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A LuxuS cSáBíTáSA

A stílus az egyetlen olyan igazi luxus, amit mindenki megengedhet 
magának – szól a Giorgio Armaninak tulajdonított, az interneten sûrûn 
idézett bölcsesség. De mi a helyzet a többivel? A luxus éppen attól 
vonzó, hogy nem mindenki engedheti meg magának, ezért válnak  
a luxus termékek státusszimbólummá, a bizonyos körökbe való tartozás 
(illetve bizonyos körökbe való nem tartozás) jelképeivé. Az exkluzivitás, 
a minôség, a hagyománytisztelet, a hûség, a ragaszkodás a luxusmárkák 
alapvetô üzenete. A fogyasztói társadalom, a „mindent azonnal” élet
stílusának elveivel mennek szembe, miközben persze maguk is a fo
gyasztói társadalomból élnek. Sokat hangoztatott marketing alapvetés, 
hogy a termékelôny nincs többé, egy adott kategóriában tulajdonképpen 
ugyanazt nyújtják a termékek a vásárlók számára. Az érvényesülés 
egyetlen módja ma már a márkaelôny megteremtése, a luxus brandek 
számára pedig ez maga a nehéz hozzáférhetôség. Elsôre alapvetô 
ellentmondásnak tûnhet, hogy egy vállalkozás olyan termékekkel kíván sikereket elérni, amelyek hozzáférhetô  
sége korlátozott. Mégis, a mai luxusmárkák kiállták az idô próbáját, ismert, szeretett és vágyott nevekké váltak 
történe tük során.

Magazinunk legfrissebb száma a hazánkban is egyre nagyobb számban felbukkanó exkluzív brandek piacát, helyze
tét járja körül. Összeállításunkból kiderül, hogy bár a válság a luxusmárkákra – illetve e termékek vásárlói körére – is 

hatott, globális szinten mégis egyre jobban megy soruk, és Magyarországon sincs 
okuk panaszra. Annál is inkább így van ez, mert hazánkban az európai átlagnál jóval 
kisebb azok aránya, akik túl drágának találják a luxustermékeket, akinek telik rá, az 
vásárol is ilyeneket.

Interjúink rávilágítanak, hogy akármennyire is az exkluzivitás a fô vonzerejük,  
a luxusmárkákat is közel kell vinni az emberekhez, aminek legjobb – de persze nem 
a leggyorsabb – módja a magas minôség és megbízhatóság akár évszázadokon 
keresztüli fenntartása.

Gaborják Éva , fôszerkesztô

Fokasz Oresztész, vezetô szerkesztô

www.laszlozsuzsi.hu
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Magamutogatási vágy és kényez

tetési igény éppúgy megjelenik  

a luxusfogyasztás mögött, mint ra

cionalitás és tudatosság. A luxus

fogyasztók típusai.
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A Hugo Boss márkaigazgatója, 

Gozár ákos tapasztalatai sze rint 

viszont kevesebb az impulzus

vásárlás az üzletekben, a vásár

lók elôre gondolnak és meg

fontoltabbak.
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Az elkövetkezô években számos 

új márkával, tovább erôsödhet az 
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barakonyi zsombor „Vertikális utcarészlet v01v02”, 2008, akril, spray, lakk, fa, 150 x 75 x 3,5cm

http://www.acbgaleria.hu/index.php?pageid=7&mywbContentType_id=1&mywbContentTypeCtrlAction=item&Type1_mywbContentRecord_id=84&Type1_recordAction1=Item
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 Mi vonzza a fogyasztót a luxus felé? Hogyan alakul 

ki, hogy egy fogyasztó adott luxusmárkával akarja láttatni 

magát?

A luxuscikkek vásárlását egyértelmûen a fogyasztók 

érzelmi szükségletei vezérlik, racionális érveket leg

feljebb azokban a termékkategóriákban érdemes keres

nünk, ahol a cikkek birtoklását befektetésként kezelik 

azok fogyasztói. Leginkább az expresszív szükségletek 

(az, ahogyan szeretnénk, hogy mások minket lássanak, 

amikor bizonyos terméket fogyasztunk) kielégítésérôl 

beszélhetünk, azonban számos termékkategóriában 

erôs a gratifikációs igény kielégítése is (az, ahogyan 

szeretném magam érezni, ahogy valamit fogyasztok). 

Mindemellett a luxustárgyak jelentôs szerepet töltenek 

be társas igények, bizonyos referenciacsoportokhoz  

(pl. jachtklub) való tartozásban is.

 Mi az az aspiráló, vágyott többlet, amitôl luxussá 

válik a luxus? Mi ösztönzi a fogyasztót, hogy az eredeti 

érték többszörösét fizesse egy luxustermékért?

A luxustermékek által nyújtott aspiráció leginkább kate

góriafüggô. Az expresszív jellegû használatnál egy

értelmûen a luxuscikkek korlátozott elérhetôsége  

a döntô, ezek a termékek "nem fognak minden utca

sarkon szembe jönni", a használók kiváltságosnak érez

hetik magukat tôlük.

 Kizárólag a magas státuszúak kiváltsága a luxus?  

Hol kezdôdik a magyar átlagfogyasztónak a luxus?

Természetesen nem, de a jelenlegi középosztály csak 

legfeljebb néhány termékkategória esetén engedheti 

meg magának, hogy luxuscikket vásároljon. A luxust 

nem lehet egyértelmû objektív jelzôkkel leírni, míg van 

akinek  egy hévízi hosszú hétvége is luxusnak számít, 

vannak, akik ugyanezt a hétvégét NyugatEurópában, 

vagy a tengerentúlon töltik. Abban közös a halmaz, hogy 

a mindannyian vágyunk rá, és hajlamosak vagyunk cse

lekedeteinket, vásárlásainkat racionalizálni: "kellett már 

egy kis kényeztetés", "megérdemlem a hétköznapok 

után", "az elérhetô luxus"  hangzik el leginkább a fó

kusz csoportokon.

 Miközben az FMcG piacon gyártói márkáról keres

kedelmi márkára vált a fogyasztók egy része, lehete 

látni, hogyan áll a magyar luxuspiac?

A luxuscikkek piaca nô, és ezt nem csak az Andrássy úti 

divatboltokon látjuk, de tetten érhetô az FMcG piacokon 

(ha a Delikátok terjedésére, vagy az egyre több Michelin

csillagos étteremre gondolunk), az luxus autó keres

kedéseken  annak ellenére, hogy harmadára esett az 

új autó értékesítés 2008 óta , szolgáltatásokban vagy 

bármilyen termékkategóriában. A piacokon ugyanannak 

a folyamatnak vagyunk a részesei. A közepes ár/érték 

ÜGYINDíTó
gaborjak.eva@marketinginfo.hu

kIváltságosnAk érezzük 
mAgunkAt A luxustól
ÉRZELMI SZÜKSÉGLETEK VONZZáK A FOGYASZTóT A LuxuSHOZ, AZ ÖNKIFEjEZÉS ÉS KÉNYEZTETÉS 

EGYARáNT FONTOS MOTIVácIóS FAKTOR A FOGYASZTáSBAN – MONDjA DuRáNSZKAI GáBOR, A TNS 

HOFFMANN PIAcKuTATó cÉG ÜGYVEZETÔ IGAZGATójA.
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véleménye van? szóljon hozzá!

arányú dolgok beszûkülnek, majd eltûnnek, megmarad 

a mass market, amely az elôállított mennyiség miatt, 

illetve a magas, luxus minôség, ahol a profittartam képes 

életben tartani a márkákat.

 Hogyan viszonyulnak a hazai fogyasztók a luxus

termékekhez?

Bár a reálkeresetek és a szabadon elkölthetô jövedelmek 

átlaga továbbra is csökkenô tendenciát mutat, a társa

dalom jövedelmi differenciálódása talán még ennél is 

drasztikusabb változásokat mutat. A jelenlegi szabá

lyozások következtében egyrészt kettéválik a közép

osztály, nagyobb része lejjebb csúszik, míg egy kis ré

szük jelentôsen tudja növelni elôbb megtakarításait, 

majd fogyasztását. Ha az egyes csoportok folyamatait 

nézzük, azt lehet mondani, hogy még szélesebbre nyílik 

az olló a társadalom szegényebb és gazdagabb rétegei 

között, ami már rövid távon is kihat a luxustermékekre.

 A válság ellenére mivel magyarázható, hogy egyre több 

luxusmárka jelenik meg saját márkaüzlettel hazánkban?

A luxustermékek piacán nincs válság, a márkaüzletek 

hazai megjelenése a magyar vásárlóerô kiaknázása 

szem pontjából is jó stratégia  nem is beszélve az ukrán, 

orosz, arab, vagy kínai vásárlókról. 

 Mennyiben kell más marketingeszközöket alkal maz

nia egy luxusmárkának?

A luxustermékeknek az érzelmekre kell hatniuk, az ezt 

kiváltani tudó médiumok és eszközök tudnak sikeresek 

lenni ezen a téren. Az elérési mennyiség egyértelmûen 

másodlagos, médiumválasztásnál az ún. "presenter

effect"et (az a hatás, amin keresztül a médium hat a ter

mékkel kapcsolatos involvációra) kell figyelembe venni. 

A luxustermékek megjelenítésére, szerintem az esemé

nyeken keresztüli kommunikáció, a magas minô ségû 

print és az online platformok a legalkalmasabbak.
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A luxusfogyAsztó lélektAnA
KIT ÉS MIÉRT VONZ A LuxuS VILáGA? MAGAMuTOGATáSI VáGY ÉS KÉNYEZTETÉSI IGÉNY ÉPPúGY MEG

jELENIK A LuxuSFOGYASZTáS MÖGÖTT, MINT RAcIONALITáS ÉS TuDATOSSáG.

TANuLMáNY
gaborjak.eva@marketinginfo.hu

A luxus mindenki számára mást jelent, a legtöbb fogyasztó számára mégis a ritkaság, minôség és kifino

multság fogalmával cseng egybe. A luxuscikkek magasabbrendûségének kialakulásához az egyedi – sok esetben 

kézi – kivitelezés, a kifogástalan kiszolgálás és a presztízs imázs egyaránt hozzájárulnak, és a fogyasztók nagy

jából ugyanezen vonalak mentén, különbözô okokból vonzódnak a luxus világához. A 2000es évek elején, jóval 

a válságot megelôzôen, az imázs olykor sokkal inkább számított a luxuspiacon, mint a minôség. Mindez azonban 

megváltozott – nem csupán a gazdasági nehézségek miatt.

Az internetnek köszönhetôen egyre szélesebb körben elérhetô termékinformációk összehasonlíthatóvá 

tették a termékeket. A fogyasztók tudatosabbá váltak a luxus területén is, amit tovább erôsített a gazdasági vál

ság kitörése. A luxusfogyasztók immáron nem annyira státuszszimbólumként tekintettek a luxuscikkekre, sokkal  

fontosabbá vált a termékek által képviselt minôség értéke. Ezzel párhuzamosan, a tömegek gazdasági nehéz

ségeinek súlyosbodásával egyre többen hivalkodónak érezték a hangsúlyos logókat, és inkább a visszafogott már

kák felé fordultak a kínálatban.

A Boston Consulting Group (BCG) tanulmánya szerint a fogyasztási szokások változása egyúttal az él

mény alapú luxusfogyasztás felé tereli a fogyasztókat. A luxusfogyasztáshoz elegendô vásárlóerôvel rendelkezô 

fogyasztók többsége késô középkorú vagy annál idôsebb, és ennek köszönhetôen volt ideje kiélvezni az anyagi 

javakat. Az árérték arány felértékelôdésével az eredetiséget és egyediséget hordozó luxusvásárlások kerülnek 

elôtérbe, és fontosabbá válnak a fogyasztó számára élményt nyújtó szolgáltatások.

KIK?

De mi motiválja közelebbrôl a luxusfogyasztót? A BcG a Concept M kutatócéggel karöltve hat érett és fej

lôdô piac (Egyesült államok, Brazília, Kína, Európa, japán és Oroszország) fogyasztóit vizsgálta meg (ôk együtte

sen a 2010es nemzetközi luxusfogyasztás mintegy 90 százalékát adják). A szakemberek összesen öt szegmenst 

azonosítottak:

◊ Aspiráns átlagfogyasztók (éves jövedelem: 55 ezer euró fejlett piacokon, 18 ezer euró fejlôdô orszá

gokban): Az átlagos munkahellyel és háttérrel rendelkezô fogyasztók közül is sokan vágynak átlagon felüli élet

színvonalra. Olyannyira, hogy ezek a háztartások adják a luxusfogyasztók 80 százalékát! Noha nem tekinthetôk 

nagy költôknek, számosságuk miatt nagy a jelentôségük a luxuspiacon. A BcG által trendi városlakóként jellem

zett fogyasztók átlagosan évi 400 eurót költenek luxusra háztartásonként, és a nemzetközi luxuseladások 30 

százalékát adják (mintegy 4550 milliárd eurót).

