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SỐ LƯỢNG CDĐL,NHTT,NHCN ĐƯỢC CẤP GIẤY 
CHỨNG  NHẬN ĐĂNG KÝ (tính đến 31/10/2019)

STT
Hình thức bảo hộ

Số lượng

Nông sản Khác Tổng cộng

1 Chỉ dẫn địa lý (*) 65 5 70

2 Nhãn hiệu chứng nhận 258 12 270

3 Nhãn hiệu tập thể 773 198 971

Tổng cộng 1.096 215 1.311

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ 2019

Tính đến 31/10/2019, có 76 CDĐL được bảo hộ, trong đó có 70 CDĐL của Việt Nam và 06 CDĐL của 

nước ngoài được bảo hộ tại Việt Nam



SỐ LƯỢNG NÔNG SẢN ĐƯỢC BẢO HỘ CDĐL, NHTT, NHCN 

THEO VÙNG (tính đến 31/10/2019)

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ 2019



CƠ CẤU SẢN PHẨM NÔNG SẢN ĐƯỢC BẢO HỘ  
QUYỀN SHTT (tính đến tháng 10/2019)

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ 2019



THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TÊN ĐỊA DANHTRONG 
ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SHTT(tính đến tháng 10/2019)

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ 2019



CÂU HỎI VỀ THƯƠNG HIỆU

Thương hiệu là gì?

Có cần thiết phải xây dựng thương hiệu 
không?

Xây dựng thương hiệu bằng cách nào?

 Quản lý thương hiệu ra sao sau khi đã 
được cấp văn bàng bảo hộ?

 Bằng cách nào để người tiêu dùng biết 
đến thương hiệu của DN?

……….?



THƯƠNG HiỆU LÀ GÌ



QUAN NIỆM 1

Thương hiệu (Brand) = Nhãn hiệu thương mại (Trademark) 



Thương hiệu = Nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ

QUAN NIỆM 2



Thương hiệu = Đối tượng sở hữu công nghiệp (Là nhãn hiệu hàng hóa, tên 
thương mại, chỉ dẫn địa lý, tên gọi xuất xứ hàng hóa)

QUAN NIỆM 3



Thương hiệu = tên thương mại

QUAN NIỆM 4



Thương hiệu = tên gọi, biểu trưng, hình tượng (logo, tên thương mại, nhãn 
hiệu đăng ký bảo hộ)

QUAN NIỆM 5



Thương hiệu = hình tượng + tập hợp các dấu hiệu để phân biệt

QUAN NIỆM 6



Thương hiệu (Theo tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO): Là một 
dấu hiệu để nhận biết một sản phẩm, một hàng hoá hay một 
dịch vụ nào đó được sản xuất, được cung cấp bởi một tổ 
chức hoặc một cá nhân.

QUAN NIỆM 7



Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, 
dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau 



Nhãn hiệu:    
Dấu hiệu, biểu tượng hoặc tên gọi của một sản phẩm dùng để nhận biết và

phân biệt trên thị trường, được đăng ký với cơ quan chức năng và được luật

pháp bảo vệ quyền sử dụng trên thị trường

Thương hiệu:
 Là chất lượng sản phẩm

 Uy tín và sự tin cậy của khách hàng

 Là sự cảm nhận, là cảm xúc dồi dào của khách hàng

 Là sự nổi tiếng của tên sản phẩm

Giá trị hữu hình

Giá trị vô hình

PHÂN BIỆT NHÃN HIỆU VÀ THƯƠNG HIỆU



Nhãn hiệu Thương hiệu

-Tên và biểu tượng 

- Được đăng ký

- Bảo hộ Nhãn hiệu 

hàng hoá…

- Là chất lượng sản phẩm

- Uy tín và sự tin cậy của 

khách hàng.

-Là sự nổi tiếng của tên sản phẩm…

VÍ DỤ PHÂN BIỆT NHÃN HIỆU VÀ THƯƠNG HIỆU



PHÂN LOẠI NHÃN HIỆU
THEO LUẬT SỞ HỮƯ TRÍ TUỆ



Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng
để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của
các thành viên của tổ chức là chủ sở
hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch
vụ của tổ chức, cá nhân không phải là
thành viên của tổ chức đó.

