợ. Họ chỉ tính theo kiểu đơn giản: cứ theo giả thiết ban đầu mà tính tới, sau đó nếu có sai thì 
mới “hiệu chỉnh” lại. 

- Đáp án: Cũng chính 5 con mèo đó, trong 100 phút (gấp 20 lần về thời gian) sẽ bắt được 100 con 
chuột (gấp 20 lần về số lượng). Ta đã có ngay kết quả đúng mà không cần hiệu chỉnh gì thêm. 

Brainstorm #5 (15 giây): 

Có 2 người cha lấy tiền tiêu vặt cho 2 người con. Người cha thứ nhất cho con 1.500 USD. Người 
cha thứ hai cho con 1.000 USD. Tuy nhiên, tổng số tiền mà 2 người con có thêm chỉ là 1.500 USD. 
Tại sao kỳ lạ như vậy? 

- Động não: Lối suy nghĩ thông thường là đây là 2 cặp cha-con riêng biệt. Ta có thể tìm ra manh 
mối nếu như suy đoán rằng “hình như 2 cặp cha-con này có mối liên hệ gì đó?”. 

- Đáp án: Ở đây chỉ có 3 người (chứ không phải là 4). Ông nội cho cha 1.500 USD, người cha cho 
lại cháu (tức là con của mình) 1.000 USD. 

Brainstorm #6 (15 giây): 

Con hải quỳ có khả năng tự phân (cắt đôi 1 con sẽ biến thành 2 con khác). Một nhà sinh vật học 
làm thí nghiệm: cứ mỗi ngày ông ta lại cắt đôi chúng ra. Sau 30 ngày, hải quỳ đã đầy ắp hồ thí 
nghiệm. Hỏi nếu chỉ cần nửa hồ hải quỳ thì ông ta cần bao nhiêu ngày. 

- Lối mòn: Nếu bạn không thể giải bài toán này thì tư duy của bạn đã đi vào lối mòn xơ cứng rồi! 

- Đáp án: 29 ngày. Bởi vì ngày hôm sau hải quỳ đã gấp đôi (có nghĩa là đầy hồ). 

Brainstorm #7 (15 giây): 

Hãy nhanh chân tìm ra con đường ngắn nhất đến kho báu. 
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- Động não: Chúng ta có thói quen khi đứng trước tình huống khó, thì sẽ dốc hết kinh nghiệm, vốn 

liếng tri thức... ra để giải quyết vấn đề. 

- Đáp án: Không cần tưởng tượng vẽ vời gì trên ma trận này cả. Chỉ cần vòng ra đi bên ngoài ma 
trận là nhanh nhất! 

Brainstorm #8 (15 giây): 

Một con trâu bị xỏ mũi cột vào gốc cây. Phần dây từ mũi trâu đến thân cây dài 2m. Cách gốc cây 
3m người ta đặt thức ăn cho trâu. Hỏi con trâu có thể ăn được không? 

- Động não: Nếu ta có sự linh hoạt trong trí não thì bài này có thể giải dễ dàng. 

- Đáp án: Thân mình con trâu chắc chắn dài hơn 1 m. Nó chỉ việc xoay lưng lại, lấy chân sau đá 
thức ăn lên. 

Brainstorm #9 (3 phút): 

Có 24 người xếp thành 6 hàng, mỗi hàng 5 người. Họ phải xếp đội hình như thế nào? (có thể dùng 
que tăm hoặc que diêm để xếp). 

- Động não: Ta suy luận nếu sắp 6 hàng một cách bình thường (mỗi hàng 5 người), thì phải cần 30 
người. Ở đây ta chỉ có 24 người nên cần có 6 người “chung”, tức là những người này đồng thời thuộc 
về 2 hàng. 

- Mở rộng: 

 6 hàng không nhất thiết phải thuộc về 1 hình thống nhất, mà có thể từ 2 hình cạnh nhau. 
 Người “chung” cũng không nhất thiết phải đồng thời thuộc về 2 hàng, mà có thể thuộc về 

3, 4... hàng. Nhờ vậy, ta có dư thêm người và có thể thành lập hàng mới mà không cần 
người “chung” nào cả. 

- Kết quả là ta có rất nhiều đáp án khác nhau: 

 
Brainstorm #10 (30 giây): 

Một tòa nhà 15 tầng có trang bị thang máy. Một người ở tầng 15 và thường đi ra ngoài một mình. 
Nhưng có điều lạ là người này luôn luôn đi xuống bằng thang máy, nhưng khi đi lên thì thường đi cầu 
thang bộ. Hãy lý giải hành động này. 
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- Động não: Có thể vì lý do nào đó mà nút nhấn tầng 15 không thuận lợi cho việc nhấn. “Người” 
đang được đề cập ở trên có thể là một đứa trẻ, hoặc cũng có thể là người ngồi xe lăn... 

- Nếu là đứa trẻ, nó có thể không với tới nút nhấn 15 (nhưng vẫn có thể nhấn được nút tầng trệt). 
Cũng với lý do tương tự với người ngồi xe lăn. 

Brainstorm #11 (15 giây): 

Khi đổ nước ở trong chai ra, nên đổ nước bằng cách nào là nhanh nhất. 

a. Lật ngược miệng chai xuống và giữ vững tư thế này. 
b. Lật ngược miệng chai xuống, xốc xốc mạnh theo chiều thẳng đứng. 
c. Lật ngược miệng chai xuống, xoay vòng vòng đáy chai. 

- Động não: Đây là bài tập về khả năng quan sát. Ta không cần phải là một nhà nghiên cứu về thủy 
động học, nhưng nếu quan sát trong tự nhiên: nước rút xuống miệng cống, các xoáy nước trên dòng 
sông chảy xiết... ta có thể chọn được đáp án chính xác. 

- Đáp án: Phương án c là đúng nhất (tự nhiên luôn sàng lọc theo những quy luật tối ưu). 

Brainstorm #12 (3 phút): 

Dùng các que diêm (hoặc tăm) để thực hiện những bài xếp hình sau: 

 Dùng 13 que diêm xếp thành 6 hình chữ nhật giống nhau, để làm 6 cái chuồng dế. Điều 
kiện: không được gác que diêm lên nhau, không được để que diêm dư thừa. 

 Bớt đi một que thì có thể xếp được 6 cái chuồng dế giống nhau được nữa không? (trong 
trường hợp này, chuồng dế không nhất thiết phải là có hình chữ nhật. Nhưng phải đảm bảo 
điều kiện như câu trên). 

- Động não: Đây là những bài tập rèn luyện năng lực sáng tạo. Có nhiều giải pháp khác nhau: 

 
Brainstorm #13 (không giới hạn thời gian): 

Với 9 ngôi sao được xếp thành hình bên. Hãy kẻ một đường gấp 
khúc (liền nét) gồm 4 đoạn thẳng đi qua tất cả các ngôi sao. 

- Động não: Lối mòn của chúng ta là cứ xoay sở xung quanh 9 
ngôi sao đã cho. Nếu không vượt qua ngoài khuôn khổ đó, ta không 
thể nào giải được bài toán này. 

Tôi đã giải thử bài toán này mà mãi không xong. Thậm chí, tôi 
phải nhờ đến cả sự trợ giúp của máy tính, lập chương trình dò tìm 
trong hàng trăm triệu phương án khác nhau vẫn không tìm ra. 

Chương trình này viết bằng Visual Basic, bạn có thể tải toàn bộ 
mã nguồn ở địa chỉ http://www.tinhvi.com/nhansu/run.zip 

Nhìn chiếc máy tính chạy hì hục, tự dưng tôi nghĩ nó đã được lập 
trình theo sự chỉ đạo của con người, nếu “chỉ đạo” ấy đi theo một lối mòn thì máy tính có chạy cả 
năm trời cũng chẳng thể ra đáp án. Thế là tôi nhìn lại hình vẽ đề bài thật kỹ và đã lóe lên lời giải. 

- Đáp án: Đây thực sự là một bài rèn luyện sự tiến bộ của trí não. Nếu bạn chỉ nhìn chăm chăm vào 
9 ngôi sao thì có vẽ, vạch mấy cũng không ra. Hãy nhìn xa hơn và thoáng hơn: vượt ra ngoài khuôn 
khổ của 9 ngôi sao, bạn sẽ thấy lời giải thật đơn giản. 
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b) Hành động: 

Các bạn đã được chuẩn bị để có thể tư duy sáng tạo. Hãy bắt tay vào thực hành để nhận biết sự 
khác biệt giữa con người bạn của ngày hôm nay và ngày mai. 