◊ Felemelkedôben lévô középosztály (éves jövedelem: 110 ezer euró fejlett piacokon, 35 ezer euró 

fejlôdô országokban): E szegmens fogyasztói jellemzôen a középosztályból származnak, de jól fizetô állással 

rendelkeznek. Kiadásaiknak köszönhetôen a nemzetközi luxusértékesítés mintegy negyedéért felelôsek (3540 

milliárd euró értékben).
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◊ Újgazdagok (new money): Ezek az önerôbôl – befektetésekbôl vagy vállalkozásból – meggazdagodott 

fogyasztók költik a legtöbbet luxuscikkekre, ezzel a nemzetközi luxuspiac több mint egyharmadát adják (5560 

milliárd euró). Ebbe a szegmensbe jómódú, legalább 725 ezer eurós vagyonnal rendelkezô háztartások tartoz

nak.

◊ Régi elit (old money): Az újgazdagokhoz hasonlóan jómódú háztartások, velük szemben azonban örö

költék vagyonukat, a legfiatalabbak is legalább második generációs milliomosok. A sok esetben arisztokráciához 

is köthetô családok a luxuspiac viszonylag kis szeletét, évi 10 milliárd eurót – vagy az értékesítések 7 százalékát 

– képviselik.

◊ Pénz felett állók: Ez a csoport hasonlít ugyan a régi elithez, de a státusz teljesen hidegen hagyja.  

Ez pedig komoly befolyással van luxusfogyasztásukra: míg a régi elit nem csupán minôsége és értéke miatt 

fogyaszt luxusjavakat, hanem életvitelébôl is kifolyólag, addig a pénz felett állók kerülik a magamutogatást. 

Számuk ra a visszafogott luxus fogyasztása elit státuszuk megerôsítése, költésük pedig a nemzetközi luxus  

eladások 5 százalékát adja.

A BcG és a concept M szerint az elsô három szegmens fogyasztása erôsen megváltozott a 2000es évek 

közepén. Az aspiráns átlagfogyasztók, a felemelkedôben lévô középosztály tagjai és az újgazdagok korábban 

elsôsorban státuszszimbólumként tekintettek a luxuscikkekre, nekik köszönhetôen azonban a válság óta egyre 

inkább az érték került a fogyasztás elôterébe. Mindez kevésbé igaz a régi elitre és a pénz felett állókra, ôk ugya

nis sosem státuszuk közvetítôjeként, sokkal inkább befektetésként tekintettek a luxustermékekre. Ez utóbbi két 

szegmens ennek köszönhetôen – akkor is és ma is – a nagy múltú és minôségi termékeket preferálja.

A szakemberek hozzáteszik: a fogyasztási szokások megváltozása korántsem ilyen drasztikus a fejlôdô 

országokban. Mivel ezekben a régiókban csupán nemrégiben vált elérhetôvé a luxus egyes rétegek számára, így 

a státusz itt továbbra is fontos szempont a luxusfogyasztásban.

MIt És MIÉRt?

A növekvô megfontoltság ellenére a válság nem változtatta meg a termékpreferenciákat. Az aspiráns átlag

fogyasztók luxuskiadásaik 60 százalékát kisebb értékû luxustermékekre, kozmetikumokra és illatszerekre költik, 

míg a többi szegmens kiadásaiban ez a termékkategória jóval kisebb arányt, 1030 százalékot képvisel. A pénz 

felett állók eltérô fogyasztási szokásait mutatja, hogy a luxust közvetlenebbül megjelenítô divatcikkek és kozme

Többször vásárolt az elmúlt egy évben hamis terméket
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tikumok helyett inkább magasabb értékû javakra, óraékszerre és bútorokra költik költségvetésük 70 százalékát. 

A ruházat viszont egyaránt fontos, a kiadások 30 százalékát adó kategória a felemelkedôben lévô középosztály, 

az újgazdagok és a régi elit számára, de még az aspiráns átlagfogyasztók is szívesen áldoznak divatra: körükben 

a bôráruk és kiegészítôk a második legfontosabb termékkategória.

Az eltérô fogyasztási trendeket az sRI Consulting Business Intelligence szegmentációja is alátámasztja.  

A tanácsadó cég a BcG módszerével szemben abból a szempontból vizsgálta a luxusfogyasztást, hogy mi moti

válja a fogyasztót luxustermékek vásárlására. Ez alapján az SRI szerint három motivációs faktort különböztethe

tünk meg:

◊ Funkcionalitás: A fogyasztás fô motivációja ebben az esetben a luxus által képviselt magasabb minô

ség. A BcG szerint e faktor szerepe erôsödik a leginkább a luxusfogyasztásban, amihez az SRI elemzése hozzáte

szi: a funkcionalitás fôként az idôsebb és tehetôsebb fogyasztók számára fontos szempont, akik hajlandók többet 

áldozni egy tartósabb és értékesebb darabért. Az érzelmi és impulzív mozgatórugók helyett a funkcionalitást elô

térbe helyezô luxusfogyasztást akár kiterjedt információkeresés elôzi meg és sokkal inkább racionalitáson alapul.

◊ Jutalom: Ez a motivációs faktor inkább a fiatalabb korosztályt, illetve – a BcG tanulmánya alapján –  

a fejlôdô országok fogyasztóit mozgatja. A jutalmazás fontos része, hogy a külvilág felé demonstrálja a luxusfo

gyasztó sikerét és státuszát, ezért a jutalmazás által motivált fogyasztás gyakran népszerû, széles körben ismert 

márkák fel é irányul.

◊ Kényeztetés: Az SRI megállapításai szerint a legritkább motivációs faktor, fôként a fogyasztói tudatos

ság elôtérbe kerülése óta. A kényeztetésbôl fakadó luxusfogyasztást ugyanis legtöbbször érzelmi szempontok 

irányítják, emiatt pedig kevésbé fontos szempont lehet a termék minôsége és tartóssága. A luxuscikkek vásárlá

sának célja ez esetben sokkal inkább az egyediség és egyéniség kifejezése.

Bármi legyen is a motiváció, a luxuspiac magas árai ellenére sok más termékkategóriánál könnyebben vé

szelte át a válságot, és a Bain & company éves elemzése szerint 2010ben már növekedésnek indult. A különbözô 

fogyasztói elemzések ugyanakkor rávilágítanak, mennyire összetett, hogyan változik és egyes fogyasztói szeg

menseknek mennyire mást jelent a luxus fogalma. A presztízs ígérete más és más formában jelenik meg nem

csak a fogyasztó vagyoni és jövedelmi helyzetétôl, de attól is függôen, miért – a minôség, a státusz megjelenítése 

vagy érzelmi okokból – vonzódik a luxushoz.

www.lampyon.com

Több a lehetősége mint gondolná!

Megoldások weben - korlátok nélkül

www.lampyon.com
www.lampyon.com
http://www.marketinginfo.hu/forum
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vágynánk A luxusrA

HA MEGENGEDHETNÉK MAGuKNAK, A MAGYAR FOGYASZTóK AZ EuRóPAI áTLAGNáL SZíVESEBBEN  

VáSáROLNáNAK LuxuSMáRKáKAT – DERÜLT KI A NIELSEN 2008AS ATTITûD KuTATáSáBóL. 

Negyvennyolc ország, köztünk hazánk internethasználóit kérdezte meg a luxusmárkákkal kapcsolatban 

néhány évvel ezelôtti felmérésében a Nielsen. Az eredmények alapján nemzetközi átlagban a calvin Klein, Ralph 

Lauren vagy Diesel termékek a legnépszerûbbnek, míg a magyar fogyasztók körében Diesel, calvin Klein és Gucci,  

majd Giorgio Armani, chanel és Givenchy a sorrend.

Forrás: Nielsen piackutató vállalat

A piackutató szakemberei szerint a luxusmárkák fokozatosan építik fel az érdeklôdést termékeik iránt.  

A fogyasztók a “trendi design érzése” miatt vonzódnak a luxustermékekhez, mely a márkák könnyebben megfi

zethetô termékeiben is megjelenik. Az elsô luxusmárka vásárlók így várnak márkahûvé, és amikor több elkölthetô 

pénz áll rendelkezésükre, megveszik a nagy nevek drágább termékeit is.

Ha a vágyak szempontjából nézzük, akkor Gucci márkát szeretne birtokolni a legtöbb magyar válaszadó, 

ugyanis amennyiben a pénz nem számítana, minden harmadik honfitársunk Gucci márkájú terméket vásárolna.  

A magyarok követik a globális trendet, mivel ha nem kellene tekintettel lenni az árakra, világszerte is Guccit vá

lasztanának legtöbben. 

Ha a magyar internetezôk szabadon választhatnának, akkor a Gucci után a Diesel és christian Dior márkát 

részesítenék elônyben. Itt már eltérünk a nemzetközi trendtôl: globálisan ugyanis a chanelt, a calvin Kleint és  

a Louis Vuittont preferálná az átlag.

Érdekes megállapítása a kutatásnak, hogy az ár nem riasztja a magyar fogyasztókat a luxustól. Tizennyolc 

európai ország átlagában a vásárlók 67 százaléka találja túl drágának a luxusmárkákat, ugyanez az arány azonban 

a magyarok körében kisebbségbe hajlik, mindössze 44 százalék. A hazai internethasználók egyharmada állítja 

egyébként magáról, hogy kisebbnagyobb rendszerességgel vásárol luxusmárkákat.

 

Többször vásárolt az elmúlt egy évben hamis terméket
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Forrás: Nielsen piackutató vállalat

Az árral szemben a luxusmárkákhoz vonzza a fogyasztókat a magas minôség és a divatos design imázsa.  

A vágyott életstílus tükrözése mégis fontosabbnak tûnik az európaiak, mint a magyarok számára, európai átlagban 

ugyanis 57% ért egyet a kijelentéssel, hogy “a luxusmárka használója számára lehetôvé teszi, hogy megmutassa 

társadalmi státuszát” – míg a magyarok körében 49% az arány.

A luxusmárkák nemcsak ruházati, illatszer, ékszer, vagy ehhez hasonló kategóriákban képviseltetik ma

gukat, hanem technológiai területekre is betörtek. A Nielsen felmérése szerint világszerte az internethaszná

lók egyharmada szívesen venne olyan mobiltelefont vagy laptopot, amely valamelyik luxusmárka nevét viselné.  

Magyarországon leginkább plazma tévét és mobil telefont lehetne eladni luxusmárka nevével. 

Forrás: Nielsen piackutató vállalat

Többször vásárolt az elmúlt egy évben hamis terméket
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együtt még exkluzívAbbAk 
A luxusmárkák?

ÔSZTÔL A BuLGARI 1965 VINTAGE KOLLEKcIójA ALAPjáN TERVEZETT cíMKE ÉKESíTI AZ ÉTTERMEKBEN 

ÉS SZáLLODALáNcOKBAN FELSZOLGáLT S. PELLEGRINO áSVáNYVIZEK cíMKÉjÉT. TóTH BOGLáRKA,  

A FORGALMAZó KÉKKúTI áSVáNYVíZ ZRT. cHANNEL DEVELOPMENT MANAGERE VáLASZOLT KÉRDÉSE

INKRE.

 Mi volt a cél a S. Pellegrino és a Bulgari együtt

mûkö désével?

Mindkét márka az olasz prémium életérzés és minô

ség közvetítôje világszerte. Az együttmûködés célja az 

olasz márkák idôtlen csillogásának közvetítése és két 

olasz remekmû együttes bemutatása.

 Mit várnak tôle forgalmi illetve presztízs szempont

ból? Vannak már külföldi tapasztalatok?

A kampánynak elsôsorban eszmei értéke van: két lu

xus márka találkozásának bemutatása érdekes és egye

dülálló ebben a kategóriában, tehát mindenképpen 

izgalmas és figyelemfelkeltô téma mind a szakma,  

a fogyasztók és a sajtó számára is.

A limitált kiadás bevezetése külföldön, hasonlóan  

a magyar piachoz, ôsszel indult. A kampány elsô lé

péseként a termék elérhetôségének megteremtése 

zajlott az elôre kiválasztott éttermekben és rendezvé

nyeken. Második lépésként a nemzetközi irányelveket 

és kommunikációs anyagokat figyelembe véve kerültek 

bevezetésre az egyes piacok helyi kampányai. Itthon és 

külföldön is pozitív volt a fogadtatás, konkrét nemzet

közi tapasztalatokról késôbb kapunk információt.

