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4. Budapesti

A legelegánsabb magyarországi orosz rendezvény!
2012. március 10.

InterContinental Budapest Szálloda
Évente egy alkalommal olyan, külsôségeiben is káprázatos,  

tartalmában felejthetetlen társasági estét szervezünk, amely felidézi  
a nagy orosz bálok hagyományait – a magyar fôvárosban.  

A bálon együtt van jelen az orosz és a magyar kultúra,  
egymást erôsítve teszik élménydússá az estét.

Legyen nônapi ajándék az Orosz Bál! - A virágról mi gondoskodunk!

Részletes program:
www.oroszbal.hu

Pezsgô, kaviár
Orosz négyfogásos gálavacsora – sztárszakácsok kreációi

Vodka, koktélok korlátlan fogyasztással
Orosz operetténekesek és tánccsoport

Orosz és nemzetközi tánczene
A helyszínen készül a régimódi, színházi jelmezes fotó

Teakülönlegességek kóstolója
Rulett, Black Jack

Mindez és az Áfa is benne van a belépôjegy árában!
Tombola

A belépôjegy ára: 33 000 Ft.
Csoportos jegyvásárlásnál kedvezmény!

Információ és jegyvásárlás:
 www.oroszbal.hu

Orosz Ba’ l 

Szorolap.indd   1 2012.02.08.   22:55:33

www.oroszbal.hu
www.oroszbal.hu
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    spóroljunK, mIndenKI jól jár!?

Elviekben remek találmány a közösségi vásárlás ötlete. Az eladó növelheti 
terméke vagy szolgáltatása ismertségét, kipörgetheti raktárkészletét, növelheti 
forgalmát, stb. A vásárló nem keveset spórol azzal, hogy igénybe veszi a felajánlott 
kedvezményt. És maga az ajánlatot meghirdetô, kuponos oldal?

Itt vannak még a legnagyobb kérdôjelek. A közösségi vásárlás ugyanis 
annyira fiatal terület még (az úttörônek tekintett Groupont is mindössze négy éve 
alapították), hogy nem telt el elég idô az üzleti modell kiértékeléséhez. Ennek 
köszönhetôen idôrôl idôre felröppennek a találgatások, vajon hosszú távon is 
életképesek lehetnek-e a kedvezményeket kínáló oldalak?

Rövid idô alatt nagyon sokan láttak fantáziát a közösségi vásárlásban, így 
alakulhatott ki, hogy csak kis hazánkban közel hetven oldal verseng a fogyasztók 
kegyeiért. Egy dolog éppen ezért biztos: a piac konszolidálódni fog, egyes 
szereplôk eltûnnek majd, mások felvásárlás áldozativá válnak vagy beolvadnak.

A piac jelenlegi legnagyobb, illetve komoly potenciállal rendelkezô szereplôi között független cégeket éppúgy 
megtalálunk, mint nagy kiadócégek érdekeltségeit. A Bónusz Brigád, a Sanoma és az Árukeresô.hu szakemberei 
beszéltek nekünk az e-kereskedelem és a közösségi vásárlás hazai tapasztalatai ról, míg a GKIeNET a piac egészét 
átlátó piackutatóként értékelte a jelenlegi helyzetet és a várható trendeket.

A várható konszolidáció mellett még egy dolgot beszélgetéseink alapján biztosan elmondhatunk a közössé- 
gi vásárlásról. Sokat köszönhet neki mind a hazai e-kereskedelem, mind a kuponos szegmens, hiszen az egysze-
rû en elérhetô, online terjesztett kedvezményeknek köszönhetôen rövid idô alatt 
sok fogyasztói gát dôlt le az utóbbi idôben. A kihagyhatatlan ajánlatok miatt egy - 
re többen próbálják ki az internetes vásárlást, és ami még ennél is nagyobb korlát 
volt eddig, bankkártyával fizetnek. A korábban lassú felfutást élvezô kuponok 
népszerûsége is nagyot nôtt a közösségi vásárlás terjedésével, ezek ugyanis 
– a POS Media Hungary elmondása szerint is – egyre intenzívebben építik be  
a köztudatba a kuponhasználatot.

Mint minden új piacnál, az elkövetkezô évek legnagyobb érdekessége az 
lesz, vajon tartósnak bizonyul-e maga az üzleti modell, nyereségesre fordulnak-e 
a kuponos oldalak? Hány piaci szereplô tud majd megélni a piacból, és a fo-
gyasztók tartósan – esetleg a válság elmúltával is – érdeklôdni fognak-e a felkínált 
kedvezmények iránt?

Gaborják Éva , fôszerkesztô

Fokasz Oresztész, vezetô szerkesztô

www.laszlozsuzsi.hu
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közösségi vásárlás - hype 
vagy forradalom? 
A gyors felfutás és intenzív forga-

lomnövekedés ellenére az e-keres-

kedelmi szakma egy része kétkedô 

és óvatos. Vajon miért? 

Kis Ervin Egon jegyzete.

piaci tisztulást hoz az idei 
év  
A GKIeNET szerint 2012 a piaci 

konszolidációról fog szólni a ku-

po nos oldalak piacán. Hosszú tá-

von 5-6 közösségi vásárlói site 

maradhat fenn.

internetes vásárlókat 
nevelnek     
Elsô fecskeként indult 2010-ben 

itthon a Bónusz Brigád, amely a 

Groupon modell megvalósítása 

révén azóta is piacvezetô. Kaprinay 

Zoltán interjúja.

nem félnek a közösségi 
vásárlástól a 
webáruházak   
A kuponos oldalak a legtöbb eset-

ben online eszközökkel off ine 

vásárlásra buzdítanak - mondja 

Büchler András (Árukeresô.hu).
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Bónusz Brigád

GKIeNET

ÜGYINdíTó
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horváth zoltán Adrenalin City 1997, ceruza, tus, papír,  50 x 70 cm

http://www.gregussgaleria.hu/04_muveszek/horvath.htm
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A közösségi vásárlás pofonegyszerû elven alapul: ha valamibôl sokat 

veszek, a fajlagos ár csökken. Ha tíz darab mobiltelefont vásárlok, akkor annak 

az ára kevesebb, mint tízszerese egy mobiltelefon árának. Minél nagyobb  

a mennyiség, annál nagyobb a kedvezmény. Az árkülönbség a szolgáltatások 

esetében a legnagyobb: egy nap szállodai tartózkodás a legdrágább, egy 

hétért már csak 5 vagy 6 napot kell fizetnem, és két hét tartózkodás után már 

sok helyen plusz egy hetet adnak ingyen. Az emberek többsége egyszerre 

egy darab mobiltelefont vásárol, és néhány napot, esetleg néha egy hetet 

tölt szállodában. Viszont ha az interneten sok embert összegyûjtünk, akik 

azonos vagy hasonló termékeket és szolgáltatásokat vásárolnának, akkor  

a kö zösség együttesen kedvezményhez juthat. Erre épül a Groupon-féle üzle- 

ti modell: gyûjts össze sok embert egy helyen, keresd meg, mi az a termék vagy 

szolgáltatás, amit nagy számban lehet értékesíteni számukra, majd kérj ajánlatot a kereskedôktôl és szolgáltatók - 

tól. Látszólag mindenki jól jár, hiszen a vevôk olcsón vásárolnak, az eladók sokat adnak el és a közvetítônek is csurran-

cseppen valami – mellesleg nem is olyan kevés!

Bár vannak már nyugtalanító hírek, de egyelôre még az látszik, a közösségi vásárlás modellje mûködôképes, 

hiszen a piac elfogadja a feltételeket, a vevôk vesznek, az eladók pedig eladnak. Akkor mégis, mibôl lehetne itt 

bármi baj? Az elsô probléma a közösségi vásárlással a klasszikus piacelméletbôl fakad, amely a kereslet, a kínálat 

és az ár összefüggését írja le. Eszerint ha valamire nagyobb a kereslet, mint amekkora a kínálat, az felhajtja az 

árat. A közösségi vásárlás viszont épp az ár lenyomása érdekében koncentrálja a keresletet. Addig nincs is baj, amíg 

a kereslet nem haladja meg a kínálatot. Persze van a kínálatnak bizonyos rugalmassága, de egy idô után a piac 

telítôdik és a kapacitások bôvítése már pénzbe kerül. Ha egy szálloda azt látja, hogy adott áron az összes szobáját 

ki tudja adni, akkor elôször nem új szárnyat fog építeni, hanem inkább árat emel. Természetesen valószínûleg több  

a teljes szállodai piacon a szobák száma, mint ahányan szállodába akarnak menni, azaz elvileg a növekvô keresletet 

ké pes követni a kínálat. A nagy kérdés, hogy az összes kereslet vajon milyen mértékben nô? Lehet, hogy a közössé gi 

vásárlás csatornáin megjelenô vevôk nagy része ma még új vevô, aki egyébként nem ment volna wellness hétvé-

gére, de egy ponton túl ez a csatorna csak úgy tud tovább növekedni, ha közben a korábbi, hagyományos értékesítési 

csatornákról vándorolnak át a vevôk. Amíg egy szálloda úgy telik meg, hogy a szobák 70%-ában teljes-áras vendégek 

ÜGYINdíTó
Kis Ervin Egon

közösségi vásárlás  
– hype vagy forradalom?

AZ ELSÔ KÖZÖSSÉGI VÁSÁRLó OLdAL 2010 NYARÁN INduLT MAGYARORSZÁGON, dE AZ ÜZLETI MOdELL 

2011-BEN TETÔZÖTT: AZ ÉV ELSÔ FELÉBEN MINTEGY 70-RE NÔTT A PIACI SZEREPLÔK SZÁMA. A PIACI 

KONCENTRÁCIó ITT IS NAGYON ERÔS: A FORGALOM 90%-ÁT A HÁROM LEGNAGYOBB BóNuSZOS-KuPONOS 

CÉG CSINÁLjA. A GYORS FELFuTÁS ÉS NAGYON INTENZíV FORGALOMNÖVEKEdÉS ELLENÉRE AZ 

E-KERESKEdELMI SZAKMA EGY RÉSZE KÉTKEdÔ ÉS óVATOS. VAjON MIÉRT?
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véleménye van? szóljon hozzá!

vannak és csak 30%-ot foglalnak el a féláras kuponozók, addig tartható a modell, de ha a teljes-áras csatornákról 

eltûnnek a vevôk és mindenki féláron akar wellneszelni, akkor a szálloda kénytelen lesz a kedvezményt csökkenteni, 

méghozzá mindig olyan mértékben, hogy az összbevétele ne nagyon változzon.