- Tham quan cơ sở của bạn (nhà máy, văn phòng...): hãy động não cần phải làm gì để chuyển tải 
thông điệp dây chuyền hiện đại, chất lượng cao, tiêu chuẩn vệ sinh, đầu tư lâu dài... 

- Tham gia các hoạt động từ thiện: xây nhà tình nghĩa, ủng hộ quỹ xóa đói giảm nghèo, học bổng... 
nó sẽ giúp xây dựng hình ảnh đẹp của bạn (có trách nhiệm cộng đồng, có quan tâm đến xã hội). 

- Và còn nhiều hoạt động mới lạ đang chờ bạn thực hiện... 

 

 

CHÍNH SÁCH TRUYỀN THÔNG 
1) Quan hệ báo chí: 

Các hoạt động quan hệ báo chí bao gồm: 

- Bài viết trên báo: Khi thông tin khá nhạy cảm, cần sự hỗ trợ từ báo đài để gián tiếp hướng người 
tiêu dùng về phía mà doanh nghiệp mong muốn. 

- Họp báo (press conference): Khi có sự kiện quan trọng như: nhận chứng chỉ ISO, nhận huân 
chương lao động, lễ kỷ niệm khách hàng thứ 1 triệu, lễ kỷ niệm 10 năm thành lập... và thậm chí là tổ 
chức họp báo để giới thiệu sản phẩm mới. 

- Gặp gỡ báo chí (press briefing): Khi thông tin ít quan trọng. 

- Gởi tài liệu báo chí: Khi thông tin không đến mức phải tổ chức các sự kiện trên, ta có thể chỉ cần 
gửi thông tin cho báo chí. 

- Thông cáo báo chí: Có thể cung cấp tại các cuộc họp báo, hoặc chỉ đơn giản gửi qua đường bưu 
điện đến tòa soạn. Thực hiện khi doanh nghiệp có thông tin chính thức cần công bố rộng rãi. 

- Tham quan cơ sở: Giúp quảng bá rõ hơn, chi tiết hơn về doanh nghiệp (dây chuyền sản xuất, hệ 
thống kinh doanh...). 

- Trả lời phỏng vấn: Khi thông tin cần phải đối thoại trực tiếp. Chỉ có thể thực hiện khi báo chí có 
nhu cầu này, hoặc khi họ nhận định đây là cuộc phỏng vấn quan trọng cho việc đưa tin đến độc giả. 

- Gửi thiệp chúc mừng: Dùng để xây dựng mối quan hệ, nhân dịp Lễ, Tết, ngày Nhà báo VN... 

a) Họp báo: 

- Chuẩn bị: 

 Xác định mục tiêu của cuộc họp báo. 
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 Lên kế hoạch chi tiết buổi họp báo và trình phê duyệt. 
 Mời nhà báo, mời các quan chức có liên quan. 
 Chuẩn bị bài phát biểu; chuẩn bị thông tin để lãnh đạo trả lời báo chí. 
 Phối hợp các bộ phận khác để thực hiện công tác hậu cần cho buổi họp báo. 

- Điều phối buổi họp báo: 

 Cung cấp thông tin, tư liệu cần thiết. Phát tài liệu: thông cáo báo chí, tài liệu sản phẩm, tiểu 
sử, hình ảnh... 
o Văn bản. 
o Đĩa CD, băng video. 
o Catalog, tờ rơi... 

 Phát biểu, báo cáo, hỏi đáp, tiệc (nếu có). 
 Tặng quà: sản phẩm công ty, quà quảng cáo, quà lưu niệm. 

- Hậu họp báo: 

 Tổng kết đánh giá về công tác tổ chức và hiệu quả. 
 Theo dõi thông tin đăng tải sau buổi họp báo. 

b) Thông cáo báo chí: 

Để thông cáo báo chí có sức hấp dẫn và được tòa soạn chọn đăng tải. Nó cần đáp ứng các tiêu chí: 

 Thông tin phải “nóng”, phải mang sức thuyết phục và được công chúng quan tâm. 
 Thông cáo báo chí cần phải được viết theo phong cách viết bài báo (cô đọng, súc tính, nặng 

tính thông tin). 
 Phải trả lời được các câu hỏi: Chuyện gì? Ở đâu? Khi nào? Xảy ra như thế nào? Liên quan 
đến ai... 

c) Mời nhà báo đến dự các sự kiện, hoạt động: 

Khi có ý định mời nhà báo đến tham dự các hoạt động liên quan đến doanh nghiệp, cần phải xem 
xét những tiêu chuẩn chọn lựa sự kiện đăng tải thông tin (nên đưa tin về những sự kiện gì?). Cũng cần 
phải xem xét tiêu chuẩn chọn lựa báo chí đến tham dự sự kiện (mời báo nào? mời phóng viên nào?). 
Cân nhắc mức độ lan rộng và số lượng phát hành của tờ báo. Quan trọng nhất là lĩnh vực đảm nhiệm 
của nhà báo được mời phải phù hợp với thông tin cần đăng tải. 

Mời nhà báo đến tham dự, không chỉ đơn thuần là để đưa tin tức, mà đây còn là một phương thức 
hiệu quả để củng cố, mở rộng mối quan hệ với báo chí. 

Quy trình thực hiện: 

 Chuẩn bị và gửi thư mời. 
 Tập hợp thông tin liên quan, chuẩn bị thông cáo báo chí, chuẩn bị bố trí phỏng vấn. 
 Xác nhận sự tham dự của nhà báo. 
 Tiếp đón và chăm sóc nhà báo trong suốt quá trình diễn ra sự kiện. 
 Theo dõi việc đưa tin. 

d) Trả lời phỏng vấn: 

Một doanh nghiệp cẩn trọng với việc xây dựng hình ảnh công ty không phải lúc nào cũng trả lời 
mọi cuộc phỏng vấn. Khi có lời mời phỏng vấn, cần phải đánh giá mức độ tín nhiệm và uy tín của nhà 
báo cũng như của tờ báo. Phải xác định lĩnh vực được phỏng vấn có phù hợp với chính sách thông tin 
của công ty và có thực sự cần thiết hay không. 

Thông thường, trước cuộc phỏng vấn nhà báo sẽ gửi bản câu hỏi tới. Trước giờ phỏng vấn, nhà 
báo cũng thảo luận với người được phỏng vấn để xác định mục tiêu buổi phỏng vấn, chuẩn bị các câu 
trả lời và hành động phù hợp. 

Kết thúc cuộc phỏng vấn, công ty có thể phải cung cấp thêm tài liệu cần thiết cho nhà báo. Sau đó, 
giữ mối liên hệ với nhà báo để bảo đảm bài phỏng vấn sẽ được đăng theo đúng tinh thần đã thỏa thuận. 
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2) Những việc cần làm trong mối quan hệ với báo chí: 

- Xây dựng một danh sách báo chí: danh sách này bao gồm các thông tin sau 

 Tên họ, chức danh nhà báo, tên báo/tạp chí, mảng thông tin mà nhà báo này đảm trách. 
 Điện thoại liên lạc, email, fax (đây là những thông tin quan trọng nhất). 
 Địa chỉ cư ngụ. 
 Ngày phát hành, số lượng phát hành, khu vực phát hành. 
 Thời hạn gửi thông tin cho nhà báo và hình thức gửi tiện lợi cho nhà báo nhất. 

- Nguyên tắc làm việc với báo chí: 

 Linh động, thích ứng tùy trường hợp cụ thể. 
 Phát ngôn nhất quán trước báo chí. 
 Không nhất thiết lúc nào Giám đốc cũng phải ra mặt. 
 Không nhất thiết phải đợi đến lúc có tất cả thông tin mới phát ngôn (thời gian là yếu tố 

quan trọng nhất đối với báo chí, thông tin muộn đồng nghĩa với không sử dụng được). 
 Không nhất thiết phải trả lời mọi câu hỏi. Nhưng lời từ chối cũng phải lịch thiệp và khôn 

khéo để không gây phật ý báo chí. 
 Phải đính chính khi báo chí phản ánh sai. 

→ Những nguyên tắc trên thể hiện chính sách quan hệ báo chí của công ty. 

- Để đưa thông tin lên báo chí có hiệu quả: 

 Nắm rõ thời điểm phát hành và thời hạn chót gửi thông tin cho báo chí. 
 Viết là kỹ năng vô cùng quan trọng. 
 Gửi thư cá nhân và các quan hệ cá nhân là rất quan trọng. 
 Đừng bao giờ càu nhàu với báo chí. 