NHÃN HIỆU TẬP THỂ

http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.quangcaonghean.com/images/infor/T5_2009/vinacafe.jpg&imgrefurl=http://www.quangcaonghean.com/detail.asp?fold=&SubCatID=644&lang=1&dr=644&usg=__P1_U9Se2A-PLsuB9b-YBijAFzf4=&h=245&w=567&sz=41&hl=vi&start=7&zoom=1&tbnid=SRI7BGvsU7BLSM:&tbnh=58&tbnw=134&ei=VVBbTtj4CMj3mAWNg8CPDA&prev=/search?q=vinacafe&hl=vi&newwindow=1&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.quangcaonghean.com/images/infor/T5_2009/vinacafe.jpg&imgrefurl=http://www.quangcaonghean.com/detail.asp?fold=&SubCatID=644&lang=1&dr=644&usg=__P1_U9Se2A-PLsuB9b-YBijAFzf4=&h=245&w=567&sz=41&hl=vi&start=7&zoom=1&tbnid=SRI7BGvsU7BLSM:&tbnh=58&tbnw=134&ei=VVBbTtj4CMj3mAWNg8CPDA&prev=/search?q=vinacafe&hl=vi&newwindow=1&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ
sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân
khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ
chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính
về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức
sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch
vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc
các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ
mang nhãn hiệu.

NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN



Nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu do cùng một chủ
thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản
phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có
liên quan với nhau

NHÃN HIỆU LIÊN KẾT



Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn 
hiệu được người tiêu dùng 
biết đến rộng rãi trên toàn lãnh 
thổ Việt Nam.

NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG



Các tiêu chí sau đây được xem xét khi đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng:

1. Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng
hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo;

2. Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành;

3. Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng
hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp;

4. Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;

5. Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

6. Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;

7. Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;

8. Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG



• Tên thương mại là tên gọi của tổ 
chức, cá nhân dùng trong hoạt động 
kinh doanh để phân biệt chủ thể 
kinh doanh mang tên gọi đó với chủ 
thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh 
vực và khu vực kinh doanh.

TÊN THƯƠNG MẠI

http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://images.thuonghieuviet.com.vn/Images/Uploaded/Company/2011/01/10/09/19/VIETTIEN-TH.gif&imgrefurl=http://thuonghieuviet.com.vn/company/c4n5705/cong-ty-may-viet-tien.htm&usg=__xufgHmYVlXyNn65glyOdDmPiHa0=&h=150&w=150&sz=13&hl=vi&start=1&zoom=1&tbnid=OuajFAZ32QhHjM:&tbnh=96&tbnw=96&ei=flRbToL_KqjSmAWk8KimDA&prev=/search?q=cong+ty+may+viet+tien&um=1&hl=vi&newwindow=1&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://images.thuonghieuviet.com.vn/Images/Uploaded/Company/2011/01/10/09/19/VIETTIEN-TH.gif&imgrefurl=http://thuonghieuviet.com.vn/company/c4n5705/cong-ty-may-viet-tien.htm&usg=__xufgHmYVlXyNn65glyOdDmPiHa0=&h=150&w=150&sz=13&hl=vi&start=1&zoom=1&tbnid=OuajFAZ32QhHjM:&tbnh=96&tbnw=96&ei=flRbToL_KqjSmAWk8KimDA&prev=/search?q=cong+ty+may+viet+tien&um=1&hl=vi&newwindow=1&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1


Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu
dùng để chỉ sản phẩm có
nguồn gốc từ khu vực, địa
phương, vùng lãnh thổ

hay quốc gia cụ thể.

CHỈ DẪN ĐỊA LÝ





NHẬN BIẾT VÀ PHÂN BIỆT



THÔNG TIN VÀ CHỈ DẪN

Rượu vang 

Bordeaux



TẠO SỰ CẢM NHẬN VÀ TIN CẬY

Thương hiệu xe Mercedes và bia Heineken



VAI TRÒ CỦA THƯƠNG HIỆU



ĐỐI VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Dễ nhận biết, cảm thấy tin tưởng khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ này…



ĐỐI VỚI NHÀ SẢN XUẤT

Tạo dựng hình ảnh doanh
nghiệp và sản phẩm trong tâm trí
người tiêu dùng .