A másik fontos kérdés, hogy mi fedezi az adott szolgáltatás kuponos és listaára közti különbözetet.  

A történelmi sajátosságokból fakadóan antikapitalista magyar ember hajlamos azt képzelni, hogy a világon minden 

dolog ára jelentôs extraprofitot tartalmaz. Ennek alapján a kuponozás lényege, hogy a közösség ereje rákényszeríti 

a gaz kapitalistákat, hogy lemondjanak az extraprofitról. Sajnos nem így van. A közösségi vásárlás ott mûködik iga-

zán, ahol magas fix költségû szolgáltatások szabad kapacitásait lehet értékesíteni. A szállodát, ha félig van, akkor 

is ugyanúgy fûteni kell, mintha tele lenne, így az üres szobákat megéri a rájuk esô üzemeltetési áron kiadni, mivel  

a többi, nem kuponos vendég már kifizette az egész épület alapköltségeit. Egyéb termékeknél és szolgáltatásoknál, 

ahol meghatározóak a fajlagos költségek, árkedvezményt az alacsonyabb értékesítési- és marketingköltségek miatt 

lehetne adni. Itt a fotta-logika mûködik: ha egy cég vesz sok autót, árkedvezményt kap - ha egy közösség tagjai 

együtt vesznek sok autót, elvárnák ugyanazt az árkedvezményt. Ám a kettô között alapvetô különbség van: a céges 

vevô sok, egyforma, fehér színû, akár teljesen azonos felszereltségû autót vesz, a magánembereknek viszont egye di 

igényeik vannak. A céges fottánál egy-két ügyintézôvel lehet lebonyolítani az egész tranzakciót, a magánvevôknél 

mindenkit külön kell kezelni. Az értékesítés költségein így nem sokat tud spórolni az eladó, ha tehát kedvezményt 

ad a közösségi vevôknek, akkor azt fôleg marketing okokból teszi és a marketing-költségvetés terhére. Itt is az  

a helyzet, mint a szállodai példánál: ha a vevôk jelentôs része jelentkezik ezen az értékesítési csatornán, miközben 

a hagyományos vevôk száma csökken, elfogy a kedvezmény fedezete is. Az eredmény az lesz, hogy a különbözô 

értékesítési csatornák árai közelítenek egymáshoz.

A közösségi vásárlás nem újkeletû dolog: már az internet elôtt is létezett olyan üzleti modell, amely a piaci 

kereslet koncentrációjára épült. Ilyen volt az amerikai diners Club vagy a magyar Városvédô Vállalkozók Klubja.  

Az internet újdonsága abban rejlik, hogy segítségével nagyon könnyû vásárlói közösséget építeni. Ez a látszólagos 

könnyûség motiválja a közösségi vásárlásba fektetô cégeket, pedig egyúttal ez azzal is jár, hogy a konkurenciának is 

könnyû dolga van. Ráadásul az internet nyíltsága és a rajta rendelkezésre álló közösségi médiaeszközök megkönnyítik 

a szolgáltatások nyújtói számára, hogy a kuponos cégektôl függetlenül megépítsék a saját közösségeiket. A ha-

gyo mányos vásárlói közösségek esetében a szervezet fenntartója birtokolta a címlistát, az ô toborzó-szervezô 

tevékenysége volt a hozzáadott érték, amit azzal tudott védeni, hogy hétpecsétes titokként kezelte az adatokat.  

A mai internetezôk viszont könnyen mozognak: egy gombnyomással lehet csatlakozni bármilyen szervezôdéshez, 

de ugyanilyen könnyû bármikor elhagyni azt, mondjuk egy kecsegtetôbb ajánlatért.

(A szerzô e-kereskedelmi tanácsadó és blogger, a SzEK.org elnöke. A témával foglalkozó írásai megtalálhatók 

blogján, a  www.kiservinegon.hu oldalon.)

„már az internet elôtt is létezett olyan üzleti 
modell, amely a piaci kereslet koncentrációjára 
épült”

http://www.mediainfo.hu/forum
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Piaci tisztulást hoz az idei év

Az idei év A piAci konszolidációról fog szólni A bónuszos-kuponos oldAlAk piAcán. Hosszú 

távon 5-6, vAgy mAximum 10 közösségi vásárlói website mArAdHAt fenn A jelenlegi mintegy 

60 Helyett, és ez AnnAk ellenére is igAz, Hogy nAgyon kis befektetéssel is leHet ilyen cé get 

AlApítAni – tudtuk meg A gkienet szAkembereitôl.

gkienet
fokasz.oresztesz@mediainfo.hu

Madar norbert tanácsadó hozzátette: a jelek szerint egyes oldalak 

nem is törekszenek arra, hogy óriási forgalmat generáljanak, az ezeket üze-

meltetô cégek számos bevételi forrásának általában csak egyike a közösségi 

vásárlás. ilyen szereplôk jelen lehetnek késôbb is a piacon, de komolyabb 

szereplôbôl 3-5 darabnál nem lehet több. ez egyébként jelenleg is így van – 

fejtette ki a szakember.

Az új szereplôk térnyerését nehezíti az is, hogy a vásárlóközönség 

erôsen kötôdik az egyes oldalakhoz, a felhasználók ragaszkodnak a megszo-

kott márkákhoz. „néhány hónapja bukkant fel például a bookline könyváru-

ház oldala, a Liners.hu. Hiába a jól ismert márka, hiába a sok elérhetô user, 

egyelôre nem képes felvenni a versenyt a nagyokkal” – fogalmazott madar 

norbert, érzékeltetve, hogy egyre nehezebb a sikeres piacra lépés.

Honnan jön a pénz?
tény, hogy a legnagyobb hazai szereplôk – ahogy egyébként a közösségi vásárlás úttörôjének tekintett, a közel-

múltban tôzsdére lépett amerikai groupon is – egyelôre veszteséggel mûködnek. felmerül a kérdés, hogy 

vajon a jóval kisebb forgalmat bonyolító cégeknek miért éri meg mégis a mûködés. Kis Gergely, a GKIeneT 

ügyvezetô igazgatója szerint a piac vezetôi elsôsorban a hirdetési és a felvásárlásokra fordított költségeik miatt 

vannak mínuszban. A bónusz brigád és a kupon világ napi szinten milliókat 

költ reklámra. „A modell jellegébôl adódóan tudják ezt megtenni, hiszen  

a szol gáltatások árát ôk a vásárlóktól elôre beszedik, a kereskedôkkel viszont 

csak késôbb számolnak el. tehát attól, hogy akár az év végén veszteségük 

van, még van pénzük. A növekedés érdekében vállalják be a könyv szerinti 

veszteséges mûködést, de ettôl még az üzleti modell kiváló” – magyarázta a 

szakember. lehet azonban máshogy is. egyes cégek – mint például a német 

tulajdonban álló hazai bronzérmes napi tipp, vagy a szintén még az élbolyba 

tartozó city brands is – jóval kevesebbet költ marketingtevékenységre,  

az ô céljuk, hogy napi szinten pénzt termeljen a mûködés.
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Új váSárlóK a neTen
A tavalyi év fontos fejleménye volt, hogy a kuponos oldalak rengeteg internetezôbôl faragtak rendszeres 

internetes vásárlót. Ennek oka, hogy annyira nagy kedvezményt adtak az egyes – elsôsorban – szolgáltatásokra, 

hogy az vonzóvá tette a korábban idegenkedôk számára is az online vásárlást. Ezzel nagyon sok jót tettek az inter-

netes kereskedelemnek, másfelôl viszont felemelték a fogyasztók ingerküszöbét, megértették velük, hogy lehet 

50 százalékos vagy annál még jóval nagyobb kedvezményekkel is gyakorlatilag bármit eladni. Ezért a nagy web-

áruházak 10-20 százalékos árengedményeit már észre sem veszik a vevôk – fejtette ki Kis Gergely. Fontos azon-

ban, hogy az igazán nagymértékû kedvezmények csak a szolgáltatások terén tudnak mûködni, a fizikailag létezô 

termékek között nagyon kevés olyan van, amely esetében ekkora árréssel lehet dolgozni, elsôsorban a logisztika 

költségei miatt. A termékeknél inkább a polcsöprô effektus figyelhetô meg, amit nyilván nem lehet folyamatosan 

meglovagolni – tette hozzá Madar Norbert. Nemcsak a vásárlóközönség újult azonban meg, hanem a kínált ter-

mékek és szolgáltatások köre is. Olyan javak váltak elérhetôvé a világhálón, amelyeket korábban nem lehetett az 

online térben megvásárolni, illetve olyan cégek tudtak ezzel a hatékonynak mondható marketingeszközzel élni, 

amelyek méretükbôl adódóan korábban nem nagyon tudtak hirdetni, vagy maximum a szórólapozásig jutottak el. 

A kuponozás az apróbb, korábban sokkal lokálisabban elköltôdött pénzeket szipkázza el, illetve nagy volumen-

ben a keresômarketinggel foglalkozó reklámcégeknek jelenthet bevételkiesést – mondta el Kis Gergely.

KIK váSárOlnaK?
A magyar fogyasztók általában véve is árérzékenyek, az igen nagymértékû, 70-80 százalékos kedvezmé-

nyekkel azonban közülük is az igazi kuponvadász típusúakat lehet sikeresen megszólítani. Ez a weboldalakkal 

partnerségre lépô kereskedôk, szolgáltatók számára nem feltétlenül elônyös, hiszen a kuponozás nekik elsôsor-

ban marketingtevékenység, célja a visszatérô vásárlóközönség toborzása. A dologhoz azonban az is hozzátarto-

zik, hogy azok, akik az interneten vásárolnak és bankkártyával fizetnek – az oldalak többsége ugyanis így mûködik 

– már eleve magas státuszúak, az ESOMAR szerinti A, B vagy maximum C kategóriákban tartoznak – fejtette ki 

Kis Gergely.