- Các lưu ý khi giao tiếp với báo chí: 

 Nói ngắn và đơn giản. Hãy làm cho lời nói của bạn mang nhiều ý nghĩa. 
 Biết trước chính xác những gì bạn có thể và không thể nói về tổ chức mà bạn đại diện. 
 Có thái độ tích cực và xây dựng khuôn khổ giới hạn. Duy trì điều này cho dù có bất cứ 

chuyện gì xảy ra đi nữa. 
 Loại trừ những lời đồn đại tiêu cực. 
 Duy trì một thái độ xã giao hợp lý. 
 Đừng vội vàng hấp tấp. Hãy ngừng một lại cho tới khi suy nghĩ của bạn thực sự theo kịp 

diễn biến câu chuyện. 
 Hãy thư giãn, thở đều. 

- Sẵn sàng ứng phó: 

 Hãy tính trước những câu hỏi khó mà báo chí có thể đặt ra với công ty. 
 Hãy trả lời ngắn gọn và tích cực. 
 Nếu công ty bạn đã vi phạm một điều gì trước đó, hãy chân thành nói lấy làm tiếc vì điều 
đó và công ty đã thu xếp tốt vấn đề này. 

 Luôn nhanh chóng quay trở lại thông điệp then chốt là công ty bạn sẽ trở thành doanh 
nghiệp hàng đầu, và cam kết với công chúng là bạn sẽ phấn đấu hết mình vì điều đó. 

- Quan tâm đến hình thức thể hiện: 

 Khuôn mặt: 
o Đừng nhăn trán để trông có vẻ giáo sư. 
o Hãy cười bất cứ khi nào có cơ hội phù hợp. 

 Dáng người: 
o Đứng thoải mải, nhưng phải thẳng (không xiêu vẹo). 
o Nếu ngồi, hãy giữ lưng thẳng và không bật ngửa vào lưng ghế. 
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o Chỉ bắt bản thân bạn phải dùng những cử chỉ khi mà bạn có thể làm thật tự nhiên. Đừng 
kiểu cách và điệu bộ một cách khiên cưỡng. 

 Giọng nói: 
o Giọng nói niềm nở kết hợp với nét mặt, cử chỉ cởi mở. 
o Sử dụng cao độ và tốc độ hợp lý trong buổi đàm thoại. Đừng phát ra một giọng đơn 

điệu để ru ngủ người nghe. 
o Chỉ nói với âm lượng vừa đủ nghe. Đừng bắt những người không liên quan phải nghe 

câu chuyện của mình. 

3) Quan hệ hiệu quả với giới truyền thông: 

- Xây dựng những mối quan hệ bền vững, làm quen với phóng viên và giới báo chí thương mại. Có 
danh sách phóng viên báo đài. 

- Hiểu quy trình làm việc của giới báo chí. Hãy nắm rõ deadlines (thời hạn chót) của nhà báo và 
thường xuyên gặp gỡ họ. 

- Rõ ràng và trung thực. Đừng báo giờ dối trá với nhà báo. 

- Không rụt rè trước nhà báo. Báo chí cũng cần doanh nghiệp trong vai trò một đối tác hỗ trợ hoạt 
động và cung cấp thông tin. 

- Có thể bạn sẽ giấu diếm thông tin nếu bạn tỏ ra yếm thế hoặc đang lo lắng. Vấn đề này sẽ trở nên 
rất xấu nếu bạn đang trả lời trên truyền hình hay phát thanh. Hãy thư giãn và sắp xếp các suy nghĩ. 

- Hãy giữ vẻ mặt cởi mở. Đừng tỏ ra nóng ruột, lo lắng, cáu bẳn. 

- Luôn nắm vững thông điệp mà bạn muốn chuyển tải. Hãy xác định rõ ràng những điểm then chốt 
mà bạn muốn đưa ra trong buổi phỏng vấn. Đừng để khi kết thúc phỏng vấn rồi mới nhớ ra quên nói 
điều gì đó. 

- Đừng quá lệ thuộc vào câu hỏi của người phỏng vấn, luôn có định hướng với những thông điệp 
mấu chốt mà bạn muốn nói. 

 Hãy nhắc lại thông điệp chính. Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại... 
 Khi bạn muốn khẳng định doanh nghiệp của bạn là một doanh nghiệp tốt, một bộ phận 

công chúng sẽ ghi nhận điều này nếu bạn luôn luôn khẳng định lại nó. 

- Biến những câu hỏi có tính chất tiêu cực/khiêu khích sang hướng trả lời tích cực. Các chính trị 
gia rất giỏi trong thủ thuật này. 

KHÔNG BAO GIỜ KHẲNG ĐỊNH MẶT TIÊU CỰC 
Nếu nhà báo hỏi: “Có phải công ty bạn đã có những thất bại thảm hại trong việc đảm bảo an toàn?” thì 

không bao giờ được trả lời: “Không, chúng tôi chưa bao giờ gặp những thất bại thảm hại trong việc đảm bảo 
các chỉ tiêu an toàn.” 

Bởi vì công chúng sẽ chỉ ghi nhớ 2 cụm từ “công ty chúng tôi” và “thất bại thảm hại về chỉ tiêu an toàn”. 
Sau đó, họ sẽ láng máng liên kết 2 cụm từ này với nhau! 

Hãy nói rằng: “Công ty chúng tôi đã đạt được thành tích về sự an toàn và chất lượng cao trong việc xây 
dựng. Tất cả đã được thiết kế để đảm bảo nơi làm việc là an toàn và chúng tôi rất tự hào về điều này.” 

4) Quan hệ chính quyền: 

- Tiếp cận một cách tích cực. Tìm cách chủ động và hưởng ứng những chính sách của chính quyền 
thay vì chỉ trích. 

- Nắm bắt mối quan tâm và nhu cầu cụ thể của chính quyền là gì. 

- Nắm rõ lịch làm việc và phong cách làm việc của chính quyền. 

- Điều chỉnh cách tiếp cận phù hợp với những người mà mình muốn gây ảnh hưởng. Lên kế hoạch 
tiếp cận thật cẩn thận. 

* Luôn ý thức về giới hạn pháp luật trong các mối quan hệ với quan chức chính quyền. 
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QUẢN LÝ KHỦNG HOẢNG 
1) Khủng hoảng là gì? 

Khủng hoảng là bất kỳ tình huống nào đe dọa sự ổn định hay danh tiếng của tổ chức. Khủng hoảng 
thường bị trầm trọng lên khi có sự “dòm ngó” theo chiều hướng bất lợi của giới truyền thông. 

Những gì làm cho báo chí quan tâm là: kế toán biển thủ công quỹ, cháy kho, tai nạn lao động... và 
nhất là sản phẩm của công ty bị phát hiện gây ảnh hưởng sức khỏe của người tiêu dùng. 

Khủng hoảng có thể đến từ nguyên nhân bất kỳ. Tuy nhiên, theo thống kê thì các nguyên nhân 
dưới đây là thường gặp nhất: 

 Lỗi chủ quan do con người gây ra. 
 Lỗi từ công việc văn phòng; lỗi điều hành, giám sát thiếu chặt chẽ. 
 Những thủ tục trái phép, thủ tục vận hành chưa đạt tiêu chuẩn. 
 Quản lý chất lượng không đúng. 
 Lỗi do đánh giá. 
 Lỗi do sử dụng sai lệch thông tin bảo mật. 

Các bước giải quyết khủng hoảng: 

 
Bộ phận giải quyết khủng hoảng: 

 CEO, Ban Giám đốc. 
 Giám đốc/Trưởng phòng PR. 
 Quản lý cấp cao thuộc lĩnh vực liên quan đến tình huống gây ra khủng hoảng. 

Bộ phận này có nhiệm vụ: 

 Xác định cần phải hành động gì? 
 Hành động như thế nào? 
 Thông điệp để giải quyết là gì? 
 Dàn xếp ổn thỏa với giới truyền thông và những người có liên quan đến khủng hoảng. 

2) Bí quyết để giải quyết khủng hoảng: 

Nếu khủng hoảng xảy ra, ta phải hành động theo những nguyên tắc sau: 

- HÃY xử lý tức thời: Khủng hoảng luôn luôn không dành thời gian cho ta. Mọi giây phút chậm trễ 
đều phải trả bằng những cái giá rất đắt. 

- HÃY cung cấp thông tin rõ ràng và chính xác: Khủng hoảng luôn là cơ hội tốt để đối thủ tung ra 
những thông tin bất lợi cho ta. Những người tiêu dùng bị thiệt hại bởi khủng hoảng cũng thường tỏ ra 
phẫn nộ trước báo chí. Nếu chúng ta không cung cấp thông tin rõ ràng và chính xác, thì công chúng 
(đang bị thu hút bởi vụ khủng hoảng) sẽ bị những kênh thông tin tiêu cực đó chi phối. 

