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Chương 5:

CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI

BẢN CHẤT CỦA CÁC KÊNH PHÂN 
PHỐI
HÀNH VI VÀ TỔ CHỨC KÊNH PHÂN 

PHỐI
THIẾT KẾ KÊNH PHÂN PHỐI
QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI
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I. BẢN CHẤT CỦA CÁC KÊNH 
PHÂN PHỐI
Định nghĩa
Các chức năng kênh phân phối
Các kênh phân phối hàng TD và hàng

CN
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Kênh phân phối là gì?

Kênh
phân phối

Kênh
phân phối

Phân phốiPhân phối ..

Phân phối là một hệ thống nhằm đưa một sản phẩm, 
dịch vụ hoặc một giải pháp đến tay người tiêu dùng 
vào thời gian, địa điểm và hình thức mà người tiêu 
dùng mong muốn.

Tập hợp những cá nhân hay những tổ chức kinh
doanh phụ thuộc lẫn nhau liên quan đến quá trình tạo
ra và chuyển sản phẩm hay dịch vụ từ người sản xuất
đến người tiêu dùng.
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Người bán lẻNhà buôn sỉ

Người tiêu dùng

VVíí ddụụ mmộộtt kênhkênh phânphân phphốốii

Nhà sản xuất
Cty BIBICA
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Vai trò của trung gian phân phối

Gia tăng hiệu quả
hệ thống cung ứng
Gia tăng hiệu quả
hệ thống cung ứng

Đảm nhận 3 
vai trò

quan trọng

Đảm nhận 3 
vai trò

quan trọng
Cân bằng nhu cầu

hàng hóa và chủng loại
Cân bằng nhu cầu

hàng hóa và chủng loại

Gia tăng hiệu quả
giao dịch

Gia tăng hiệu quả
giao dịch

Gia tăng hiệu quả
hệ thống cung ứng
Gia tăng hiệu quả
hệ thống cung ứng

Đảm nhận 3 
vai trò

quan trọng

Đảm nhận 3 
vai trò

quan trọng
Cân bằng nhu cầu

hàng hóa và chủng loại
Cân bằng nhu cầu

hàng hóa và chủng loại

Gia tăng hiệu quả
giao dịch

Gia tăng hiệu quả
giao dịch

Gia tăng hiệu quả
hệ thống cung ứng
Gia tăng hiệu quả
hệ thống cung ứng

Đảm nhận 3 
vai trò

quan trọng

Đảm nhận 3 
vai trò

quan trọng
Cân bằng nhu cầu

hàng hóa và chủng loại
Cân bằng nhu cầu

hàng hóa và chủng loại

Gia tăng hiệu quả
giao dịch

Gia tăng hiệu quả
giao dịch
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Gia tăng hiệu quả cung ứng

 Tiết kiệm nhờ sản xuất với qui mô lớn, 
chuyên môn hóa và phân chia lao động
hợp lý

 Tăng khối lượng bán nhờ phân phối rộng
khắp và nhanh chóng

 Hỗ trợ những nhà sản xuất còn chưa đủ
nguồn lực để đưa hàng hóa trực tiếp đến
tay người tiêu dùng

 Xây dựng các mối quan hệ gắn bó với
khách hàng 8

Những cách biệt giữa nhà sản xuất
và người tiêu dùng

Cách biệt về
số lượng

Cách biệt về
số lượng

Cách biệt về
chủng loại

Cách biệt về
chủng loại

Sự khác biệt giữa số lượng sản phẩm sản xuất 
và số lượng mà người tiêu dùng muốn mua.

Thiếu tất cả những mặt hàng mà
khách hàng cần để họ hoàn toàn thỏa mãn về
một hay nhiều sản phẩm. 
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Những cách biệt giữa nhà sản xuất
và người tiêu dùng (tt)

Cách biệt về
thời gian

Cách biệt về
thời gian

Cách biệt về
không gian

Cách biệt về
không gian

Tình huống xảy ra khi sản phẩm đã được sản xuất 
nhưng khách hàng chưa sẵn sàng để mua chúng.