SzOlGálTaTáSOK SzerInTI bOnTáS

ajánlat kategória ajánlatok száma eladott kuponok 
száma

forgalom Valódi érték

szépségápolás 203 12 303 105 228 790 Ft 353 756 560 Ft

utazás 92 5 867 165 079 895 Ft 397 010 130 Ft

egészség 65 6 065 23 525 670 Ft 87 362 850 Ft

étel, ital 64 10 107 33 681 502 Ft 71 930 740 Ft

oktatás 50 2 213 16 588 830 Ft 39 158 750 Ft

wellness 49 5 546 15 747 120 Ft 43 534 900 Ft

egyéb 34 2 882 7 896 338 Ft 37 492 300 Ft

sport 27 1 516 7 243 390 Ft 17 836 740 Ft

élmény 24 3 558 23 293 875 Ft 52 157 698 Ft

szórakozás 4  178 322 460 Ft 652 880 Ft

Végösszeg 612 50 235 398 607 870 ft 1 100 893 548 ft

forrás: GKIeneT
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KuPONOZÁS

véleménye van? szóljon hozzá!

a SzéPSéGáPOláSI éS uTazáSI ajánlaTOK MenneK
A GKIeNET legfrissebb adatai szerint 2011 decemberében 203 szépségápolási ajánlat jelent meg a közös-

ségi vásárlói oldalakon, amelyekbôl összesen 12 303 darabot adtak el 105,2 milliós forgalmat generálva. utazási 

ajánlatból 92 vált elérhetôvé, az ilyen kuponokból 5867 darab kelt el – valamivel több mint 165 millió forintnyi 

forgalmat generálva. A kutatóintézet szakemberei szerint ennek két fô oka van. Egyrészt az ilyen szolgáltatá-

sok árából lehet a legegyszerûbben nagy kedvezményeket nyújtani (az utazások esetében például fôleg a nyári 

csúcsszezonon kívül illetve hétköznap, amikor jó eséllyel állnának üresen a szobák), másrészt a kuponvásárlók 

többsége nô, mert ôk fogékonyabbak az impulzusokra. A szebbik nem képviselôi egyébként az internetes keres-

kedelemben általában véve is egyre erôteljesebben vétetik magukat észre, már tavaly is nagyjából fele-fele volt 

a nemek megoszlása. A bónuszos oldalak egyre inkább ráéreznek arra is, hogy a családos anyukákat érdemes 

ajánlatokkal célozni, ezért egyre sûrûbbek a családi körben élvezhetô programok a site-okon.

2011-ben összesen nagyjából 3 milliárd forint lehetett a bónuszos-kuponos oldalak forgalma, 2012-ben 

ennél félmilliárddal több már jó eredménynek számítana. A növekedés nagy részét a legnagyobb szereplôk vi-

hetik el, a long tail erôteljesen mûködik ezen a piacon. A Bónusz Brigád és a Kupon Világ mellett azok a játéko-

sok rúghatnak még eredményesen labdába, akik mögött komoly nemzetközi háttér áll – ilyen az Allegroup és 

a Sanoma. A kereskedôk ráadásul egyre inkább felfedezik, hogy a kuponozás nem annyira bevételnövelô, mint 

inkább marketingtevékenységként kezelendô, ezért számukra nem is éri meg a kis szereplôkkel együttmûködni, 

hiszen azokkal nem tudják ugyanazt a hatást elérni, mint a nagyokkal – magyarázták a szakemberek. újabb nagy 

szereplô hazai piacra lépését nem tartják valószínûnek, a Groupon és a Livingsocial jöhetne szóba, de számukra 

nem elég nagy piac a magyar. decemberben mind az árbevétel, mind az ajánlatok száma tekintetében a Bónusz 

Brigád volt a piacvezetô. Ez az oldal magasan vezeti a mezônyt a facebookos rajongótáborok méretének terén is,  

a december végi 304 252 követô több mint kétszerese az e tekintetben második helyezett Kupon Világ 145 792-es  

mutatójának.

 „A tavalyi év fontos fejleménye volt,  
hogy a kupo nos oldalak rengeteg internetezôbôl 
            faragtak rendszeres internetes vásárlót.”

0 Ft

50,000,000 Ft

100,000,000 Ft

150,000,000 Ft

200,000,000 Ft

250,000,000 Ft

Bónusz
 B

rig
ád

Kupon V
ilá

g

Napi T
ip

p

city
bra

nds.h
u

Árb
ará

to
k

Fogla
lj V

elü
nk!

napid
eal!

Babakass
za

lin
ers

.h
u

Kuponunk.h
u

to
pvé

te
l.h

u

NeM
ara

djL
e.h

u

tso
onam

i

ve
ddve

le
m

Deallx
2011. decemberi rangsor, árbevé-
tel alapján. jól látható a long tail

forrás: GKIeneT

VILÁGGAZDASÁG
KO N F E R E N C I A

Témajavaslataink:
Energiastratégia 2012 
Innováció: a fejlődés alapja 
Mi jön a válság után?  
(Jövőkutatás felsőfokon)
Így éljük túl a válságot  
(stratégiák, példák, siker- és kudarctörténetek)
Vállalati pénzpiac 2012  
(Trendek, fordulatok, kilátások)
Multik és kkv-k: egymásra utalva 
Multik nélkül nem megy  
(a 2011. évi konferencia folytatása 2012-ben is)

Az Ön cége milyen témában rendezne konferenciát? 
Ön javasol, mi megvalósítjuk.
A javaslatokat a konferencia@vg.hu címre várjuk.

Legyen Partnerünk 2012-ben is!
Bővítse Ön is a hiteles információkat támogatók körét!

Le
gy

en
 P

ar
tn

er
ün

k 
20

12
-b

en
 is

!

VILÁGGAZDASÁG VG.HU
A VILÁGGAZDASÁG kiadójának üzleti portfóliója:

VILÁGGAZDASÁG
KO N F E R E N C I A

VG konferencia image ajanlo (Media Infoxx).indd   1 2012.02.02.   9:32:36

http://www.mediainfo.hu/forum


VILÁGGAZDASÁG
KO N F E R E N C I A

Témajavaslataink:
Energiastratégia 2012 
Innováció: a fejlődés alapja 
Mi jön a válság után?  
(Jövőkutatás felsőfokon)
Így éljük túl a válságot  
(stratégiák, példák, siker- és kudarctörténetek)
Vállalati pénzpiac 2012  
(Trendek, fordulatok, kilátások)
Multik és kkv-k: egymásra utalva 
Multik nélkül nem megy  
(a 2011. évi konferencia folytatása 2012-ben is)

Az Ön cége milyen témában rendezne konferenciát? 
Ön javasol, mi megvalósítjuk.
A javaslatokat a konferencia@vg.hu címre várjuk.

Legyen Partnerünk 2012-ben is!
Bővítse Ön is a hiteles információkat támogatók körét!

Le
gy

en
 P

ar
tn

er
ün

k 
20

12
-b

en
 is

!

VILÁGGAZDASÁG VG.HU
A VILÁGGAZDASÁG kiadójának üzleti portfóliója:

VILÁGGAZDASÁG
KO N F E R E N C I A

VG konferencia image ajanlo (Media Infoxx).indd   1 2012.02.02.   9:32:36

www.vg.hu


 Mikor indult a kiskereskedelmi kuponozás Magyar-

országon?

A KuponOK  divízió 2009-ben alakult meg, de termé-

szetesen már korábban is jelen volt az országban ez  

a faj ta kuponos modell. Maga a kuponozás 7-8 éve je-

lent meg hazánkban, a különbözô magazinokban ter-

jesztett kuponok tekinthetôk a magyarországi úttörôk-

nek. A kedvezményeiket ilyen módon kínáló cégek 

kezdetben egy konkrét plázát vagy áruházat választot-

tak ki az akció lebonyolításának helyszínéül. Elôször 

meg kellett tanítani a vásárlókat, magára a kuponozás-

ra, hogy figyeljenek oda arra, hol és mikor lehet fel-

használni a kedvezményeket.

 Mennyire fejlett a magyar piac európai összehason-

lításban?

Nehéz ezt számszerûsíteni, vagy pontosan meghatá-

rozni, de annyi mindenképpen elmondható, hogy ro-

hamosan fejlôdik a piac. Még nem épült be annyira a 

köz tudatba a kuponozás, mint más nyugat-európai or-

szágban, nagyjából 10-15 éves lemaradásban lehetünk.

 A magyar fogyasztók híresen árérzékenyek. Mi lehet  

az oka annak, hogy még nem vetettük rá magunkat  

a kedvezményt biztosító lehetôségekre?

Egyrészt nagyobb fokú rugalmasságra lenne szükség 

a kereskedelmi láncok részérôl. Az említett lemaradás 

ugyanis nemcsak a vásárlók fogyasztási kultúrájában 

érhetô tetten, a hálózatok részérôl sem alakult még 

ki az a közeg, amely nagyobb teret engedne a kupo-

nozásnak. Másrészt a megfelelô terjesztési csatornák 

sem álltak rendelkezésre korábban. Azt szoktuk ja-

vasolni partnereinknek, hogy a szélesebb körû elérés 

érdekében többféleképpen igyekezzenek kuponjaikat  

a reménybeli vevôkhöz eljuttatni

 Milyen arányban váltják be a hazai fogyasztók a kis-

kereskedelmi kuponokat?

Általánosságban a húsz-harminc százalék már sikernek 

mondható, de ez nagy mértékben függ többek között 

a termékkategóriától is. és  Egy gyorsan forgó termék 

esetében például intenzívebb lehet a kuponhasználat, 

mint más kategóriákban. Továbbá a beváltási arányra 

hatással van a terjesztési csatorna is: az eladáshelyen 

kínált kuponokat többnyire nagyobb arányban váltják 

be a fogyasztók, hiszen ebben az esetben akár rögtön, 

már a vásárlás során érvényesíthetô a kedvezmény. 

Többnyire elmondható, hogy a beváltás helyétôl távo-

lodva  csökken a beváltási arány. Bár az online kupo-

nok elterjedésével ez a csatorna is egyre jobb beváltási 

eredményekkel rendelkezik.  

nemcsak az e-kereskedelemnek 
tesznek jót a bónuszos oldalak

A KISKERESKEdELMI KuPONOZÁS MÉG GYEREKCIPÔBEN jÁR HAZÁNKBAN, VISZONT FEjLÔdÉSÉNEK jóT 
TESZ A MAGYAR FOGYASZTóK AMúGY IS ERÔTELjES ÁRÉRZÉKENYSÉGÉT MÉG jOBBAN KIHANGSúLYO-
Zó GAZdASÁGI VÁLSÁG, ILLETVE A KÖZÖSSÉGI VÁSÁRLÁS TÉRNYERÉSE – MONdTA EL LAdÁNYI ÁGNES,  
A POS MEdIA HuNGARY VEZETÔ INSTORE MÉdIA TANÁCSAdójA.

