  
  

Hàng hiệu chưa bao giờ là một
khái niệm dễ định nghĩa, nhưng
có một đặc trưng kỳ lạ là mọi
người đều khao khát và ngưỡng
một được hàng hiệu.
I. Giới thiệu khái niệm hàng hiệu
“Tại sao tôi phải quan tâm tới thị trường đồng hồ? Tôi kinh doanh
trong thị trường hàng hiệu mà” Partick Heiniger, CEO, Rolex.
Thương hiệu hàng hiệu thường đi kèm với các khái niệm sáng tạo,
độc đáo, thủ công, chính xác, chất lượng cao, và giá cao. Những
đặc tính hàng hóa nói trên giúp thoả mãn khách hàng không chỉ vì
họ sở hữu một sản phẩm đắt tiền mà còn thêm giá trị gia tăng về
tâm lý như đẳng cấp, phong cách sang trọng, và cảm giác thuộc
tầng lớp quý tộc giàu có, là nhóm rất nhỏ trong xã hội có khả năng
mua những mặt hàng đắt tiền này.
Ngành kinh doanh hàng hiệu hướng sản phẩm và dịch vụ của mình
đến khách hàng nhóm trên trong phổ thu nhập. Những nhóm đại gia
này thường ít nhiều không bị ảnh hưởng bởi giá cả khi ra quyết định
mua các sản phẩm thể hiện đẳng cấp sang trọng của mình. Vì lý do
này, hàng hiệu luôn luôn không thiếu khách hàng trung thành trong
suốt nhiều thế kỷ qua cho dù giá cả và sự tồn tại của nó có vẻ như
đi ngược lại các quy luật kinh tế thông thường.
Hàng hiệu chưa bao giờ là một khái niệm dễ định nghĩa, nhưng có
một đặc trưng kỳ lạ là mọi người đều khao khát và ngưỡng một
được hàng hiệu. Chúng ta sẽ giải mã bí ẩn này của hàng hiệu bằng
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cách so sánh chúng với hàng “thông thường” và nêu bật tính chất
của ngành công nghiệp hàng hiệu. Trước khi thực hiện, chúng ta
thử tìm hiểu một số khái niệm đi kèm với hàng cao cấp.

Hàng hiệu như Rolex, Louis Vuitton và Cartier đại diện cho trình độ
cao nhất của chế tác thủ công và thu hút khách hàng bất kể thời
gian và xu hướng thị trường. Những thương hiệu này tạo nên xu
hướng riêng và kéo khách hàng về phía nó tại bất cứ nơi nào chúng
xuất hiện.
Thương hiệu cao cấp là những thương hiệu như Polo Ralph
Lauren, Calvin Klein, và Tommy Hilfiger. Những thương hiệu này có
phẩm chất rất cao, gần được như hàng hiệu nhưng chính sách tiếp
thị của chúng lại hướng nhiều hơn đến số đông khách hàng. Ta có
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thể gọi chúng là hàng hiệu của số đông hay đơn giản là hàng cao
cấp.
Thương hiệu thời trang là thương hiệu dành cho đại chúng.
2. Khác biệt giữa hàng hoá thông thường và hàng hiệu
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III. Đặc trưng của ngành công nghiệp hàng hiệu
1. Hàng hiệu có ý nghĩa khác nhau với những người khác nhau
Hàng hiệu không có điểm xuất phát rõ ràng. Theo đa số mọi người,
ngành công nghiệp hàng hiệu xuất phát từ phương Tây với những
sản phẩm cực kỳ tinh xảo. Tuy nhiên, ý nghĩa về hàng hiệu lại khác
nhau đối với những người khác nhau. Ta có thể tham khảo kết quả
điều tra dân số năm 2003 tại Mỹ để hiểu rõ hơn cách thiết lập chiến
lược cho các phân mảng thị trường khác nhau.