Sự cam kết giữa doanh
nghiệp và khách hàng

Nhằm phân khúc thị
trường

Tạo nên sự khác biệt
trong quá trình phát
triển sản phẩm

Thu hút đầu tư: thông 
qua giá trị cổ phiếu

Tài sản vô hình và rất có giá trị



1.Apple - giá trị thương hiệu 234,2 tỷ USD

Nguồn:Công ty tư vấn thương hiệu Interbrand 



2.Google - giá trị thương hiệu 167,7 tỷ USD

Nguồn:Công ty tư vấn thương hiệu Interbrand 



3.Amazon - giá trị thương hiệu 125,2 tỷ USD

Nguồn:Công ty tư vấn thương hiệu Interbrand 



4.Microsoft - giá trị thương hiệu 108,8 tỷ USD

Nguồn:Công ty tư vấn thương hiệu Interbrand 



5.Coca-Cola - giá trị thương hiệu 63,4 tỷ USD

Nguồn:Công ty tư vấn thương hiệu Interbrand 





+ Đặt tên thương hiệu.

+ Tạo biểu trưng cho thương hiệu.

+ Thiết kế khẩu hiệu của thương hiệu.

+ Thiết kế bao bì hàng hóa.

THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU



ĐẶT TÊN THƯƠNG HIỆU



Dễ phân biệt

Ngắn gọn dễ đọc

Gây ấn tượng

Khác lạ

Dễ chuyển đổi

Không hàm ý xấu

Thể hiện được ý tưởng 

của doanh nghiệp

YÊU CẦU KHI ĐẶT TÊN THƯƠNG HIỆU

http://www.unicom.com.vn/article.aspx?article_id=13670
http://www.unicom.com.vn/article.aspx?article_id=13670
http://www.unicom.com.vn/article.aspx?article_id=13671
http://www.unicom.com.vn/article.aspx?article_id=13671
http://www.unicom.com.vn/article.aspx?article_id=13424
http://www.unicom.com.vn/article.aspx?article_id=13424




NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH KHI ĐẶT TÊN THƯƠNG HIỆU

 Xu hướng chết yểu. Ví dụ như sự cố máy tính năm 2000, Y2K là
một cái mốt thời thượng.

 Quá thông dụng và dễ bị triệt tiêu. Ví dụ như: Công ty công trình
xây dựng số 1 (có hàng loạt công ty xây dựng số 1 số 2). 

 Không liên quan gì cả. Ví dụ như: nước mắm @.

 Khó đọc khó nhớ. Ví dụ như: Nước khoáng Đảnh Thạnh.

 Những cái tên thông dụng, dễ dãi. Ví dụ như: Lucky, Happy, Gold.

 Dị ứng văn hóa, ý nghĩa tiêu cực. Ví dụ như: trường hợp xe hơi
Nova vào thị trường Tây Ban Nha. Nova vốn là một cái tên đẹp và
hay, tuy nhiên khi dịch ra tiếng Tây Ban Nha thì Nova có nghĩa là
không chạy. 



THIẾT KẾ BIỂU TRƯNG CỦA THƯƠNG HIỆU

http://www.unicom.com.vn/article.aspx?article_id=13672
http://www.unicom.com.vn/article.aspx?article_id=13672


"Hôm nay phải hơn ngày hôm qua nhưng không bằng ngày mai"





• Đơn giản, dễ nhận biết và có khả
năng phân biệt cao.

• Thể hiện được ý tưởng của doanh
nghiệp.

• Dễ thể hiện trên các phương tiện và
chất liệu khác nhau.

• Phải thích hợp về mặt hàng hóa,
phong tục, truyền thống.

• Có tính mỹ thuật cao và phải tạo
được ấn tượng nhờ sự đặc sắc.

CHÚ Ý KHI THIẾT KẾ LOGO THƯƠNG HIỆU



• Một logo đơn giản thường dễ nhận biết và dễ nhớ hơn.

• Vì thế logo được thiết kế phức tạp sẽ không có khả năng ghi
nhớ.

Đơn giản, dễ nhận biết và có khả

năng phân biệt cao



Thể hiện được ý tưởng doanh nghiệp

• Một logo hay  luôn chứa
trong nó một ý tưởng hoặc
hàm ý nào đó mà người sở
hữu nó muốn làm.