- HÃY chỉ định một phát ngôn viên: Có người phát ngôn sẽ tránh được sự thiếu nhất quán giữa các 
thông điệp mà công ty trao đổi với giới truyền thông. Điều này cũng tránh được những rắc rối do sự 
nhầm lẫn ai là người được phép phát ngôn về những thông tin nào. 

- HÃY nói sự thật và chỉ nói sự thật: Sẽ tốt hơn nếu bạn nhận ra rằng mình đã phạm một sai lầm và 
bạn đang cố gắng để giải quyết nó hơn là đang cố gắng lấp liếm nó. 

Tuy nhiên, nếu không chắc chắn về một điều gì đó hoặc không tìm được câu trả lời, thì hãy mạnh 
dạn nói rằng bạn không biết. Những phát ngôn bừa bãi, thiếu thận trọng không chỉ làm mất uy tín của 
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bạn mà còn có thể khiến khủng hoảng trầm trọng hơn. 

- ĐỪNG bao giờ nói “Miễn bình luận”: Điều này sẽ làm cho bạn có vẻ lẩn tránh, phòng thủ và sẽ 
làm dấy lên làn sóng phản đối trong giới báo chí. Nếu bạn thật sự không thể bình luận về một vấn đề 
nào đó, hãy giải thích lý do. 

- HÃY giữ đường dây liên lạc: Bạn cần phải chắc chắn rằng tất cả những người cần được liên lạc 
thì luôn luôn có thể liên lạc được qua điện thoại di động. Hãy chỉ cho các phóng viên cách tiếp cận với 
người phát ngôn của công ty trong vòng vài tiếng sau khi xảy ra khủng hoảng. 

- HÃY xem xét những thiệt hại một cách toàn diện và lâu dài: Khi khủng hoảng xảy ra, bạn không 
chỉ xem xét đến những thiệt hại tức thời, mà còn phải xét đến những tác động lâu dài về sau. 

3) Một số vụ khủng hoảng: 

a) Exxon: 

Exxon là công ty xăng dầu lớn nhất thế giới. Vào 
năm 1989, tàu chở dầu Exxon Valdez gặp tai nạn 
ngoài khơi bờ biển Alaska, khoảng 40 triệu lít dầu 
thô đã tràn ra vùng eo biển nguyên sơ Prince 
William. Đây được coi là vụ tràn dầu gây ra thảm 
họa môi trường lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. 
Exxon đã không có những biện pháp ngăn chặn kịp 
thời, tránh né báo chí và cố gắng bào chữa đó không 
phải là lỗi của mình. Rốt cuộc thì Tòa án Tối cao 
Hoa Kỳ cũng đã buộc công ty này phải bồi thường 
2,5 tỷ USD cho vụ tràn dầu. 

Những cư dân ở vùng Valdez cảm thấy bị phản bội vì những phản ứng của Exxon đối với thảm 
họa này. Kết quả Exxon đã từ ngôi vị số 1 rớt xuống vị trí số 3. 

Bài học từ Exxon: phải sống chết với lời hứa của mình, luôn hành động như một công dân tốt. 

b) Gerber: 
Thương hiệu Gerber là của một hãng sản xuất thực phẩm trẻ em của Đức. Năm 1986, Gerber đã 

gây ra một sai lầm về quan hệ công chúng rất nghiêm trọng. Khi phát hiện những mảnh vụn thủy tinh 
trong các lọ đựng thức ăn trẻ em, Gerber đã im lặng và không thu hồi sản phẩm. 

 
Quyết định này đã làm dấy lên một làn sóng chống đối, thông qua các bài báo trên Newsweek, 

Times tấn công Gerber về phương diện đạo đức. Mặc dù sau đó Gerber đã tổ chức thu hồi sản phẩm, 
nhưng danh tiếng công ty đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Bài học từ Gerber: hãy trả lời cho công luận về vụ khủng hoảng, cung cấp thông tin và hành động 
kiên quyết vì danh tiếng của công ty. 
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KỸ THUẬT THUYẾT TRÌNH 
1) Thuyết trình giỏi – chìa khóa của sự thành công: 

Tại sao cần rèn luyện kỹ năng thuyết trình: 

- Thuyết trình một cách bài bản làm giá trị bài nói của diễn giả tăng lên gấp bội. 

- Giúp cá nhân tự hoàn thiện phong cách, gây ấn tượng khi điều khiển cuộc họp hoặc khi nói trước 
công chúng. 

Một bài thuyết trình được gọi là thành công nếu: 

- Hoàn tất trong thời gian cho phép. 

- Nội dung trình bày súc tích, chuyển tải đầy đủ thông tin cần thiết. 

- Gây được ấn tượng bởi kỹ thuật thuyết trình, sử dụng thành thạo các thiết bị hỗ trợ. 

Các phần của một buổi thuyết trình: 

 
2) Kỹ thuật thuyết trình: 

a) Những vấn đề cần lưu ý: 

- Hình thức: Tránh các sai lầm sau đây 

 Trang phục không phù hợp (quá lòe loẹt, “ồn ào” kêu loẹt xoẹt). 
 Nước hoa nặng mùi, trang sức quá nổi. 
 Sử dụng thiết bị hỗ trợ không thành thạo (gây cảm giác thiếu chuyên nghiệp). 
 Lúng túng khi sự cố bất ngờ xảy ra. 

- Cách nói: 

 Cách phát âm. 
 Tốc độ phát âm. 

b) Hạn chế những cử chỉ vô thức: 

- Vuốt tóc, gãi tai, gãi mũi... 

- Hoa chân múa tay liên tục. 

- Các tư thế xấu: đứng chống nạnh, đứng hai hàng... 

c) Sử dụng ngôn ngữ hình thể đúng cách: 

- Giao tiếp bằng ánh mắt, nét mặt, nụ cười... 

- Giao tiếp bằng tay, vai.. 

- Chủ động di chuyển trong khi đang thuyết trình. 

Ngôn ngữ hình thể sẽ giúp tăng cường sự giao cảm giữa người nói và người nghe, nhưng tuyệt đối 
không lạm dụng ngôn ngữ hình thể vì có thể gây phản cảm. 

d) Chuẩn bị nội dung bài thuyết trình: 

- Tìm kiếm và tổ chức ý tưởng: 

 Nghiên cứu kỹ đề tài, bám sát chủ đề. 
 Ghi ngay những ý tưởng xuất hiện trong đầu, chọn ra ít nhất 3 ý chính, tìm kiếm ít nhất 3 ý 

phụ (sử dụng các câu hỏi WH questions để tìm ý). 
 Thu thập tài liệu chứng minh, minh họa. 
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- Chuẩn bị bài thuyết trình: 

 Loại bỏ những ý không liên quan, không phù hợp. 
 Sắp xếp lại các ý theo trình tự rõ ràng, hợp logic. 
 Chọn lọc những tài liệu chứng minh mới nhất. 
 Từ các ý chính, lập ra sườn bài (có viết rõ các phần cần thuyết trình). 
 Soạn thảo bài thuyết trình (có đầy đủ phần chính, phụ). 
 Chọn thiết bị hỗ trợ khi thuyết trình, chuẩn bị chu đáo cho các thiết bị này. 

e) Sử dụng các thiết bị hỗ trợ: 

Các thiết bị hỗ trợ không đơn giản chỉ là thiết bị hỗ trợ. Bản thân chúng cũng đóng một vai trò 
khiến cho bài thuyết trình của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn và hiệu quả hơn. 

- Phiếu nhắc bài (cue card): ghi tóm tắt dàn ý để người thuyết trình có thể nhanh chóng “nhớ” lại 
mình cần phải nói gì tiếp theo. 

 Phiếu nhắc bài dùng cho các bài thuyết trình ngắn (khoảng 5 phút). 
 Cũng có thể dùng khi không có các thiết bị hỗ trợ khác (như trình chiếu PowerPoint). 
 Nguyên tắc chuẩn bị phiếu nhắc bài: ngắn gọn, súc tích; chữ đậm và rõ nét. 
 Cẩn thận! Đừng quá hồi hộp mà vò nát phiếu nhắc bài! 

- Bảng giấy trắng (white board), biểu đồ lật (flip chart). 

- Máy đèn chiếu (overhead), máy phóng (projector). 

- Máy tính cá nhân (PC). 