Sự khác biệt về địa điểm của nhà
sản xuất và địa điểm của phần lớn những người 
mua.
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Gia tăng hiệu quả giao dịch

 Giảm chi phí giao dịch nhờ giảm số lần
giao dịch

 Làm dễ dàng quá trình tìm kiếm hàng
hóa, dịch vụ của người tiêu dùng cuối
cùng
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Giảm số lần giao dịch
SamsungSamsung SonySony LGLG ToshibaToshiba

SamsungSamsung SonySony LGLG ToshibaToshiba

Trung tâm
phân phối

TrungTrung tâmtâm
phânphân phphốốii
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Chức năng của phân phối
Tiếp xúc/Xúc tiến

Thương lượng

Chia sẻ rủi ro

Chức năng
hỗ trợ

Chức năng
hỗ trợ

Chức năng
giao dịch

Chức năng
giao dịch

Chức năng
hậu cần

Chức năng
hậu cần

Nghiên cứu, thông tin

Cung cấp tài chính

Phân phối vật lýPhân phối vật lý

Dự trữDự trữ

Phân loạiPhân loại

Tiếp xúc/Xúc tiến

Chức năng
giao dịch

Chức năng
giao dịch

Tiếp xúc/Xúc tiến

Chức năng
giao dịch

Chức năng
giao dịch
Chức năng
giao dịch

Chức năng
giao dịch
Chức năng
giao dịch

Chức năng
giao dịch

Tiếp xúc/Xúc tiến

Chức năng
giao dịch

Chức năng
giao dịch Thương lượng

Tiếp xúc/Xúc tiến

Chức năng
giao dịch

Chức năng
giao dịch

Chia sẻ rủi ro

Thương lượng

Tiếp xúc/Xúc tiến

Chức năng
giao dịch

Chức năng
giao dịch

Chức năng
hậu cần

Chức năng
hậu cần

Chia sẻ rủi ro

Thương lượng

Tiếp xúc/Xúc tiến

Chức năng
giao dịch

Chức năng
giao dịch

Chức năng
hậu cần

Chức năng
hậu cần

Chia sẻ rủi ro

Thương lượng

Tiếp xúc/Xúc tiến

Chức năng
giao dịch

Chức năng
giao dịch

Chức năng
hậu cần

Chức năng
hậu cần

Chia sẻ rủi ro

Thương lượng

Tiếp xúc/Xúc tiến

Chức năng
giao dịch

Chức năng
giao dịch

Phân phối vật lýPhân phối vật lý

Chức năng
hậu cần

Chức năng
hậu cần

Chia sẻ rủi ro

Thương lượng

Tiếp xúc/Xúc tiến

Chức năng
giao dịch

Chức năng
giao dịch

Dự trữDự trữ

Phân phối vật lýPhân phối vật lý

Chức năng
hậu cần

Chức năng
hậu cần

Chia sẻ rủi ro

Thương lượng

Tiếp xúc/Xúc tiến

Chức năng
giao dịch

Chức năng
giao dịch

Phân loạiPhân loại

Dự trữDự trữ

Phân phối vật lýPhân phối vật lý

Chức năng
hậu cần

Chức năng
hậu cần

Chia sẻ rủi ro

Thương lượng

Tiếp xúc/Xúc tiến

Chức năng
giao dịch

Chức năng
giao dịch

Chức năng
hỗ trợ

Chức năng
hỗ trợ

Phân loạiPhân loại

Dự trữDự trữ

Phân phối vật lýPhân phối vật lý

Chức năng
hậu cần

Chức năng
hậu cần

Chia sẻ rủi ro

Thương lượng

Tiếp xúc/Xúc tiến

Chức năng
giao dịch

Chức năng
giao dịch
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Kênh phân phối hàng tiêu dùng

Nhà sản xuất Nhà sản xuất Nhà sản xuất Nhà sản xuất

Người TD Người TD Người TD Người TD

Người bán lẻ Người bán lẻ Người bán lẻ

Nhà buôn sỉ Nhà buôn sỉ

Người môi giới

Kênh
2 cấp

Kênh
1 cấp

Kênh
Trực tiếp

Kênh
3 cấp
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Kênh phân phối hàng công nghiệp 
(tư liệu sản xuất)

