
MARKETING NGÀNH TH I TRANG D T MAY LÀ GÌ? 

Gia đình hỏi, bà con hỏi, bạn thân hỏi thậm chí cô chú nhà kế bên đều hỏi Tôi học ngành 
Marketing ngành thời trang dệt may sau này ra tr ờng sẽ làm gì và công việc này có “ngon” hay 

không?Tôi bấy giờ cũng hoang mang và không định h ớng đ ợc học Marketing thì sau này mình 
sẽ làm gì. Và để trả lời cho câu hỏi đó, tôi đã “ăn ngủ” với Marketing ngành thời trang dệt may 

trong nhiều năm với nhiều vị trí khác nhau. Cuối cùng, Tôi cũng đúc kết ra câu trả lời cho bản 
thân và mọi ng ời xung quanh mình. 

 

Vậy Marketing ngành thời trang dệt may là gì? 

Là những ch ơng trình quảng cáo trên tivi và trên các pano áp phíc đi kèm với nhữngth ơng 

hiệu quen thuộc nh :”H&M”, “Louis”,“Dior”, “Levis”,” Hermes”, “Gucci” gắn liền với các tên 
tuổi lớn trong ngành giải trí. 

Là đôi khi về nhà lại nghe mẹ “khoe” hôm nay có anh chị nào đó tới nhà hỏi ý kiến về một sản 
phẩm mà gia đình đang dùng. 

Là quá trình “làm việc” với thị tr ờng để thực hiện các cuộc trao đổi với mục đích thỏa mãn 
những nhu cầu và mong muốn của con ng ời. Marketing ngành thời trang dệt may giúp doanh 

nghiệp hiểu biết nhu cầu của khách hàng, đồng thời xác định cách thỏa mãn những nhu cầu ấy 
một cách có lợi nhất. Chức năng chủ yếu của Marketing ngành thời trang dệt may là kết nối 
doanh nghiệp sản xuất may mặc, các nhà thiết kế thời trang với khách hàng, thu hút và giữ gìn 
khách hàng. 

 



Học Marketing ngành thời trang dệt may sẽ làm gì? 

Marketing ngành thời trang dệt may có thể hiểu nôm na là “tiếp thị”, nh ng thực tế Marketing 
ngành thời trang dệt may lại có nghĩa rộng hơn “tiếp thị” mà mọi ng ời vẫn đang hiểu.  

Trong lĩnh vực Marketing ngành thời trang dệt may cũng vậy, bạn có rất nhiều sự lựa chọn công 
việc cho bản thân khi học ngành Marketing ngành thời trang dệt may. Tuy nhiên, tr ớc khi xác 
định cho mình công việc phù hợp, bạn nên xác định chỗ làm cho mình tr ớc, vì khi bạn “an c ”, 

bạn mới có thể “lập nghiệp” đ ợc. 

Sẽ có 2 loại công ty đối với lĩnh vực Marketing ngành thời trang dệt may và tùy theo đó, sẽ có 
những tên gọi công việc khác nhau. 

Client/ phục vụ khách hàng 

Khi bạn làm việc cho Client, bạn sẽ làm nhiều việc cho một đối t ợng nhất định. Bạn tham gia 
tất tần tật từ khâu lên ý t ởng, lên kế hoạch truyền thông cho tới sản phẩm đ ợc hình thành và 

bạn sau đó vẫn phải quản lý, giám sát chiến dịch truyền thông của sản phẩm mình có hiệu quả 
hay không. 

 

u điểm khi làm tại Client là bạn sẽ đ ợc tiếp xúc và làm việc với nhiều bên đối tác khác nhau 
nh  khách hàng, công ty đối tác, báo chí, agency… việc đó giúp bạn nâng cao kiến thức trong 
ngành, sự am hiểu về thị tr ờng và cải thiện độ nhạy bén của bạn. 

Nh ng đi kèm với những u điểm đó là áp lực, khi bạn làm ở Client bạn sẽ chịu trách nhiệm 
chính cho mục tiêu của công ty nh  doanh số, giá trị th ơng hiệu và hàng tỉ thứ khác. 

Và dưới đây là 5 phòng ban chính của Client: 

 Brand Management (Quản trị Th ơng hiệu) 

 Product development (Phát triển sản phẩm) 

 Trend Analysis (Phân tích xu thế kinh doanh) 

 Customer Market Intelligence (CMI) (Nghiên cứu khách hàng) 

 Trade Marketing (Marketing th ơng mại ngành thời trang dệt may) 

Agency/ Đại lý hãng 

Trái ng ợc với Client, khi bạn làm việc cho Agency, bạn sẽ làm một công việc nhất định cho các 
đối t ợng khác nhau. Thay vì bạn làm hết tất cả mọi việc từ lên ý t ởng, lên kế hoạch truyền 
thông, bạn có thể chỉ làm một công việc mà mình yêu thích. Vì thế, bạn có thể chọn làm việc tại 
một Agency chuyên về lĩnh vực đó. 



Ví dụ: bạn là một ng ời có kỹ năng Market Research (Nghiên cứu thị tr ờng) xuất chúng, bạn có 
thể xin vào các Agency chuyên về lĩnh vực Market Research tại Việt Nam nh  Vina Reseach, 
hoặc bạn yêu thích tổ chức sự kiện bạn có làm việc tại Gazefi Events – một agency chuyên về sự 
kiện. Tuy nhiên, cũng sẽ có Agency bao gồm tất cả lĩnh vực trong Marketing ngành thời trang 
dệt may nh  Zara hay là Novelty, IBASIC, Newstyle, Anadi tại Việt Nam. 