POS Media Hungary

fokasz.oresztesz@mediainfo.hu
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véleménye van? szóljon hozzá!

 A kereskedelmi láncok számára miért lehet vonzó  

a kuponozás?

A láncok célja elsôsorban a forgalomnövelés, illetve 

egyfajta figyelemfelkeltés lehet. Ha például internetes 

terjesztésrôl van szó, akkor nemcsak az adott lánchoz 

hûséges vásárlókat  érjük el a kuponokkal, hanem új 

közönséget is vonzani tud a kereskedô. Másrészt a ku-

ponokon kötelezô elemként szerepel a hálózat logója, 

ami a  sajtóban való megjelenés esetében például akár 

milliós nagyságrendû eléréssel bíró reklámfelületet is 

jelenthet.

 Milyen módon lehet a vásárlókat aktivizálni?

Számos terjesztési csatorna létezik, amelyek célja a ku-

ponok hatékony eljuttatása a célközönséghez. Az egyik 

csatorna  a már korábban is említett eladáshelyi terjesz-

tés. Ha a boltban hozzáférhetô kuponok már rögtön fel 

is használhatók, a látogatók igen nagy hányada veszi 

igénybe a kedvezményt. A kuponadagoló bevezetése 

is a vásárlók aktivizálását szolgálta. Az eszköz egyrészt 

látványosan hívja fel a figyelmet a termékre és a ked-

vezményre egyaránt, másrészt kényelmesen használ-

ható a vásárlók számára. Sokat segítenek a piacnak az 

egyéb kuponos weboldalak is, amelyekbôl egyre több 

van jelen Magyarországon, és amelyek egyre intenzí-

vebben építik be a köztudatba a kuponhasználatot.

 Hogyan hat a kuponos piacon a válság?

Partnereink számára ebben a nehéz gazdasági hely-

zetben a kuponozás egy rövidtávú értékesítés növelési 

lehetôség, ami tapasztalataink szerint a jelenlegi mar-

keting célja. Az azonnali forgalomnövelés iránti elvárás 

ráirányíthatja a figyelmet a kuponozásra.

a hazai bónuszos/kuponos piac egyes szereplÔi-
nek indulási idÔpontja
A KÖZÖSSÉGI VÁSÁRLÁS, MINT új ÉRTÉKESíTÉSI Mód 2010 MÁSOdIK FELÉTÔL jELENT MEG A HAZAI  
E-KERESKEdELMI PIACON. AZ IdÔSORON jóL LÁTHATó, HOGY A jELENLEGI ELSÔ HÁROM PIACI SZE-
REPLÔ (BóNuSZ BRIGÁd, KuPONVILÁG, NAPI TIPP) CSAKNEM EGYIdEjûLEG INduLT. A „HOSSZú FAROK”  
HATÁS A BóNuSZOS-KuPONOS OLdALAKNÁL IS ÉRVÉNYESÜL: EZEK A SITE-OK VISZIK EL A TELjES FOR-
GALOM 80-90%-ÁT.

forrás: GKIeneT

http://www.mediainfo.hu/forum
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internetes vásárlókat  
nevelnek

ELSÔ FECSKEKÉNT INduLT 2010-BEN MAGYARORSZÁGON A BóNuSZ BRIGÁd, AMELY A GROuPON  

MOdELL SIKERES MEGVALóSíTÁSA RÉVÉN AZóTA IS PIACVEZETÔ. KAPRINAY ZOLTÁN ALAPíTóVAL  

BESZÉLGETTÜNK.

 Az online bónuszos/kuponos piac magyarországi 

megteremtésével az ismeretlenbe ugrottatok. Hogyan 

sikerült elindulni?

Heller Gábor barátommal és üzlettársammal régóta 

ötleteltünk egy közös internetes startup beindításán. 

Gábor nyomására egy már majdnem kész koncepci-

ót tettünk félre, hogy a Groupon sikerén felbuzdulva 

megcsináljuk az elsô közösségi vásárlással foglalko-

zó oldalt Magyarországon. 2010. szeptember 1-jén  

a nullá ról indítottuk el a Bónusz Brigádot, amelyben 

sok ismerôsünk: bloggerek, újságírók, online tanács-

adók béta tesztelôként segítettek ötleteikkel, javaslata-

ikkal. Három hónappal az indulás után jutottunk el oda 

Gáborral, hogy otthagyjuk munkahelyeinket és 100%-ig 

csak a Brigáddal foglalkozzunk.

 Ti hogyan toboroztok partnereket, illetve tagokat?

A partnereket két módon: egyrészt ôk jelentkeznek, 

ez napi 100 körüli ajánlkozót jelent; másrészt meg-

keressük azokat a helyeket, amelyeket mi magunk is 

szeretünk, és bemutatjuk nekik a modellt. Ha megér-

tik a modellt, szinte gondokodás nélkül csatlakoznak.  

A tagokat, felhasználóinkat azzal tudjuk az oldalra csá-

bítani - és ott tartani -, ha tényleg jó ajánlatokkal rukko-

lunk elô. Olyanokkal, amelyeket sajnálnának kihagyni. 

Kezdettôl fogva a minôségre utazunk, így a jövôben is 

partnereink között szeretnénk tudni a legnagyobb és 

legkedveltebb márkákat. Minden partnerünkre büsz-

kék vagyunk, de külön jó érzés, hogy olyan márkák is 

szerepeltek az oldalunkon, mint a déryné Bisztró,  

a T.G.I. Fridays, az Oxygen wellness, a Häagen dazs,  

a Rézangyal, vagy a NOBu.

 Nálatok milyen ajánlatok a legnépszerûbbek?

A közösségi vásárlás idôszakos trendjei, periodicitása 

nagyjából megegyezik az e-kereskedelem általános ta-

pasztalataival, azonban láthatóan kiegyensúlyozottabb 

számokat tud mutatni. Nyáron például az általános 

vásárlási láz visszaesése mellett is szépen fogytak az 

ajánlott szolgáltatások, a karácsonyi idôszakban pedig 

minden eddigi idôszaknál jobban pörögtek az ajánlata-

ink. Általánosságban azt lehet mondani, hogy mindig 

népszerû ajánlatnak számítanak az éttermi és szépség-

ipari szolgáltatások, ami mellé idén az utazási ajánlatok 

és a termékek jöttek fel nagyon. Egyre népszerûbbek 

az „adrenalin alapú” szolgáltatások, vagyis az élmény. 

Ez egybevág azzal a célkitûzésünkkel, hogy a Bónusz 

Brigádot kezdettôl fogva programajánló magazinként 

határozzuk meg.
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 Több helyrôl hallottam már, hogy a szolgáltatáso-

kat kuponnal igénybe vevôket kevésbé „értékes” ügyfe-

leknek tekintik a szolgáltatók. Sôt: a kedvezmények ál-

tal generált tömeg a szolgáltatás színvonalát is rontja. 

Ti mit tapasztaltok ez ügyben?

Szerencsére a partnereink szinte kivétel nélkül meg-

értették, hogy a saját érdekük minél magasabb színvo-

nalon kiszolgálni az általunk bevitt vásárlókat, hiszen 

azok pont ennek alapján döntik el, hogy legközelebb 

is betérjenek-e hozzájuk. Természetesen elôfordul, 

hogy olyan felhasználó is vásárol bónuszt, aki tudja, 

hogy soha nem fog visszamenni az adott helyre. Ezek 

viszont - a partnereink visszajelzése és a saját statiszti-

káink alapján - szerencsére kirívó esetek, azaz a vásár-

lóink többnyire olyan középosztálybeli aktív életkorban 

lévô felhasználók, akik örülnek, ha megismerhetnek 

egy-egy új helyet, szolgáltatást, terméket, hogy aztán 

- ha elégedettek azzal - a jövôben újra meg újra visz-

szajöjjenek. Ezen kívül 100%-os garanciát vállalunk 

minden ajánlatunkra, azaz minden olyan felhasználónk 

visszakapja a pénzét, ha nem azt kapja a bónuszáért, 

amit ígértünk.

 Hogyan változtatja meg a fogyasztói szokásokat  

a közösségi vásárlás?

Fogyasztói szokások terén két fontos tényezôt érde-

mes figyelembe venni. Az egyik, hogy a közösségi vá-

sárlásba vetett bizalom egyértelmûen magával hozta 

az online bankkártya-hasz-

nálat növekedését is. A má-

sik a vásárlókör összetétele, 

mert a férfiak mellett a nôk is 

egyre hangsúlyosabb szere-

pet kapnak az online vásár-

lásban. Nálunk az ajánlatok 

legnagyobb része kifejezet-

ten a 25 év feletti városi nô-

ket célozza. Az ajánlataink 

többsége korábban nem volt 

elérhetô online, így szinte 

az összes szolgáltatás, ezen 

belül pedig olyan új kínála-

tokat, amiket abszolút mi vit-

tünk be a köztudatba és tet-

tünk népszerûvé, ilyen volt 

például a halpedikûr, vagy a zumba. Ezek az új online 

szolgáltatások magukkal hoztak nagyon sok új online 

vásárlót is, tehát olyan felhasználókat, akik korábban 

nem vásároltak még az interneten. Az ô elsô élményük, 

tapasztalatuk pont hozzánk kötôdik, azaz nagyon nagy 

a felelôsségünk, hogy ezek a felhasználók mosolygós, 

elégedett interenetes vásárlókká válljanak. Minden nap 

ezen dolgozunk.

 úgy tudom, a Bónusz Brigád egyelôre veszteséges. 

Mikortól számítasz profitra?

A számok egyelôre a tervek szerint alakulnak, sôt 2011-

ben több mint 10%-kal magasabb, 1 milliárd forintot 

meghaladó forgalmat értünk. A terveknek megfele-

lô en 2012 elsô felében nyereségesre fordul a Bónusz  

Brigád. 