• Thể hiện ý tưởng không nhất
thiết phải sử dụng các hình
vẽ cụ thể , mà quan trọng là
sử dụng các hình vẽ trừu
tượng.



Thể hiện trên các chất liệu khác nhau

• Logo phải dễ thể hiện trên các
chất liệu khác nhau và trên
các phương tiện khác nhau.

• Không nên cố định màu sắc
logo vì bao bì hàng hóa có thể
sẽ phải thay đổi với những
màu sắc khác nhau.



Có tính mỹ thuật cao và phải tạo được ấn tượng nhờ sự đặc sắc

• logo là 1 tác phẩm nghệ thuật

• Một logo phải phù hợp với truyền
thống văn hóa và phong tục của
tập khách hàng và từng khu vực thị
trường

• Sự đặc sắc và ấn tượng mạnh sẽ
mang lại cho logo một sự cảm
nhận nhanh hơn và cuốn hút hơn
từ phía người tiêu dùng.



Sử dụng hình ảnh nhân vật làm biểu tượng

• Sử dụng hình ảnh của một nhân vật
nào đó làm biểu tượng cho thương
hiệu thường mang lại hiệu quả khá
cao trong tuyên truyền và thu hút sự
chú ý của khách hàng.

• Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử
dụng hình ảnh nhân vật làm biểu
tượng có thể dẫn đến hậu quả xấu,
nếu nhân vật được chọn làm biểu
tượng có những rắc rối, xì căng đan.



Cách điệu chữ viết và tạo những điểm nhấn trong tên thương hiệu.

• Theo cách này, một thương hiệu sẽ không
có logo đi kèm mà logo cũng chính là tên
hiệu, nhưng đã được cắt tỉa, được cách
điệu theo những lối viết và Font chữ khác
nhau .

• Sử dụng phương án cách điệu ngay tên
thương hiệu có ưu điểm là làm cho thương
hiệu đơn giản hơn, dễ nhớ hơn và dễ nhận
biết hơn, ấn tượng hơn, nhưng cũng có
nhiều hạn chế:

• Đòi hỏi khi thiết kế phải có tính chuyên
nghiệp cao để đảm bảo vừa sống động lại
vừa thể hiện được ý tưởng.



KHẨU HIỆU CỦA THƯƠNG HIỆU (SLOGAN)

Khẩu hiệu là một bộ phận cấu
thành của thương hiệu. Khẩu hiệu
truyền đạt được khá nhiều thông
tin bổ sung và tạo điều kiện để
người tiêu dùng tiếp cận nhanh
hơn, dễ hơn với những thông tin
khá là trừu tượng từ logo và tên
thương hiệu.



- Những thông tin mà khẩu hiệu
mang đến có thể là trừu tượng và
cũng có thể hết sức cụ thể.

- Khẩu hiệu không nhất thiết phải
cố định như tên thương hiệu mà
có thể được thay đổi tùy theo
chiến lược của doanh nghiệp, tùy
theo thị trường mà doanh nghiệp
nhắm tới.



THIẾT KẾ KHẨU HIỆU CHO THƯƠNG HIỆU

Có nội dung phong phú
Ngắn gọn, dễ nhớ, không
trùng lặp với các khẩu hiệu
khác.
Có tính hấp dẫn và thẩm mỹ
cao, phù hợp với phong tục
tập quán.
Dễ chuyển đổi sang ngôn
ngữ khác.

.



CHÚ Ý KHI THIẾT KẾ SLOGAN
Slogan phải ngắn gọn. Ví dụ: slogan của hãng

cà phê Trung nguyên là "Khơi nguồn sáng
tạo".

Slogan không được gây phản cảm cho khách
hàng. Ví dụ: công ty dịch vụ chuyển phát
nhanh DHL đã có một slogan gây ấn tượng
không tốt cho khách hàng: "Đến chậm gậm
xương”.

Slogan khi được tung ra phải mang một mục
tiêu nhất định và hướng đến mục tiêu đó.

Slogan phải nhấn mạnh vào lợi ích của sản
phẩm.