Nhà sản xuất Nhà sản xuất Nhà sản xuất Nhà sản xuất

Khách hàng
công nghiệp

Khách hàng
công nghiệp

Khách hàng
công nghiệp

Khách hàng
công nghiệp

Nhà phân phối
công nghiệp

Nhà phân phối
công nghiệp

Nhà môi giới Nhà môi giới

Kênh nhà
môi giới

Kênh nhà p/p
công nghiệp

Kênh
Trực tiếp

Nhà sản xuất

Khách hàng
Chính phủ

Kênh
Trực tiếp

Kênh nhà
Môi giới
p/p công nghiệp
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II. HÀNH VI VÀ TỔ CHỨC KÊNH 
PHÂN PHỐI
 Hành vi kênh phân phối
 Tổ chức kênh phân phối
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1. Hành vi của kênh phân phối

 Quan hệ giữa các thành phần trung gian 
trong kênh phân phối

 Xung đột/mâu thuẫn trong kênh phân 
phối

17

a/Quan hệ giữa các thành phần
trung gian trong kênh phân phối

l Một kênh phân phối là sự tương tác của
những doanh nghiệp khác nhau được tập
hợp lại vì lợi ích chung. Các thành viên
của kênh đều có mối quan hệ phụ thuộc
lẫn nhau. Tuy nhiên các thành viên của
kênh thường hoạt động độc lập ngắn hạn
với nhau và theo những lợi ích ngắn hạn
riêng có của mình. Do đó, họ cũng thường
mâu thuẫn với nhau, gọi là xung đột trong
kênh phân phối. 
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b/ Mâu thuẫn trong kênh phân 
phối

l Trong một kênh phân phối, mâu thuẫn có
thể được định nghĩa như một tình huống 
trong đó một thành viên cho rằng hành 
động của một thành viên khác có khả 
năng cản trở họ thực hiện những mục 
đích riêng của mình.
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Mâu thuẫn trong kênh phân phối

l Mâu thuẫn hàng 
ngang nẩy sinh 
giữa các thành 
phần cùng cấp 
trong kênh phân 
phối. Vd: giữa 
những nhà bán lẻ
với nhau

Mâu thuẫn hàng ngang
Mâu thuẫn chiều dọc

Thị trường xám
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Mâu thuẫn trong kênh phân phối

 Các thành viên giữa các 
cấp khác nhau của kênh 
phân phối mâu thuẫn với 
nhau

 Ví dụ:  khi những người 
bán lẻ phát triển những 
thương hiệu riêng cạnh 
tranh với thương hiệu của 
nhà sản xuất hoặc khi 
nhà sản xuất thiết lập 
những điểm bán lẻ hoặc 
trang web. 

Mâu thuẫn hàng ngang
Mâu thuẫn chiều dọc

Thị trường xám
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Mâu thuẫn trong kênh phân phối

 Hàng xám: Sản phẩm 
cuả cùng một hãng, SX 
ở một nước khác và
bán cạnh tranh với SP 
của hãng đó ở thị 
trường nội địa. 

 Các nhà SX cho rằng 
đây là sự cạnh tranh 
gây bất lợi.

Mâu thuẫn hàng ngang
Mâu thuẫn chiều dọc

Thị trường xám
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Các nguyên nhân gây mâu thuẫn 
trong kênh phân phối
 Sự xung khắc về mục đích của các thành 

viên
 Bất đồng trong phân chia thị trường mục 

tiêu và địa bàn hoạt động
 Bất đồng trong phân bổ nhiệm vụ giữa các 

thành viên
 Khác biệt về phương pháp tiếp cận và chiến 

lược marketing
 Phân chia lợi nhuận giữa các thành viên 

không thỏa đáng và không công bằng.
 . . .
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Quản lý các mâu thuẫn trong kênh