 Hogyan írnád le az átlagos brigádtagot? Milyenek  

a vásárlási, fogyasztási szokásai?

Nincs átlagos brigádtag. A közösségi vásárlás egyik 

szépsége, hogy sörétes puskával lövünk, azaz az 

ajánlataink leképezik az egész társadalom igényeit. 

Felhasználóink között a 14 éves kislánytól a 80 éves 

bácsiig mindenki elôfordul. Ha mégis egy jellemzô 

csoportot kellene mondanom, akkor a 25-45 év közti 

középosztálybeli felsôfokú végzettséggel rendelkezô 

nôket, családanyákat mondanám.

véleménye van? szóljon hozzá!

http://www.mediainfo.hu/forum
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FELHASZNÁLóK

hova tovább, közösségi 
vásárlás?

AZ AZ ÉRdEKES HELYZET ALAKuLT KI A HAZAI KÖZÖSSÉGI VÁSÁRLÁS PIACÁN, HOGY MIKÖZBEN MAGA  

A SZEGMENS CSuPÁN GYEREKCIPÔBEN jÁR, A MÁRIS jELENLÉVÔ 60 SZOLGÁLTATó KORAI KON SZO-

LIdÁCIójÁRA LEHET SZÁMíTANI. A FOGYASZTóK KÖZÜL AZONBAN MÉG SOKAN NEM ISMERIK A KÖZÖSSÉ -

GI VÁSÁRLÁS LEHETÔSÉGEIT, ÉS MÉG ANNÁL IS KEVESEBBEN PRóBÁLTÁK.

Az nrC piackutató 2011 szeptemberében, a legalább hetente internetezô 18-69 évesek körében végzett 

felmérése szerint az online közösség többsége (65%) már hallott a közösségi vásárlásról. Fontos azonban ki-

emelni, hogy helyesen csupán a netezôk harmada tudja, mit takar a fogalom. Van még tehát mit tenni a közösségi 

vásárlás megismertetéséért, és a kipróbáló réteg vásárlásait vizsgálva meg is lehet az eredménye az edukációnak. 

Noha magát a közösségi vásárlást csupán 9% próbálta a netezôk közül, a kipróbálók többsége nyilvánvalóan pozi-

tívan élte meg a vásárlást, hiszen nem csupán egy alkalommal, de legalább kétszer vásárolt hasonló rendszerben.

A közösségi vásárlást kipróbálók 83%-a úgy gondolja, hogy a közösségi vásárlás jó alkalom a spórolásra. 

És hogy kik éltek már a lehetôséggel? Az NRC eredményei szerint a közösségi vásárlók kétharmada (67%) nô és 

többségük (57%) a fôvárosban, illetve nagyvárosokban (27%) él. (Ez egyébként a kínálattal is egybevág, hiszen  

a legtöbb közösségi vásárlási oldal Budapesten kínálja ajánlatait, és a piaci szereplôk csupán nemrégiben kezdték 

meg a terjeszkedést egyes megyeszékhelyek, például debrecen és Kecskemét felé.)

Mint bármely más termék vagy szolgáltatás esetében, a közösségi vásárlás korai kipróbálói is elsôsorban 

olyan fogyasztók, akik nyitottak az újdonságra. Erre erôsít rá, hogy a jelentôs kedvezmények hatására a kupo-

nos oldalakon a megkérdezettek 76 százaléka szerint az ember olyan szolgáltatásokat is hajlamos megvenni, 

gaborjak.eva@marketinginfo.hu

Közösségi vásárlás… ismeriK? PróbáltáK?

forrás: nrC kutatás a közösségi 
vásárlásról, 2011 szeptember

bázis: legalább hetente internetezô 
18-69 évesek  (n= 1000 fô)

Csak 1 alkalommal vásárolt: 24% 
Legalább 2 alkalommal vásárolt: 76% 

Több, mint 5 alkalommal vásárolt: 23% 

hallott már 
a közösségi vásárlásról

helyesen ismeri 
a közösségi vásárlás fogalmát

kipróbálta 
a közösségi vásárlást

KÖZÖSSÉGI VÁSÁRLÁS ÉS AZ INTERNETEZÔK
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amit egyébként nem állt szándékában. Ez viszont nagy lehetôséget nyújt egyúttal a termékbevezetések vagy az  

ismertség növelésére irányuló kampányok számára, hiszen a válaszadók 92%-a szerint a közösségi vásárlás hatá-

sára az ember hajlamos kipróbálni új dolgokat.

Ezzel együtt sokszor éri az a kritika a közösségi vásárlás üzleti modelljét, hogy a hatalmas kedvezmények 

hatására a fogyasztók csupán egyszer próbálják ki az így elérhetô terméket vagy szolgáltatást, késôbb azonban 

nem válnak visszatérô vásárlóvá. Az NRC felmérése ennek ellenkezôjét látszik megerôsíteni, legalábbis a közös-

ségi vásárlást már próbálók csekély 9 százalékában. A vásárlók kétharmada ugyanis a kutatás szerint talált már 

olyan szolgáltatást, amelyet újra igénybe venne, kedvezmény nélkül is – és ami még fontosabb, 24% már vissza-

térô fogyasztója volt adott üzletnek vagy szolgáltatónak.

Ami a közösségi vásárlást még nem ismerôket illeti, körükben mérsékelt érdeklôdést jelez, hogy a meg-

oldást még ki nem próbálók 22 százaléka elképzelhetônek tartja, hogy a jövôben vásárol közösségi vásárlási 

oldalon keresztül. Ez azt jelenti, hogy van még növekedési lehetôség a szegmensben, de mindenképp indokolt 

a kínálati oldal tisztulása. A terjeszkedési és kommunikáci-

ós utakat jelzi, hogy a közösségi vásárlást kipróbálók közel 

negyede (23%) a Facebookon értesül az ajánlatokról. Bár 

az elsöprô többség (94%) fôként e-mailen követi a ked-

vezményeket, a közösségi oldalak - és a szolgáltatók saját 

weboldalai - mellett fontos csatorna a szájreklám is, az ese-

tek 13 százalékában ugyanis ismerôsök buzdítják egymást  

a közösségi vásárlásra.

„Helyesen csupán a hazai netezôk harmada 
tudja, mit takar a közösségi vásárlás fogalma.”

véleménye van? szóljon hozzá!

www.lampyon.com

Több a lehetősége mint gondolná!

Megoldások weben - korlátok nélkül

http://www.marketinginfo.hu/forum
www.lampyon.com
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fokasz.oresztesz@marketinginfo.hu

nem félnek a közösségi  
vásárlástól a webáruházak

A 200 MILLIÁRd FORINTOS FORGALMAT IS MEGKÖZELíTHETI A HAZAI INTERNETES KERESKEdELEM IdÉN.  

A KuPONOS OLdALAK VALójÁBAN NEM IS TARTOZNAK A PIACHOZ? BÜCHLER ANdRÁS, AZ ÁRuKERESÔ.Hu  

ÁRÖSSZEHASONLíTó PORTÁL PR VEZETÔjE VÁLASZOLT KÉRdÉSEINKRE.

 Mekkora e-kereskedelmi piacra számítanak 2012-

ben? Mik lesznek a slágertermékek? Lesz-e konszoli-

dáció a piacon?

A magyarországi e-kereskedelem forgalma évrôl évre 

növekszik. 2010-ben 135 milliárd forintot költöttek el 

a magyarok internetes boltokban, ez a szám 2011-ben 

már kb. 155 milliárd volt. 2012-ben ez a szám megkö-

zelítheti a 200 milliárd forintot is. Kutatásainkból az lát-

szik egyértelmûen, hogy a piacon minden évben renge-

teg új belépô jelenik meg, de a látogatottság, a vásárlási 

konverzió, és az elköltött összeg annál nagyobb, minél 

régebb óta van a piacon egy áruház. Emellett termé-

szetesen folyamatosan jelennek meg új termékterü-

leteket lefedô webáruházak, ezzel még színesebbé, 

még sokrétûbbé válik az elektronikus kereskedelmi 

tér. Bár az elektronikai termékeket vagy könyveket kí-

náló internetes boltokat ismerik a legtöbben, egyre 

népszerûbbek például a babaruhát, parfümöket, vagy 

kutyaeledelt forgalmazó webáruházak is.

Termékek területén a jelenleg legnépszerûbb mobil-

telefon, notebook, LCd televízió, digitális fényképezô, 

tablet PC kategóriákban nagy változás nem várható, 

hiszen ezek mind olyan típusú termékek, melyeket 

könnyen és praktikusan lehet interneten vásárolni. 

Valószínû, hogy még tovább fog nôni az okostelefonok 

és tablet PC-k iránti kereslet. Emellett számunkra fon-

tos, hogy folyamatosan nô a táblagépekrôl és okostele-

fonokról kezdeményezett vásárlások száma és aránya, 

így erre a területre is fontos lesz odafigyelni 2012-ben.

A konszolidációt inkább a kereskedés minôségének 

további javulásában várjuk: ha nô a megbízható boltok 

aránya a piacon, az nemcsak maguknak a vásárlóknak 

jó, hiszen, ha egyre több pozitív vásárlási élmény éri 

a felhasználókat, akkor egyre több esetben választják 

majd az online boltokat. 

 Hogyan változtatja meg a piacot a bónuszos-kupo-

nos oldalak térnyerése? Meddig tarthat a felfutásuk?

2011 nyarán egy szakmai kutatásunk azt mutatta, hogy 

a webáruházak 60%-a nem tart a kuponos oldalaktól, 

nem érzi ôket valódi konkurenciának. Az online keres-

kedés ezen formájáról tudnunk kell, hogy a legtöbb 

esetben online eszközökkel offline vásárlásra buzdít, 

azaz nem az online kereskedési területekre hoz vá-

sárlókat, hanem leggyakrabban wellness hétvégéket, 

masszázsokat, éttermi ajánlatokat értékesítenek ezek-

kel az eszközökkel. Számunkra az a fontos, hogy az on-

line vásárláshoz ne kötôdjön rossz élménye senkinek. 

Sokan elfelejtik, hogy maga a vásárlási folyamat akkor 

ér csak véget, amikor a vásárló fejében a termékkel 

vagy szolgáltatással kapcsolatban megfogalmazódik 

egyfajta értékítélet. Ha olyan szolgáltatást vett meg, 
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amire valójában nincs szüksége, csak a nagy árkedvez-

mény hallatán, érzelmi okokból vásárolta meg, akkor 

gyakran csalódott lesz a folyamat végén (vagy azért, 

mert valójában egyáltalán nincs szüksége a termékre, 

vagy azért, mert nem azt kapta, amire igazán vágyott). 