Ghi nhớ: Sức nhớ, sức tiếp thu của khán giả là có giới hạn. Do đó khi sử dụng máy phóng kết hợp 
với PC, không bao giờ được trình bày nhiều ý muốn nói cùng lúc (hãy để các ý lần lượt xuất hiện). 

g) Khắc phục các sự cố: 

Sự cố là “một phần tất yếu” của bất kỳ buổi thuyết trình nào. Sự cố có thể đến do những nguyên 
nhân chính sau đây: 

 Sự cố do lỗi chủ quan của những người tổ chức buổi thuyết trình, của diễn giả. 
 Sự cố do tình huống bất ngờ, hoặc hành động vô tình của những người tham dự. 
 Sự cố do cố tình phá hoại của đối thủ, của những người có thái độ thù địch. 
 Sự cố do khách quan: thiết bị hỏng hóc, mất điện... 

Người thuyết trình phải linh hoạt và nhạy bén trong xử lý sự cố. Các hành xử khôn khéo nhiều khi 
sẽ “gỡ được một bàn thua trông thấy” hoặc “lật ngược tình thế, chuyển bại thành thắng”... Điều này 
đòi hỏi bản lĩnh sống và cả kinh nghiệm ứng phó nữa. Nguyên tắc chung khi gặp sự cố là: 

 Hãy bình tĩnh! 
 Hãy nói “xin lỗi” ngay. 
 Xử lý sự cố với thái độ chuẩn mực, nhưng kiên quyết loại bỏ những yếu tố gây “nhiễu”. 

Nguyên tắc lớn nhất để khắc phục sự cố là: luôn dự trù mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. 

3) Các nguyên tắc vàng cho việc thuyết trình: 

- Nguyên tắc 1: hãy chuẩn bị nội dung thật kỹ 

 Ta sẽ nói những gì? 
 Cử tọa sẽ hỏi ta điều gì? 
 Ta sẽ minh họa bài nói của mình như thế nào? 

Tầm quan trọng của một “khoảng lặng”: Diễn giả nào luôn bận túi bụi với buổi thuyết trình sắp 
tới, thì hầu như sẽ luôn bỏ sót một vài công việc quan trọng. Thậm chí tệ hơn sẽ bước vào buổi 
thuyết trình trong bộ dạng căng thẳng và cập rập. 

Dù bận rộn đến đâu, hãy cố dành ra một khoảng thời gian cần thiết để bình lặng tâm trí, để điểm 
lại toàn bộ công tác chuẩn bị: bạn sẽ nhìn ra một số điều quan trọng cần phải hoàn thiện. 
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- Nguyên tắc 2: tập sử dụng thành thạo các thiết bị hỗ trợ 

 Để tăng hiệu quả bài thuyết trình. 
 Để tăng tính chuyên nghiệp và nâng cao hình ảnh cá nhân của diễn giả. 

- Nguyên tắc 3: thực tập 

 Diễn giả, dù chuyên nghiệp đến đâu, cũng cần ít nhất 1 lần thực tập trước buổi thuyết trình. 

- Nguyên tắc 4: hãy tự tin 

 Thiếu tự tin sẽ đánh hỏng hiệu quả thuyết trình, dù đó là đề tài đơn giản nhất. 
 Hãy tự nhủ rằng: ta đã chuẩn bị tốt... ta đã thực tập nhiều lần... ta ăn nói có sức thuyết 

phục... thì nhất định ta phải thành công thôi! 

4) Thực hành thuyết trình: 

Đề tài: Bạn sẽ phải trình bày bài thuyết trình “Làm việc theo nhóm (team work) và phương pháp 
xây dựng đội nhóm (team building)”. Bạn sẽ phải chuẩn bị như thế nào? 

a) Bước 1: nghiên cứu đề tài – bám sát nội dung 

Sơ bộ phác thảo các ý sau: 

- Tìm hiểu thế nào là làm việc theo nhóm và xây dựng đội nhóm. 

- Đánh giá vai trò, tác dụng và tầm quan trọng của chúng. 

- Chúng đang được áp dụng như thế nào và thành công ra sao trong thực tế ngày nay. Tìm vài 
nguồn minh họa từ các công ty có thực. 

- v..v... 

Các ý tưởng ở trên không nhất thiết phải thật chi tiết. Ta cần tránh 2 khuynh hướng cực đoan sau: 

 Không định hướng gì cả: Kết quả là đầu tư công sức tràn lan, không bám sát đề tài. 
 Có thành kiến bảo thủ: Mỗi người trong chúng ta khi đứng trước một đề tài nào đó đều đã 

có ít nhiều kiến thức về nó. Nếu ta quá bảo thủ với những gì đã suy nghĩ về nó trước đây 
thì sẽ dễ dàng bị xơ cứng, bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu thêm về nó. 

b) Bước 2: tìm kiếm ý tưởng 

- Áp dụng nguyên tắc 5W+1H: Who, What/What for, Why, Where, When, How. 

Ví dụ 1: Tìm kiếm ý tưởng 

What (cái gì, điều gì) - Đội nhóm là gì? 
- Làm việc theo nhóm là gì? 
- Xây dựng đội nhóm là gì? 

MỞ BÀI 

Why (tại sao) - Tại sao phải làm việc theo nhóm? 
- Tại sao phải xây dựng đội nhóm? 

Where (ở đâu) - Bắt đầu xây dựng nhóm ở đâu? Tại sao? 
When (khi nào) - Khi nào cần làm việc theo nhóm? Tại sao lại 

chọn thời điểm đó? 
How (như thế nào) - Bắt đầu làm việc nhóm như thế nào? Tại sao 

lại phải bắt đầu như thế? 

THÂN BÀI 

What (cái gì, điều gì) Kết luận gì sau khi phân tích các điểm trên? KẾT 

Ví dụ 2: Chọn tài liệu/hình ảnh minh họa 

What (cái gì, điều gì) Hình ảnh, tài liệu minh họa là những gì? Chọn cái nào? 
Why (tại sao) Tại sao phải chọn những hình ảnh, tài liệu đó? 
When (khi nào) Khi nào sẽ đưa những tài liệu, hình ảnh đó? 
How (như thế nào) Đưa chúng vào bài thuyết trình như thế nào (để có hiệu quả nhất)? 
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c) Bước 3: xây dựng dàn bài 

- Định nghĩa: Nhóm là tập hợp > 1 người. Làm việc nhóm là nhiều người làm cùng công việc. 

- Định nghĩa xây dựng nhóm: Tạo sự tương tác → nhiều người làm cùng công việc → hiệu quả hơn. 

* Ghi chú: Luôn viết dàn bài lên phiếu nhắc bài. Trong thực tế, ta không thể viết chi chít lên giấy 
để dùng cho những lúc “quên bài” khi lên thuyết trình (vì lúc đó không thể đọc được gì). Những lúc bị 
“lạc hướng” chỉ cần liếc sơ dàn bài là ta có thể định hướng lại được ngay mình cần nói tiếp cái gì. 

d) Bước 4: viết bài thuyết trình 

- Định nghĩa: 

 Nhóm là một tổ hợp từ 2 người trở lên. Làm việc theo nhóm là phân công nhiệm vụ cho tổ 
hợp đó để thực hiện cùng một công việc. 

 Xây dựng nhóm là tạo tương tác để những tổ hợp trên 2 người cùng thực hiện một công 
việc. Mục tiêu của việc xây dựng nhóm là tạo sự gắn kết, để các cá nhân cùng làm việc với 
nhau đạt hiệu quả cao nhất. 

- Tương tự cho các phần còn lại của dàn bài... 

Chú ý: Những gì bạn viết ra chính là những gì bạn sẽ nói trước công chúng. Do đó: 
- Hãy cẩn trọng khi dùng từ. 
- Hãy đọc đi đọc lại để nắm rõ (đồng thời cũng để thuộc lòng) nội dung trình bày. 
- Hãy thực tập NÓI với bài VIẾT của mình. Hãy dùng phiếu nhắc bài (phiếu ghi tóm tắt dàn bài). 

 

 

XUẤT HIỆN TRƯỚC CÔNG CHÚNG 
1) Bài thực hành về tư thế: 

Hãy bắt đầu bằng một bài tập đơn giản: Giả sử bạn đang tham dự một cuộc họp. Hãy thực hành 
đứng lên phát biểu, sau đó bước lên bục để thực hiện bài thuyết trình của mình. 

- Tư thế ngồi: Hãy tập ngồi trước gương (và quan sát, thầm nhận xét dáng ngồi của những người 
khác). Dáng cơ bản là ngồi thẳng lưng, ngồi lọt hẳn vào ghế (không được ngồi trên mép ghế). Lưng 
người có thể tựa vào lưng ghế, nhưng chỉ là cái chạm nhẹ ở phần thắt lưng. Thỉnh thoảng, hãy đổi tư 
thế để không biến mình thành pho tượng đồng. Không được ngồi quá sát cũng như quá xa bàn. Không 
rung đùi, nhún nhảy người khi đang ngồi. Trừ khi viết, không chồm lên bàn và chống cùi chỏ lên bàn. 

