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Những nội dung chính 

• Xu hướng “Xanh 
hóa” trong xây 
dựng thương 
hiệu 

• Chiến lược xây 
dựng thương 
hiệu “Xanh” 

 

 



 



Mc Donald’s với triết lý  
“Going Green” 

• Mc Donalds chủ 

trương bọc sản phẩm 

của mình trong một 

túi giấy cho 

khách hàng thay vì 

túi polythene, 

qua đó làm cho "Tiếp 

Thị Xanh" với chi phí 

thấp hơn. Chiến dịch 

này là đã đem lại 

tiếng vang dữ dội 



Mc Donald’s với triết lý  
“Going Green” 



 

• Mất 08 năm nghiên cứu  

 và thử nghiệm 

• Đột phá vào thị trƣờng  

 Bắc Mỹ năm 2013 
• Sử dụng lá cây Stevia 

(Paraguay), ngọt hơn 
đƣờng 30 lần 

• Coke Life hoàn toàn  

 có thể gọi là sản phẩm 
“Vegetable” 

 
 

Coca-Cola Life ở Bắc Mỹ 



 



 



Xu hướng “Xanh” hóa  
của các thương hiệu Việt Nam 

 



 



Thành phố xanh tươi, cuộc đời trọn vẹn 

 

KHU ĐÔ THỊ ECOPARK 



Bóng đèn Điện Quang 
“An toàn -Tiết kiệm -Thân thiện môi trường” 

 



Cam Kỳ Yến (Cam Vinh) 

• Giấy Chứng nhận Đăng 

ký nhãn hiệu cho sản 

phẩm Cam Kỳ Yến xứ 

Nghệ thuộc Công ty Cổ 

phần Trang trại Nông sản 

Phủ Quỳ: 

– Quyết định số 246007 
(Cục Sở hữu Trí tuệ, 

Bộ Khoa học và Công 
nghệ) 

– Ngày cấp 29/5/2015 

 



Cam Kỳ Yến (Cam Vinh) 
• Cam sạch chất lượng cao 

• Không sử dụng chất bảo quản, chất 

kích thích trước và sau khi thu hoạch 

• Không thuốc bảo vệ thực vật trước khi 

thu hoạch từ 1-2 tháng   

• Trực tiếp giao cam từ trang trại đến tay 

người tiêu dùng ( Cam được hái trước khi 

giao hàng chỉ 1 ngày) 



Xây dựng thương hiệu xanh 
bằng vũ khí gì ? 



Thương hiệu Xanh được hiểu thế nào? 

Các thương hiệu xanh là 

những thương hiệu mà 

người tiêu dùng được 

kết nối với việc bảo 

vệ môi trƣờng và 

thực tiễn kinh 

doanh bền vững 
của doanh nghiệp. 



Chiến lược hay Vũ khí ? 

• Chất lượng Xanh giờ đây thực sự là vũ khí 
chiến lược vì rất nhiều công ty đang áp 

dụng nó để: 

 
• Cạnh tranh tốt hơn 

• Khác biệt tốt hơn 

• Bảo vệ tốt hơn 

• Chiếm thị phần tốt hơn 

 

 



Những vấn đề cốt lõi cần làm 

• Xây dựng hình ảnh thương hiệu 

• Sử dụng công nghệ giảm thiểu năng lượng/ 
năng lượng hiệu quả 

• Phát triển bền vững 

• CSR – Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 

• Bảo vệ môi trường 

• USP – Lợi điểm bán hàng độc nhất  

 

 



Những công việc cần thực thi 
• Thiết kế Xanh 

 
 • Chiến lược định vị Xanh 
 
 • Chiến lược giá Xanh 
 
 • Chiến lược logistics Xanh 
 
 • Chiến lược quảng bá Xanh 
 
 • Liên minh Xanh 
 
 



• “Chúng tôi tin 
rằng chỉ có một 
cách thức đem lại 
vẻ đẹp, đó là từ 
thiên nhiên” 

    Hệ thống nhận diện Xanh 



 

Chiến lƣợc phát triển thƣơng hiệu Xanh 

Nhà sản 
xuất 

Vận tải 
Sử dụng 

sản phẩm Tái chế Tái tạo  
môi trường 



Lời kết 

 “Chúng ta, những người tiêu dùng 

thông thái nên làm gì đó để biến trái đất 

thành một nơi tốt hơn để sống. Và việc 

có ích đầu tiên là nên bắt đầu mua các 

sản phẩm có thương hiệu xanh”. 
 

Vũ Xuân Trường 

BCSI, 05/2018 