 Honnan jött az együttmûködés ötlete?

A Nestlé Waters cégcsoport tulajdonába tartozó Kék

kúti ásványvíz Zrt. által importált S.Pellegerino pré

mium szénsavas ásványvíz 2010ben elindított egy 

programot, melynek neve S.Pellegrino meets Italian 

talents. Az együttmûködés lényege, hogy minden év

ben kiválasztanak egy, a Fondazione Altagamma (egy 

olasz luxusmárkákat tömörítô és népszerûsítô szerve

zet) tagságába tartozó márkát, és a limitált palackok 

címkéit ennek a márkának a stílusában illetve szellemi

ségében készítik el. Tavaly ez a márka a Missoni volt, 

ebben az évben pedig a Bvlgari márkára esett a válasz

tás. A palackok csak a kiválasztott országokban, illetve 

limitált mennyiségben kerülnek forgalomba.

Idén Magyarországra 8900 palack került a termékbôl, 

Budapest legkiválóbb éttermeinek asztalaira, ahol 
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október közepétôl 3 hónapon keresztül lesznek elér

hetôk.

A limitált kiadású termékeket értékesítô idôszakban  

a sze mélyzet ajánlásán és a termék bemutatásán túl, 

rövid magyar és angol nyelvû tájékoztatással értesítjük 

a vendégeket a különleges márkakapcsolatról. 

 Ki a S.Pellegrino ásványvíz célcsoportja, és ezen 

belül (vagy kívül?) kiknek szól az exkluzív csomagolás? 

Meglátásuk szerint milyen extrát jelent az „új ruha”?

A S.Pellegrino célcsoportja elsôsorban az A++ stá

tuszú igényes és kifinomult célközönség világszerte. 

Véleményünk szerint a limitált kiadás mindenképpen 

hozzáadott értéket képvisel, hiszen az egyedi palack 

ötvözi a Bvlgari ékszerek eleganciáját, kivételes stílu

sát, meghatározó színeit, így téve még különlegesebbé 

a 112 éves múltra visszatekintô S.Pellegrino prémium 

ásványvizet.

 Miért pont a ´60as évek eleganciáját idézi a design?

Ebben a kérdésben teljes mértékben a Bvlgari szakér

telmére és kifinomult ízlésére hagyatkoztak a márka 

marketing szakemberei. A Bvlgari egyértelmû javaslata 

a ´60as éveket idézô Vintage kollekciójuk volt, amely  

a lehetô legjobb összhangot teremti az ikonikus üveg

palack és a címke egyedi stílusa között. 

 Miért csak éttermekben és szállodákban szolgálják 

fel a terméket?

A program egyik sajátossága, hogy a termék limitált 

disztribúcióval érhetô el. 

Elôre kiválasztott éttermekben és különleges ren

dez vényeken találkozhat vele a közönség, mindezzel 

hang súlyozva a márka és a különleges kiadás exkluzi

vitását.

 Meglátásuk szerint milyen trendek figyelhetôk meg 

a magyar luxuspiacon jelenleg, és mi várható a közeljö

vôben? Mennyire hat a válság?

Véleményünk szerint a luxus szegmenst a válság ke

vésbé érinttette, szemben közép árkategóriával. Ennek 

oka elsôsorban az, hogy a prémium szegmens eseté

ben kevésbé árérzékeny fogyasztókról beszélhetünk.

véleménye van? szóljon hozzá!

http://www.marketinginfo.hu/forum


Debreczeni Zita igazi kincsre lelt
Több, mint egymillió forint gyûlt össze a Gardróbfrissítésen

Az újra felhasználás modern és trendi. Éppen ezért hirdette 

meg a Glamour magazin Gardróbfrissítését, amelyre több  

száz ruha érkezett. A hazai hírességek is megváltak régi 

kedvenc darabjaiktól. Az egy napig nyitvatartó popup üzletben 

és a sztár-ruhák árverezésén több, mint egy millió forint folyt 

be, ami a fiatal divattervezôket támogatja. Debreczeni Zita 

felajánlásán túl maga is vásárolt.

Hatalmas sikert aratott a Glamour hétvégi Gardróbfrissítése. 

Már nyitás elôtt kígyózó sor állt az Arena Plazaban a popup 

üzlet elôtt. Több ezer ruha érkezett ugyanis a magazin 

olvasóitól az akcióra, melyek között kincsekre bukkanhattak  

a szemfüles hölgyek. A darabokhoz 500Ft-ért juthattak hozzá  

a vásárlók. Hazai sztárok is csatlakoztak a kezdeményezéshez,  

a nemes cél érdekében Tatár Csilla, Ada, Tolvai Renáta, 

Demcsák Zsuzsa, Rúzsa Magdi, Kozma Orsi, Gigi, Srej Zsófi, Tóth 

Bori, Dombóvári Vanda, Horváth Éva, Tóth Gabi, Dukai Regina, 

Németh Juci is felajánlottak egy-egy számukra kedves darabot.
Debreczeni Zita két Sugarbird ruhája is a Lakatos Márk vezette 

árverésen talált gazdára.

„A saját kollekciómból ajánlottam kettôt az árverésre. Az 

egyik nyáron volt hatalmas sláger, egy kék, csillag mintás 

ruha. A másik az ôszi-téli szezon egyik igazán nôcis darabja. 

Nagyon jól szórakoztunk az árverésen, Lakatos Márk zseniális 

mûsorvezetô volt. Licitáltam is Tolvai Reni szettjére, de sajnos 

más vitte el a kis feketét. A gardróbfrissítés butikjában azért 

sikerült igazán jó dolgokra bukkannom, vettem egy fehér 

inget. Vicces lenne, ha a régi tulajdonosa látná rajtam egyszer, 

igaz az akció jelmondata, ami az egyiknek szemét, a másiknak 

kincs!” – árulta el Debreczeni Zita.

Az akció több, mint egy millió forintos bevételt hozott, mely 

a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem fiatal divattervezôinek 

munkáját támogatja. A Gardróbfrissítés üzletében maradt 

ruhák sem kerülnek kukába, a megmaradt felsôk, szoknyák, 

nadrágok, kiegészítôk a Máltai Szeretetszolgálathoz kerültek.

www.glamouronline.hu


Esettanulmány

A tévénél is hatékonyabb az instore reklám

A 2011-et megelôzô három évben átlagosan 70,7 milliárd forintot költöttek a hirdetôk tévéreklámokra, eladáshelyi hirdetések-
re pedig csak 2,3 milliárdot (forrás: MRSZ, AGB Nielsen). A POS Media Célcsoport Hungary szerint azonban érdemes a 
televízióra szánt büdzsébôl az instore eszközökre átcsoportosítani, hiszen azokkal költséghatékonyabban lehet bizonyos 
típusú fogyasztókat elérni, vásárlásra ösztönözni.

A tévére figyelünk, az instore-nak hiszünk 

Bár a televízió igen sikeres abban, hogy a fogyasztók széles körének figyelmét bizonyos termékekre vagy szolgáltatásokra 
ráirányítsa, a konkrét vásárlási döntéseket jóval hatékonyabban befolyásolják a boltokban elhelyezett üzenetek (forrás: GfK, 
Célcsoport Média). Ezek ugyanis pont a döntés elôtti pillanatokban hatnak, és reklámbefogadó állapotban érik el a vásárlót, 
ráadásul - a tévével ellentétben - igen magas az észlelés és a pontos azonosítás aránya is (54 illetve 59 százalékos). 

A point-of-sales megjelenések segítségével a boltokba betérôk elvileg a vásárlás elsô pillanatától az utolsóig végigkísérhetôk, 
az eszközöknek hatalmas tárháza áll rendelkezésre e célra. Ebbôl a szempontból igen érett a piac, nem is nagyon várható 
komolyabb innováció rövidtávon, hiszen már jelenleg is csak a legnagyobb kampányok használják ki a lehetôségek 
viszonylag nagy hányadát - mondta el Kovács Péter, a POS Media Célcsoport Hungary stratégiai és fejlesztési igazgatója egy 
a médiatulajdonosi, hirdetôi, ügynökségi és áruházlánci oldal képviselôinek részvételével tartott kerekasztal-beszélgetésen. 
Innováció inkább a mérhetôség, a más hirdetési formákkal való összevethetôség kialakítása terén szükséges, ezzel 
próbálkozott a televízióval történô összehasonlítás során a cég. 

A fogyasztók tipikusan rövid emlékezete újabb érv az instore eszközök használata mellett. Az úgynevezett Hermann 
Ebbinghaus felejtési görbérôl ugyanis jól leolvasható, hogy az emberek közel fele a befogadott üzenetet mindössze húsz 
perc alatt teljesen elfelejti, vagyis ha például egy tévéreklám hatására el is indul a boltba, mire odaér, már nem emlékszik 
rá. Fontos az is, hogy a fogyasztói döntéseknek csak 21 százaléka pontosan tervezett választás, a többi általánosan vagy 
egyáltalán nem tervezett, illetve vásárlás közben módosult döntés. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztói döntések 79 százalékát 
még az eladás helyszínén befolyásolni lehet (forrás: POPAO Resource). 

Olcsóbb, hasznosabb 

A POS Media Célcsoport Hungary megvizsgálta, hogy a vásárlások során legfontosabb célcsoportot, vagyis a 18 és 59 év 
közötti nôket mennyibe kerül a Tesco hipermarketekben az instore eszközökkel, illetve az egyes tévécsatornákon elérni.  
Az üzletekben elhelyezett megjelenések esetében „kikerülhetetlen” kampányt vettek alapul, vagyis minimum két darab olyan 
POS eszköz együttes használatát, amellyel a látogató mindenképpen 
találkozik. Egy A/0-s padlómatrica és egy úgynevezett polckártya 
kombinálásával 4,3 forintból lehet a célcsoport egy tagját elérni a cég 
adatai szerint, míg a tévécsatornák között az ebbôl a szempontból 
legolcsóbbnak számító RTL Klubon 4,9 forintból (forrás: Szonda Ipsos, 
TGI, Célcsoport Média). Maga az elérés pedig ráadásul még nem 
 is egyenlô a vásárlással, egyik eszköz esetében sem, viszont az instore 
megoldásoknak sokkal nagyobb esélyük van arra, hogy meggyôzzék  
a fogyasztókat.

Reklám nélkül megáll az élet az üzletekben

A point-of-sales eszközöket a vásárlók sem érzik zavarónak, sôt, ha 
egyáltalán nem találkoznak ilyenekkel, a kereskedôláncok forgalma  
is drasztikusan, akár 20 százalékkal visszaeshet, hiszen nem találják  

Szakmai partner:
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Méth András, Kovács Péter és Mondok Árpád

Petra, Krompecher Manna és Deák Tamás
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a termékeket a potenciális fogyasztók – mondta el Méth András, a Tesco bevételfejlesztési, értékesítési menedzsere. Nem 
szabad azonban átesni a ló túloldalára sem, kerülendô a vásárlók túlterhelése a POS eszközök túlzott használata révén, az 
már ugyanis kontraproduktív – tette hozzá Méth András. „Egészséges egyensúlyra kell törekedni, olyan állapotra, amely 
nem zavarja a mûködésünket, és a vásárlók számára sem irritáló. Pontosan meg lehet állapítani egyébként, hogy hány 
megjelenés helyezhetô el egy adott területen ahhoz, hogy azoknak még hatása legyen, ne hagyják ôket figyelmen kívül  
a vendégek” – fogalmazott a szakember. A Tesco üzleteiben egyébként jól érzékelhetô forgalomnövekedést tapasztalnak 
az eladáshelyi kampánnyal támogatott termékek esetében. „Elôfordult már olyan is, hogy a kampány nem hozott semmit, de 
olyan is, hogy három-négyszeres forgalmat értünk el adott kategóriában” – fejtette ki Méth András.

Kovács Petra, az étolaj- és margarinpiacon érdekelt, idei trade marketing költségvetésének 40-50 százalékát instore 
reklámokra fordító Bunge Zrt. trade marketing menedzsere szerint az eladáshelyi kampányok akkor mûködnek igazán, 
ha árakció is van mögöttük. A trade marketingre fordított összegek egyébként növekvô tendenciát mutatnak, a Bungénél  
az ATL megjelenések rovására növelik a büdzsét – tette hozzá a szakember.

Mennyire hatékony?