Az árösszehasonlítók számára a tudatos vásárlás  

a fontos: egy olyan folyamat, ahol a vásárló kiválasztja  

a terméket, utánanéz az áraknak, lehetôségeknek, majd 

dönt és vásárol. A kuponos oldalak esetében az eladó 

a pillanatnyi érzelmekre próbál hatni, az ár és nem  

a termék vonzerejére összpontosít. 

jelenleg több tucatnyi ilyen oldal mûködik Magyaror-

szágon. Ez a mi elemzéseink szerint a következô 1-1,5 

évben redukálódni fog 4-5 mûködôképes piaci szerep-

lôre, egyszerûen azért, mert a hazai kereslet ennyit tud 

reálisan eltartani. 

 Hogyan változhat az árösszehasonlító oldalak – 

köztük az Önöké – népszerûsége idén?

Biztosak vagyunk benne, hogy a magyar vásárlók a jö-

vôben is árérzékenyek lesznek, és értékelik az olyan 

szolgáltatásokat, melyek segítenek számukra megta-

lálni azt a terméket, amire igazán szükségük van, és 

megmutatják, hol érhetô el az a legjobb áron. Egyre 

több bolt csatlakozik Megbízható Bolt Programunk-

hoz, mely egy meghatározó haladási irány számunkra 

is: fontos, hogy a vásárlók kihasználhassák az interne-

tes vásárlás minden lehetôségét és lássák, hogy mely 

boltok megbízhatóak, lássák, hogy a korábban ott vásá-

roló felhasználóknak milyen véleményük volt az adott 

áruház szolgáltatásairól. Hiszünk benne, hogy az olyan 

árösszehasonlítóké a jövô, amelyek nem csupán a leg-

olcsóbb boltot mutatják meg, hanem rengeteg, való-

ban összehasonlítható termékjellemzôt is megjelení-

tenek. Látjuk, hogy például téli gumi vásárláskor sokan 

egy adott átmérô, márka, stb. kategóriáin belül keresik 

meg a számukra megfelelô abroncs legjobb árat kínáló 

forgalmazóját, tehát fontos, hogy sokféle termékjel-

lemzô alapján a vásárlónak lehetôsége legyen tudato-

san a számára valóban megfelelô terméket kiválasz-

tani. A legolcsóbb áru sosem biztos, hogy megfelelô 

minôségû, megfelelô típusú.

 Mely szolgáltatásaik a legnépszerûbbek? Tervez-

nek-e komolyabb fejlesztést idén?

Nagyon népszerû a Megbízható Bolt Programunk, 

mely a valós vásárlók értékelései alapján minôsíti  

a webáruházakat. A minôsítést a bolt minden nap el-

veszítheti, ha a vásárlást követôen a felhasználók nem 

megfelelônek értékelik a szolgáltatásait. A vevôk egyre 

inkább odafigyelnek, hogy az általuk keresett terméket 

lehetôleg Megbízható Boltból rendeljék meg. Emel-

lett, például a karácsonyi szezonban rengeteg pozitív 

visszajelzést kaptunk mobilalkalmazásunk kapcsán is. 

Ezzel a programmal a vevô egy hagyományos boltban 

okostelefonján tudja beolvasni a választott termék vo-

nalkódját, és az alkalmazás egybôl megmutatja, hogy 

hol és mennyiért lehet máshol kapni a terméket. így 

nem kell a boltban bepötyögni a termék pontos nevét, 

elég, ha egy gombnyomással lefényképezzük a vonal-

kódját és máris látjuk, hogy elérhetô-e a termék máshol 

jobb áron. 

Fejlesztések területén a továbbiakban is nagy hang-

súlyt fogunk fektetni a felhasználói élmény javítására. 

Az oldalon elérhetô szolgáltatásokat a jövôben is úgy 

fogjuk megújítani, hogy a potenciális vásárlók és érdek-

lôdôk még könnyebben tudjanak számukra valóban re-

leváns információt kapni. 

 Mennyire nyújtanak jó szolgáltatást a hazai webáru-

házak? Tud-e visszatérô vásárlói panaszokról?

A hazai webáruházak egyre jobb szolgáltatást nyúj-

tanak. Folyamatosan fejlesztik a szolgáltatásaikat és 

eszközeiket is. Hazánkban sokan alaptalanul félnek 

az internetes bankkártyahasználattól, ezen a területen 

lassú fejlôdés látszik. A vásárlások számához képest 

egyre kevesebb panasz érkezik, de ha példát kellene 

mondani, néha azt látjuk, hogy egyes esetekben a ki-

szállítási idôt sokallják a vevôk.

véleménye van? szóljon hozzá!

http://www.marketinginfo.hu/forum
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gaborjak.eva@mediainfo.hu

Nagy kiadó, reNgeteg Plusz 
támogatással

németH norbert, A sAnomA mediA budApest portfólió-igAzgAtójA úgy látjA, A kiAdó értéke-

sebb pArtnerek AjánlAtAit tudjA felvonultAtni kuponos oldAlAin, mert nAgyobb figyelmet 

fordít rá, Hogy A kuponozás A kínálAti oldAlnAk is megérje.

 milyen elônyt és hátrányt jelentett, hogy a kiadó vi-

szonylag késôn, 2011 májusában szállt be a közösségi 

vásárlás szegmensébe az árbarátok.hu-val?

egy piacra viszonylag késôn belépni általában nem túl 

sok elônnyel jár, de esetünkben volt értelme egy kicsit 

késôbb megjelenni, mert belépésünk idejére a kupo-

nos értékesítés és vásárlás már viszonylag szélesebb 

körben elterjedt mind a partnerek, mind pedig a fel-

használók körében, így az úttörôszerep nehézségeit és 

extra költségét nem nekünk kellett megfizetni. emel-

lett alaposan fel tudtuk térképezni a piacot, a szerep-

lôket, tudtunk tanulni a mások által elkövetett hibák-

ból, így a piaci igényeknek megfelelôen felkészülten 

jelentünk meg a piacon. persze a késôbbi indulás miatt 

nem tudtunk annyira hangosan rajtolni, mert az indu-

lásra közel 50 szereplôvel kellett felvenni a versenyt, 

de ezért is értékes, hogy mára már a leglátogatottabb 

3-4 kuponos site között vagyunk. 

 miben különbözik az árbarátok.hu üzleti modell-

je a versenytársakétól? mennyiben kínál mást, mint  

a Startlap Kupon?

több domináns különbség is van, ezek közül a part-

nerközpontúságot emelném ki leginkább. Abszolút 

partnerbarátok vagyunk, mert azt láttuk, hogy sok kis 

és közepes szolgáltató partner idejekorán „ráfázott” 

az akciózásaival még a nagyobb kuponos oldala-

kon is, akik csak mérsékelten voltak partnerek abban, 

hogy rájuk szabják akcióik lebonyolítását. Azt is láttuk, 

hogy van egy másik nagyon fontos partneri kör, akik 

tudatosan távol tartják magukat a „kupon-biznisztôl”, 

mert vagy nem akarták elfogadni a feltételeket vagy 

egyszerûen nem hittek az ilyen akciók értékében. mi-

vel nekünk mindkét partneri kör nagyon fontos, ezért  

a saját partneri feltételrendszerünket a konkurensek-

hez képest sokkal barátibbá alakítottuk ki, így már akkor 

is sok értékes partnerünk volt, amikor látogatottságban 

még szerényebb eredményeket mutattunk fel.

A startlap kupon termékünk koncepciója kicsit más, 

mert az úgynevezett kupon aggregátorként mûködik, 

azaz a piacon levô kuponos cégek ajánlatait gyûjti ösz-

sze. ez jól passzol a startlap csoport termékeinek kon-

cepciójához, mely szerint egy adott terület legjobb 

kínálatát bocsájtjuk rendezett módon a felhasználók 

rendelkezésére. A Hírstart esetében ezt tesszük a hí-

rekkel, a startlap játékok az online módon játszható já-

tékokat gyûjti össze, maga a Startlap és a Lap.hu pedig 

a weboldalak legjavát. 

N
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márciustól a VIASAT3-on

http://www.arbaratok.hu
http://www.startlapkupon.hu/
http://www.startlap.hu/
http://www.startlap.hu/lapkatalogus/
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 miben különbözik a két oldal közönsége? melyek  

a legnépszerûbb termékek/szolgáltatások, és miben 

tér el a kereslet/kínálat a két oldalon?

A két oldal közönsége hasonló, de míg a startlap ku-

pont leginkább azok a felhasználók szeretik, akik nem 

szelektálnak a kuponos oldalak között, addig az ár-

barátoknál kezd kialakulni egy hûséges felhasználói 

kör. korban az árbarátok a kicsivel fiatalabb, 20-39-

es réteget célozza, a startlap kupon látogatói inkább  

a 30-49 közöttiek, közülük sokan jönnek a startlapról. 

Ajánlati kínálatában a startlap kupon „abból fôz”, amit 

a piacon levô kuponos site-ok kínálnak. Az árbarátok-

nál viszont tudunk igazodni a felhasználók és a part-

nereink igényeihez, így nemcsak a kuponos berkekben 

ismert ajánlatokkal tudunk megjelenni, de egyre több 

termékkel és exkluzív szolgáltatással színesítjük kíná-

latunkat. Az árbarátoknál nagy elôny, hogy a kondíciók 

tekintetében nagyon rugalmasak tudunk lenni, továbbá 

rengeteg plusz támogatást tudunk adni, mint például 

magazinhirdetést, televízió vagy az online portfolión-

kon keresztül extra hirdetéseket is, amit a konkurense-

ink nem.  

 Hogyan erôsíti a szinergiát, hogy a sanoma több, az 

internetes vásárlást segítô oldallal rendelkezik, a már 

említettek mellett például árösszehasonlító oldalakkal 

(olcsóbbat.hu, Kirakat.hu)?