TÊN MIỀN



KHÁI NIỆM TÊN MIỀN

• Tên miền là tên được 
sử dụng để định danh 
địa chỉ Internet của 
máy chủ gồm các dãy 
ký tự cách nhau bằng 
dấu chấm “.”.



www.themegallery.com

CẤU TẠO TÊN MIỀN

• Tên miền bao gồm nhiều 
thành phần cấu tạo nên cách 
nhau bởi dấu chấm (.)

• Ví dụ :home.vnn.vn là tên 
miền máy chủ Web của VDC. 

• Thành phần thứ nhất "home"
là tên của máy chủ 

• Thành phần thứ hai "vnn"
thường gọi là tên miền mức 
hai, 

• Thành phần cuối cùng "vn" là 
tên miền mức cao nhất.



www.themegallery.com

MỘT SỐ LOẠI TÊN MIỀN DÙNG CHUNG

1- COM : Thương mại (COMmercial)
2- NET : Mạng lưới (NETwork)
3- ORG : Các tổ chức (ORGnizations)
4- INFO: Thông tin (INFOmation)
5- EDU : Giáo dục (EDUcation)
6- MOBI: Điện thoại di động



www.themegallery.com

.
NÊN ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN KHI NÀO 

• Đối với tên miền là tên công ty, bạn nên tiến hành đăng 
ký trước hoặc trong khi tiến hành thủ tục thành lập 
doanh nghiệp hoặc thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư 
tại Việt Nam.

• Đối với tên miền là nhãn hiệu chủ đạo của bạn, ban nên 
tiến hành đăng ký tên miền trước khi tung các sản 
phẩm mang các nhãn hiệu này ra thị trường



THIẾT KẾ BAO BÌ HÀNG HÓA



CHỨC NĂNG CỦA BAO BÌ

• Là vật dụng chứa đựng,

• Nhận dạng của hàng hóa

• Cung cấp thông tin về hàng hóa,

• Thu hút sự chú ý của người tiêu
dùng.



CÁC LOẠI BAO BÌ

• Theo công dụng của bao bì: 
bao bì vận chuyển, bao bì 
tiêu thụ, bao bì vừa vận 
chuyển vừa tiêu thụ.

• Theo phạm vi sử dụng bao 
bì: Bao bì ngoài, bao bì 
trong (Bao bì chính.bao bì 
phụ)



THIẾT KẾ BAO BÌ

• Phải duy trì và gìn giữ chất lượng hàng hóa ổn định

• Bao bì không được gây hại cho hàng hóa và phải

• Có tính thẩm mỹ cao

• Góp phần cung cấp thông tin về hàng hóa và điều kiện tiêu
dùng.

• Sự hấp dẫn của hình thức và chắc chắn, cá biệt của bao bì luôn
tạo ra một sức mạnh lôi cuốn người tiêu dùng.

• Xuất hiện những mẫu bao bì mới sẽ luôn tạo ra cảm giác mới
lạ và hấp dẫn cho thương hiệu.

• Bao bì là phương tiện tốt nhất để thể hiện thương hiệu. Hãy
luôn quan tâm chăm sóc cho bao bì hàng hóa.



THIẾT KẾ BAO BÌ

• Bao bì phải  gìn giữ chất lượng hàng hóa ổn định  

• Bao bì phải có tính thẩm mỹ cao 

• Bao bì phải góp phần cung cấp thông tin về hàng hóa và điều 
kiện tiêu dùng. 

• Bao bì phải luôn tạo ra một sức mạnh lôi cuốn người tiêu dùng.

• Chú ý đổi mới bao bì để tạo ra cảm giác mới lạ và hấp dẫn 
cho thương hiệu. 

• Bao bì phải được ghi nhãn đầy đủ theo quy định của nhà 
nước



ĐĂNG  KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU



Bảo hộ thương hiệu chính là bảo hộ các yếu tố
cấu thành thương hiệu: nhãn hiệu hàng hóa, dịch
vụ, kiểu dáng công nghiệp, tên thương mại, chỉ dẫn
địa lý, hoặc các dấu hiệu khác.



Ý NGHĨA CỦA ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU

• Chống việc xâm phạm bản quyền thương hiệu(hàng giả, hàng 
nhái)

• Phân biệt và xác định sản phẩm này với sản phẩm cạnh tranh 
khác cùng loại.

