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Toyota Tạo Dựng Kiểu Mẫu Tiếp Thị Toàn Thị Trường  

Toyota nắm bắt thay đổi trên thị trường Hoa Kỳ  
 

Torrance, Calif., ngày 18, tháng Chạp, 2013 – Bước vào bất cứ đại lý bán xe nào tại Hoa Kỳ hôm 
nay, quý vị sẽ thấy có rất nhiều dạng khách hàng đi mua sắm xe. Trong thị trường luôn thay đổi, 
khách hàng đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau trở thành một xu hướng mới. Trên thực tế, theo 
dữ liệu Thống Kê Hoa Kỳ, 88 phần trăm tăng trưởng dân số trong tương lai sẽ từ những khách 
hàng đa văn hóa vào năm 2030. 
 
Trong hơn 20 năm qua, Toyota đã trở thành nhãn hiệu số một trên thị trường Tây Bồ Nha, người 
Mỹ gốc Phi Châu và người Mỹ gốc Á. Để bảo đảm Toyota tiếp tục nhắm đến nhu cầu của thị 
trường mới, nhà sản xuất sẽ thông qua phương pháp tiếp thị gắn bó hơn đối với phương tiện 
truyền thông đã trả, thu và sở hữu bằng cách đưa những đại lý riêng rẻ trước đây vào kiểu mẫu 
toàn thị trường, gọi là Total Toyota hay T2. Tuy những đại lý này vẫn là những đơn vị kinh 
doanh riêng rẻ và khác biệt, họ sẽ hợp tác dưới sự chỉ đạo toàn diện của T2. Để bổ sung phương 
pháp thực hiện của các đại lý, nhóm tiếp thị nội bộ đa văn hóa của Toyota giờ đây sẽ được kết 
hợp khắp tất cả các nhóm tiếp thị sản phẩm.  
  
Song song với chuyển hướng của Toyota đến cách tự quản Bắc Mỹ lớn hơn, phương pháp tiếp 
thị mới phản ánh tính đa dạng của dân số Hoa Kỳ, độc nhất trong số những khu vực Toyota đang 
hoạt động.   
 
Saatchi & Saatchi Los Angeles – vốn do Publicis Groupe sở hữu và là đại diện quảng cáo của 
Toyota trong hơn 20 năm – sẽ là mô hình mới. Tham gia cùng với Saatchi là bốn cơ quan hợp tác 
với Toyota trong hàng thập kỷ qua. Ba trong số những cơ quan này có quan hệ với Publicis, bao 
gồm Burrel Communications (Mỹ gốc Phi Châu), Conill Advertising (Tây Bồ Nha), và 
Zenithmedia (quảng bá và mua sắm qua phương tiện truyền thông bên ngoài cư gia). InterTrend 
Communications, một cơ quan sở hữu và hoạt động độc lập tập trung vào người tiêu dùng Mỹ 
gốc Á, cũng tham gia vào kiểu mẫu này.   
 
Mô hình T2 sẽ giúp cho Toyota tập trung rõ ràng hơn vào khách hàng của mình thông qua truyền 
thông và tiếp thị, thể hiện tốt nhất cảm thụ và sở thích mua sắm của khách hàng. Kiểu mẫu mới 
mang đến cam kết “Let’s Go Places” (Những Địa Điểm Cùng Đến) của Toyota để làm kiểu mẫu 
cải tiến, cho cuộc sống phong phú và kết nối với khách hàng theo cách thức mới.  
 
 
 
 
T2 kết hợp thực hành tốt nhất từ những ngành toàn cầu khác và bao gồm các kiểu quảng cáo và 
truyền đạt sáng tạo. Một trong những trách nhiệm chánh của T2 là đưa ra và thực hiện những ý 
tưởng có ý nghĩa trong toàn thị trường đa dạng đang tăng nhanh. Điều này giúp cho Toyota:  
 

• Hợp nhất thông điệp đến khách hàng 



• Tăng tác động của phương tiện truyền thông 
• Cân bằng tính sáng tạo và cảm thụ văn hóa kết hợp thông qua nhóm đại lý tập trung 
• Kết nối với khách hàng theo cách thức phù hợp 

 
Kết hợp nỗ lực tiếp thị của cơ quan đã bắt đầu và sẽ hoạt động khi Toyota bắt đầu năm tài chánh 
2015, vào ngày 1 tháng Tư, 2014. 
 
“Kiểu mẫu tiếp thị mới của Toyota cho thấy một bước khác trong nỗ lực đáp ứng nhu cầu luôn 
thay đổi của thị trường Hoa Kỳ,” Jack Hollis, Phó Giám Đốc Tiếp Thị, Toyota Motor Sales, 
U.S.A., Inc. nói. “Trong quá khứ, các đại lý đa văn hóa của chúng tôi hoạt động riêng rẻ. Kết 
hợp các nhóm lại với nhau sẽ giúp cho Toyota giữ được vị trí dẫn đầu thương hiệu và kết nối 
người tiêu dùng theo những cách đáng ý nghĩa nhất với họ.” 
 
 
Vài nét về Toyota  

Toyota, hãng xe hàng đầu thế giới và là hãng chế tạo xe Prius, cam kết chế tạo các loại xe phù hợp cho 
người sử dụng thông qua các thương hiệu Toyota, Lexus và Scion. Trong hơn 50 năm qua, chúng tôi đã 
chế tạo hơn 25 triệu chiếc xe hơi và xe tải tại Bắc Mỹ, tại đây chúng tôi có 14 nhà máy sản xuất và trực 
tiếp tuyển dụng gần 40,000 nhân viên. 1,800 đại lý xe hơi tại Bắc Mỹ đã bán ra hơn 2.3 triệu xe hơi và xe 
tải vào 2012 – và khoảng 80 phần trăm tất cả các loại xe Toyota bán ra trong hơn 20 năm qua vẫn còn lưu 
thông cho đến ngày nay.   

Toyota cộng tác với những tổ chức bác ái khắp quốc gia, tập trung vào giáo dục, an toàn và môi 
trường. Là một phần của cam kết này, chúng tôi chia sẻ bí quyết toàn diện của hãng có được từ việc chế 
tạo xe hơi và xe tải lớn để giúp các tổ chức cộng đồng và phi lợi nhuận khác mở rộng khả năng hoạt động 
tốt. (NYSE:TM) Muốn biết thêm thông tin về Toyota, viếng thăm www.toyotanewsroom.com.   
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