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Tóm tắt:

Có rất nhiều cách để thương hiệu đến gần với người tiêu dùng. Một trong 
những giải pháp hữu hiệu hiện nay là sử dụng người nổi tiếng làm đại diện 
thương hiệu. Điều này có tác dụng mạnh mẽ đến hành vi mua của người tiêu 

dùng. Hình ảnh của người nổi tiếng tác động trực tiếp tới nhận thức, ý kiến và quan điểm 
của người tiêu dùng và cao nhất là quyết định mua hàng. Bài nghiên cứu đã chỉ ra  sức 
hấp dẫn, uy tín và sự hiểu biết của người nổi tiếng sẽ tạo nên ảnh hưởng đến người tiêu 
dùng. Một người đại diện có đủ độ tin cậy, thu hút sẽ khiến cho thương hiệu được biết 
đến và ghi nhớ sâu sắc hơn trong tâm trí của người tiêu dùng.
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Abstract:
There are different solutions to get closed to customers and one of the effective 

ways  is using celebrities as brand ambassadors. This has significant effects on consumer 
behaviors. The image of the celebrities has direct impacts on the perceptions, opinions 
and views of the consumers and especially consumers’ purchase decisions. This research 
paper shows that attractiveness, credibility and expertise of celebrities have influences 
on consumers. An credible and attractive brand ambassador will make the brand better 
known and remembered in the minds of consumers.
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