THIẾT KẾ BAO BÌ:
VIỆT NAM ĐÃ HÒA NHIP̣ VỚI THẾ GIỚI?
Năm 1985, sự kiê ̣n Jack Daniel tung ra kiể u dáng chai rượu Whiskey hình vuông được xem như mố c khởi
đầ u của ngành công nghiê ̣p thiế t kế bao bì . Từ đây, vai trò của bao bì không chỉ dừng lại ở những giá tri ̣
sử dụng như bảo vê ̣ sản phẩm , cung cấ p thông tin về hàng hóa… mà đã được nâng lên ở những tầ m cao
mới gắ n liề n với chiế n lược xây dựng thương hiê ̣u . Tại Việt Nam , phải mất hàng trăm năm sau đ ó, hoạt
động thiế t kế bao bì mới giành được sự quan tâm của các marketer.
Công cu ̣ bảo vê ̣ sản phẩ m
Hơn hai mươi năm về trước, nhiề u người tiêu dùng vẫn còn nhớ như in những buổ i xế p hàng đi mua bánh
xà phìng vàng màu mỡ bò , những chai dầ u bồ kế t đen tuyề n hay vài vắ t mì tôm đươ ̣c đựng trong những
bao nylong sơ sài . Cho dù có cố gắ ng đề nhớ ra ai là nhà sản xuấ t ra những sản phẩ m ấ y , nhiề u người
cũng không thể nào nhắc đến một cái tên chín h xác. Nhiề u năm sau đó , cùng với sự mở xửa nền kinh tế ,
sự đầ u tư cho hoa ̣t đô ̣ng thiế t kế bao bì đươ ̣c chú tro ̣ng nhiề u hơn . Ban đầ u với chiế n lươ ̣c marketing
hướng vào sản phẩ m (Product), bao bì trở thành mô ̣t chữ P quan tro ̣ ng trong chiế n lươ ̣c này – Package,
tuy vâ ̣y, cũng chỉ dừng lại ở cấp độ là công cụ bảo vệ sản phẩm.
Công cu ̣ ta ̣o sự khác biêṭ
Những năm 1995 đánh dấ u sự sôi đô ̣ng của nề n kinh tế Viê ̣t Nam với sự gia nhâ ̣p của hàng loa ̣t tâ ̣p đoàn
tiêu dùng hàng đầ u thế giới như Unilever , P&G, Coca-Cola… Số lươ ̣ng sản phẩ m tiêu dùng trên thi ̣
trường tăng theo cấ p số nhân. Trrong liñ h vực sữa bô ̣t, nế u trước kia người VN chỉ biế t đế n sản phẩ m của
Vinamilk thì nay có đ ến hơn 250 nhãn hàng. Sự phát triể n của các tâ ̣p đoàn bán lẻ ta ̣i VN thời gian gầ n
đâu cũng trờ thành thách thức đòi hỏi các nhañ hàng phải tạo dựng sự khác biê ̣t cho thương hiê ̣u. Với các
kênh phân phố i truyề n thố ng như ch ợ hay cửa hàng bán lẻ , khách hàng ít có điều kiện tiếp xúc cùng lúc
với nhiề u sản phẩ m do han chế về mă ̣t bằ ng trưng bày sản phẩ m . Trong khi đó với diê ̣n tić h hàng ngàn
mét vuông tại các siêu thị , người tiêu dùng có thể đươ ̣c tiế p câ ̣n với mô ̣t rừng sản phẩ m . Để thu hút sự
chú ý của khách hàng , mỗi thương hiê ̣u cầ n ta ̣o ra sự khác biê ̣t . Khác biệt từ tính cách thương hiệu đến
hình dáng, màu sắc, chấ t lươ ̣ng sản phẩ m… Tấ t cả những điề u này đòi hỏi phải đươ ̣c thể hiê ̣n trên bao bì
bởi đây là yế u tố đầ u tiên hiê ̣n trên bao bì bởi đây là yế u tố đầ u tiên mà khách hàng nhiǹ thấ y khi tiế p xú c
với sản phẩ m.
Công cu ̣ bán hàng
Cho đế n nay , vẫn còn nhiề u doanh nghiê ̣p VN cho rằ ng mô ̣t bao bì đe ̣p là đã đươ ̣c thiế t kế thành công .
Điề u này không hoàn toàn sai , nhưng cũng không phải là chân lý mà các marketer hướng đế n . Sự đánh
giá về hệ thống bao bì không chỉ là về các yếu tố về thiết kế, mà là về mức độ ảnh hưởng tới hành vi mua
như thế nào. Trên kê ̣ hàng, bao bì là thông tin duy nhấ t về sản phẩ m , do đó nó phải lañ h trách nhiê ̣m giúp
người tiêu dùng cảm nhâ ̣n đươ ̣c về sản phẩ m : chấ t lươ ̣ng của hàng hóa chưa bên trong, giá trị của thương
hiê ̣u… Khi đứng trước kê ̣ hàng , người tiêu dùng so sánh hàng hóa thông qua bao bì , trước kh i đưa ra
quyế t đinh
̣ mua hàng. Do đó, bao bì phải thực thi nhiê ̣m vụ thu hút khách hàn trong khoảng thời gian rấ t ,
rấ t ngắ n, thông thường chỉ 10 đến 20 giây. Thâ ̣m chí, có nhiều thương hiệu đă ̣t ra mu ̣c tiêu phải đưa được
thông điệp về sản phẩm đến khách hàng chỉ sau ba giây quan sát . Mô ̣t nghiên cứu của PRS Eye-Tracking
cho thấ y rằ ng bao bì nào hấ p dẫn người tiêu dùng trong thời gian càng ngắ n thì cơ hô ̣i bán hàng càng lớn.
Công cu ̣ truyề n thông
Elliot Young, Chủ tịch Perception research Services , mô ̣t công ty đã từng tiế n hành hơn 400 nghiên cứu
hàng năm về bao bì trong vòng 30 năm qua, khẳ ng đinh
̣ rằ ng khách hàng cảm thấ y hình thức bao bì của
sản phẩm dễ nhớ hơn so với các quảng cáo hay khuyến mãi . Khi quảng cáo , liê ̣u với 30 giây xuấ t hiê ̣n
trên tivi, người tiêu dùng đã đủ ghi nhớ thông điê ̣p về sản phẩ m ? Thêm vào đó , từ lúc xem đoa ̣n phim
quảng cáo đến khi mua hàng là cả một quãng thời gian dài.
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