 Nguyên tắc “ngồi tích cực”: Xoay nhẹ người về phía người nói, gật đầu tán thưởng, hơi ngả 
người... Nó không chỉ khiến người nói vui vẻ (vì được lắng nghe) mà còn là một bài tập thể 
dục cho chính bạn! 

 Nguyên tắc “ngồi có sinh lực”: Cái ghế không phải là cái giường. Tuyệt đối không được 
ngồi buông thõng người; không “dựa dẫm” vào nó như tì nguyên cánh tay lên tay vịn (chỉ tì 
1 phần đầu cùi chỏ tay, bàn tay có thể đặt lên nhau và để trước bụng). Hãy biểu cảm sức 
sống của bạn ngay từ khi còn đang ngồi. 

 Nguyên tắc “thở bằng ngực”: Nhiều người thắc mắc chuyện thở có dính dáng gì với việc 
ngồi. Nhưng thật ra nó lại có tác động: Khi ngồi, nếu bạn thở bằng bụng thì cả thân người 
sẽ “gập ghềnh” theo từng hơi thở. Việc thở bằng phổi/ngực sẽ giúp bạn có cảm giác kiểm 
soát đôi vai thẳng tốt hơn. Bạn sẽ có dáng ngồi đẹp hơn nếu thở bằng ngực. 

- Vịn bàn để đứng lên: 

 Hành động không đúng: Cử chỉ vịn bàn khá nặng, bạn ngả người ra phía trước, 2 tay chống 
lên bàn để nâng cả thân mình lên lên. Mọi người sẽ thấy ở bạn sự chưa sẵn sàng lên thuyết 
trình. Dù bạn có cố gắng thể hiện ra bên ngoài đến đâu đi nữa, trong thâm tâm bạn đã có 
một nỗi E NGẠI. 
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 Hành động đúng: Cũng đặt tay lên cạnh bàn để đứng lên nhưng đó chỉ là cái đặt tay nhẹ 
nhàng. Hãy đứng thẳng lên chỉ bằng sức nâng của đôi chân và hông mà không phải “nhờ 
cậy” vào bất kỳ cái gì (cạnh bàn, tay ghế...). 

 Hãy nhớ rằng: chỉ một động tác đứng lên cũng có thể toát lên được vẻ dứt khoát và thể hiện 
được phong cách của bạn. 

- Tư thế đứng gò bó: 

 Hành động không đúng: Khi đứng lên, bạn mới phát hiện ra rằng ghế đặt quá sát bàn và 
dáng người của bạn đã phải “uốn” theo cạnh bàn và cạnh ghế. Hoặc lúc này bạn vẫn giữ 
nguyên dáng điệu đó, hoặc bạn sẽ phải cúi người loay hoay xô lại bàn ghế. Tất cả sẽ chứng 
minh rằng, bạn đã KHÔNG CHỦ ĐỘNG được ngay từ trong cử chỉ của mình. 

 Hành động đúng: Trước khi đứng lên, bạn hãy đưa mắt ước lượng nhanh mình có đủ 
khoảng không gian để đứng hay không. Nếu không, hãy hơi nhấc người lên, đẩy nhẹ ghế ra 
sau và đứng thẳng dậy. Nhớ rằng hai tay cũng chỉ đặt nhẹ nhàng lên tay ghế và đứng lên 
hoàn toàn bằng lực của chân và hông. 

- Bước đi: 

 Khi bước đi dưới hàng trăm ánh mắt đổ dồn, bạn sẽ có cảm giác dưới chân CHAO ĐẢO và 
đôi tay THỪA THÃI. 

 Hãy cố gắng đi thẳng theo hàng gạch, vai giữ thẳng và không được “trồi sụt” theo bước 
chân. Nhưng đừng đi cứng đơ như một người máy. Hãy tập đi trước gương, trước máy 
quay phim không phải hàng trăm mà là hàng ngàn lần. 

 Vừa đi bạn có thể vừa nhìn bao quát khán giả, nhưng phải nghiêng nhẹ đầu theo hướng 
nhìn, tuyệt đối không được liếc mắt. Hãy gật đầu và cười để tỏ ý cám ơn, nếu khán giả 
nồng nhiệt chào đón bạn. 

 Tuyệt đối không được cúi gục đầu. Nếu như bạn buộc phải nhìn xuống mặt đất để nhìn cái 
gì đó, hãy chỉ hơi cúi đầu và nghiêng người theo hướng nhìn. 

- Dáng đứng: 

 Dáng đứng chuẩn: chân thẳng, khoảng hở 2 gót từ 15-25 cm tùy dạng người. 
 Hãy tập một dáng đứng thẳng nhưng thanh thoát. Đừng biến mình thành một quân nhân 
đứng báo cáo trước chỉ huy. 

 Khi hơi mỏi, bạn có thể đổi thế đứng và thả lỏng một thoáng. Đừng thả lỏng quá lâu, và 
đừng để quá mỏi rồi mới đổi tư thế. 

 Thỉnh thoảng kết hợp với di chuyển trong khán phòng để làm giãn gân cốt. Các diễn giả có 
kinh nghiệm đều cho rằng: đứng trước đám đông cũng hao tổn nhiều calori không kém một 
cuộc đi bộ. “Hãy thường xuyên chạy bộ vào mỗi buổi sáng để có sức khỏe đứng thuyết 
trình”, lời khuyên có vẻ ngược đời này lại hết sức có tác dụng. 

 Trừ phi bắt buộc, hãy hạn chế việc “núp” sau bục nói chuyện. 
 Không đứng dựa vào cạnh bàn, dựa tường khi đang thuyết trình. Nó sẽ thể hiện sự YẾU 
ỚT của diễn giả. 

- Di chuyển trong khi đang thuyết trình: Luôn tồn tại một vị trí tốt nhất để có thể bao quát toàn bộ 
khán phòng và số đông khán giả có thể nhìn bạn rõ nhất. Hãy chiếm lấy chỗ đó làm vị trí chủ đạo 
trong suốt quá trình thuyết trình, cho dù bạn sẽ phải “phơi mình” dưới rất nhiều cặp mắt. Tuy nhiên, 
không đứng chôn chân mà thỉnh thoảng phải biết di chuyển tùy theo diễn tiến câu chuyện. 

 Hãy di chuyển một cách có chủ đích: không đi qua đi lại, không đi giật ngược (đi về một 
phía rồi bỗng đột ngột đảo sang hướng khác). 

 Cố gắng đừng bị va “lộp cộp” vào tường, vào bàn ghế, vào khán giả... 
 Cố gắng đừng vấp chân ở một cái thềm nào đó, một mớ dây nhợ nào đó ở dưới đất... 
 Khi di chuyển, hãy kết hợp với việc nói chuyện và ra điệu bộ, cử chỉ phù hợp với bài nói. 

Bạn không chỉ tiết kiệm được thời gian mà còn tạo ra một dáng vẻ hết sức linh hoạt. 
 Khi phải xoay người (ví dụ đóng cửa) hãy quay hẳn người để làm việc đó, sau đó điềm 
đạm quay lại vị trí cũ. Không đứng chôn chân rồi vặn vẹo cả thân người. 
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- Về chỗ ngồi: 

 Hành động sai: Sau một bài thuyết trình hao tổn nhiều tâm trí. Diễn giả có xu hướng vội 
vàng về chỗ nghỉ, như vừa thoát nợ. Diễn giả có thể đánh mất những ấn tượng tốt mà mình 
đã công phu xây dựng từ đầu buổi, bằng hành động tai hại ở phút thứ 89 này. Khán giả vẫn 
luôn ghi nhận (một cách vô thức) hình ảnh của diễn giả, chừng nào diễn giả vẫn ở trong 
tầm mắt họ. 
o Vội vàng đi về chỗ, KHÔNG DÁM quan sát phản ứng của khán giả sau bài nói chuyện. 
o Thả phịch người xuống ghế. 

 Hành động đúng: Bước về chỗ với tốc độ vừa phải. Nên chú ý mọi người xung quanh và 
hãy cám ơn (bằng cử chỉ, nụ cười) khi có người tỏ ý thích thú bài phát biểu của bạn. 
o Khi ngồi xuống có thể đặt nhẹ tay lên bàn, nhưng phải dùng lực chân và hông để đặt 

người vào giữa ghế. Không được dùng lực của tay để “đỡ” thân mình ngồi xuống. 
o Cẩn thận trong khi ngồi xuống! đừng đưa phần hậu của mình vào mặt người khác. 
o Phải quan sát chỗ ngồi có vừa vặn không, nếu chật thì kéo ghế xích vừa đủ chỗ ngồi 

xuống rồi mới bước vào chỗ và ngồi xuống (tuyệt đối tránh dùng chân, dùng hông để 
“hất” ghế ra). 