 Các thành viên của kênh chấp nhận
những mục tiêu cơ bản

 Sử dụng bên thứ ba để hòa giải
 Quản lý các hợp đồng
 Có phong cách quản lý phù hợp
 Trao đổi người giữa các cấp trong kênh
 Sử dụng các tổ chức, định chế xã hội, 

hiệp hội, cơ quan liên ngành, v.v…
 Đánh giá các thành phần trong kênh
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2 2 TTổổ chchứứcc kênhkênh phânphân phphốốii

Kênh phân phối truyền thống
(conventional marketing channel)
Hệ thống kênh phân phối dọc - VMS 

(vertical marketing channel)
 Hệ thống kênh phân phối ngang -

HMS (horizontal marketing systems
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a/Kênh phân phối truyền thống

l Kênh phân phối truyền thống bao gồm
các nhà sản xuất, bán buôn, bán lẻ hoạt
động độc lập nhau để tìm kiếm khả năng
tối đa hóa lợi nhuận một cách riêng lẽ cho
dù điều này có thể giảm lợi nhuận cho
tổng thể.   =>Không một thành viên nào có
thể kiểm soát các thành viên còn lại cũng
như không có những ràng buộc về vai trò
và trách nhiệm trong giải quyết các tranh
chấp. 26

b/Hệ thống kênh phân phối dọc -
VMS (vertical marketing channel)

l Hệ thống kênh phân phối dọc gồm nhà
sản xuất, một hay nhiều người bán sỉ, và
một hay nhiều người bán lẻ hoạt động
như một hệ thống thống nhất. Trong
trường hợp này, một thành viên của kênh
có thể là chủ của các thành viên khác, 
hoặc là dành cho họ những quyền ưu đãi
trong buôn bán, hoặc là có đủ sức đảm
bảo họ phải hợp tác toàn diện. 
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b/Hệ thống kênh phân phối dọc -
VMS (vertical marketing channel)
Hệ thống marketing dọc bao gồm 2 hình

thức chủ yếu:
Hình thức công ty VMS (corporate 

VMS)
Hình thức hợp đồng VMS (contractual 

VMS)
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Hình thức công ty VMS

l Trong hình thức này, các giai đoạn sản
xuất và phân phối kế tiếp nhau đều thuộc
một chủ sở hữu duy nhất.
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Hình thức hợp đồng VMS

l Hình thức này gồm nhiều công ty độc
lập, gắn bó với nhau bằng quan hệ hợp
đồng và những chương trình phối hợp
hoạt động nhằm mục đích là đạt được
hiệu quả cao hơn so với khi họ hoạt
động riêng lẻ. 
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Hình thức hợp đồng VMS
 Hệ thống kênh phân phối dọc theo hợp

đồng có 3 ba cách thức:
 Liên kết tự nguyện của những người bán

lẻ dưới sự bảo trợ của người bán buôn
(wholesaler-sponsored voluntary chain) 

 Hợp tác xã những người bán le (retailer 
cooperatives)

 Tổ chức của những người được hưởng
đặc quyền kinh tiêu (franchise 
organization)



31

Hình thức hợp đồng VMS
 Tổ chức của những người được hưởng đặc

quyền kinh tiêu (franchise organization) Có thể
phân ra 3 hình thức đặc quyền kinh tiêu:

 Thứ nhất là hệ thống những người bán lẻ
được ưu đãi dưới sự bảo trợ của người sản
xuất (manufacturer-sponsored retailer 
franchise system) Ví dụ công ty Honda 
Vietnam cấp giấy phép buôn bán ô tô, xe
gắn máy của mình cho những đại lý độc lập
đồng ý chấp hành những điều kiện nhất
định trong việc tiêu thụ và dịch vụ.

32

Hình thức hợp đồng VMS
 + Thứ hai là hệ thống những người bán sỉ

được sự bảo trợ của nhà sản xuất
(manufacturer-sponsored wholesaler franchise 
system) Ví dụ trên nhiều thị trường, Coca-Cola 
bán nước ngọt cho các nhà bán buôn, họ nạp
ga, đóng chai và bán cho những người bán lẻ
tại địa phương.