A sanoma erôsen elkötelezte magát a tranzakciós web 

termékek mellett, aminek köszönhetôen indulhatott el 

az árbarátok, webshopjaink (polc.hu könyváruház vagy 

az egészségbolt.hu) és webplázáink, utóbbiak már 

meglévô tartalmi termékek alatt mûködnek (Technet,  

Vezess). míg a webshopok és az árösszehasonlító  

oldalak elsôsorban termékek értékesítésére, illetve 

bizo nyos termékkategóriát, terméktípust megvásárol-

ni kívánó felhasználók terelésére szolgálnek, addig az  

ár ba rátokon és a startlap kuponon jellemzôen szol-

gálta tásokat lehet vásárolni. mindemellett – ahogy 

korábban már említettem - termékek értékesítésére 

is kiváló platformot nyújt az árbarátok, így sok eset-

ben saját és partner webshopjaink termékeit vagy akár 

magazin elôfizetéseket is elôszeretettel teszünk fel 

az oldalra. Az idei év egyébként a tranzakciós termé-

kek közötti szi ner giák erôsítésérôl szól, továbbá arról, 

hogyan tudjuk a tartalmi oldalainkra érkezô látogatókat 

vásárlásra ösztönözni, így vásárlóvá tenni.

 A kuponokkal elérhetô kedvezmények segítenek-e 

a fogyasztókban legyôzni az internetes vásárlással kap-

csolatos ellenérzéseket?

A válaszom egyértelmûen az, hogy igen. és aki egyszer 

a neten vásárolt, és a vásárláshoz pozitív élménye kap-

csolódik, az ismételten vásárló lesz, és nem csak kupo-

nos oldalakon. ezt bizonyítja az e-kereskedelmi site-

jaink tavalyi remek teljesítménye is. Azt gondolom, az 

egész e-kereskedelmi szakma hálával tartozik a kupo-

nos szereplôknek, akik az utóbbi idôben a legnagyobb 

lökést adták a netes vásárlás elterjedésének.

 említette, hogy erôsíteni kívánják online szolgálta-

tásaikat. ebben milyen szerepet kapnak a kuponos és 

közösségi vásárlás oldalak?

nagy terveink vannak az internetes vásárlással. A sano-

ma tavaly év végén tulajdont szerzett a legnagyobb ha-

zai szállásportálban, a Szállás.hu oldalban, valamint 

annak kuponos oldalában, a Szállásguru.hu-ban, új 

saját webshopot indítunk nyár elején, valamint további 

tranzakciós termékek indítását tervezzük, így az onli-

ne szolgáltatásokon belül hangsúlyosan fejlesztjük az  

e-kereskedelmi területet. A kuponos weboldalak sok 

lehetôséget nyújtanak, mert míg a webshopok általá-

ban dedikáltan mûködnek adott termékkörre vonatko-

zóan, a kuponos platformokon keresztül viszont gya-

korlatilag bármi eladható, ami különféle kísérletezésre 

is teret enged. nem is szeretnénk beszorítani magun-

kat a kuponos cégek közé, ezért is lett árbarátok a site 

neve, utalva arra, hogy itt a kuponozásnál sokkal több-

rôl van szó.

 milyen potenciált látnak ebben a szegmensben? 

várható-e, hogy konszolidáció indul meg, miután igen 

sok szereplô van jelen a piacon?

ez egy nagyon jó kérdés, mert érdekesen viselkedik  

a kuponos piac. A tavalyi évben volt egy nagy felfutási 

idôszak, de aztán az utolsó negyedévben mérséklôdött 

a növekedés felméréseink alapján. elkezdôdött egy 

konszolidációs folyamat is, és mintha mindenki azt fi-

gyelte volna, mi történik a nagy testvérrel, a groupon-

nal, amirôl tényleg lehetett hideget-meleget hallani. 

közben pár kisebb vidéki szereplôt felvásároltak a na-

http://www.olcsobbat.hu/
http://www.kirakat.hu/
http://www.polc.hu/
http://www.egeszsegbolt.hu/
http://www.technet.hu/
http://www.vezess.hu/
http://szallas.hu/
http://www.szallasguru.hu/
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véleménye van? szóljon hozzá!

gyobbak, illetve már meg vannak az elsô kivonulók is, 

gondolok itt a Felezz.com-ra, és pár külföldire is, mint 

pl. a görög Tsoonami vagy a horvát Kuponunk.hu. Ez 

a folyamat nem meglepô, külföldön is ez történt, és 

várhatóan idehaza is folytatódni fog. Ettôl függetlenül 

azt gondoljuk, hogy a domináns piaci pozíciót szerzett 

szereplôknek sok lehetôségük van még, a mi esetünk-

ben pedig ennél is több kiaknázatlan lehetôséget lá-

tok, mert az igazán nagy Sanomás hirdetôk még meg 

sem jelentek ezeken az oldalakon, pedig nekik nagyon 

értékes kombinált hirdetési és tranzakcionális megol-

dásokat tudunk nyújtani, amire az elsô megkeresések 

alapján idén egyre nyitottabbá válhatnak.  

 Milyen jelentôsége van az Árbarátok és a Startlap 

Kupon esetében a Facebookos és mobil jelenlétnek? 

Mennyire fontosak ezek a platformok?

Mindkét platform fontos, de ha rangsorolnom kelle-

ne, akkor a mobilt elôbbre venném akkor is, ha most 

még csak szerényebb eredményekrôl tudunk beszá-

molni. Ahogy a tartalomfogyasztás, úgy a tranzakciók is 

egyre inkább áttevôdnek mobil eszközökre, ezért erre 

már most rá kell készülni. Az Árbarátok esetén láttuk 

fontosabbnak az okostelefonokra készült applikációk 

elindítását, amelyek akkor lesznek majd hatékonyak 

igazán, ha a felhasználók könnyen és gyorsan tudnak 

fizetni rajtuk keresztül. Egyelôre azt látjuk, hogy egyre 

több forgalom érkezik ezeken keresztül és már az elsô 

tranzakciók is bepotyognak. Sok a teendô még ezen  

a területen, de szerencsére saját mobilfejlesztési köz-

pontunk van, ezért folyamatosan tudjuk átvenni a leg-

jobb megoldásokat. A Facebook érdekes terület, mert 

ugyan közösségi vásárlásnak titulálják ezt a területet, 

de mégsem teljesen úgy mûködik, hogy az emberek 

egymást húznák be az oldalakra és így vásárolnak ku-

ponos ajánlatokat. Nekünk is egyre növekvô bázisunk 

van a Facebookon, de erre inkább mint PR eszközként 

tekintünk, és nem mint értékesítési csatorna, pedig vá-

sárlási konverziót tekintve több mint kétszer olyan jól 

muzsikál az oldal, mint a fizetôs Facebook megjelené-

seink, de sajnos ez nehezen skálázható fel. 

http://www.mediainfo.hu/forum
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A ROVAT TÁMOGATójA A

meghökkentÔ samsung 
kampány a pos mediától 

AMBIENT KAMPÁNYT SZERVEZETT A SAMSuNG 

SZÁMÁRA A POS MEdIA HuNGARY, MELYNEK 

KERETÉBEN AZ ELEKTRONIKAI GYÁRTó új 

MOSóGÉPÉT NÉPSZERûSíTETTÉK.

Mikulás napján, december 6-án a Samsung 

óriási mosógépével találkozhattak a járókelôk Bu-

dapest belvárosában, a deák Ferenc tér közelében. 

Az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán 

rendezett nagymosás keretében a 4x5x7 méteres 

monstrum a koszos autó, a bepiszkolódott motoros 

futár és utcai pad mellett a kéményeken át közle-

kedô és reggelre igencsak bekormozódott Télapót 

is megtisztította, a piros ruháját teljesen fehérre vál-

toztatva.

Az Eco Bubble mosógép mintájára dekorált 

makettet egy daru segítségével emelték a megtisz-

títandó tárgyakra, majd a munkatársak a fólia leple alatt mostak. 

így volt ez egy héttel késôbb is, amikor az óriásmosógép a magyar motorsport fellegvárában, a Hungaro-

ringen lendült akcióba. A méltán híres dakar Rally-n idén is képviseli hazánkat Szalay Balázs és csapata, az Opel 

dakar team. A csapat úgy döntött, hogy a versenyig sem hagyják porosodni az autójukat, és a versenypályára 

látogattak, hogy egy kicsit bemelegítsék a motort, és néhány kör erejéig 

átérezzék a verseny hangulatát - a helyszínre érkezett ifjú rajongók nagy 

örömére. A nedves idôjárás miatt sem száraz sem tiszta nem maradt az 

autó, ezért a próbakörök után ismét be lehetett vetni az óriásmosógépet.

Az egész akció célja a karácsonyi szezonban még inkább felerôsödô 

reklámzajból való kitûnés volt, ezért fontos volt az egyediség - mondta 

el Veres Tibor, a POS Media Hungary vezetô média tanácsadója. Az öt-

letet ugyan az ügyfél szállította, de csak szóbeli instrukciók formájában,  

a teljes körû megvalósítás minden gyakorlati részlete, a komplett kivitele-

zés, megvalósítás a POS Mediára maradt. A kampány nemcsak a helyszíni 

akciókból állt. A Class FM-en élô adásban beszéltek a promócióról, nagy 

érdeklôdés közepette közvetítették az eseményt, a látványosságot meg-

pillantó és a mûsort hallgató autósok dudaszóval köszöntötték a jelenlé-

http://pos-media.hu
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vôket. A rádió munkatársai a helyszínen voltak, és még Garami 

Gábor mûsorvezetôt is „kimosták”. Ezen felül máshol is erôs PR-t 

kapott az esemény - fejtette ki a szakember, aki szerint a megvaló-

sítás során a határidô betartása és a biztonságos kivitelezés jelen-

tette a legnagyobb nehézséget.

Veres Tibor elmondása szerint Mikulás napjára azért esett  

a választás, mert fontos volt még karácsony elôtt elindítani a kam-

pányt, és ez tûnt a legko-

rábbi reális idôpontnak. 

Persze a Télapó „kimosá-

sa” is látványos, jó ötletnek 

tûnt. A Hungaroringen le-

zajlott eseménynek lökést 

adott az is, hogy a Samsung támogatja a Szalay dakar Teamet, illetve hogy 

kiemelt médiafigyelemre lehetett számítani a verseny indulásának idôbeli 

közelsége miatt. 

