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NỘI DUNG CHÍNH
Cơ sở lý thuyết

Khái niệm marketing
Hành vi mua của người tiêu dùng

Ảnh hưởng của lối sống văn hóa của giới 
trẻ với xu hướng thời trang hiện nay
Ảnh hưởng từ nhu cầu thể hiện bản thân của giới trẻ.
Ảnh hưởng từ các xu hướng thời trang của nước khác.
Ảnh hưởng từ thần tượng.
Ảnh hưởng từ những sở thích



 

CƠ SỞ 
LÝ THUYẾT



 

Khái niệm marketing
Marketing  là  quá  trình  làm  việc  với  thị 

trường  để  thực  hiện  các  cuộc  trao  đổi 
nhằm thỏa mãn những nhu cầu và mong 
muốn  của  con  người.  cũng  có  thể  hiểu, 
marketing  là  một  dạng  hoạt  động  của 
con  người  (bao  gồm  cả  tổ  chức)  nhằm 
thỏa  mãn  các  nhu  cầu  và  mong  muốn 
thông qua trao đổi.



 

HÀNH VI MUA C A Ủ
NG I TIÊU DÙNG.ƯỜ

Khái niệm hành vi mua của người 
tiêu dùng.

Những nhân tố ảnh hưởng tới hành vi 
mua của người tiêu dùng.



 

KHÁI NI M HÀNH VI MUA Ệ
C A NG I TIÊU DÙNGỦ ƯỜ .
Hành  vi  mua  của 

người  tiêu  dùng  là 
toàn  bộ  hành  động 
mà  người  tiêu  dùng 
bộc  lộ  ra  trong  quá 
trình  điều  tra,  mua 
sắm,  sử  dụng  đánh 
giá  cho hàng hóa và 
dịch  vụ  nhằm  thỏa 
mãn  nhu  cầu  của 
họ.



 NH NG NHÂN T  NH H NG Ữ Ố Ả ƯỞ
T I HÀNH VI MUA C A NG I Ớ Ủ ƯỜ
TIÊU DÙNG.



 

ẢNH HƯỞNG CỦA LỐI SỐNG, 
VĂN HÓA.

Lối sống
Lối sống của một con người hay phong cách sinh 

hoạt của người đó, chứa đựng toàn bộ cấu trúc 
hành vi được thể hiện qua hành động, sự quan 
tâm  và  quan  điểm  của  người  đó  trong  môi 
trường  sống,  có  thể  được  mô  hình  hóa  theo 
những tiêu chuẩn đặc trưng.

Lối  sống  một  con  người  theo  đuổi  có  thể  thay 
đổi theo thời gian cùng với những biến động của 
môi  trường  sống. Hành vi mua  sắm của người 
tiêu dùng cũng thay đổi theo



 

ẢNH HƯỞNG CỦA LỐI SỐNG, 
VĂN HÓA.

 Văn hóa
Văn  hóa  có  thể  coi  là  tổng  thể  những  nét  riêng 

biệt  về  tinh  thần,  vật  chất,  trí  tuệ  và  cảm  xúc 
quyết  định  tính  cách  của  một  xã  hội  hay  một 
nhóm người trong xã hội. 

Đặc trưng về ảnh hưởng của văn hóa tới hành vi 
của người tiêu dùng
Văn háo ấn định nhưng điều cơ bản về giá trị, sự 

thụ cảm, sự ưa thích, và những sắc thái đặc thù 
của sản phẩm vật chất và phi vật chất.

Văn  hóa  ấn  định  cách  cư  xử  được  xã  hội  chấp 
nhận

Ảnh hưởng văn hóa có tính hệ thống và tính chế 
ước.



 

ẢNH HƯỞNG CỦA LỐI 
SỐNG, VĂN HÓA.

Sự hội nhập và biến đổi văn hóa
Sự hội nhập văn hóa.
Sự biến đổi văn hóa.