 +Thứ ba là hệ thống bán lẻ được ưu đãi dưới
sự bảo trợ của công ty dịch vụ (service-firm-
sponsored retailer franchise system) Hệ thống
này được tổ chức thành một hệ thống thống
nhất nhằm mục đích đưa dịch vụ đến tay
người tiêu dùng một cách hiệu quả nhất. Vd: 
Phở 24, cà phê Trung Nguyên
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c/Hệ thống kênh phân phối ngang
l Trong hệ thống kênh phân phối ngang hai

hay nhiều công ty không có liên hệ với
nhau trong cùng một cấp của kênh phân
phối liên kết lại với nhau để theo đuổi các
cơ hội marketing. Thông qua sự hợp tác
này họ có thể liên kết về tài chánh, năng
lực sản xuất, nguồn lực marketing mà một
công ty riêng lẽ không có được. Vd: dịch
vụ chuyển tiền của Western Bank thông
qua ngân hàng Á châu, 

34

d/Hệ thống đa kênh
 Doanh nghiệp sử dụng mạng lưới phân

phối bao gồm nhiều hệ thống kênh phân
phối khác nhau. Với hệ thống đa kênh
doanh nghiệp có nhiều lợi thế:

 Dễ bao phủ thị trường
 Giảm chi phí phân phối
 Dễ thích ứng với người tiêu dùng
 Tuy nhiên đa kênh có nhược điểm là đối

kháng cạnh tranh vì hai hay nhiều kênh
cùng phục vụ cho một thị trường. 
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III.THIẾT KẾ KÊNH PHÂN PHỐI 

Thiết lập mục tiêu và những ràng buộc
đối với kênh phân phối
Nhận dạng các kênh phân phối chính
Các điều khoản và trách nhiệm của các

thành viên trong kênh phân phối
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Xây dựng những mục tiêu & 
những ràng buộc

Mục tiêu của kênh được xác 
định bằng chỉ tiêu mức độ 
đảm bảo dịch vụ.
 Trong điều kiện cạnh tranh, 
các thành phần của kênh 
phải sắp xếp các nhiệm vụ
chức năng của mình để giảm 
đến mức tối thiểu tổng chi 
phí của kênh mà vẫn đảm bảo 
mức dịch vụ mong muốn.
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Những ràng buộc

Người tiêu dùngNgười tiêu dùng

Sản phẩmSản phẩm

Trung gian phân phốiTrung gian phân phối

Cạnh tranhCạnh tranh

Công tyCông ty

Môi trường kinh doanhMôi trường kinh doanh

Những 
yếu tố
phải cân nhắc
khi thiết kế
kênh phân phối

Những 
yếu tố
phải cân nhắc
khi thiết kế
kênh phân phối
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1. Thiết lập mục tiêu kênh phân
phối
Khách hàng càng phân tán về mặt địa lý thì

kênh càng dài. Nếu khách hàng mua
thường xuyên từng lượng nhỏ, cũng cần
kênh dài. Mật độ khách hàng trên đơn vị
diện tích càng cao càng nên sử dụng kênh
phân phối trực tiếp.
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1. Thiết lập mục tiêu kênh phân phối
Mức độ sản phẩm hay dịch vụ mong muốn

bởi một nhóm khách hàng mục tiêu:
Mua một lần được nhiều thứ.
Giao hàng nhanh chóng
Sự tiện lợi về địa điểm mua
Một sản phẩm đủ chủng loại
Dịch vụ kèm theo (tín dụng, giao hàng, 

lắp đặt, và sửa chữa)
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1. Thiết lập mục tiêu kênh phân phối

Khi hoạch định một kênh phân phối cần
lưu ý đặc tính của sản phẩm:
Sản phẩm mau hư hỏng : tối thiểu hóa

thời gian đưa hàng tới tay người tiêu
dùng. Vd: hoa, rau , quả…
Sản phẩm cồng kềnh (bulky products) Tối

thiểu khoảng cách chuyên chở và bốc dỡ
từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Ví
dụ: như vật liệu xây dựng, nước ngọt.
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1. Thiết lập mục tiêu kênh phân phối

 Sản phẩm không theo tiêu chuẩn
(nonstandardized products) Ví dụ xây
dựng nhà máy theo yêu cầu của khách
hàng. Việc lắp đặt và bảo trì phải được
bán từ công ty hoặc các đại lý độc
quyền.