Az instore eszközök tehát mûködnek, az azonban nehezen meg-
határozható, hogy mely konkrét megoldások a leghatékonyabbak. Ezeket 
az eszközöket ugyanis jelen pillanatban nem lehet összehasonlítani 
másfajta marketingmegoldásokkal, ezért is tartja jó ötletnek a POS 
Media Célcsoport Hungary kezdeményezését Mondok Árpád, az MC  
Mediacompany médiaügynökség ügyvezetô igazgatója, mert az közös 
nevezôre próbálja hozni az egymástól nagyon különbözô reklámformákat. 
„Vannak olyan econometriai módszerek, amelyekkel felállíthatók olyan 
modellek hogy mindezt megértsük, hisz ehhez minden adatforrás megvan, 
csak éppen más-más szereplônél” – mondta el az igazgató, aki üdvözölné 
a piaci résztvevôk közeledését ez ügyben. Az eszközök hatékonyságának 
megítélésénél ráadásul a szinte minden ilyen kampány során alkalmazott 
árpromóció is fontos faktor, és ennek  értelmezésére ezek a módszerek 
kiválóan alkalmasak, segítve annak megértését, hogy az elért forgalomnövekedés mekkora hányadáért felelôs maga  
a kommunikáció, és mekkoráért a leértékelés.

Az ügynökségvezetô szerint a POS megjelenések elsôsorban a fogyasztók tájékozódásának segítésében, elirányításában 
hasznosak. Fontos szerepet kapnak akkor is, ha egy hirdetô egy adott üzletben kevesebb polchelyet kapott, mint  
a konkurencia, illetve akkor, ha a hirdetett termék megváltozik.

Kovács Petra a hatékonyságról szólva elmondta, hogy a Bungénak egy kampány során alkalma volt megfigyelnie, hogy 
mekkora forgalombeli különbséget jelenthet a POS marketing. Kampányuk során ugyanis bizonyos Tesco hipermarke tek-

Elõtérben: Mondok Árpád, Hátul: Kovács 
Petra, Krompecher Manna és Deák Tamás

Kovács Petra, Krompecher Manna, Deák Tamás, Méth András 

és Kovács Péter

ben elhelyeztek hirdetéseket, másokban meg nem, 
ezen kívül azonban minden más feltétel azonos  
volt. „Nagyon szépen látszott a különbség” – fogal-
mazott a menedzser. Krompecher Manna, a cég  
Trade Channel menedzsere szerint a hatékony-
ság pontos kimutatására nem létezik egyelôre egy 
a szakma által minden szem pontból el fo gadott és 
széles körben használt modell, amely képes kezelni 
minden egyes piaci körülményt, valamint más 
aktivitások (pl. árakció, másodlagos kihelyezés) 
haté konyságától teljesen különválasztani az adott 
eszköz eredményeit. „Nincs olyan kidolgozott 
modell, amit maga biztosan tudnának használni 
az érdekeltek, ez nagyon hiányzik mindenkinek. 
Ezért nagyon jónak tartom a POS Media Célcso-
port Hungary kezdeményezését, amely arra utal, 
hogy a médiatulajdonosi oldal részérôl is igény  
van a tisztánlátásra. Ez mindenképpen közös 
érdek” – mondta el a szakember.
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 A Hugo Boss jóval a 2000es évek közepén indult 

luxushullám elôtt megjelent a magyar piacon, a Roland 

Divatház 1999 óta kezeli a márkát. Hogyan látták meg  

a piaci lehetôséget egy luxusmárka számára?

Tulajdonképpen adta magát. A Hugo Boss mindig az 

elsôk között lép piacra azokban az országokban, ahol  

a piac ezen szegmensének többi szereplôje még nincs 

jelen. 

 A válság mennyire volt hatással az elmúlt évek for

galmára? Mire számítanak a közeljövôben?

Természetesen, mint mindenki Magyarországon, mi is 

megéreztük a válságot, fôleg 2009ben. A forgalmak 

elmaradtak a korábban megszokottnál. Mivel hazánkba 

késôbb jutottak el a hatások, volt idônk felkészülni rá, 

mind strukturális átalakításokkal, mind készleteink 

átformálásával a kialakult helyzethez. Ennek köszön

hetôen 2009 után sikerült ismét növekedést produkálni 

üzletünkben és céges szinten is, sôt a Mexx hálózat 

átvételével tovább bôvítettük portfóliónkat. Persze 

mindez nagyon komoly háttérmunkát és  ha lehet ezt 

mondani  a korábbinál még precízebb elemzést és fel

készülést igényelt egyegy szezon megtervezése elôtt. 

Mire számítunk? A gazdasági híreket követve erre elég 

nehéz válaszolni. cégünk már több éve stabil és meg

bízható szereplôje a piacnak, így úgy gondolom, hogy  

a közeljövôben is megbirkózunk a kihívásokkal, illetve  

a piac és gazdasági helyzet által teremtett körül

ményekkel

 A Hugo Boss önálló márkabolttal, de a nyíregyházi 

Roland Divatház és a Premier Outletben lévô üzletük 

kíná latában is jelen van. Hol értékesítik a legtöbb ter

méket?

A legtöbb terméket a márkaboltunkban értékesítjük, de 

ezt természetes, hiszen ott rendelkezünk a legnagyobb 

készlettel és választékkal, majd a sort a Premier 

Outletben lévô üzletünk követi. Mint említette, Nyíregy

házán is forgalmazzuk a Hugo Boss márka egyes 

vonalait, természetesen kisebb készlettel, mint a másik 

két üzletünkben. Mivel a forgalom növekvô tendenciát 

mutat, így egyre nagyobb választékkal vagyunk ott is 

jelen. 

 A Hugo Boss termékskálája igen változatos, a ruhá

zattól a táskákon keresztül a parfümökig terjed. Melyek 

a legkelendôbb termékek és miért éppen azok? Láte 

hangsúlyeltolódást a jelen gazdasági helyzet miatt?

Mivel a Hugo Bosst még mai napig legtöbben az 

öltönyeirôl ismerik, így még mindig ez, és ennek kiegé

HuGO BOSS
gaborjak.eva@marketinginfo.hu

Itthon tArtjA A vásárlókAt  
A bôvülô luxuskínálAt
A HAZAI KíNáLAT BÔVÜLÉSÉNEK KÖSZÖNHETÔEN MáR NEM KELL KÜLFÖLDRE uTAZNIuK A MINÔSÉGRE 

VáGYó FOGYASZTóKNAK. A HuGO BOSS MáRKAIGAZGATójA, GOZáR áKOS TAPASZTALATAI SZERINT 

VISZONT KEVESEBB AZ IMPuLZuSVáSáRLáS AZ ÜZLETEKBEN, A VáSáRLóK ELÔRE GONDOLNAK ÉS 
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szítôi a legkelendôbbek. Összességében az elegáns és a 

sportosan elegáns vonala a legerôsebb, de mióta 

megnyitottuk nagyobb márkaboltunkat, ahol a teljes 

választékot felsorakoztatjuk, azóta a sportos vonal is 

igen erôsen felfejlôdött. 

A termékek között nem történt hangsúlyeltolódás, 

inkább úgy fogalmaznék, hogy az emberek jobban 

meggondolják egyegy termék szükségességét. Azt 

értem ez alatt, hogy míg korábban, ha bejött valamiért  

a vásárló és megvette mindazt, amiért jött, könnyebben 

vett még mellé valamit csak azért, mert épp ott meglátta 

és beleszeretett. Ma sokkal jobban végiggondolják, hogy 

teszem azt, hány kabátom, bôrkabátom van otthon és 

azt, ami megtetszett vajon kelle, illetve fogome hasz

nálni. 

Ez a fajta megváltozása a vásárlási szokásoknak nagy

mértékben befolyásolja egyegy szezon kollekciójának 

összeállítását. Persze továbbra is szükség van az egyedi 

és különleges darabok jelenlétének az üzletben, de 

kisebb mértékben, mint korábban.

 Tapasztalataik szerint, mi vonzza a magyar fogyasztót 

a luxus felé?

Erre viszonylag könnyû válaszolni. A minôség. Ezenkívül 

nagy elônye a Hugo Bossnak, hogy igen közismert. Ha 

fel sorolnánk Magyarországon különbözô ruházati  

lu xus márkákat és köztük lenne a Hugo Boss, biztos, 

hogy ennek a márkának lenne a legnagyobb ismertsége. 

Ebbôl adódóan a legtöbb ember vágyik rá. 

 Hazánkban is egyre nagyobb a verseny a minôségi 

ruházati cikkek piacán – mi a válaszuk erre, és mit várnak 

a piac alakulásától?

Az, hogy további cégek jelentek meg a piacon elsôsorban 

jó, hiszen a vásárlókat itthon tartja. Értem ez alatt, hogy 

sokáig gond volt, hogy kevés volt a piacon a minôségi 

ruházati üzlet, ebbôl kifolyólag a kisebb választék miatt 

inkább elmentek külföldre, legtöbben Bécsbe vásárolni, 

ahol sokkal nagyobb választékkal találkoztak ezen  

a téren. Tehát, ha már sikerül a magyar vásárlóközönséget 

itthon tartani, az egy jó dolog. Onnantól sok múlik  

a kiszolgáláson, a választékon, a minôségen és még 

sorolhatnám. A Hugo Boss további elônye a minôségen 

kívül, hogy nagyon jó fazonokkal és széles termék

választékkal rendelkezik, így gyakorlatilag bárkit ki 

tudunk szolgálni, aki erre a márkára vágyik. 

 Kik vásárolják elsôsorban a márkát? Mi aspirálja  

a magyar fogyasztót, hogy Hugo Bosst vásároljon? 

Kizárólag a magas státuszúak kiváltsága a márka?

Nem igazán lehet meghatározni társadalmi csoportot, 

aki kifejezetten ezt a márkát vásárolja. Ahogy Ön is 

említette korábban, a márka igen széles termékskálával 

rendelkezik, így az is talál magának öltözetet nálunk, 

akinek erre az üzleti életben van szüksége, meg az is, aki 

csak divatosan akar kinézni az utcán, vagy éppen csak 

egy új pólóra vágyott. De, ha valaki egyedi darabokra és 

különleges luxus anyagokra vágyik, akkor ott a márka 

kézzel varrott kollekciója, a Boss Selection. Ebben rejlik 

a márka egyik nagy vonzereje. Pont azért van a Hugo 
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Boss márkának annyi vonala, hogy bárkit, bármilyen 

élethelyzetben ki tudjon szolgálni. 

Az piaci, illetve régiós sajátosság, hogy a Hugo Boss 

nálunk a luxusmárka kategóriába esik. Az anyaországban, 

Németországban, Illetve más nyugat európai orszá gok

ban ez a felsô középrétegnek a márkája. A nálunk ta

pasztalható eltolódás abból adódik, hogy a felsô közép

réteg más átlagkeresettel rendelkezik, és ezért a márka 

pozicionálása elcsúszik. De ez is attól függ, hogy melyik 

vonaláról beszélünk, hiszen vannak olyan termékeink, 

amelyek bármely réteg számára elérhetôek. 

Míg a Hugo Bossnak megvan nálunk ez a sajátossága, 

hogy kicsit más réteget szolgál ki, mint Európában más

hol, addig például a Tommy Hilfiger márkánk már ugyan

azt a célcsoportot éri el és szolgálja ki, mint bárhol más

hol, köszönhetô ez kicsit elérhetôbb árkategóriájának, 

ami máris az Európában megszokott helyre pozícionálja 

ôt. 

 Hogyan kommunikál magyarországi fogyasztóival  

a Hugo Boss? Mennyiben kell más marketingeszközöket 

alkalmaznia egy luxusmárkának?

A Roland Divatház az elmúlt évek alatt gyûjtött ta pasz

talatainak köszönhetôen ma már egy nagyon kifinomult 

törzsvásárlói rendszert tudhat magáénak, Prémium Klub 

néven, melyen keresztül közvetlen és gyors kommu

nikációra van lehetôségünk törzsvásárlóinkkal akár üzlet, 

illetve márkaspecifikusan is. Ezenkívül fontos, hogy ki

emelt vevôkörünknek idôszakosan valamilyen speciális 

rendezvénnyel kedveskedjünk, ilyen például a minden 

évben megrendezendô Forma 1es eseményünk, melyre 

mindig óriási az érdeklôdés. 