 

u điểm khi làm việc tại Agency là bạn sẽ đ ợc làm việc trong môi tr ờng trẻ, năng động và đầy 
sáng tạo. Giờ giấc của bạn rất linh hoạt và thoải mái. Và đặc biệt, công việc của bạn cũng sẽ biến 
hóa khôn l ờng, có thể hôm nay bạn lên kế hoạch cho một nhãn hiệu áo dành cho trẻ nhỏ, ngày 
mai bạn lại làm cho một nhãn hiệu giày chẳng hạn. 

Tuy nhiên, làm việc lâu dài tại Agency bạn sẽ phải đối mặt với vấn đề “cạn ý t ởng” và tuổi thọ 
công việc không đ ợc lâu dài vì tính chất công việc đa dạng đòi hỏi sự sáng tạo của bạn luôn 
trong chế độ 200% và mới mẻ. Sẽ tới lúc, việc lên ý t ởng cho chiến dịch mới lại quá khó khăn 
với bạn. 

Và d ới đây là một số vị trí trong Agency: 

 Planner (Ng ời lập kế hoạch về kinh doanh thời trang) 

 Copy Writer (Viết kịch bản quảng cáo, Marketing) 

 Designer (Nhà thiết kế) 

 Art Director (Quản lý/giám sát thiết kế...) 

Yếu tố cần có nếu bạn quyết định theo đuổi lĩnh vực Marketing ngành th i trang d t may 

Từng nhóm công việc sẽ có những yêu cầu khác nhau, tuy nhiên nhìn chung các phẩm chất và kỹ 
năng cơ bản một marketer cần phải có đó là: 

 Tính kiên trì 

 Tự tin, dám mạo hiểm và chấp nhận rủi ro 

 Năng động, linh hoạt và sáng tạo 

 Kỹ năng quản lý 

 Kỹ năng lắng nghe 

 Kỹ năng trình bày và thuyết phục 

 Kỹ năng xử lý thông tin hiệu quả 



Ngành Marketing ngành th i trang d t may có “ngon” không? 

Tôi không dám nhận định Marketing ngành thời trang dệt may là một ngành “ngon” nhất hiện 
nay, vì “ngon” hay không là tùy thuộc vào bản thân bạn có đam mê với ngành bạn chọn không. 
Hơn nữa, nó sẽ còn phụ thuộc vào các yếu tố khách quan khác nhau nh  môi tr ờng, tính chất 
công việc. Tuy nhiên, theo một thống kê gần đây cho thấy có tới 50% bản tin tuyển dụng ở Việt 
Nam dành cho những vị trí thuộc lĩnh vực Marketing ngành thời trang dệt may và con số này 
không ngừng tăng bởi các doanh nghiệp đang ra sức tìm kiếm những chuyên gia Marketing 
ngành thời trang dệt may giỏi, đặc biệt trong thời đại ngày nay, phần lớn khách hàng quyết định 
mua hàng thông qua những quảng cáo và thông điệp đ ợc truyền tải tới. 

Và đó cũng là chính là những kinh nghiệm mà Tôi đã tích lũy đ ợc sau bao năm “chinh chiến” 

trong lĩnh vực Marketing ngành thời trang dệt may.  

(Nguồn: Cảm nhận sinh viên ngành Marketing thời trang trên báo Vietnamworks) 

Trư ng Đại học Công nghi p D t May Hà Nội là địa chỉ tin cậy đào tạo ngành Marketing 
lĩnh vực Th i trang D t May 

 

 

Đ ợc thành lập đầu năm 1967 với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may.Trải qua 
51 năm, Tr ờng đã đào tạo nhiều thế hệ kỹ thuật viên, quản lý, những nhà lãnh đạođang giữ 
chức vụ caotại các doanh nghiệp Dệt May trên cả n ớc, nh  Tổng Công ty may Bắc Giang, 
Công ty Cổ phần Tiên H ng, Tổng công ty May Đức Giang,Tổng công ty May Đáp Cầu, Tổng 
công ty May H ng Yên… 

Tiếp nối sự thành công trong đào tạo ngành công nghệ may, ngành Marketing thời trang là b ớc 
tiến tiếp theo của nhà tr ờng và đang từng b ớc tr ởng thành. Sinh viên học ngành Marketing 

thời trang tại tr ờng Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội có u thế v ợt trội so với sinh viên 
cùng lĩnh vực về khả năng tiếp cận thị tr ờng, thực hành và thực tế tại các doanh nghiệp thời 
trang, may mặc bởi Tr ờng thực hiện mô hình: Doanh nghiệp trong Tr ờng và Tr ờng trong 
Doanh nghiệp.  
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Ch ơng trình học đ ợc tinh giản ở mức tối đa, theo h ớng tập trung chủ yếu vào phát triển năng 
lực chuyên môn, khả năng nghiên cứu và các kỹ năng mềm phục vụ cho công việcnghề nghiệp. 

Với việc đạt chuẩn công nghệ thông tin và tiếng Anh quốc tế, sinh viên đủ tự tin để đáp ứng yêu 
cầu công việc năng động trong ngành Marketing thời trang dệt may và hội nhập quốc tế. 

V i định hư ng đúng đắn, môi trư ng đào tạo phù hợp và tương lai phát triển của ngành 
d t may th i trang Vi t Nam, chúng tôi tin rằng 100% sinh viên ngành Marketing th i 
trang của trư ng Đại học Công nghi p D t May Hà Nội sẽ tìm được vi c làm theo đúng 
năng lực tại Ngày hội vi c làm do Trư ng tổ chức hàng năm. 
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