• Giúp người tiêu dùng dễ dàng nhớ và lựa chọn những hàng 
hoá mà họ muốn hướng tới. 

• Khuyến khích chủ nhãn hiệu tích cực đầu tư nhằm phát triển 
sản phẩm của họ. 

• Giá trị có thể mua bán, chuyển giao. 

•



QUYỀN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

1. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do 
mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền 
đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do 
người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu 
đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

3. Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu 
tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn 
hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, tổ 
chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến 
hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó.

4. Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, 
nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ có quyền 
đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh 
doanh hàng hoá, dịch vụ đó.



QUY TRÌNH BẢO HỘ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

Bước 1: Chuẩn bị đăng ký

Bước 2: Tiến hành đăng ký

Bước 4: Sau đăng ký

Bước 3: Nhãn hiệu được cấp đăng ký

Hủy bỏ hoặc gia hạn 

nhãn hiệu hàng hóa đã 

được đăng ký

Theo dõi tiến trình xử lý

Nộp hồ sơ

Kiểm tra giám sát vi 

phạm nhãn hiệu hàng hóa 

đã được đăng ký

Tra cứu nhãn hiệu

Chuẩn bị hồ sơ

Thiết kế nhãn hiệu



THỜI HẠN BẢO HỘ

1. Văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

2. Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết hai 
mươi năm kể từ ngày nộp đơn.

3. Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến 
hết mười năm kể từ ngày nộp đơn.

4. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp và kéo 
dài đến hết năm năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, 
mỗi lần năm năm.

5. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 
mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 
mười năm. 

6. Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý có hiệu lực vô thời hạn kể từ 
ngày cấp.



QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU



MỨC ĐỘ TRUNG THÀNH VỚI THƯƠNG HIỆU
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Mức 3

Mức 2

Mức 1
Hành vi Hành vi

Chức năng

Hành vi

Chức năng

Xúc cảm

•Mua và sử dụng

lặp lại
•Ưa thích hơn •Phù hợp với 

tính cách, vị thế

Trung thành 

theo thói 

quen, tính 

tiện lợi, rẻ

Trung thành 

vì tính vượt 

trội về lợi ích 

chức năng

Trung thành 

vì tính vượt 

trội về lợi ích 

xúc cảm



TRUYỀN THÔNG VỀ THƯƠNG HIỆU 

Truyền thông 
thương hiệu

Quảng cáo Khuyến mãi
Quan hệ 

cộng đồng
Tiếp thị 
trực tiếp

Bán hàng 
cá nhân



QUAN ĐIỂM VỀ TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU 

• Thu hút khách hàng mới 

• Lôi kéo khách hàng 

của đối thủ

• Bán được nhiều hàng

Duy trì và nâng cấp 

hành vi sử dụng và 

sự lựa chọn 

của khách hàng

Mục tiêu doanh số bán

Các chính sách giá, thanh tóan

Các chính sách khuyến mãi

Mục tiêu tối đa hoá sự thỏa mãn

Các chính sách quan hệ khách hàng

Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng



CÁC CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU

Các công cụ quảng cáo

• ấn phẩm

• Bao bì

• Truyền thanh

• Truyền hình

• áp phích

• Biển quảng cáo

• Biểu tượng

• Tờ rơi…

Các công cụ quan hệ công chúng

• Bài viết trên báo chí

• Hội thảo

• Hoạt động từ thiện

• Tài trợ

• Vận động

• Các ấn phẩm giới thiệu

Các công cụ xúc tiến bán hàng

• Các cuộc thi

• Trò chơi

• Khuyến mại, quà tặng

• Hội chợ trưng bày

• Biểu diễn thực hành sản phẩm.

• Hàng mẫu dùng thử

• Phiếu giảm giá

Các công cụ bán hàng trực tiếp

• Thuyết minh bán hàng

• Hội nghị khách hàng

• Các chương trình khuyến khích

• Vị trí cửa hàng

• Phương thức bán hàng

KHÁCH HÀNG



THÔNG TIN CÁ NHÂN

▪ Họ tên:Bùi Đình Hòa

▪ SĐT:0983 640 108

▪ Email:buidinhhoa@tuaf.edu.vn

▪ Hoặc:bdhoa1955@gmail.com



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN


