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Tổng quan 

Doanh nghiệp 

Là một doanh nghiệp kinh 
doanh với những sân phẩm ăn 
nhanh buổi sáng đơn giân 
nhưng với 1 tầm nhìn là món 
ăn mang hương vị Việt dành 
cho người Việt và sứ mệnh là 
täo ra 1 sân phẩm phù hợp xu 
hướng trong 2 năm tới, giá trị 
cốt lõi là đáp ứng nhu cầu 
nhanh chóng và täo ra nhiều 
giá trị gia tăng. Bamidi sẽ tập 
trung cho ra mắt một số sân 
phẩm thuộc dòng bánh mì làm 
từ lúa mäch, tin chắc rằng sẽ 
là một doanh nghiệp däng 
chuỗi cung ứng fastfood 
Bamidi mänh ở HCM. 



Sản phẩm Bamidi 

• Feature: Bánh mì(có nhân), 
bột mỳ, lúa mäch, rau, củ, 
thịt tươi nguyên (Tự nhiên), 
rất ATVSTP 

• Advantage: Cung cấp bữa 
ăn nhanh với đầy đủ các 
chất: đäm, tinh bột, đường, 
béo, xơ, Vitamin. 

• Benefit: Đâm bâo năng 
lượng cần thiết cho 1 buổi. 



Sản phẩm Bamidi 

Bamidi thịt nguội 

Bamidi ốp la 

Bamidi thịt nướng 

Bamidi gà nướng+ 

Bamidi xíu mại 



Sản phẩm Bamidi 

Bamidi burger gà chiên Bamidi thịt nướng + ốp la Bamidi cá chả 

Bamidi xúc xích sốt tương Combo khoai tây chiên Nước có gas tuỳ chọn 



STRENGTHS 

- Nhà đầu tư mạnh, ổn định vốn 

- ATVSTP (Được STY chứng nhận) 

- Nguồn gốc nguyên liệu rõ 
ràng, ổn định, đảm bảo giá trị tự 

nhiên  

WEAKNESSES 

- Hệ thống phân phối còn hạn 
chế 

- Chưa phân phối vào hệ thống 
Ffood của siêu thị, các hệ 
thống cửa hàng tiện lợi 

OPPORTUNITIES 

- Xu hướng FF tại Việt Nam sẽ 
tăng trong những năm tới. 

- Bánh mì là món ăn đặc trưng của 
người Việt Nam  

 NTD có xu hướng thích ngon, giá 
hợp lý, bao bì sạch đẹp 

THREATS 

- Thị trường cạnh tranh khóc liệt 
giữa các sản phẩm bánh mì trong 
nước và doanh nghiệp nước ngoài 

NTD Có nhiều chọn lựa với các sp 
tương đồng 

S.W.O.T 



SWOT MIX 

S 
• Nhà đầu tư mạnh, ổn định 

vốn 

• ATVSTP (Được STY chứng 

nhận) 

• Nguồn gốc nguyên liệu rõ 

ràng, ổn định, đảm bảo giá trị 

tự nhiên  

W 
• Hệ thống phân phối còn hạn 

chế 

• Chưa phân phối vào hệ 

thống Ffood của siêu thị, các 

hệ thống cửa hàng tiện lợi 

O 
• Xu hướng FF tại Việt Nam sẽ 

tăng trong những năm tới. 

• Bánh mì là món ăn đặc trưng 

của người Việt Nam  

•  NTD có xu hướng thích 

ngon, giá hợp lý, bao bì sạch 

đẹp 

T 
• Thị trường cạnh tranh khóc 

liệt giữa các sản phẩm bánh 

mì trong nước và doanh 

nghiệp nước ngoài 

• NTD Có nhiều chọn lựa với 

các sp tương đồng 

SO 
Tăng cường truyền thông giá 

Trị dinh dưỡng của món ăn,  

Đầu tư thiết kế bao bì 

 

ST 
Tập trung truyền thông về 

sản phẩm không sử dụng 

hoá chất, có chứng nhận 

ATVSTP 

WO 

- Mở thí điểm 1 vài CH gần đối thủ 

WT 

- Mở thí điểm 1 vài CH gần đối thủ 

TĂNG CƯỜNG TRUYỀN THÔNG GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA MÓN ĂN, 

LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẦM CÓ NGUỒN GỐC TỰ NHIÊN, MỞ ĐIỂM BÁN HÀNG VÀ ĐẦU TƯ THIẾT KẾ BAO BÌ 



KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU 



CHÂN DUNG 

THU NHẬP 

Lớp D 

Sinh sống và làm 

việc tại TPHCM 

KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG (Thu nhập thấp 

lớp E, thu nhập trung bình C,B) có quan tâm 

đến chất lượng món ăn, nguồn gốc và giá trị 

dinh dưỡng của nguyên liệu tự nhiên cũng 

như ATVSTP 

ĐẶC ĐIỂM 

Ăn no, đủ chất và 

chủ yếu mua mang 

đi 



NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 



NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 
Tháng 1.2014  

• Trong một bân nghiên cứu công bố 
tháng 1.2014, hãng tham vấn thị trường 
Euromonitor International đã thẩm định 
rất läc quan về đà tăng trưởng của thị 
trường thức ăn nhanh VN, lên đến 26% 
vào năm 2015 - trị giá ước lượng là trên 
500 triệu USD - và sẽ tiếp tục phát 
triển với tốc độ 20% trong năm 2016.  

Cuộc đua của các thương hiệu ngoại 

• Điểm mặt các thương hiệu thức ăn 
ngoäi đã vào VN, một số đã có chỗ 
đứng khá tốt täi thị trường VN như: 
KFC, Lotteria, Burger King, Subway, 
Jollibee, Pizza Hut, Domino’s Pizza„ 
Trong đó, Lotteria (Hàn Quốc) được coi 
là “anh câ” với hơn 160 cửa tiệm, theo 
sau là KFC (Mỹ) đã mở 140 cửa tiệm 
và đứng thứ 3 là Jollibee (Philippines) 
với hơn 30 cửa tiệm.  

• Riêng KFC, Lotteria, Jollibee luôn có 
mức tăng trưởng trên 30% với KFC 
chiếm 15% thị phần sau đó là 2 thương 
hiệu Lotteria và Jollibee. 



TÓM TẮT KẾT QUÂ NGHIÊN CỨU 

Thói quen dùng FF 

• Có đến 76% trong tổng số 400 đáp viên được khảo sát sơ bộ 
dùng fastfood trong vòng 3 tháng qua. Phần lớn, họ thường 
đến của hàng fastfood 2 – 3 lần / tháng.   

• Được người khác mời, Ăn vào cuối tuần hoặc Lúc cảm thấy 
thèm là 3 trong những lý do chính thu hút khách hàng đến 
với cửa hàng thức ăn nhanh.   

• Buổi tối (sau 6g) là khoảng thời gian đáp viên thường dùng 
fastfood nhiều nhất.   

• Có đến 70% đối tượng được nghiên cứu đi ăn cùng Bạn bè / 
đồng nghiệp. Đặc biệt, nhóm đáp viên đã có con cũng 
thường dùng fastfood với con họ.   

• Chi phí trung bình cho một người dùng tại một các cửa hàng 
fastfood tiêu biểu như sau:  

• 50.000 – 70.000 VNĐ: Phở 24   

• 70.000 – 90.000 VNĐ: Lotteria và Jollibee   

• 90.000 – 110.000 VNĐ: KFC, Pizza Hut và BBQ 
Chicken 

76% 

24% 

MÓN ĂN  
(trong 3 tháng liên tiếp) 

FastFood

Món khác



TÓM TẮT KẾT QUÂ NGHIÊN CỨU 

Thương hiệu FF 

• Ba thương hiệu có mức độ nhận biết tốt nhất từ 
người tiêu dùng lần lượt là: KFC, Lotteria và 
Phở 24. Trong đó, KFC có mức độ nhận biết 
đầu tiên rất cao với 70.2%. Trong khi đó, Phở 
24 lại là thương hiệu dẫn đầu trong nhận biết có 
trợ giúp với tỷ lệ lựa chọn từ đáp viên lên đến 
80.8%.   

• KFC, Lotteria và Pizza Hut là 3 thương hiệu 
được sử dụng nhiều nhất trong 3 tháng qua và 
cũng đồng thờI thu hút được sô ́ khách hàng 
thân thiết lớn nhất.   

• Đánh giá mức độ quan trọng của người dùng 
với các yếu tô ́ cửa hàng thức ăn nhanh trên 
thang điểm 5, kết quả thu được sô ́ điểm trung 
bình tương ứng với từng yếu tô ́ nhu ̛ sau: Sản 
phẩm: 3.85, Phân phối: 3.98, Chiêuthi ̣: 4.18, 
Giá cả: 4.22   

• Hợp vệ sinh là một trong những yếu tô ́ được 
khách hàng đánh giá tốt nhất với cửa hàng 
thức ăn nhanh  thường dùng. Tuy nhiên, đáp 
viên lại không hài lòng vê ̀ Giá cả, Không gian 
cửa hàng ồn ào. 



KẾT LUẬN NGHIÊN CỨU 



• Đối với những người đã có thói quen dùng fastfood thi ̀ 

mức độ dùng kha ́ cao, bình quân khoảng 2 tuần một lần. 

Trong đó, 24 – 29 là nhóm tuổi có tỷ lệ sử dụng fastfood 

cao nhất  

• Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, mức gia ́ trung bình cho 

một khẩu phần ăn còn khá cao so với mức chi tiêu 

chung của người dân Việt Nam. Thật vậy, khi nhóm 

khách hàng được yêu cầu cho điểm vê ̀ mức độ quan 

tâm của họ với các nhóm yếu tô ́ của cửa hàng fastfood 

nhu ̛: sản phẩm, phân phối, chiêu thi ̣ va ̀ gia ́ cả. Thi ̀ yếu tô ́ 

gia ́ cả đạt 4.22 điểm trên thang điểm 5 chiếm vị trí cao 

nhất so với ba yếu tô ́ còn lại.  

• Bên cạnh nhóm khách hàng tre ̉ tuổi va ̀ giới văn phòng, 

nhóm khách hàng đã có con thường xuyên đến các cửa 

hàng fastfood cùng con họ. Do đó, cần đưa ra các chiến 

lược chiêu thi ̣ cũng nhu ̛ các dịch vụ mới để cung cấp 

sản phẩm tốt hơn cho các nhóm khách hàng này.  

 

KẾT LUẬN 

Yếu tố giá tốt, promote campaign(+) cho đối tượng có gia đình 



  3 thương hiệu fastfood là KFC, Lotteria va ̀ Phở 

24 được nhận biết tôt nhất từ người tiêu dùng. Tuy 

nhiên, thương hiệu Phở 24 dựa chu ̉ yếu vào tỷ lệ 

nhận biết có trợ giúp mới có thê ̉ nằm trong nhóm 

dẫn đầu này. Có thê ̉ nói rằng, thực khách Việt Nam 

vẫn chưa đánh gia ́ Phở 24 nhu ̛ là một thương hiệu 

thức ăn nhanh.  

  KFC đang ở vị thê ́ chiếm lĩnh thi ̣ trường khi đúng 

đầu trong danh sách những thương hiệu đã dùng 

trong 3 tháng qua va ̀ đồng thời là thương hiệu dùng 

thường xuyên nhất.  

  Xét vê ̀ mức độ hài lòng của người tiêu dùng, cứ 

100 người được khảo sát thi ̀ khoảng 79 người hài 

lòng với thương hiệu fastfood thường dùng nhất, sô ́ 

21 người còn lại vẫn chưa thật sự hài lòng. Đặc biệt, 

người dân Hà Nội kho ́ tính hơn khi tỷ lệ không hài 

lòng tại khu vực này cao hơn so với khu vực 

Tp.HCM   

Vệ sinh, ngon, thân thuộc nhưng ồn ào là yếu tố chung đối với các cửa hàng này 

Thực hiện nghiên cứu thị trường xác định địa điểm khách hàng chọn mua sản phẩm 

  Vệ sinh, ngon, thân thuộc là 3 tính từ tốt 

người tiêu dùng đánh gia ́ đối với của hàng thức 

ăn nhanh mà họ thường đến nhất. Tuy nhiên, 

mắc va ̀ ồn ào lại là nhận định chung đối với các 

cửa hàng này. 

KẾT LUẬN 



INSIGHT khách hàng 

Tôi cần có bữa ăn nhanh, ngon, đủ chất, giá hợp lý 



ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 
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Chất lượng Giá cả Phục vụ Hương vị 

Biểu đồ định vị SP, Service, Hương vị 

Bamidi KFC Lotteria



Place 

Mở thí điểm một số cửa hàng 
đặt cạnh đối thủ. 

Promotion 

Booth tại các siêu thị, toà nhà, 
Pano, khuyến mãi, digital mar, 

Flyer, dùng thử. 

CHIẾN LƯỢC TIẾP THỊ 4p 

Products & Price 
Giá trị cao nhưng giá hợp lý không thay đổi. 
 



Bao bì 



Bao bì 



Banner 



Roadshow 



booth 



Nón, áo 



poster 



Áo đi mưa 



standee 




