TỪ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP ĐẾN
TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU
Mã số : M1
Đối tượng tham dự
Các giám đốc doanh nghiệp, giám đốc, nhân sự quản lý hoạt động marketing và các nhà quản lý
đang hoạch định và triển khai chiến lược kinh doanh, phát triển thương hiệu hay có nhu tìm hiểu để
xây dựng chiến lược và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp mình.
Mục tiêu khóa học
Cung cấp cho người học kiến thức để định hướng chiến lược doanh nghiệp, các công cụ để phân
tích, lựa chọn, đánh giá và kiểm soát chiến lược. Người học xuất phát từ các chiến lược doanh
nghiệp đã lựa chọn, xây dựng và hoạch định chiến lược Marketing để xây dựng thành công thương
hiệu mạnh cho doanh nghiệp mình.
Khóa học nhấn mạnh và phân tích rõ cho người học thấy được mối liên hệ giữa chiến lược cốt lõi
của doanh nghiệp với chiến lược marketing từ đó giúp học viên nắm vững các nguyên tắc lựa chọn
chiến lựơc và có phương pháp xây dựng chiến lược thương hiệu nhằm bảo đảm cho việc thực thi
chiến lược doanh nghiệp và xử dụng tối ưu lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
Qua các công cụ phân tích và các ví vụ điển hình về sự lựa chọn và triển khai chiến luợc, người
học có thể tự đánh giá đề xuất, hay hoàn thiện các chiến lược cho doanh nghiệp mình.
Thời lượng khóa học
- Khóa học thực hiện trong 2 ngày từ 13 - 14 /10/ 2009 (Thứ 3 & Thứ 4)
- Sáng từ 8h30 đến 11h30, Chiều từ 1h30 đến 4h30
NỘI DUNG
Phần 1: Các chiến lược cạnh tranh cơ bản của doanh nghiệp


Các vấn đề cơ bản của chiến lược doanh nghiệp: Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, giá
trị cốt lõi..)



Qui trình lập kế hoạch chiến lược và các yếu tố liên quan



Các mô hình sử dụng để phân tích chiến lược: Mô hình 7 S, 5 thế lực cạnh tranh,
Ma trận chiến lược SWOT, BCG



Ba chiến lược cạnh tranh cơ bản của doanh nghiệp: Dẫn đầu chi phí, khác biệt hóa
và tập trung

Phần 2: Chiến luợc Marketing và triển khai xây dựng thương hiệu

•



Phân đoạn thị trường, xác định thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu



Các chiến lược định vị thương hiệu



Bản đồ nhận thức nhãn hiệu, lựa chọn định vị



Vai trò của nhãn hiệu với việc khác biệt hóa sản phẩm



Truyền thông chiến lược thương hiệu thông qua marketing hỗn hợp

Các tình huống nghiên cứu điển hình về lựa chọn triển khai chiến lược thương hiệu. Phân tích
tình huống và bài học thực tiễn áp dụng.

________________________________________________________________________________

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HUẤN LUYỆN:
Học qua trải nghiệm và nghiên cứu điển hình:
Áp dụng phương pháp huấn luyện đặc biệt dựa trên tâm lý học hiểu của người lớn (Adult-learning
Method - Công nghệ GFA - Germany). Học viên là trung tâm của mọi hoạt động đào tạo. Với các
khóa đào tạo kỹ năng, trung bình 70% thời gian đào tạo dành cho các bài tập nhóm, bài tập tình
huống, đóng vai, thảo luận nhóm, trao đổi kinh nghiệm và giải quyết các vấn đề cụ thể của học viên.
Giảng viên đóng vai trò cung cấp kỹ thuật, lý thuyết cơ bản, chia sẻ kinh nghiệm và là người hướng
dẫn, đưa ra phản hồi giúp học viên tự khám phá và hoàn thiện năng lực.
Quay video và phân tích:
Tùy theo môn học, các kỹ năng trong bài giảng có thể được thể hiện minh họa qua phim hoặc video.
Các kỹ năng có sự tham gia của học viên đều được video và chiếu phân tích, nhằm tái hiện khả
năng thực thi của học viên để phân tích và hoàn thiện cho mỗi người ngay trong khóa học, kỹ năng
của học viên được hoàn thiện ngay sau khóa học.
Các công cụ hỗ trợ giảng dạy chuyên nghiệp và khoa học:
Máy chiếu LCD, bảng Meta plan, Flip chat hỗ trợ tối đa cho quá trình tiếp thu của học viên
Học viên được hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để thực thi giải pháp cho doanh
nghiệp của mình để bảo đảm tiêu chí "ỨNG DỤNG, HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH".
Giảng viên đảm nhận khóa học này
- Thạc sĩ Trịnh Đình Long (Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Chủ tịch AMICA Corp., chuyên gia tư
vấn giải pháp doanh nghiệp)
Tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường quản trị kinh doanh Solvay (ULB, Bruxelle),
tham gia thực tập nghiên cứu “ Thực tiễn doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế thị trường phát
triển” tại Belgium và bảo vệ thành xuất sắc luận văn thạc sĩ đề tài “ Định vị thương hiệu để thành
công” tại đây. Anh Long đã có 15 năm kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động trong lĩnh vực phát
triển hệ thống kinh doanh và Marketing trong ngành hàng tiêu dùng và nội thất tại các tập đoàn đa
quốc gia và Việt nam ở cương vị đại diện Bán hàng và Marketing của American Standard, điều phối
marketing- Metro Cash & Carry, giám đốc miền Bắc-Nutifood, giám đốc huấn luyện xây dựng hệ
thống kinh doanh Pepsi Co. Hiện nay anh Long là chủ tịch tập đoàn tư vấn giải pháp phát triển
doanh nghiệp AMICA và là chuyên gia tư vấn phối hợp trong các dự án của Phòng thương mại và
Công nghiệp Việt nam ( VCCI) trong các dự án tư vấn xây dựng thương hiệu và phát triển hoạt
động phân phối cho doanh nghiệp Việt nam.
Chứng chỉ
Do Trung tâm Đào tạo Quản lý chuyên nghiệp của Tập đoàn AMICA (AMICA Enterprise
Development Solutions) cấp cho học viên tham gia đầy đủ và có hiệu quả trong toàn bộ khóa học.
Các lợi ích khác kèm theo khóa học


Học viên có cơ hội tham gia hội thảo do AMICA tổ chức nhằm giải quyết những vướng mắc
khi áp dụng những điều đã học vào thực tế công việc.



Doanh nghiệp có nhu cầu sẽ được chọn đánh giá tác động sau đào tạo đối với học viên sau thời
gian ứng dụng kỹ năng tại doanh nghiệp.

Điều kiện học tập
Phòng học có máy lạnh tiêu chuẩn, thiết bị hiện đại ( LCD, flipchart,..), có trà, hoa quả giữa giờ.
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