2. Hàng hiệu là một dòng sản phẩm riêng
Điều này có thể giải thích tại sao một đồng hồ đắt tiền và một bức
tranh nghệ thuật lại có thể cùng nằm cùng được gọi chung là hàng
hiệu. Vì vậy, các nhà tiếp thị hàng hiệu không bao giờ tập trung vào
phân biệt tính năng kỹ thuật của hàng hoá so với các hàng hoá
tương tự (như các nhà sản xuất tủ lạnh cạnh tranh nhau về tính
năng sản phẩm) mà vào đẳng cấp và tên tuổi của thương hiệu
mình.
3. Ý nghĩa của hàng hiệu cũng thay đổi theo thời gian
Hàng hiệu đã chuyển từ định nghĩa cũ là sự xa xỉ (tức là sự chi tiêu
có phần phung phí vào các sản phẩm và dịch vụ với mục đích chính
là thể hiện sự giàu có và chứng tỏ vị thế xã hội chứ không phải từ
nhu cầu thực tế, khiến mọi người phải ghen tị hay nể phục) sang ý
nghĩa mới là trải nghiệm/sự thoả mãn tuyệt vời có được từ việc sở
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hữu một sản phẩm nào đó.
4. Đẳng cấp quan trọng hơn độc đáo.
Độc đáo không phải là điều kiện cần hoặc đủ để tạo ra một thương
hiệu hàng hiệu. Khách hàng quyết định dựa trên đẳng cấp của
thương hiệu trong việc đem lại sự thoả mãn tuyệt đối của họ.
5. Phân loại khách hàng
Công ty tư vấn kinh doanh SRI phân loại khách hàng của hàng hiệu
ra thành ba nhóm:
+ Dùng hàng hiệu vì tính năng: Nhóm khách hàng này mua hàng
hiệu vì tính năng và chất lượng tuyệt hảo của hàng hiệu. Nhóm này
có số lượng đông nhất trong ba nhóm và thường gồm khách hàng
trung niên trở lên, giàu có và sẵn sàng chi tiền để mua sản phẩm có
giá trị trường tồn. Họ mua rất nhiều chủng loại hàng hiệu, từ tác
phẩm nghệ thuật đến dịch vụ du lịch, và rất chú trọng tìm kiếm thông
tin, nghiên cứu kỹ hàng hoá và ra quyết định rất kỹ càng chứ không
phải theo cảm tính. Các thông điệp nêu rõ chất lương và cung cấp
thông tin đầy đủ là quan trọng đối với nhóm này.
+ Dùng hàng hiệu như là phần thưởng cho bản thân. Nhóm khách
hàng này thường trẻ hơn nhóm trên nhưng cao tuổi hơn nhóm thứ
ba. Họ dùng hàng hiệu như một biểu tượng cho sự thành đạt của
bản thân. Họ khao khát thành công và muốn chứng tỏ sự thành
công của mình với mọi người. Họ lựa chọn hàng hiệu để thực hiện
mong ước này nhưng cũng sẽ cẩn thận để không bị coi là xa xỉ và
hoang phí. Họ muốn tiêu tiền vào hàng hiệu một cách “thông minh”,
thể hiện thông điệp về sự thành công của mình nhưng không gây
phản cảm.
+ Dùng hàng hiệu để chơi trội – Nhóm này là nhóm nhỏ nhất trong
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ba nhóm và thường gồm các khách hàng trẻ tuổi và thường nhiều
nam hơn nữ. Mục đích của họ là tận hưởng và chơi trội. Họ sẵn
sàng trả nhiều tiền để có các sản phẩm để thể hiện bản thân và
khiến mọi người chú ý và xuýt xoa mà không quan tâm tới các bình
luận hay sự ghen tị. Họ xài hàng hiệu vì thích và quyết định mua
hàng thường dựa trên cảm xúc. Họ sẽ chú ý tới các thông điệp
hàng hoá thể hiện sự độc đáo, khác người, và cảm xúc mạnh của
sản phẩm.
6. Thị trường mở rộng
Nhóm các người giàu càng ngày càng nhiều trên khắp thế giới, tạo
nên một thị trường tiềm năng ngày càng mở rộng cho các sản phẩm
hàng hiệu.
7. Sự xuất hiện của nhiều thương hiệu hàng hiệu mới
Hàng loạt thương hiệu hàng hiệu mới xuất hiện đã cung cấp cho
khách hàng nhiều lựa chọn hơn trong mọi phân khúc hàng hiệu
8. Kinh doanh cạnh tranh hơn
Ngày nay, các thương hiệu thời trang cạnh tranh gay gắt với các
thương hiệu hàng hiệu nhờ chiến lược marketing và xây dựng
thương hiệu mạnh. Điều này khiến dần dần, sản phẩm của họ có
thể đứng cùng với hàng hiệu, ví dụ bạn có thể thấy một người mặc
áo Armani kèm với quần jeans GAP.
9. Nhân tố quyết định
Trong thị trường hàng hiệu, ba nhân tố quan trọng nhất là: thương
hiệu sản phẩm, thương hiệu và uy tín nhà phân phối, và quan hệ
giữa giá cả - giá trị.

6

10. Sự trung thành của khách hàng là quan trọng hơn nhận
thức thương hiệu
Thay vì tập trung đo đạc sự nhận thức thương hiệu, các công ty
kinh doanh hàng hiệu nên tập trung đo lường mức độ trung thành
của khách hàng vì đây là yếu tố quan trọng hơn trong việc xác định
thành bại trong chiến lược kinh doanh đối với hàng hiệu.
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