 Sản phẩm có giá trị cao. Thường được
bán bằng lực lượng bán hàng của công
ty hơn là thông qua trung gian.
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1. Thiết lập mục tiêu kênh phân
phối
Kênh phân phối của đối thủ cạnh tranh: 

việc lựa chọn kênh phân phối cũng chịu
ảnh hưởng bởi các kênh của đối thủ
cạnh tranh. DN có thể lựa chọn kênh
phân phối có cùng đầu ra bán lẻ với các
nhà cạnh tranh hay những kênh hoàn
tòan khác với kênh của họ.
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1. Thiết lập mục tiêu kênh phân phối

Đặc điểm của DN: Quy mô của DN sẽ
quyết định quy mô lựa chọn thị trường
phù hợp. Nguồn lực của DN sẽ quyết
định nó có thể thực hiện các chức năng
phân phối nào và phải nhường cho các
thành viên của kênh khác những chức
năng nào.
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1. Thiết lập mục tiêu kênh phân phối

Các đặc điểm môi trường Marketing: 
Chẳng hạn khi nền kinh tế suy thóai, nhà
sản xuất thường sử dụng các kênh ngắn
và bỏ bớt những dịch vụ không cần thiết
để giảm giá bán sản phẩm.
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2 Nhận dạng các kênh phân phối
chính
DN nhận dạng những kênh phân phối chủ

yếu, với 3 yếu tố sau:
Các hình thức trung gian hiện có trên thị
trường
Số lượng trung gian ở mỗi cấp của kênh

(phân phối rộng rãi, phân phối đặc quyền
và phân phối chọn lọc).
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Phân phối rộng rãi

Phân phối chọn lọc

Phân phối độc quyền

47

2 Nhận dạng các kênh phân phối
chính
 Phân phối rộng rãi cần nhiều điểm tiêu thụ càng

tốt vì khách hàng cần các địa điểm bán hàng
thuận tiện.Ví dụ: thuốc lá, nước ngọt…

 Phân phối đặc quyền, chỉ có một đại lý tiêu thụ
trong khu vực định trước. Nhà phân phối không
bán sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Ví dụ: ô 
tô, Quần áo thời trang, đồng hồ cao cấp…

 Phân phối có chọn lọc, là một hình thức trung
gian giữa phân phối đặc quyền và phân phối rộng
rãi. Sử dụng hạn chế địa điểm tiêu thụ trong khu
vực định trước. Vd: TV, đầu DVD, máy điều hòa, 
bếp gas…
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2 Nhận dạng các kênh phân phối
chính
• Loại nhà trung gian: Nhân viên bán hàng

công ty,đại lý cho nhà SX, nhà phân phối
công nghiệp, nhà bán buôn, nhà bán lẻ
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3 Các điều khoản và trách nhiệm
của các thành viên trong kênh
phân phối

 Chính sách giá: nhà sản xuất phải thiết
lập một bảng liệt kê về giá và các khoản
chiết khấu.

 Điều kiện bán hàng: khoản thanh toán. 
Nhà sản xuất sẽ chiết khấu tiền mặt cho
các nhà phân phối thanh toán sớm.
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3 Các điều khoản và trách nhiệm
của các thành viên trong kênh
phân phối
 Quyền về lãnh địa của nhà phân phối. 
 Dịch vụ và trách nhiệm tương hỗ lẫn

nhau về phương tiện vật chất, hợp tác
trong những chương trình chiêu thị mới .
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IV. QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI
 Để quản lý kênh phân phối cho tốt doanh

nghiệp cần quan tâm đến những vấn đề sau:
 Lựa chọn các thành viên của kênh phân phối

cho thật tốt
 Khuyến khích các thành viên của kênh phân

phối bằng các chương trình hợp tác,liên
doanh,vật phẩm quảng cáo,thưởng ...

 Lượng giá các thành viên của kênh phân phối
bằng cách đánh giá định kỳ công tác phân phối
của những thành viên
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Chúc các BẠN

SỨC KHỎE 
&

THÀNH CÔNG