A kommunikációs csatornák erôteljesen megváltoztak az 

elmúlt pár évben. A print média jelentôsége igen háttér

be szorult, sokkal hatékonyabb a tv, amire cégünk is  

a leg nagyobb hangsúlyt fekteti. A vevôkörrel pedig  

a korábban postai úton való kommunikációt teljes mér

tékben felváltotta az email, illetve az sms. Termé

szetesen egyes márkáink esetében, ilyen a Hugo Boss is, 

nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy kiemelt vásárlóinkkal 

közvetlenül telefonon keresztül kommunikáljunk. 

véleménye van? szóljon hozzá!

http://www.marketinginfo.hu/forum
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vIsszAtért A luxus
AZ INDIVIDuALIZMuS ÉS A KITûNÉS VáGYA SEGíTETTE A LuxuSMáRKáKAT A GLOBáLIS GAZDASáGI

PÉNZÜGYI VáLSáG KÖZEPETTE IS. A LOuIS VuITTON, A GuccI, A cHANEL, A HERMÉS VAGY A cARTIER IS 

MEGÔRIZTE VAGY NÖVELTE MáRKAÉRTÉKÉT.

TANuLMáNY
fokasz.oresztesz@marketinginfo.hu

Bár ÉszakAmerika és Európa lakói továbbra is elutasítják a feltûnôsködô fogyasztást, azok, akik megen

gedhetik maguknak a legexkluzívabb üzletek kínálatát, már nem ódzkodnak a szerencsés helyzetüket hirdetô 

bevásárlószatyrok cipelésétôl – derül ki a márkák idei helyzetét feldolgozó BrandZ top100 összeállításból.

Egyre fontosabbá válik a termékek eredete, az afrikai gyémántbányák vagy az ázsiai varrodák képe lebeg  

a (potenciális) vásárlók elôtt. A származási hellyel kapcsolatos tudatosság mellett komoly hangsúlyt kap a tradi

cionális szakértelem, amely lehetôvé teszi az áru megszületését. A tömeggyártású fogyasztói javak világában az 

emberek a különbözôségre, feltûnésre vágynak, ami racionális okot adott – ha kell ilyen egyáltalán – az emocio

nális, nagy értékû költésekre.

Mindennek eredményeképpen sok márka árat emelt. A design és személyre szabás terén komoly múltra 

visszatekintôk megnövekedett márkaértékükbôl származó extra tôkéjüket reklámokra, valamint online és bolti 

bemutatókra fordították.

A Gucci például egyes üzleteinek egy részét apró üzemekké alakította, ahol az érdeklôdôk munka közben 

figyelhették meg a bôrdíszmûveseket. A Louis Vuitton a luxusvásárlók új generációjának kegyeiért folytatott ver

sengésben fiatal mûvészeket támogatott pénzzel és publicitással, londoni divatbemutatóját pedig a YouTubeon 

közvetítette. Eközben nagy hangsúlyt fektetett az utazás terén meglévô tradíciója tudatosítására. Ennek köszön

hetôen továbbra is ez a világ legértékesebb luxusmárkája, miután saját értékét 23 százalékkal tudta növelni idén.

Hasonló megoldással próbálkozott a Burberry is, amikor személyre szabott mobiltelefonos üzenetekben 

hívta meg vásárlóit londoni showjának megtekintésére, amelyet üzleteiben közvetítettek interneten keresztül. 

Bármelyik bemutatott darabot helyben meg is lehetett rendelni, mindez pedig hozzájárult a 155 éves brit márka 

megfiatalításához és a kétszámjegyû növekedéshez.

A chanel megtette elsô lépéseit az ekereskedelemben, bár inkább csak kiegészítôkkel próbálkozik,  

a tömeg piacon való jelenlét ugyanis felhígíthatja a brandet. Az exkluzivitásukat megôrzô márkák – mint amilyen  

a chanelen kívül például a Hermés vagy a cartier – sikeresebben tudtak szeparálódni a világméretû válság káros 

hatásaitól, mint a hozzáférhetôbb luxustermékek gyártói.

A Hermés például 41 százalékkal növelte márkaértékét, és betört a kínai piacra is, ami a luxusmárkák feltö

rekvô piacokon való meglódulásának elôszele is lehet. Kínán kívül egyébként Oroszország, Brazília és India is fon

tos piacnak bizonyulhat a jövôben, ezekben az országokban ugyanis egyre növekszik a középosztály, és jelentôs 

méretû vagyonos réteg is megjelent már, amelynek életében elôször van pénze, így készen áll annak elköltésére.

A Louis Vuitton egyébként felvásárolta a Hermés egy részét, amely egyike az igen kevés nem részvény

társasági formában üzemelô luxusmárkáknak. Felmerült annak lehetôsége is, hogy az LVMH megveszi a teljes 

céget, ami tovább konszolidálná a luxuspiacot, és sokat dobna a vevô hatékonyságán és presztízsén. Az ügylet 

Hermésre gyakorolt hatásai nem ennyire egyértelmûek, a családi tulajdonosok mindenesetre úgy nyilatkoztak, 

hogy mindenképpen meg kívánják tartani az irányítást.
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A világ legértékesebb luxusmárkái

márkAérték (mIllIó dollár) változás 2011/2010

LOuIs VuIttON 24312 23%

HERMÉs 11917 41%

GuCCI 7449 -2%

CHANEL 6823 23%

CARtIER 5327 34%

ROLEx 5269 11%

HENNEssy 4997 -7%

MOÉt & CHANDON 4570 7%

FENDI 3422 7%

BuRBERRy 3379 0%

Forrás: Millward Brown Optimor / BrandZ

KItEKINtÉs

A vizsgált idôszakban nemcsak a luxusmárkák jártak azonban jól, az összeállításban részt vevô brandek 

összértéke 17 százalékkal növekedett annak köszönhetôen, hogy minden szektor átesett a pár évvel ezelôtt kirob

bant gazdasági válság okozta sokkon, és a talpra állást a növekedés megkezdése váltotta fel.

A világ legértékesebb márkájává az Apple lépett elô a tanulmány szerint, amely 84 százalékkal növelte ér

tékét, és így 153,3 milliárd dollárt ért el. A top 5 márka közül egyébként négy immár technológiai, az ötödik pedig 

a McDonald´s.

A szektorok többségének értéke egyébként a 2008as, recesszió elôtti szintekhez képest is javulást mutat. 

A top 100 összesen 500 milliárd dollárral növelte értékét az elmúlt három évben, ami arra enged következtetni, 

hogy a legismertebb brandek a legmélyebb válságokkal szemben is ellenállók lehetnek.

Az Appleön kívül a százas listában elôször szereplô Facebook, a kereskedelmi cégek közül a Walmart 

legyûrésével az elsô helyre lépô Amazon és a kínai Baidu keresôprogram mutatott még fel gyors márkaértéknö

vekedést. A japán Toyota visszaszerezte vezetô pozícióját az autógyártók körében.

A toplistát figyelve jól tetten érhetô a fejlôdô piacok növekvô jelentôsége is, hiszen 12 kínai, 3 brazil, 1 indiai 

és 1 orosz márka is feltûnt a ranglistán.

véleménye van? szóljon hozzá!

http://www.marketinginfo.hu/forum
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vIsszAszorulóbAn A luxus
cIkkek hAmIsításA

A MINDENNAPI FOGYASZTáSI TERMÉKEKTÔL NAGYOBB HASZNOT REMÉLNEK A HAMISíTóK, EZÉRT EZEK

RE HELYEZÔDIK áT A HANGSúLY. AMELLETT, HOGY A MAGYAR LAKOSSáG TÖBBSÉGE ELuTASíTó A HAMI

SíTáSSAL SZEMBEN, SZINTE FELBEcSÜLHETETLEN, HOGY MILYEN ÉRTÉKBEN cSERÉLNEK GAZDáT NEM 

EREDETI áRuK ÉVENTE.

fokasz.oresztesz@marketinginfo.hu

A hamisítás terén átstrukturálódás figyelhetô meg, aminek lényege, hogy bizonyos árukörökrôl másokra 

helyezôdik át a hangsúly – mondta el kérdésünkre Almási Gyula ôrnagy, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
Szellemi Tulajdonjogvédelmi Osztályának vezetôje. Ez mindig attól is függ, hogy valamilyen termék szezonális 

vagy sikerese, illetve hogy mekkora iránta a legális kereslet. általánosságban azonban elmondható, hogy lassan 

ugyan, de a luxus felôl kezd elmozdulni a mindennapi fogyasztási cikkek irányába a hamisítók figyelme, ezek 

ugyanis nagyobb volumenû vásárlást generálnak – fejtette ki Almási Gyula. Sok esetben azonban ezt az is befo

lyásolja, hogy a hatóság éppen milyen típusú termékekre „száll rá”.

A tendenciákról az is elmondható, hogy az Európai unióban emelkedik a hamisítás volumene, hiszen míg 

2009ben mintegy 42 ezer, addig tavaly már 79 ezer esetre derült fény, a növekedés tehát közel kétszeres. A Ma

gyarországra vonatkozó statisztikák igen nagy hektikusságot mutatnak, de ami biztos, hogy több milliárdos éves 

forgalmat bonyolítanak hamis termékekkel. „Mi errôl tudunk, de ahogy mondani szokás: ez a jéghegy csúcsa” – 

fogalmazott az osztályvezetô.

Ráadásul, a hamis termékek értékesítésekor nem csupán arról van szó, hogy valaki nem fizetett jogdíjat. 

Hiszen pénzbe kerül a nyomozás vagy a bírósági eljárás is, illetve messze gyûrûzô hatásokkal járhat az is, ha  

a feketekereskedelem miatt becsôdöl egy cég, vagy bezárnak egy gyárat például, ilyenkor adók és járulékok is 

kiesnek a költségvetésbôl. Nagyon nehéz tehát megítélni, hogy mekkora kárt okoz egy adott termék hamisítása 

– magyarázta Almási Gyula. Az OEcD publikus becslése szerint egyébként a világkereskedelem 79 százalékát 

teszi ki a hamisított áruk forgalma, ez 8001000 milliárd euró körüli összeget jelent évente (az Eu éves költség

vetése 140150 milliárd euró).

A RuHáK IRáNt A LEGNAGyOBB A KEREsLEt

A termékek közül a hamis ruházati cikkek iránt a legnagyobb a kereslet hazánkban, hiszen minden hatodik 

magyar bármikor venne ilyet, míg 39 százaléknyian talán – ez már a NAVval szorosan együttmûködô Hamisí-
tás Elleni Nemzeti testület (HENt) 2011re vonatkozó statisztikáiból olvasható ki. Ez az arány magasabb, mint 

2010ben, de alacsonyabb, mint 2009ben. A biztos vásárlók aránya a tavalyi évhez képest nem nôtt jelentôsen, 

a vásárlást talán bevállalók aránya viszont másfélszeresére emelkedett. Sôt, a nem eredeti ruházati termékeket 

nem is igazán tekintik hamisítványnak a hazai fogyasztók, hiszen jó néhányan voltak olyanok, akik általánosságban 

elzárkóztak a hamis termékek vásárlásától, a ruhák iránt viszont nyitottak voltak. Hamis illatszert a tavalyi évhez 

hasonlóan a megkérdezettek 8 százaléka vásárolna gondolkodás nélkül, míg 26 százalékuk elgondolkodna egy 

ilyen tranzakción. A vásárlást egyértelmûen elutasítók aránya ebben a termékcsoportban is csökkent 2010hez 

képest.
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A FIAtALABBAK NyItOttABBAK

A hamis termékek iránti nyitottságot erôsen befolyásolja a kor. A fiatalok és a fiatal középkorúak az átlagos

nál jóval nyitottabbak, míg a középkorúak és az idôsek az átlagosnál jóval elutasítóbbak. Amíg a fiatalok 42 száza

léka, addig az idôsek 18 százaléka vásárolna hamis terméket – derül ki a HENT kutatásából. Hasonló összefüggé

sek figyelhetôk meg akkor is, amikor a ruházati termékekre szûkítjük az eredményeket. Amíg a fiatalok csaknem 

kétharmada (62%), addig az idôseknek kevesebb mint fele (45%) hajlamos az ilyen termékek megvásárlására.

Az életkor a hamis illatszerek iránti igényt is erôsen befolyásolja: míg a 30 alattiak közel fele (47%), addig 

a 60 felettiek kevesebb mint hatoda (16%) vásárolna hamis illatszert.

A kor mellett erôsen befolyásolja az attitûdöt a lakóhely is. KözépMagyarországon például a fogyasztók  

38 százaléka, az északalföldieknek viszont csak 24 százaléka nyitott a hamisítványok iránt.

KIK VásáROLNAK?

A fogyasztói attitûdök mellett a konkrét cselekedetekre is rákérdezett a kutatás. A válaszok alapján ki derült: 

az elmúlt egy évben a lakosság 13 százaléka vásárolt legalább egyszer hamis terméket a megkérdezettek 8 szá

zaléka többször is, 5 százaléka pedig egy alkalommal. Ez a mutató csökkenést mutat 2010hez képest, amikor  

a magyarok 16 százaléka nyilatkozott így. Az elmúlt évben többször hamis terméket vásárlók körében felülrep

rezentáltak a magyarországi régióban élôk átlagosnál kevesebbszer vásároltak több alkalommal hamis terméket  

a diplomások, az idôs középkorúak, az Északalföldi régióban élôk, a budapestiek és az idôsek.
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Vásárolna olyan ruházati terméket, ami egy márkás 

termék utánzata, hamisítványa, ha az lényegesen olcsóbb, 

mint az eredeti?

Vásárolna tudatosan hamis terméket?
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Forrás: Hamisítás Elleni 
Nemzeti testület (HENt)

Forrás: Hamisítás Elleni 
Nemzeti testület (HENt)
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A konkrét vásárlásra vonatkozó adatokból is kiderül, hogy a magyarok nem igazán tekintenek hamis  

termékként a nem eredeti ruházati termékre. Hamis ruházati termék vásárlását ugyanis minden hatodik magyar 

bevallotta, míg általában a hamis termékeknél ez az arány 13 százalék volt.

Az összes termékcsoport tekintetében jól kirajzolódik, hogy az összes vásárló körülbelül fele tekinthetô 

rendszeres vásárlónak. A két kivétel a ruházati termék és az élelmiszer. Elôbbi esetében a vásárlók 70 százaléka 

rendszeresen vásárol ilyen terméket, míg utóbbi esetben a fogyasztók kétharmada minôsül rendszeres vásárló

nak.

A vásárlások többsége (58%) piacon vagy utcán történik, a második legnépszerûbb helyszínnek a boltok 

(28%) számítanak. Az internet a maga 6 százalékos részesedésével még nem számít komoly beszerzési forrás

nak. A vásárlások 5 százaléka külföldi utazás során, 3 százaléka pedig egyéb helyen történik.

NEM FONtOs A MáRKA?

Alig több mint minden ötödik válaszadó (21%) értett egyet azzal a kijelentéssel, hogy „fontos, hogy márkás 

legyen az a ruha és cipô, amit viselek”. A megkérdezettek több mint fele (53%) egyáltalán nem ért egyet ez

zel, negyedük (26%) pedig egyet is ért meg nem is. Persze a brandekhez való viszonyulást is befolyásolja a kor,  

a 30 alattiak 28 százaléka, a 60 felettiek 8 százaléka értett egyet a fenti állítással. A fiatalokon kívül felülrepre

zentáltak még az érettségizettek és a budapestiek. Érdekes, hogy bár úgy tûnik, maga a márka nem sokat számít, 

a márkás termékek esetében viszont csak az számít, legalábbis erre enged következtetni az, hogy a válaszolók 

kevesebb mint fele (46%) számára fontos, hogy az a márkás ruha, amit visel, eredeti (vagyis minôségi) is legyen.

A tavalyi évhez képest 4 százalékponttal, 16 százalékra nôtt azok aránya, akik szerint a hamisítvány van 

olyan jó minôségû, mint az eredeti. A válaszadók jóval több mint fele (57%) szerint azonban a hamis termékek 

gyengébb minôségûek, míg 10 emberbôl 2 szerint nem lehet egyértelmûen eldönteni a kérdést.

Tovább árnyalhatjuk a képet, ha megvizsgáljuk, mit gondolnak a magyarok a hamisítványok hosszú távú 

teljesítményérôl. Tavalyhoz képest 12rôl 9 százalékra csökkent azok aránya, akik szerint a nem eredeti termékek 

hosszabb távon is állják a versenyt, a válaszadók csaknem háromnegyede (73%) pedig egyértelmûen nem ért 

egyet ezzel az állítással.

sOKAt sZáMít A VáLsáG?

A magyar fogyasztók több mint háromnegyede (76%) szerint a gazdasági válság miatt többen kényszerül

nek arra, hogy hamis vagy bizonytalan eredetû terméket vásároljanak. Ezzel az állítással csupán a megkérdezet

tek 7 százaléka nem ért egyet.

véleménye van? szóljon hozzá!

Többször vásárolt az elmúlt egy évben hamis terméket
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 Mit tapasztaltak az utóbbi években a felsô árka

tegóriás kozmetikumok forgalma terén? Mennyire hatott 

a válság?

A válság a gazdaság minden területét érinti, így hatást 

gyakorolt a szépségiparra és parfüméria láncunkra is. 

Vásárlóinkról összességében elmondható, hogy árér

zékenyek, ezért az akciók, promóciók, kedvezményes 

vásárlási lehetôségek egyértelmûen motiválták ôket az 

elmúlt idôszakban.

 Ön mely márkáikat tekinti luxusterméknek? Mi moti

válja vásárlásra fogyasztóikat?

Kereskedelmi láncunk döntôen luxus termékek for

galmazásával foglalkozik. A felsô kategóriás termékek 

vásárlói köre egy olyan réteg, amely számára fontos az  

a luxus érzés és kényeztetés, amelyet egy felsô 

kategóriás termék biztosíthat számára. Egy új parfüm, 

egy luxus arc vagy testápoló termék kényezteti lelkünket 

is, a rohanó és problémákkal teli mindennapokba egy 

csepp luxus érzését csempészheti, kizökkentve hasz

nálóját a gondokkal teli pillanatokból. így a válság okozta 

nehezebb idôszak könnyebb „átvészelésében” is nagy 

szerepet játszanak ezek a termékek.

 Milyen jövôt jósol luxusmárkáik számára?

Parfüméria láncunk igyekszik minden vásárlói réteg szá

mára megfelelô, széles szortimentet kínálni. Különösen 

a jelenlegi piaci körülményekhez igazodva igyekszünk 

olyan választékot kialakítani, hogy minden betérô vásár

ló megtalálja üzleteinkben a számára leginkább meg

felelô terméket, akár a kedvezôbb árfekvésû márkák 

között is.

PARFÜMERIE DOuGLAS
fokasz.oresztesz@marketinginfo.hu

A luxusvásárlók Is lehetnek 
árérzékenyek
BáR SZINTE KÖZHELYNEK SZáMíT, HOGY A FELSÔBB KATEGóRIáS TERMÉKEK VáSáRLóI A LEGNAGYOBB 

GAZDASáGI VáLSáG KÖZEPETTE IS MEGVESZIK KEDVENc MáRKájuKAT, EZ AZONBAN – LEGALáBBIS AZ 

ILLATSZEREK ÉS KOZMETIKuMOK TERÉN – NEM FELTÉTLENÜL IGAZ. SZILáGYI DóRA, A PARFÜMERIE 

DOuGLAS MARKETINGMENEDZSERE VáLASZOLT KÉRDÉSEINKRE.

véleménye van? szóljon hozzá!
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 Más üzlettípusokhoz képest hogyan alakult a luxus

márkák üzleteinek forgalma az elmúlt években?

A luxusmárkák – különösen az olyan nagy márkák, mint 

a Burberry, a Louis Vuitton vagy a Gucci, melyek nem 

franchise rendszeren keresztül, hanem saját tulajdonú 

üz lettel vannak jelen a magyar piacon – általában hosszú 

távra terveznek egy adott piacra történô belépésük elôtt. 

Ezek a márkák jellemzôen 1015 éves bérleti szerzô

déseket kötnek, és hajlandók háromöt évet várni, hogy 

az üzletük nyereséges legyen. Az ilyen luxusmárkák 

jellemzôen egyetlen központi márkaboltot nyitnak, nem 

gondolkodnak üzlethálózatban, legfeljebb még egy kis 

vámmentes üzlettel vannak jelen a reptéren.

Éppen amiatt viszont, hogy csupán egyetlen üzletet 

nyitnak egy Budapest méretû piacon, sokkal konkrétabb 

elképzeléseik és igényeik vannak az üzlet elhelyez

kedését illetôen, ragaszkodnak például hozzá, hogy 

olyan helyen legyenek jelen, ahol hozzájuk hasonló 

már kák már megnyitották üzleteiket. Bár a forgalmi 

adatok üzleti titoknak számítanak, az elmúlt évek negatív 

gazdasági környezete hatással volt e szegmensre is.  

A tehetôsebbek, illetve a luxusüzleteket látogató turis

ták vásárlóereje azonban nem csökkent annyira, mint  

a teljes lakosságé, és ennek köszönhetôen a forgalom 

visszaesése is csekélyebb. A kedvezôtlen hatások inkább 

a várakozásoktól elmaradó mértékû, lassabb forgalom

növekedésben, illetve a szezonon belül jobban ingadozó 

eladásokban figyelhetôk meg.

 A válság és a fogyasztási hajlandóság visszaesése 

mellett, minek köszönhetô, hogy egyre több luxusmárka 

nyit nálunk képviseletet? Hogyan érett meg a magyar 

piac a luxusmárkák belépésére?

A luxusmárkák jellemzôen regionális szemszögbôl vizs

gálják a piacot, és Budapestet KözépEurópa egyik 

kiemelt városának és turista célpontjának látják. Ezek  

a márkák már régóta jelen vannak Bécsben, illetve  

a közelmúltban sorra jelentek meg Prágában, és leg

inkább piaci pozíciójukat kívánják megerôsíteni a régió 

erôs fôvárosaiban, például Varsóban vagy Bukarestben 

nyíló képviseleteikkel. A már jelenlévô márkák elfo gad

ható eredménnyel mûködnek, és erre alapozva más 

márkák is szívesen jönnek Budapestre. Az Andrássy út 

szépsége, a maga klasszikus, magas mennyezetû, ívelt 

cOLLIERS
gaborjak.eva@marketinginfo.hu

Andrássy út: 
A luxus luxust vonz
AZ ELKÖVETKEZÔ ÉVEKBEN SZáMOS új MáRKáVAL, TOVáBB ERÔSÖDHET AZ ANDRáSSY úT SZEREPE. A 

TÖBBEK KÖZÖTT LuxuSÜZLETEK BÉRBEADáSáVAL IS FOGLALKOZó INGATLANÜGYNÖKSÉG, A cOLLIERS 

INTERNATIONAL KISKERESKEDELMI ÜZLETáGáNAK IGAZGATójA, cSÖRGÔ ANITA SZERINT MÉG 

EGYSÉGESEBB ÉS ERÔSEBB LuxuSKÖZPONT VAN KIALAKuLóBAN.
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ablakú és tágas eladótérrel rendelkezô üzlethelyisé gei

vel szintén vonzóvá teszi hazánkat, hiszen könnyebb 

megfelelô helyszínt találni. Az elmúlt években jó pár 

nem versenyképes üzlet, köztük bútorüzlet, pénzügyi 

szolgáltató és divatüzletek zártak be a környéken, ami 

további lehetôséget teremt az új luxusmárkák számára. 

Ráadásul a 2008as csúcspontról mintegy 3035 

százalékkal csökkent az üzlethelyiségek bérleti díja.

 Milyen típusú luxustermékek bizonyultak a leg si

keresebbnek a magyar piacon az elmúlt években?

A márkás divatruházat és kiegészítôk – különösen a bôr

áruk és cipôk – teljesítettek a legjobban az elmúlt évek 

során. A legfontosabb szempont, hogy ezek az üzletek 

ugyanazt a minôséget kínálják, mint hasonló márka

üzletek más nagyvárosokban, és kínálatukban meg

találhatók legyenek a márka legújabb darabjai. Azok  

a franchise partnerek, amelyek csupán kis választékát 

tudják felsorakoztatni az aktuális kollekciónak és inkább 

régebbi modelleket kínálnak, nem tudnak sikerrel  

bol dogulni a felkapottabb helyszíneken. Az outleteknek 

is megvan a maguk szerepe és helye Magyarországon, 

és sikeresek is, de nem a nagy márkaüzletek közelében.

 Az Andrássy út az egyik legnépszerûbb helyszín  

a luxus számára. Vonzzák egymást a márkák? Milyen 

további márkaüzletek nyitása várható a közeljövôben?

Az Andrássy út Deák tér és Oktogon közé esô, nagyjából 

egy kilométeres szakasza – a közelben lévô Operaházzal 

és más kulturális intézményekkel, a maga széles, fákkal 

szegélyezett járdáival, egységes építészeti karakterével, 

magas mennyezetû üzlethelyiségeivel és látványos kira

kataival  még most is számos luxusmárka számára 

vonzó helyszín, annak ellenére, hogy az általános gaz

dasági körülmények jelenleg nem egy budapesti üzlet 

megnyitása mellett szólnak. A luxusmárkák sokkal 

inkább egy helyre csoportosulnak, mint az általános 

márkák. Az Andrássy út luxus státusza akkor szilárdult 

meg, amikor a Louis Vuitton 2007ben megnyitotta itt 

márkaüzletét, olyan franchise üzleteket követôen, mint 

az Ermenegildo Zegna.

Az elmúlt két év során a globális recessziónak köszön

hetôen lelassult az új belépôk megjelenése, de mos

tanában, illetve a közeljövôben nyolc új luxusmárka nyit 

az Andrássy úton, köztük a Sinequanone az Andrássy út 

7. szám alatt, a több márkát is értékesítô Madison par

füméria egy korábban híres patika helyén az Andrássy út 

26. alatt, az olasz férfiruházati márka, a Boggi az 

Andrássy út 15. alatt, a svájci HuBLOT óramárka az 

Andrássy út 16. alatt és a capsula, amely olyan márkákat 

kínál, mint az YSL és a Giorgio Armani. További négy 

ismert luxusmárka 2012 tavaszán és nyarán tervez 

üzletet nyitni az Andrássyn, velük a tárgyalások már a le

záró szakaszban járnak.

Az Andrássy út 19. alatt 2013 tavaszán nyíló Il Bacia di 

Stile divatüzlet olyan márkákat hoz majd Magyaror szág

ra, mint a Ferragamo, a christian Dior és a Lanvin. A 4000 

négyzetméteres üzlet, mely mellett étterem is nyílik 

majd, szintén növeli a környék vonzerejét. Véleményem 

szerint az Andrássy útról még hiányzó divatmárkák 

érdeklôdése drasztikusan nô majd az elkövetkezô két év 

folyamán, és ezzel még erôsebb és egységesebb 

luxusközpont alakul ki Budapesten.

 Milyen más helyszíneket keresnek a luxusmárkák? 

Milyen különleges elvárásaik vannak egy helyszínnel, 

üz let helyiséggel kapcsolatban?

A legfontosabb szempont, hogy olyan helyszínen le gye

nek jelen, ahol a többi luxusmárka is megtalálható.  

A Váci utca rég elvesztette a vonzerejét a luxusmárkák 

számára, mert olyan tömegmárkák – és velük együtt az 

ilyen márkák iránt érdeklôdô vásárlók  jelentek meg az 

utcában, mint a H&M, a c&A, a ZARA, a New Yorker és a 

Humanic. A luxusnak olyan helyszín kell, amely közel 

helyezkedik el a belvárosi bevásárlóutcákhoz, de exklu

zívabb és korlátozottabb, ugyanakkor forgalmas. Kisebb 

luxusközpontok más helyszíneken is kialakultak, például 

a Dorottya utcában, ahol az Escada és a Gruppo coin 

áruház mellett hamarosan megnyílik a Max Mara 

Weekend, vagy a Hajós utca, ahol helyi couture divat

tervezôk, többek közt Náray Tamás és Tóth Bori nyitották 

meg üzleteiket az elmúlt két évben. A Deák Ferenc 

sétányon lévô ‘Fashion Street’ viszont nem bizonyult 

igazán vonzónak, így itt az eredetileg ide letelepedô, 

középfelsôkategóriás márkák maradtak meg, mint  

a MExx, a Tommy Hilfiger és a Benetton.

 Mitôl függ, hogy franchiseként vagy saját képviselettel 

jelenik meg hazánkban egyegy márka? jellemzôen 

inkább bérlik vagy megvásárolják márkaüzleteiket  

a luxus cégek?
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véleménye van? szóljon hozzá!

A legtöbb nagy divatcég, mint a Gucci, a Louis Vuitton, a 

Burberry, a PRADA és a chanel csak saját irányítású 

márkaboltokkal van jelen Európában, és nem dolgoznak 

franchise rendszerben. Számos már jelen lévô vagy 

hamarosan nyitó luxus ékszer, illetve óramárka vagy 

saját márkaboltot nyit, vagy közös képviseletet, amelyet 

az anyavállalat és egy jellemzôen helyi franchise partner 

mûködtet. Ezeknek az egyetlen márkát árusító üzle tek

nek a minôségellenôrzés és a kiszolgálás állandó szín

vonala kiemelt fontosságú, hiszen egy Magyarországon 

elkövetett hiba a márka globális imázsának egészére 

hatással van. A kisebb luxusmárkák, mint a Zegna, Boggi, 

Max Mara, szívesebben vannak jelen franchise rend

szerben, de ezekben az esetekben is szigorú jóváhagyás 

elôzi meg a helyi partner kiválasztását. A több helyszí

nen jelen lévô, szélesebb rétegeket kiszolgáló márkák, 

amilyenek a Guess by Marciano, a Replay vagy  

a Sinquanone, jellemzôen helyi franchise partner által 

irányított üzleteket nyitnak.

A luxusüzletek üzemeltetôi általában bérlik és nem 

megvásárolják üzleteiket, mert az ingatlanpiac helyett 

inkább saját tevékenységükre koncentrálják erô forrá

saikat. jó pár jómódú helyi vállalkozó próbálkozott vele, 

hogy egy kiemelt Andrássy úti helyszín megvásárlásával 

megszerzi valamilyen luxusmárka forgalmazási jogát, 

de ehhez általában hiányzott a hasonló márkák 

megszerzéséhez szükséges tapasztalat. A legtöbb 

kereskedô erôforrásait az üzletébe forgatja, ezért nem 

engedhetik meg maguknak, hogy megvegyék üzlet

helyiségeiket, hiszen az Andrássy út árai még mindig 

nagyon magasak.

 Hogyan alakulnak a szegmensben a bérleti díjak? 

Hol a legdrágább hazánkban jelenleg üzletet bérelnie 

egy luxusmárkának?

Az Andrássy út nem a legdrágább kereskedelmi helyszín 

Budapesten, a Váci utcában még mindig vannak 

helyszínek, melyeknek bérleti díja több mint kétszer 

annyi. Az Andrássyn elérhetô üres üzlethelyiségek 

száma több mint 30 százalékkal csökkentette a bérleti 

díjakat 2008 óta, így most az átlag 3050 euró négy

zetméterenként. Az Opera közelében mûködô üzlete

kért – különösen a saroküzletekért – azonban még ma is 

80100 eurót kérnek négyzetméterenként.

 Milyen arányban magyar és milyen arányban külföldi 

vásárlók alkotják a luxusüzletek vásárlókörét?

Az Andrássy úton mûködô nagyobb divatházaktól 

származó információk szerint a vásárlók többsége to

vábbra is magyar, de a turisták és külföldi vásárlók is 

jelentôs részét, márkától függôen 3050 százalékát 

adják az eladásoknak.

 A sikerek mellett néhány luxusmárka visszavonulásra 

kényszerül, legutóbb például a Roberto cavalli Boutique 

zárta be kapuit. Mire számítanak ezen a téren az el

következendô 13 évben?

A Roberto cavalli egy érdekes márka, mely nem találta 

meg a számításait Magyarországon. A probléma három 

okra vezethetô vissza: egyfelôl a helyi üzemeltetônek 

más, sikeres üzleti érdekeltségei is voltak, és emiatt nem 

volt türelme kivárni, hogy a cavalli meghozza a várt 

eredményeket. Másfelôl az üzlet akkor nyílt meg, amikor 

az Andrássy út népszerûsége csúcsán volt, így a bérleti 

díj egyszerûen túl magas volt, amelyet nem fedeztek az 

eladások. Végül a Roberto cavalli egy intenzív, merész 

és szofisztikált márka, amire egyszerûen a magyarok 

ízlé se még nem volt felkészülve. A bezárásról közösen 

döntött a tulajdonos és a bérlô, és jelenleg a végéhez 

közelednek a tárgyalások egy másik nemzetközi luxus

márkával, amely átvenné a cavalli helyét 2012 közepére. 

Nincs jele annak, hogy több márka elhagyni készülne az 

Andrássyt, bár néhány új helyre költözhet, ahol kisebb és 

olcsóbb üzlethelyiségben mûködhet, ha a jelenlegi 

helyszín fenntartását nem teszi lehetôvé a forgalom.  

A franchise partnereknek más erôforrásaikból és üzle

teikbôl kell finanszírozniuk ideiglenes veszte sé güket, 

míg az anyavállalatok eleve olyan üzleti tervvel dol

goznak, amely 25 év bevezetési idôszakkal számol, 

mielôtt az üzlet nyereségesre fordulna.

http://www.marketinginfo.hu/forum
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 Hogyan jött létre a Luxury club, és miért döntöttek  

a tá mogatása mellett? Hogyan kapcsolták a klubhoz  

a márkát?

A chivas Regal régóta keresi az ideális helyszínt, hogy  

a fogyasztóival közvetlenül kommunikálhasson, viszont 

a tapasztalataink alapján a létezô vendéglátóhelye ken 

nehéz ezt megvalósítani. Nehéz összeegyeztetni  

a márka és a tulajdonosok érdekeit, valamint elôre kivá

lasztani az idôpontot, amikor a célcsoporttal talál

kozhatunk. Ennek kiküszöbölésére találtuk ki, hogy ha 

nem találjuk ezeket a létezô lehetôségeket, meg

teremtjük mi. Mivel az akkor még Luxury club néven 

futó rendezvény megteremtette ezt, nekünk „csupán” 

csatlakozni kellett. Természetesen a helyzet azért nem 

volt ennyire egyszerû. Az elsô évben mint egy márka  

a sok közül támogattuk a rendezvényt, majd késôbb 

fôszponzorként, kvázi szervezôvé léptettük elôre  

a közös munkánkat.

 Mi a célja és kik a látogatói a klubnak? Milyen más 

márkákkal mûködnek együtt?

A klub célja, hogy megteremtse a gondtalan és értékes 

szórakozás lehetôségét a célcsoportunknak. Mivel tisz

tában vagyunk vele, hogy egy italmárka önmagában nem 

képes elég szórakoztató lenni, mindig más és más 

márkapartnerekkel mûködünk együtt, hogy izgalmas 

programokat tudjunk adni a vendégeknek. Felméréseink 

alapján a chivas Regal számára fontos potenciális 

fogyasztókat különösen érdekli a gasztronómia, a divat, 

a kortárs mûvészet, a design és a technikai újdonságok. 

Minden rendezvényünkön ezekbôl az elemekbôl pró

bálunk meg újdonságokat mutatni. Fontosnak érezzük, 

hogy ne csak egy „ingyenitalos” party legyen, hanem az 

érdeklôdési körüknek megfelelô, minôségi szórakozást 

biztosítsunk, amirôl a következô rendezvényig beszélni 

lehet. A rengeteg márka közül említenék párat: christian 

Dior, Hugo Boss, Max Mara, jeep, Alfa Romeo, OTP Alap

kezelô, Nespresso, Aqua Panna.

Látogatóink csak személyes meghívás után léphetnek 

be a klubba, melynek alapját a Luxury club tulaj dono

sainak évek során felépített adatbázisa, és az együtt

mûködô partnerek vendégei, valamint az önkéntes 

jelentkezôk bôvítik. Minden új jelentkezônek egy klubtag 

ajánlása vagy egy rövid indoklás szükséges a csatla

kozáshoz.

 Milyen marketingeszközökkel tudja megfogni és 

fogyasztói felé közvetíteni a luxus életérzést a márka? 

Mennyiben kell más eszközöket alkalmazni az FMcG 

piac márkáihoz képest?

cHIVAS REGAL
gaborjak.eva@marketinginfo.hu

egy luxusmárkát Is közel kell 
hoznI A vásárlókhoz
LuxuSKLuB KERETÉBEN KERESI A KAPcSOLATOT MEGLÉVÔ ÉS POTENcIáLIS FOGYASZTóIVAL A VILáG 

ELSÔ IGAZáN ExKLuZíV WHISKYjÉT IS MEGALKOTó cHIVAS REGAL. ROZSNYóI KRISZTIáN BRAND MANAGER 

VáLASZOLT KÉRDÉSEINKRE.
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A luxus érzését a gondosan megválogatott kommu

nikációs eszközök jelentik jelen esetben. Az FMcG piac 

többi szereplôjéhez képest a különbséget a tömegmé

dia, mint klasszikus reklámfelület használatának mellô

zése jelenti. Fontos, hogy a vendégeink érezzék a ren

dezvény exkluzivitását.

Közvetlenül kommunikálunk a vendégekkel, majd kicsit 

szélesebb körben folytatjuk az esemény Facebook

oldalán és a hamarosan induló blogon keresztül, majd 

még tovább lépünk a gondosan kiválasztott médiumon 

keresztül. Mivel az eseményeinken nagy számban 

jelennek meg ismert emberek, természetesen a bulvár

média érdeklôdését sem kerülhetjük el.

