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HK192 

Số tiết/Giờ Tổng tiết 
TKB 

Tổng giờ học 
tập/làm việc 

LT BT/TH TNg TQ BTL/TL/ 
DA 

TTNT DC/TLTN/ 
LVTN 

SVTH 

 36  140,7  27  9  0  0 40,5 0  0  103,5 

Phân bổ tín 
chỉ 

 
 

 1,8  0,3 0 0 0,9 0 0  

Môn không 
xếp TKB 

 

Tỉ lệ đánh giá BT: 15% TN: 0% TH: 0% KT: 0% BTL/TL: 35% Thi: 50% 

 
Hình thức 
đánh giá 
 

- Kiểm tra đánh giá thường xuyên ( BT ): Bài tập trên lớp, Bài 
tập về nhà ( nhóm, cá nhân ), bài tập online 
- Bài tập lớn ( BTL ): Tiểu luận /Dự án bán hàng/ Thuyết trình 
theo nhóm 
- Thi cuối kỳ (Thi): trắc nghiệm/tự luận 

Thời gian Kiểm Tra: 0 

Thời gian Thi:  
 
 

70 phút 

Môn tiên 
quyết 

Không 

Môn học trước - Tiếp thị căn bản - IM2009 hoặc IM1019 

 
Môn song 
hành 

Không 

CTĐT ngành Quản trị kinh doanh 

Trình độ đào 
tạo 

Cử nhân Quản lý công nghiệp 

Cấp độ môn 
học 

3 

Ghi chú khác  

 

1. Mục tiêu của  môn học:  

Tiếp thị công nghiệp hay tiếp thị giữa các tổ chức (B2B Marketing) có đối tượng là các tổ chức, doanh 
nghiệp. Về nguyên lý, B2B vẫn giữ nguyên các giá trị cơ bản của Marketing, tuy nhiên trong cách tiếp cận 
sẽ có nhiều khác biệt.  
Môn học được thiết kế để cung cấp cho sinh viên các nguyên lý và kỹ thuật về tiếp thị giữa các tổ chức và 
các phương pháp hiện đại để giải quyết một bài toán marketing hiện đại.  
 

Aims: 
The Business Marketing or Business to Business Marketing ( B2B Marketing) covers the  organizations and 
companies. In principle, Business to Business Marketing preserves fundamental values of marketing. 
However, the approach in this course is different. 
The objective is designed to provide students with principles and marketing techniques between 
organizations and modern methods in order to solve modern marketing problems. 
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2. Nội dung tóm tắt môn học:  

Môn học sẽ tập trung phân tích: khách hàng, sản phẩm, qui trình B2B Marketing, 4P trong B2B, và các nội 
dung mới như: Sự hài lòng khách hàng, đòi hỏi của khách hàng, vòng đời khách hàng, và tiếp thị quan hệ,…  
Cụ thể, sau khóa học, các sinh viên có thể: 
● Tích hợp các khái niệm và công cụ tiếp thị 
● Phân biệt tiếp thị cho người tiêu dùng (B2C) và tiếp thị cho các tổ chức (B2B) 
● Hiểu rõ hành vi mua của khách hàng tổ chức 
● Xây dựng chiến lược tiếp thị B2B 
● Phát triển các chiến thuật tiếp thị B2B: sản phẩm, phân phối, giá, truyền thông 
● Tìm hiểu các kỹ thuật bán hàng và quản lý đội ngũ bán hàng 
● Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng 
 
 
 

Course outline: 
The course will focus on analysis of customer, product, B2B Marketing process, 4Ps in B2B and new 
contents such as: Customer satisfaction, Customer Equity, Customer Life Cycle, Relationship Marketing, 
CRM, etc. 
After the completion of the course, participants would be able to: 
● Integrate marketing concepts and tools  
● Distinguish between B2C and B2B marketing 
● Understand business customer behavior 
● Develop B2B marketing strategy 
● Develop B2B marketing tactics: product, distribution, pricing, and communication 
● Demonstrate selling skills and sales management effectively 
● Develop customer relationship 

3. Tài liệu học tập/Study materials: 

Sách, Giáo trình chính/Textbook:  
1. Vũ Thế Dũng (2002),Tiếp thị giữa các tổ chức, nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia 
2. Dwyer R.F and Tanner, (2011). Business Marketing: Connecting Strategy, Relationships, and  

Learning, Springer. 
 
Sách tham khảo/Other references: 

3. Philip Kotler (2010). Marketing Insights from A to Z., John Wiley & Sons. 
4. Berry Silverstain (2011), Business To Business Internet Marketing, Maximum Press.  

4. Các hiểu biết, các kỹ năng, thái độ cần đạt  được sau khi kết thúc môn học 
(Course learing outcome): 

 
STT Chuẩn đầu ra môn học CĐR CTĐT 

(cấp 1) 
CĐR CTĐT 

(cấp 2) 
Thang đo 

Bloom 
LO.1 Có khả năng phân tích thị trường, phân tích 

cơ hội kinh doanh, giải quyết những tình 
huống trong B2B marketing 

PLO.2 PLO.2.1 
PLO.2.2 

B4 
B4 

LO.2 Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt, tổ 
chức được dự án kinh doanh và tận dụng, tạo 
lập các mối quan hệ trong B2B 

PLO.3 PLO.3.2 B5 

LO.3 Có thái độ tích cực trong việc xây dựng và 
triển khai dự án marketing trong B2B 

PLO.3 PLO.3.3 B4 

 
No. 

