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MẪU KẾ HOẠCH RA MẮT SẢN PHẨM MỚI 

 

1. Các bộ phận liên quan/ảnh hưởng đến việc nghiên cứu phát triển 

sản phẩm mới 

STT Lĩnh vực chức 

năng 

Ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm 

1 Marketing  Chịu trách nhiệm vận hành sản phẩm như một doanh 

nghiệp. 

 Cung cấp dữ liệu, thông tin về các vấn đề nhu cầu khách 

hàng, thị trường, cách sản phẩm giải quyết được họ, ai 

trong thị trường đang được nhắm mục tiêu, cách công ty sẽ 

kiếm tiền từ sản phẩm,… 

 Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động marketing cho sản 

phẩm. 

 Chịu trách nhiệm về sự sẵn sàng bán hàng. 

 Thường là bộ phận đề xuất phát triển hoặc cải thiện sản 

phẩm 

2 Bộ phận nghiên 

cứu 
 Thiết kế và xây dựng sản phẩm theo yêu cầu của doanh 

nghiệp dưới góc độ chuyên môn và kỹ thuật cao 

 

3 Đánh giá chất 

lượng sản phẩm 
 Đảm bảo chất lượng sản phẩm dựa trên các tiêu chí yêu 

cầu đã xác định ban đầu. 

4 Bộ phận kinh 

doanh 
 Có trách nhiệm đạt được các mục tiêu về doanh thu. 

 Cung cấp chuyên môn kỹ thuật trong quá trình bán hàng. 

5 Bộ phận chăm sóc 

khách hàng 
 Giải đáp các thắc mắc của khách hàng và giải quyết các 

vấn đề sau khi mua sản phẩm. 

6 Tài chính  Chịu trách nhiệm ghi nhận doanh thu, giá vốn hàng bán, 

hoa hồng, lợi nhuận và các chỉ số kinh doanh khác. 

7 Pháp lý  Chịu trách nhiệm về các thỏa thuận cấp phép, bảo vệ quyền 

sở hữu trí tuệ, ý nghĩa của các quyết định về giá cả, bản 

quyền, thỏa thuận đối tác, nhà cung cấp,… 

 

8 Khác (nếu có)  
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2. Các quyết định sản phẩm mới 

Dưới đây là một số công việc mà nhà quản lý cần hoàn thiện và đánh giá kỹ càng trước 

khi đưa sản phẩm ra thị trường. Nội bộ doanh nghiệp nên thảo luận và hoàn thành trước 

và sau khi đưa sản phẩm mới trong thị trường. 
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Tên sản phẩm Doanh nghiệp 

  

Mô hình kinh doanh (Business Model) 

 

Đối tượng mục tiêu (Target Audience) cho sản phẩm 

Người mua 1  - Persona 1 Mô tả sơ bộ 

Đặc điểm nhân khẩu học  

Quan điểm sống, học thức  

Mối quan tâm, lo lắng (pain point)  

Điểm chạm (touchpoint)  

Hành trình mua (Customer Journey)  

Inisght khách hàng  

Người sử dụng 1 – Persona 2 Mô tả sơ bộ 

Đặc điểm nhân khẩu học  

Quan điểm sống, học thức  

Mối quan tâm, lo lắng (pain point)  

Điểm chạm (touch-poitn)  

Hành trình mua (Customer Journey)  

Inisght khách hàng  

Người sử dụng “N” – Persona “N” Mô tả sơ bộ 

… … 

     

https://dtmconsulting.vn/


 

DTM Consulting 
Tư vấn Marketing & Chuyển đổi số dtmconsulting.vn 

 

4 
0911 30 38 36 

Tuyên ngôn định vị, tầm nhìn về sản phẩm 

 

     

Phân tích cạnh tranh 

 

     

Phân tích thị trường 

 

Lợi thế cạnh tranh 

 

Điểm ngang bằng (POP)  và Điểm khác biệt (POD) sản phẩm 

 

     

Chiến lược marketing Mix 

Sản phẩm (Product) Giá (Price) 

  

Xúc tiến bán (Promotion) Phân phối (Place) 

   

Con người (People) Quy trình (Process) 
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Về DTM Consulting  

DTM Consulting - đơn vị đi đầu trong cung cấp tư vấn marketing cho các doanh nghiệp 
tại Việt Nam.  

Với mong muốn tối ưu hóa chi phí và đồng hành cùng các marketer và doanh nghiệp, 
nhất là các SMEs (doanh nghiệp vừa và nhỏ) và các Startup, trong việc nâng cao năng 
lực marketing; nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch, tổ chức và triển khai một cách hiệu 
quả hoạt động marketing. Vì vậy, các đề xuất tư vấn của chúng tôi đều xuất phát từ tình 
hình thực tiễn của doanh nghiệp như bản chất vấn đề gặp phải, nguồn lực chi phí, nhân 
sự, thời gian,... 

Bên cạnh đó, DTM Consulting cũng sở hữu các báo cáo, dữ liệu thị trường, khách hàng 
các ngành được thực hiện một cách bài bản bởi chính đội ngũ nhân sự. Các dữ liệu này 
nhằm phục vụ cho hoạt động tư vấn của DTM Consulting nên tiêu chí quan trọng hàng 
đầu cầm đảm bảo là chất lượng dữ liệu, kết hợp đa dạng các phương pháp, kỹ thuật để 
có những góc nhìn đa chiều, khai thác dữ liệu một cách tối đa, hiệu quả.  

 

  

Cơ sở hạ tầng (Physical Evidences) Khác… 

  

   Xác định thông điệp truyền thông  
     

Key message 

Key message VALUE 1 VALUE 2 VALUE 3 

Lời hứa của  
sản phẩm 

   

CUSTOMER  
PAIN POINTS 

   

PRODUCT  
PROOF POINTS 
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Lĩnh vực hoạt động 

- Tư vấn marketing tổng thể: Bao gồm tư vấn marketing tổng thể, tư vấn chiến 

lược marketing, tư vấn lựa chọn thị trường và khách hàng mục tiêu, tư vấn xây 

dựng và phát triển thương hiệu,… 

- Nghiên cứu thị trường: Thiết kế và triển khai nghiên cứu thị trường, khám phá 

insights khách hàng, test sản phẩm 

- Phân tích marketing: Khai thác những dữ liệu từ khách hàng, thị trường hoặc 

sẵn có của doanh nghiệp, đề xuất các giải pháp và hành động nhằm cải thiện 

thành tích và hiệu quả hoạt động marketing 

- Phát triển năng lực marketing: Tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện đội ngũ 

marketing trong doanh nghiệp 

- Phân phối sản phẩm: Phân phối các sản phẩm trên toàn quốc 

 

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các 

doanh nghiệp tại Việt Nam và mong muốn hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt, 

đội ngũ chuyên gia tại DTM Consulting luôn sẵn sàng phân tích/đánh giá và giải đáp 

(miễn phí) các vấn đề về marketing của doanh nghiệp.  

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ NHẬN PHÂN TÍCH/ĐÁNH GIÁ TRỰC TIẾP TỪ 

CHUYÊN GIA TƯ VẤN! 

Thông tin liên hệ 

- Website: https://dtmconsulting.vn/  

- Hotline: 0911 30 38 36 

- Email: contacts@dtmconsulting.vn 

- Địa chỉ: Tầng 5, số 45 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 
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