Thật là khó, nhưng phải cố gắng không để cho tư thế của bạn rơi vào các thái cực sau: 
 Không đi đứng BỆ VỆ, mà cũng không ẺO LẢ. 
 Không có dáng điệu Ủ RŨ/UỂ OẢI, mà cũng không CỨNG ĐƠ/CỨNG NHẮC. 
 Không LÒE LOẸT/RỰC RỠ, mà cũng không quá ĐƠN GIẢN/BÌNH THƯỜNG. 

2) Mô hình khối rubic 6 mặt: 

a) Mặt rubic 1: xuất hiện ấn tượng 

Luôn đầu tư thời gian và công sức thích đáng cho việc chăm chút 
khuôn mặt, trang phục cho việc xuất hiện trước công chúng. Để thành 
công, đôi khi phải mất cả ngày chuẩn bị để đổi lấy vài phút xuất hiện đầy 
ấn tượng. 

- Dáng điệu và dáng đi: 

 Rèn luyện ý thức cao về thẩm mỹ trước khi nói với công chúng. 
 Cố gắng hạn chế các hạn chế của vóc dáng cơ thể. Tập để luôn 

giữ trọng tâm của thân hình theo trục thẳng đứng và cân bằng. 

- Trang phục: 

 Phù hợp với người mặc. 
 Phù hợp với hoàn cảnh. 
 Sạch sẽ, gọn gàng. 

- Gương mặt: 

 Nếu là nữ, cần trang điểm nhẹ nhàng, không gây chú ý nổi bật. 
 Chọn kiểu tóc phù hợp, gọn gàng. 

2) Mặt rubic 2: tiếng nói 

Luôn chú ý nói đúng trọng tâm, nói ngắn gọn và rõ ràng. Làm chủ ý tưởng và tốc độ nói “Nói điều 
mình nghĩ và nghĩ điều mình nói”. 

- Phải tập để phát âm chuẩn: 

 Nếu bạn đang sở hữu một giọng nói chuẩn, đây là lợi thế quá rõ. 
 Nếu bạn có giọng nói của một địa phương khó nghe, thì bằng sự luyện tập bạn vẫn có thể 

phát âm “tròn vành, rõ tiếng” và người khác hoàn toàn có thể nghe rõ những gì bạn nói. 

- Phải tập để nói hay: hãy theo dõi những người thuyết minh/phát ngôn chuyên nghiệp; hãy tự 
luyện tập (trước gương, trước máy ghi hình); hãy chuẩn bị kỹ càng (trước giờ “xung trận”). 
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- Rèn luyện để nói “đẹp”: 

 Âm sắc: lưu ý nhấn nhá những từ quan trọng. 
 Giai điệu: lên xuống theo cảm xúc bài nói. 
 Nhịp độ: ngừng ngắt ở những chỗ cần thiết (nhưng phải vừa đủ). 
 Lưu loát: sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và thành thục. 
 Sử dụng ngôn ngữ “có màu sắc”. 

3) Mặt rubic 3: kỹ thuật trình bày 

Không bao giờ được nói dông dài trước đám đông, cũng không được để cho “phút ngẫu hứng” đẩy 
câu chuyện đi quá xa. Tất cả những gì ta nói ra phải nằm trong một thể thống nhất. 

- Phải rèn luyện khả năng chịu áp lực cao. 

- Phải có khả năng xử lý nhẹ nhàng, hợp lý. 

- Phải thường xuyên luyện tập để tránh sức ỳ và phải có lòng yêu nghề (để luôn có ý thức nâng cao 
kỹ năng nghề nghiệp). Các bài rèn luyện bao gồm: 

 Tập trung chú ý, không để những yếu tố bên ngoài chi phối. 
 Quan sát: nhạy bén và kỹ càng. 
 Phán đoán: chính xác. 
 Tưởng tượng: phong phú. 
 Tích cực giao lưu. 
 Tổng hợp đầy đủ nội dung buổi nói chuyện. 

4) Mặt rubic 4: khắc phục áp lực tâm lý của bản thân và của đối tượng 

- Khắc phục áp lực tâm lý của bản thân: 

 Chuẩn bị thật kỹ. 
 Không để cho thói quen bản thân chi phối. 
 Luôn tìm tòi đổi mới. 
 Không chủ quan, thường xuyên luyện tập. 

- Khắc phục áp lực tâm lý của đối tượng: 

 Khảo sát kỹ đối tượng: người thuyết trình phải biết trước khán giả của mình thuộc thành 
phần nào, trình độ ra sao... 

 Đánh giá đúng đối tượng: hiểu được đối tượng muốn gì, cần gì khi họ chấp nhận đến để 
nghe diễn giả nói chuyện. 

 Lựa chọn phương pháp tiếp cận đúng. 

* Bài học kinh nghiệm: Diễn giả kinh nghiệm phải biết tận dụng giá trị của đôi mắt để kiểm soát 
được khán phòng. Không bao giờ được chăm chăm vào tờ giấy/màn hình thuyết trình vì nó có thể 
khiến bạn bỏ sót một diễn biến, một thái độ, một phản ứng... vừa xảy ra. 

5) Mặt rubic 5: hãy chuẩn bị thật kỹ 

Không bao giờ được chủ quan, cho dù bạn đã thực hiện công việc rất nhiều lần. Hãy thường xuyên 
tập luyện. Hãy dự phòng thật nhiều tình huống có thể xảy ra để bạn có thể ứng biến kịp thời. Dần dần, 
bạn sẽ thấy giá trị của sự chuẩn bị chu đáo là không gì có thể thay thế được. 

“Không chuẩn bị là đang chuẩn bị cho thất bại”. 

6) Mặt rubic 6: MC chuyên nghiệp – chân dung của bạn thế nào? 

Có khi nào bạn tự hỏi, tại sao cũng đề tài ấy và cũng là con người như nhau, mà có người thì nói 
chuyện thành công, có người thì thất bại? 

Hãy lạc quan, có hơn 43.600 cách xoay rubic. Nhưng chỉ có một số cách xoay là thành công. 

Nếu bạn chưa thành công 1 lần, thì hãy còn hàng chục ngàn cách khác đang chờ bạn trải nghiệm! 
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HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN 
1) Khái niệm về tổ chức sự kiện (event): 

Tổ chức sự kiện chỉ là một phần trong toàn bộ chiến lược tiếp thị và quảng bá cho doanh nghiệp. 
Bên cạnh việc đánh bóng thương hiệu, tổ chức sự kiện còn nhằm mục đích chuyển tải một thông điệp 
cụ thể, hoặc lặp lại một thông điệp đồng nhất. 

Nghề tổ chức sự kiện (nghề event) còn được gọi là nghề của ý tưởng, vì trong việc tổ chức sự kiện 
thì ý tưởng sáng tạo là ưu tiên số 1. Người làm event phải nhanh nhạy, năng động và có đầu óc tổ 
chức. Bất kỳ sự kiện nào cũng có thể bao hàm những tình huống bất ngờ, người làm event phải biết 
cách xoay trở tình thế, ứng phó linh hoạt với mọi tình huống. 

Các loại sự kiện: 

 Giới thiệu sản phẩm mới. 
 Khai trương, động thổ, khánh thành. 
 Hội thảo, kỷ niệm. 
 Ca nhạc, thể thao, giải trí... 

Thông điệp của sự kiện có thể được thể hiện dưới dạng: 

 Hình ảnh: thiệp mời, sân khấu, băng-rôn, cờ phướn, bảng tên, quà tặng, túi đựng quà, đồng 
phục, bảng tên... 

 Lời: chủ đề, bài phát biểu, thông cáo báo chí, văn nghệ, các ấn phẩm... 

2) Tổ chức sự kiện như thế nào? 

a) Tiến trình tổ chức sự kiện: 

 Phải lên được bản kế hoạch chi tiết chương trình thực hiện: người chịu trách nhiệm chính 
cho từng công việc, làm việc gì, tiến độ thực hiện, ngân sách... 

 Phải dự trù được nhiều phương án ứng phó khi triển khai thực hiện. 
 Liên hệ các đối tác sẽ cùng làm việc, có thể sử dụng thêm dịch vụ bên ngoài. 
 Họp kiểm tra tiến độ thường xuyên. 
 Dành đủ thời gian dự phòng. 

Nên nhớ: nhiều người không hẳn là tốt. 

b) Tạo ra sự kiện “giật gân”: 

Sự kiện giật gân có tác dụng khiến báo chí đưa tin “kịch tính” hơn và nhiều hơn. Với công chúng, 
sự kiện giật gân cũng dễ nhớ hơn và giúp xây dựng được hình ảnh thương hiệu ấn tượng hơn. 