A luxus életérzést továbbá a megfelelô márka partne

rekkel és a magas minôségû szervezéssel érjük el. Fon

tosnak tartjuk, hogy a vendégek a lehetô leggond

talanabbul töltsék el szabadidejüket, amit ránk áldoztak, 

és mindig olyan magas minôségû dolgokat kapjanak, 

amihez máshol nehezen jutnak hozzá. Ezért dolgo zunk 

például a koktéljaink megálmodása és kivitelezése során 

is Magyarország talán legelismertebb mixológusával, 

Nagy Zoltánnal, a Boutiq’ Bar tulajdonosával.

 Milyen platformon értékesítik a legtöbb terméket? 

Ezen a téren mennyire befolyásoló a luxus imázs?

A chivas Regal történelmi sajátosságainál és a márka 

imageénél fogva kiskereskedelmi dominanciával ren

delkezik, ezért kiemelkedôen fontos a karácsonyi és 

húsvéti szezon, mivel igen sokan vásárolják ajándékba  

a márkát. Pont ennek megfelelôen fontos a luxus és  

a magas minôség imázsa, mivel ezzel kifejezheti az 

ajándékozó, hogy milyen fontos az ajándékozott  

a számára. A chivas Regal az elérhetô luxust testesíti 

meg. Az ajándékozottnál a márka vélt értéke a magas 

imázs miatt magasabb, mint a valódi összeg, amit  

a kasszánál hagyott a vásárló. így ha ezt a gesztust 

közgazdaságtanilag szeretnénk leírni, akkor a befektetés 

megérte, mert magas volt az érzelmi megtérülése.

 A chivas Regal minden évben megjelenik egy 

híresség által tervezett, limitált szériás kiadással. 

Magyarországon kaphatók és fogynak ezek a termékek? 

Melyik az itthon kapható legdrágább termékváltozat?

jelenleg a legdrágább, állandóan kapható változat a 25 

éves chivas Regal. Ez az ital volt az elsô valódi luxus 

whiskymárka a világon, mely sokáig feledésbe merült, 

majd 2007ben élesztették újra a chivas Brothers 

vállalatnál a jelenlegi whiskymester, collin Scott szak

értelmével. A limitált szériás kiadások elkészítésénél 

olyan, a design világában elismert tervezôk vettek részt, 

mint Alexander McQueen, christian Lacriox, vagy 

Vivienne Westwood. Ezek a szériák vagy a 18 éves válto

zatra készülnek, vagy a 12 éves magnum, azaz másfél 

literes változatára. Magyarországon rendkívül kis szé

riában kerül forgalmazásra, a „hétköznapi” vásárlásaink 

során soha nem fogunk ezekkel találkozni.

 Hogyan lehet biztosítani az állandó minôséget egy 

akár 30 évig is eltartó italkészítési folyamat során?

A minôséget az emberi szakértelem és odafigyelés biz

tosítja. Az elôállítás minden folyamata gondosan 

ellenôrzött, így a fogyasztó mindig a legjobb minôséget 

kapja meg az általa felbontott palackban. A whiskyipar 

több száz éves múltra tekint vissza, volt ideje  

a szereplôknek elsajátítani a tökéletes ital elkészítésé

nek minden szükséges elemét.

 Tapasztalataik szerint mi vonzza a magyar fogyasztót 

a luxus felé? Hogyan lehet elérni, hogy a luxus ösztönzô, 

ne elidegenítô legyen a fogyasztók számára?

Igen, ez egy nagyon fontos dolog a chivas Regal éle

tében is, ugyanis nem vihetjük túl távol a márka imázsát 

a fogyasztótól, mert akkor félni fog például egy bárban 

ilyen italt rendelni. Az az érzet alakulhat ki, hogy „Ez túl 

drága nekem, nincs ünnep, nem fogyasztom.”

Ôszintén bevallva jelenleg egy kicsit ez a helyzet  

a márkával. Ennek köszönhetô, hogy inkább másoknak 

veszik a terméket fogyasztóink, azzal a gondolattal, 

hogy: „én fontosnak tartalak Téged, ezért ezt adom, de 

magamnak nem veszem meg, mert túl nagy luxus”. Mi is 

azon fáradozunk, hogy a chivas Regalról az elérhetô 

luxus jusson mindenki eszébe, ahol a magasabb árat a 

magas minôség támasztja alá. Ha a rendezvényeinken  

a fogyasztók kezébe tudjuk adni az italt, elôbbutóbb 

természetessé válik, hogy chivas Regalt isznak, nem 

lesz idegen az érzés. Ez viszont hosszú idôt és sok 

munkát vesz igénybe.

véleménye van? szóljon hozzá!
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 Milyen kihívásokkal néznek szembe magyar már

kaként a luxuspiacon? A magyar vagy a nemzetközi 

piacon nehezebb jelenleg érvényesülni?

Mint kézmûves luxusterméknek, mely legjelentôsebben 

az asztalkultúrában van jelen, meg kell küzdenie a mai 

világ gyorséttermes, papírtálcás étkezési szokásainak 

terjedésével. Missziónk, hogy egy családi, közös ebéd 

rangját hangsúlyozzuk. Egy közös ebédhez nem csak  

a kellemes beszélgetés, a család összetartozása, hanem 

egy méltó, szép teríték is hozzátartozik. Összetett 

társadalmi és gazdasági okokból kifolyólag a nemzetközi 

piac hangsúlyosabb. A világ szinte összes országában 

elérhetôk a Herendi porcelánok, termékeink 75%át 

határainkon túl értékesítjük.

 Milyen hatással van szegmensükre a válság és a fo

gyasztói költések visszafogása?

Nyilvánvaló, hogy egy gazdasági válság minden vállal

kozást, s terméket – különösen, ha az a luxus kate

góriában érdekelt – érzékenyen érint. A Herendi vásárlá

sa könnyen elhalasztható, nem létfeltétel. Mindezek 

ellenére, ellentétben a legtöbb versenytársunkkal, nye

reséges vállalkozásként tudtunk mûködni az elmúlt 

években is. Ez óriási fegyvertény, s mutatja a Herendi 

porcelán értékét és rangját.

 Hogyan alakult ki a Herend luxus státusza?

185 év történelme, sikerei, a nálunk készült porcelánok 

tökéletes minôsége, és a máshol nem létezô szaktudás 

összessége adja a márka értékét. Olyan hungarikumról 

beszélhetünk, melyet a világ minden országában is

mernek és elismernek. Porcelánjaink a nyers massza 

elsô érintésétôl az utolsó ecsetsimításig manufakturális 

úton, tehát kézzel készülnek, és a manufaktúra kizárólag 

a tökéletes minôségû termékeket engedi át minôségügyi 

rendszerén, így mindezek a státuszban – s így az érté

kükben – is megmutatkoznak.

 Hogyan ápolja imázsát és hagyományait a márka? 

Hogyan és milyen gyakran vezetnek be új motívumokat?

Szinte minden nap születik egy új termék a manu

faktúrában, ebbôl is látható, hogy a termékfejlesztés, a 

folya matos megújulás fontos számunkra. Több mint 16 

ezer fehér forma és 4 ezer különbözô dekoráció jelenti  

a termékpalettánkat. Ha összeszorozzuk, egy hatalmas, 

64 milliós számot kapunk. E termékfejlesztési munka is 

az imázs része. Mindemellett rendkívül fontos a ha gyo

mányok ápolása, a nagy elôdök, mesterek tisztelete,  

e kü lönleges szaktudás generációrólgenerációra 

történô továbbörökítése és megôrzése.

HERENDI PORcELáNMANuFAKTúRA
gaborjak.eva@marketinginfo.hu

évszázAdok kemény 
munkájA kellett 
Az elIsmeréshez
A VáLSáGBAN IS NYERESÉGES TuDOTT MARADNI A HERENDI PORcE LáN

MANuFAKTúRA, MELYNEK PORTÉKáI uRALKODóK ÉS EGYÉB HíRESSÉGEK 

HOSSZú SORáNAK REZIDENcIáIN IS MEGTALáLHATóK. KRáMLIK ATTILA 

MARKETING ELÔADóT KÉRDEZTÜK.
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 Világszerte hol a legnépszerûbb a Herend és miért?

Elismertségében, mint hungarikum, hazánkban. Ha  

a gaz dasági adatokat vizsgáljuk, akkor az Amerikai 

Egyesült államok, japán, Olaszország, Oroszország, 

Anglia és az arab államok a legjelentôsebb export

piacaink. Évente ötvenhatvan országgal van keres

kedelmi kapcsolatunk.

 Nemrég csatlakoztak egy nemzetközi Luxusipari 

Szövetség, a comité colbert tagjai közé. Mit jelent 

mindez a Herendi Porcelánmanufaktúra számára?

Ez az örvendetes esemény rendkívül fontos a manu

faktúra életében, hiszen egyedüli magyar márkaként 

kerültünk be a legrangosabb luxusipari szövetségbe.

A 75 francia luxusmárkát összefogó szervezet most 

elôször önálló nemzeti egyesülettel nem rendelkezô 

uniós országokból választott maga közé úgynevezett 

„európai tagokat”. Az európai tagok száma az egye

sületben legfeljebb 12 lehet, s a tagsághoz legalább két, 

lehetôleg azonos területen tevékenykedô konkurens 

márka ajánlása szükséges. A Herendi Porcelán manu

faktúra felvételét a legjelentôsebb francia porcelán

gyártók kezdeményezték. Az egyesület vezérigazgatója 

a bejelentéskor a Herendi márkanevet jelentô magyar 

szakértelmet emelte ki, amelyre véleménye szerint  

a gyár tudatosan kívánja ráirányítani a hazai és a nem zet

közi közvélemény figyelmét.

 Milyen marketingeszközöket alkalmaznak a fogyasz

tókkal való kapcsolattartásra?

A személyes, sok esetben több évtizedes kapcsolatokon 

túl az egyik legjelentôsebb kommunikációs csatornánk 

az internet: hivatalos honlapunk és Facebookprofilunk 

(ahol most például kreatív versenyt hirdettünk) kétoldalú 

kommunikációval segíti Herend barátait. Elegáns ma

gazinunk, a Herend Herald pedig évente két alkalommal 

minden fontos információt biztosít az érdeklôdôk, vásár

lók számára. Fontos számunkra az eseménymarketing, 

számos saját és partneri rendezvényen találkozhatnak 

Herenddel. Fontos megemlíteni még a rendszeres 

festôbemutatókat, ahol a kézifestés mûvészetébe 

pillant hat be az érdeklôdô, így aztán jobban is értékeli 

késôbb.

 Milyen rendszerességgel és milyen típusú meg

rendelôktôl kapnak egyedi megrendeléseket?

A Herendi porcelán a királyi udvarok, az arisztokrácia 

porcelánja volt a xIx. században. Ezen megrendelések 

emlékeit mind a mai napig számos dekoráció neve ôrzi: 

pl. Viktória, Rothschild, Esterházy. Különleges kíván

ságokkal és tárgyakkal ma is számtalan partnerünk keres 

meg bennünket, az arab világ számos palotájában ta

lálhatók Herendi remekmûvek, de „az évszázad eskü

vôjén”, idén Londonban is Herendi porcelán került az ifjú 

pár tulajdonába. Szinte már megszámlálhatatlan a 

hírességek sora, akiknek otthonát Herendi porcelánok 

díszítik.

 A márka hazai fogyasztóinak preferenciái miben tér

nek el a nemzetközi piacoktól?

jellemzôbb talán egy komoly esemény, például esküvô 

alkalmából történô vásárlás. Míg külföldön inkább saját 

célra veszik porcelánjainkat, Magyarországon jellem

zôbb az ajándékozás. Ebbôl az is következik, hogy  

a szervízek és a dísztárgyak a relevánsak, s Herend 

három legismertebb mintája, a Viktória, a Rothschild és 

az Apponyi a legkeresettebb.

 Lehet tudni, mi volt a valaha a manufaktúrában 

készült legszokatlanabb, illetve legértékesebb darab?

Nagyon nehéz kiemelni közülük egyet. Említhetô  

a Ferenc józsef számára készült 20 liter ûrtartalmú 

kulacs, mely a kiegyezés ünnepére készült, vagy a Mária 

Teréziás dísztál, mely pazar festésén túl 1 méteres 

átmérôjével is a legek közé tartozik. De talán a Parlamenti 

vázára és azok „utódaira” vagyunk a legbüszkébbek. 

Több mint 2 méteres magassága lenyûgözô, a por ce

lánkészítés technológiai határait feszegeti. Mára már  

a világ több pontján találkozhatnak vele Herend barátai 

különbözô festési módokkal.
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