 
Course learning outcomes PLO 

(Level 1) 
PLO 

(Level 2) 
Bloom 
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LO.1 Be able to analyse the market and business 
opportunities, solve cases in B2B marketing 

PLO.2 PLO.2.1 
PLO.2.2 

B4 
B4 

LO.2 Do teamwork and communicate with others 
effectively; can develop a business project, 
utilize and establish B2B relationships 

PLO.3 PLO.3.2 B5 

LO.3 Have encouraging attitude in distributing and 
developing B2B marketing 

PLO.3 PLO.3.3 B4 

5. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học: 

* Hướng dẫn cách học 

Thảo luận: Môn học sẽ được tổ chức trên quan điểm mở. Giảng viên sẽ trình bày ngắn gọn các vấn đề lý 
thuyết quan trọng, sinh viên sẽ đóng góp vào bài giảng thông qua quá trình đặt câu hỏi, phát biểu ý kiến và 
tranh luận. 

Sách và bài đọc thêm: Sinh viên được yêu cầu đọc các sách và bài đọc thêm trên lớp hay tại nhà để có thể 
nắm vững lý thuyết và tham gia thảo luận trên lớp. 

Bài tập tình huống: trong suốt khóa học giảng viên sẽ cung cấp các bài tập tình huống và sinh viên được 
yêu cầu đọc và phân tích, sau đó thảo luận về kết quả phân tích. 

Làm việc nhóm: Sinh viên có thể được yêu cầu hình thành và làm việc trong các nhóm nhỏ từ 5-6 người để 
thực hiện 1 dự án kinh doanh. 

Trình bày: Nhóm sinh viên được yêu cầu lên trước lớp trình bày kế hoạch marketing và kết quả kinh doanh 
của mình. Phần trình bày được tổ chức, thiết kế chuyên nghiệp. 

Tìm tài liệu trên Internet: để làm các bài tập, thực hiện được dự án, sinh viên phải tìm sự hỗ trợ của 
Internet. Sinh viên cần trang bị kỹ năng tìm kiếm trên internet một cách hiệu quả nhất. 

E-learning: Sinh viên bắt buộc phải truy cập vào hệ thống elearning trên internet của trường ĐH Bách Khoa 
để: truy cập bài giảng, thảo luận, đặt câu hỏi,...  
 

* Cách đánh giá môn học 

Môn học được đánh giá như sau:  

- Thi cuối kỳ: trắc nghiệm/ tự luận: 50% 

- Bài tập lớn (dự án nhóm): 35% 

- Bài tập (làm hàng tuần trên lớp + e-learning): 15% 

 

● Sinh viên vắng bài tập nào thì 0 điểm bài đó 

● Sinh viên không làm việc trong buổi thuyết trình bài tập lớn trước lớp thì sẽ bị 0 điểm bài tập lớn 

 

Learning strategies and assessment scheme: 
*Learning strategies 

Discussion: The class will be an open discussion. The lecturer will present briefly through the lesson main 
points, then students will distribute to the lecture by asking questions and arguments. 

Study materials: Students are required to read books and other materials in class time and independent 
study time to get the theories and participate in class discussion. 

Case study: Throughout the course, lecturer will provide case studies and students need to read and analyse, 
then discuss them. 

Group work: Students may form into groups of 5-6 members to establish a business project. 
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Presentation: Each group has to present marketing plan and business result. The presentation should be 
organised professionally. 

Online references: in order to do assignments and projects, students need to search for online references 
and know how to find those materials effectively. 

E-learning: Students have to log into the University e-learning site for lecture contents, questions and 
discussions, etc. 

 

*Assessment scheme: 

The course evaluation follows the criteria below: 

- Final exam: multiple choice/written essay: 50% 
- Group project: 35% 
- Assignment (weekly during lecture time + e-learning): 15% 
● Students will be marked zero for the assignment they absent 
● Students who do not participate in the presentation will be marked zero for group project. 

6. Dự kiến danh sách cán bộ tham gia giảng dạy: 

 
● ThS.  Dương Thị Ngọc Liên - Khoa QLCN 
● TS. Tạ Hùng Anh - Khoa QLCN 

7. Thông tin liên hệ/Contacts: 

Bộ môn/Khoa phụ trách 
Faculty 

Bộ môn Tiếp Thị và Quản lý - Khoa Quản lý Công nghiệp 
Department of Management and Marketing – School of Industrial Management 

Văn phòng 
Office 

Phòng 107 Toà nhà B10, Số 268 Lý Thường Kiệt, P.14 Q.10 Tp.HCM 
Room 107 Building B10, 268 Lý Thường Kiệt Street, Ward 14, District 10, HCMC 

Giảng viên phụ trách 
Instructor 

ThS. Dương Thị Ngọc Liên 

Điện thoại / Tel (028) 38 647 256– Ext.5613 

E-mail dtnlien@hcmut.edu.vn 

 


