
Chốt sản phẩm (14) 

Đánh giá TÀI CHÍNH (13)

NVL và 

 1. Xây dựng kế hoạch marketing 
cho sản phẩm mớ i
2. Thiết kế mockup cho sản phẩm 
mới
3. Chạy thử kế hoạch marketing 
trên Facebook đối vớ i tệp khách 
hàng tiềm năng
4. Đánh giá lại về mức độ khả thi 
của sản phẩm

Chọn lựa đối tác bao bì 
(12B)

Chuẩn bị mẫu thử (4A)

Design và in nhãn (4B)
2 ngày

1 .Design nhãn mác mẫu thử 

1. Team marketing xây dựng nội 
dung khảo sát.
2. Phát cho nhân sự 5 mẫu thử 
và mỗ i nhân sự phải có nhiệm 
vụ phát mẫu thử cho 5 đố i tượng 
khách hàng mục tiêu và thu 
được 5 phiếu khảo sát. 

ĐÁNH GIÁ KHẢ THI (9)

Thu thập phản hồi (6B)
1. Gọi điện, chat hoặc thu 
hồi form giấy
2. Thống kê số liệu, nếu trên 
60% khách hàng hài lòng về sp 
thì sẽ tiến hành chạy tiền khả thi
3. Nếu tỉ lệ <60% thì gửi kết quả 
về team R&D nghiên cứu tiếp. 

1. Thu thập ý kiến phản hồi từ 
100 khách hàng 

Đề xuất số lượng sx và 
chi phí marketing gửi 

cho kế toán + CEO (12)

R&D  ĐÁNH GIÁ (3)

Lên ý tưởng 
sản phẩm

(Tham khảo: 
1. Sản xuất sẽ đưa ra đề xuất về 
sản phẩm mới, tính năng, công 
dụng
2. Team marketing đưa ra ý 
tưởng về sản phẩm)

Chọn lựa đối tác cung 
cấp nguyên vật liệu 

(12A)

1. Thống kê các nguyên vật liệu ra 
file excel online
2. Khảo giá các bên NCC NVL để 
lựa chọn NCC
3 .Share file cho CEO+ marketing 
để theo dõi

QUY TRÌNH 360: Nghiên cứu và ra mắt sản phẩm mới
Tổng thời gian dự kiến: 2 tháng từ thai nghén ý tưởng cho tới khi sản phẩm tới tay người tiêu dùng

R&D

Trải nghiệm
& CSKH

Marketing

Sales

CEO

Lên ý tưởng và xem 
xét tính khả thi Sản xuất mẫu thử Thử nghiệm mẫu thử Chạy tiền khả thi Đánh giá khả thi Đề xuất sản xuất Chuẩn bị sản xuất Sản xuất loạt nhỏ 

(Batch production)

   

 

 

 

Kế toán

 

 

 

 

 

 

Chuẩn bị sản xuất SLL 
(15) 

 

 

 

 

Ngày 0 3 ngày 6 ngày 15 ngày 15 ngày 1 ngày 7 ngày 4 ngày 7 ngày

 

Sản xuất từng loạt nhỏ 
theo số lượng từng tháng 
để tránh lãng phí về vốn

Supply 
operator
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