Những sự kiện “giật gân” thường gắn với chữ NHẤT: lớn nhất, đông nhất, cao nhất, nhiều nhất... 

 Hộp thuốc Aspirin lớn nhất thế giới. 
 Bánh chưng lớn nhất VN. 
 Kỷ lục 19 người trên một chiếc Suzuki Wagon R+. 

c) Nguyên tắc 4W: WHO, WHY, WHAT, WOW 

WHO: Event này là dành cho ai? 

- Nghiên cứu khách tham dự là ai? Họ mong muốn, suy nghĩ, yêu thích cái gì? Thói quen, địa vị xã 
hội của họ ra sao? Nên nhớ rằng mức độ thành công của một sự kiện được đánh giá thông qua số 
lượng và giá trị của những vị khách mà sự kiện đó thu hút được, kể cả những khách hàng tiềm năng. 

- Cần phải lên kế hoạch chi tiết cho những hoạt động của sự kiện, nhằm thu hút đông đảo đối 
tượng cần hướng tới. Đồng thời hạn chế những đối tượng không có tiềm năng, để chúng ta có thể làm 
việc tập trung và có hiệu quả hơn. 

Dù sự kiện có quy mô tầm cỡ đến đâu và có ấn tượng đến đâu, 
nó sẽ trở thành vô nghĩa nếu xác định sai đối tượng mục tiêu. 
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WHY: Tại sao phải tổ chức event này? 

- Khi làm ra sản phẩm, doanh nghiệp phải biết tại sao lại làm ra nó, phải xác định rõ về cơ cấu sản 
phẩm là gì. Không đơn giản là cứ để tên của công ty lên từng sản phẩm, mà phải tạo ra sức sống cho 
sản phẩm đó, để sản phẩm có được sự chiêm ngưỡng của người tiêu dùng. 

- Khi tổ chức sự kiện cũng vậy, phải đặt mục tiêu cụ thể: 

 Tại sao phải tổ chức sự kiện này? Tổ chức để làm gì? 
 Tổ chức như thế nào? 
 Nhu cầu của khách hàng? 
 Làm sao để thu hút người tham dự/quan tâm? 

- Kế hoạch và ngân sách là những căn cứ để chúng ta đánh giá hiệu quả công việc. Mặc dù thường 
được thực hiện nhất trong khi làm PR, nhưng tổ chức sự kiện lại không được chú trọng và đầu tư đúng 
mức. Vì thế khó lòng “cân, đo” được những kết quả mà hoạt động này mang lại cho danh tiếng của 
công ty, nếu không đặt ra trước những mục tiêu cần hướng đến. Đặt ra mục tiêu cho hoạt động tổ chức 
sự kiện là một công việc không hề đơn giản nhưng rất cần thiết. 

No goal, no win, no glory. 
Không mục đích, không thắng lợi, không danh tiếng 

WHAT: Điều gì để lại dấu ấn khó phai? 

- Ý tưởng: Ý tưởng là ưu tiên số 1 và là cốt lõi dẫn đến sự thành công. Trong một event, sự thán 
phục, ngưỡng mộ của khách hàng mục tiêu then chốt, là công việc mà người làm event luôn phải sáng 
tạo, tìm tòi, học hỏi. 

- Thông điệp: Thông điệp mà bạn muốn truyền tải đến khách hàng mục tiêu phải thật đơn giản, dễ 
đi vào tiềm thức của họ nhất. Từ đó họ sẽ ra quyết định chọn lựa thương hiệu của bạn khi mua hàng. 

PR agency phải trình bày ý tưởng của mình thật thuyết phục trước khách hàng (là người thuê làm 
sự kiện), phải luôn đặt ra nhiều câu hỏi để bảo vệ cho ý tưởng của mình và đưa nó vào thực tế triển 
khai. Phải lên kế hoạch chi tiết cho từng công đoạn, cẩn thận mọi khâu để ý tưởng trở thành thực tế. 

Kế hoạch truyền thông cho sự kiện: Phải đưa ra hình thức quảng bá mà công chúng dễ nhận thấy 
nhất, thu hút nhất cả trước, trong và sau sự kiện. 

WOW: Tạo được tiếng vang! 

Một sự kiện gây được tiếng vang, không chỉ là sự kiện “hoành tráng” mà còn phải biết chăm chút 
đến từng chi tiết nhỏ. Rất nhiều trường hợp, chính những tiểu tiết đã phá hỏng công sức đầu tư cho 
toàn bộ sự kiện. Làm sao để khán giả khi chứng kiến sự kiện phải thốt lên “WOW” một cách thán 
phục và duy trì được sự thán phục ấy suốt thời gian tổ chức đòi hỏi một kỳ công thật sự. 

Không bao giờ được chủ quan, 
phải chuẩn bị thật kỹ. 

Câu chuyện về con ếch: nó tự 
mãn với chỗ trú ẩn để rồi chỉ kịp 
nhận ra mình đã bị luộc chín nhừ. 

 
Điều kiện tiên quyết: SÁNG TẠO (duy nhất, đầu tiên, độc quyền, đứng nhất) 

→ Tạo ra lợi thế khác biệt, thu hút khán giả 

Mọi người đều biết Neil Armstrong là người đầu tiên lên mặt trăng 
Nhưng ai là người thứ hai lên mặt trăng? 
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3) Tìm hiểu về PR Executive: 

PR Executive (Điều hành viên PR) là chức danh tiêu biểu cho hoạt động của công ty PR. 

- Mô tả công việc: 

 Là điều phối viên dự án để triển khai các loại hoạt động và sự kiện, dưới sự giám sát của 
Giám đốc Sự kiện (Event Manager). 

 Chịu trách nhiệm lập kế hoạch hoạt động chi tiết, thời biểu, ngân sách và thuyết trình tình 
trạng. 

 Liên hệ với khách hàng và nhóm làm việc. 
 Thực hiện nhiều dự án cùng lúc. 
 Có ý tưởng sáng tạo, am hiểu xu hướng và văn hóa đại chúng ở trong và ngoài nước. 

- Chuyên môn và kỹ năng căn bản: 

 Tốt nghiệp đại học (tại các trường danh tiếng). 
 Nói và viết Anh ngữ (là yếu tố cần thiết). 
 Am hiểu về sử dụng máy tính. 
 Suy nghĩ sáng tạo và viết tốt. 
 Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty PR danh tiếng. 
 Có khả năng lãnh đạo nhóm và làm việc nhóm. 
 Chi tiết, tỉ mỉ. 
 Làm việc chăm chỉ và đáng tin cậy. 
 Thông minh và cách tân. 
 Thân thiện và ngoại hình ưa nhìn. 

- Kỹ năng và kinh nghiệm cần có của PR Executive: 

 Tối thiểu 1 năm liên tục kinh nghiệm điều hành sự kiện về PR, quảng cáo, hoặc lĩnh vực 
hoạt động (activation field). 

 Có kinh nghiệm làm việc cho công ty PR, quảng cáo hoặc BTL trong vai trò quản lý sự 
kiện Event Management. 

 Có óc tổ chức và phải lão luyện trong việc thực hiện đa nhiệm (multi-tasking). 
 Có kỹ năng phục vụ khách hàng (làm việc sau Giám đốc Sự kiện). 
 Anh văn thành thạo nói và viết, có kỹ năng giao tiếp với khách hàng quốc tế và trong nước. 
 Cá tính dễ chịu, có nghị lực và đáng tin cậy. 
 Kỹ năng trình diễn tốt. 
 Đang có mối quan hệ với các nhân vật nổi tiếng và nhân tài. 
 Phải có nhiều kinh nghiệm trong việc đối xử (dealing with) với các nhà cung cấp. 
 Phải có định hướng nghề nghiệp với mong ước nâng cao địa vị (to raise from the rank). 
 Phải có tính độc lập cao, đáng tin cậy và nghiêm túc trong việc trau dồi (cultivating) nghề 

nghiệp lâu dài trong lĩnh vực quản lý sự kiện. 
 Nam hoặc nữ ở độ tuổi 24-33. 
 Có kỹ năng lãnh đạo. 
 Làm việc tốt dưới áp lực công việc.  

Thuật ngữ PR: on air: phát sóng; circulation: số lượng phát hành; consumer insight: thấu hiểu 
khách hàng; documentation film: phim tài liệu; pix contest: cuộc thi ảnh; writing contest: cuộc thi viết. 

 

 
The man who had achieved great things, must have great dreams 
Người đạt được những thành tựu lớn phải có những ước mơ lớn 

 