Az ambient reklámról általánosságban elmondható, hogy rendkívül 

tág teret nyújt a kreativitásnak, ezáltal a kampányhoz igazítható, célzott 

kommunikáció megvalósítására ad alkalmat. Sok esetben a hagyományos 

felületekkel nem lehet mindenkit elérni, ezért a célcsoport reklámkerülô 

szegmensét ezekkel az érdekes, figyelemfelkeltô, esetenként akár vicces 

és meghökkentô, nem hagyományos megoldásokkal tudják megszólítani 

ügyfeleink - mondta Veres Tibor. 

dreiszker Péter, a Samsung fogyasztói elektronikai divíziójának  

marketingmenedzsere kérdésünkre elmondta: az óriás mosógép akció fô 

cél ja a márka és az általa alkalmazott egyedi technológiai eljárás ismert-

ségének növelése volt a mosógép termékkategóriában. A kampány ve-

gyesen használja az alternatív eszközöket és a klasszikus kommunikációs 

támogatást. A kampány értékelése még 

folyamatban van, de a befektetett mun-

ka tükrében komoly elérésre számíta-

nak - fejtette ki a szakember. Hozzá-

tette: egy mosógép kampány esetében 

mindenképpen tömegek megszólítá-

sa a cél. Az ambient kampány ilyenkor  

a legkülönfélébb médiumokban törté -

nô költséghatékony PR jelenlét eléré-

sét célozza.
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groupon

grouPoN: egy új iParág 
evolúciója

HonnAn indult és Hová tArt A közösségi vásárlás? AmerikAi és nemzetközi tények, AdAtok, 

tAnulságok A piAcot létreHozó groupon HázA tájáról és szAkértôi lAtolgAtások A várHAtó 

trendekrôl. 

sok más internetes szolgáltatáshoz hasonlóan a közösségi vásárlás piaca is az egyesült államokból indult 

el. A rövid idô alatt hihetetlenül felfutott szegmens origójának a Groupon tekinthetô, amely 2008 novemberében 

alakult és mára több mint 45 ország, 500 helyi piacát szolgálja. A groupon gyors sikeréhez persze hozzájárult, 

hogy az amerikai vásárlási kultúrában régi gyökerei vannak a kuponozásnak, amely jó idôben találkozott össze  

a közösségi oldalaknak és a mobiloknak is köszönhetôen felgyorsuló kommunikációval, valamint a válság követ-

keztében erôsödô árérzékenységgel.

A termékeiket és szolgáltatásaikat értékesítôk oldaláról a groupon üzleti modelljének titka, hogy más hir-

detési platformokkal ellentétben a szolgáltatást igénybe vevôknek nem kell elôre fizetniük a megjelenésért. Az 

oldal a jelentôs mértékû (sokszor akár 50 százalékot meghaladó) kedvezménnyel kínált termékek vagy szol-

gáltatások eladásai után részesül a bevételbôl, ami egyúttal azt is jelenti, hogy az értékesítôvel közös érdeke az 

eladások sikere.

A közösségi vásárlás azonban megszületése óta küzd ellentmondásokkal, és talán éppen gyorsan jött 

népszerûségének köszönheti, hogy sokan hasonlóan gyors hanyatlását várják, és szkepticizmussal szemlélik 

eredményeit. Annyi biztosnak tûnik, hogy a közösségi vásárlás nem könnyû terep, hiszen olyan nagyok is megpró-

bálkoztak, próbálkoznak vele, mint a google – amelynek kuponos szolgáltatása még él ugyan, de korántsem ért 

el a grouponéhoz hasonló eredményeket – és a facebook – amely néhány hónap után kénytelen volt sikertelen-

sége miatt lezárni a facebook deals nevû szolgáltatását.

A közösségi vásárlást érô egyik leggyakoribb vád, hogy hosszú távon nem kínál elônyt a részt vevô üzletek-

nek, mivel a vásárlók nem válnak visszatérô fogyasztókká. ez azonban egyrészt egyoldalú szemlélete az üzleti 

modellnek, hiszen egy kuponos akció célja lehet éppen a végkiárusítás – ez esetben pedig nem is lehet cél, hogy 

a fogyasztó késôbb is visszatérjen. másfelôl többek között a rice university amerikai felmérése rámutatott, hogy 

a groupon promóció a közösségi vásárlást kipróbáló cégek 66 százaléka számára nyereséggel zárult – bár a ku-

tatásban résztvevôk 40 százaléka nem használná újra a groupont. mégis, fogyasztói oldalról vizsgálva a kérdést, 

gaborjak.eva@mediainfo.hu

„Gyorsan jött népszerûségének köszönheti, 
hogy sokan hasonlóan gyors hanyatlását várják, 
és szkepticizmussal szemlélik eredményeit.”

www.groupon.com
http://www.media.rice.edu/media/NewsBot.asp?MODE=VIEW&ID=14811
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a közösségi vásárlás egyik nagyon fontos hozadéka a kipróbálási arány növelése, a felkínált kedvezmény ugyanis 

éppen azt a gátat dönti le a vásárlóban, ami miatt korábban sosem próbálta adott éttermet, szépségszalont vagy 

éppen termékkínálatot.

A Groupon bástyái
A nielsen adatai szerint nem is csökken az érdeklôdés a kuponok és a közösségi vásárlás iránt. tíz kiemelt 

piac fogyasztóit vizsgálva a piackutató arra jutott, a vizsgált hónapban az aktív internetezôk közel 40 százaléka 

keresett fel valamilyen kuponokat kínáló weboldalt. Az elôzô évhez viszonyítva ez az arány nagy-britanniát leszá-

mítva mindenütt nôtt, és a tíz országból hétben a groupon volt a legtöbbek által felkeresett oldal.

forrás: comScore Media Metrix, 2011. április

látogatószámát tekintve a groupon legnagyobb piaca továbbra is az egyesült államok (tavaly április adatok 

alapján havi több mint 10 millió egyedi látogatóval). Az oldal azonban európában is komoly népszerûségre tett 

szert, tíz legfontosabb piaca között megtalálhatjuk franciaországot, nagy-britanniát, lengyelországot, német-

országot, valamint olaszországot. lengyelország azért is különösen érdekes, mert piacméretét tekintve ugyan 

csak az ötödik a sorban a comScore adatai alapján, penetrációját tekintve azonban az elsô helyen szerepel: az 

internetezôk nem kevesebb, mint 12,4 százaléka kereste fel az oldalt 2011 áprilisában.

forrás: comScore Media Metrix, 2011. április
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kuponozás

A groupon népszerûségének köszönhetôen piacteremtônek is nevezhetô európában. Az egyesült álla-

mokhoz képest errefelé kevésbé elterjedt kuponozás – közelebbrôl a kuponokat kínáló weboldalak látogatott-

sága – a közösségi vásárlásnak köszönhetôen 2010 során 162 százalékkal nôtt a kontinensen, miután a groupon 

2010-ben felvásárolta legjelentôsebb európai versenytársát, és több mint 100 európai nagyvárosban teremtette 

meg jelenlétét, lefedve ezzel az itteni kuponpiac mintegy egyharmadát.

HovA tovább?
bár inkább csak nálunk hívják közösségi vásárlásnak (angolul eredetileg kuponos vagy akciós/kedvezmé-

nyes oldalaknak), az elnevezés – azon felül, hogy egy bizonyos vásárlói tömegnek össze kell gyûlnie a kedvez-

mények érvénybe lépéséhez – annyiból mindenképpen találó, hogy a közösségi oldalaknak komoly szerepe van 

a groupon és versenytársai ajánlatainak terjesztésében. Az nM Incite amerikai kutatása szerint ez többek közt 

annak is köszönhetô, hogy a közösségi oldalak felhasználóinak közel 60 százaléka keres fel kuponokat és ked-

vezményeket kínáló weboldalakat, 23% nem kevesebb, mint heti rendszerességgel. közelebbrôl, az amerikai fa-

cebook felhasználók 44 százaléka, míg a twitterezôk csaknem kétharmada (63%) keresett fel valamilyen kuponos 

oldalt a kutatócég által vizsgált hónapban.

Az email és a keresôoldalak után a facebookon keresztül érkezik a legtöbb felhasználó a közösségi vá-

sárlási oldalakra. A nielsen szerint ráadásul ezek a felhasználók szívesen élnek is a felajánlott kedvezménnyel: 

az átlag amerikaihoz képest 52 százalékkal nagyobb arányban töltenek le online kuponokat és 9 százalékkal 

gyakrabban vásárolnak az interneten. Az összefüggés ugyanakkor kölcsönös, ezáltal tovább segíti a közösségi 

vásárlás terjedését: a kuponos oldalak felhasználói ugyanis gyakrabban osztanak meg linkeket – köztük egy-egy 

jó kedvezmény hírét – a közösségi oldalakon.

szakértôk szerint a közösségi vásárlás jövôjét mindemellett a mobiltelefonok jelentik. A digitális bevál-

tás ugyan még akadozik, a technológia fejlôdésével és terjedésével azonban egyre könnyebbé válhat a kuponok 

mobilképernyôn keresztüli, így akár azonnal érvényesíthetô beváltása. A legfontosabb irány azonban a helymeg-

határozáson alapuló ajánlatok terjesztése lehet, hiszen az egyre népszerûbb okostelefonok amerikai felhasz-

nálói közül a Google felmérése szerint már most 38% használná készülékét egy üzlet felkutatására, 34% árak 

összehasonlítására, 28% kuponok és kedvezmények keresésére és 27% termékértékelések megtekintésére. Ha 

ezt összevetjük azzal, hogy az okostelefon felhasználók 95 százaléka keresett már valamilyen helyi információt 

a telefonján, kétség nem férhet hozzá, hogy a mobil platformok jelentik a közösségi vásárlás számára a további 

növekedési potenciált.

véleménye van? szóljon hozzá!

„Az email és a keresôoldalak után  
a Facebookon keresztül érkezik a legtöbb   
     felhasználó a közösségi vásárlási oldalakra.”

http://www.mediainfo.hu/forum
http://blog.nielsen.com/nielsenwire/global/deal-with-it-discounts-drive-brand-love-on-social-media/
http://blog.nielsen.com/nielsenwire/global/deal-with-it-discounts-drive-brand-love-on-social-media/
http://googlemobileads.blogspot.com/2011/04/smartphone-user-study-shows-mobile.html
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kuponozás

Háttér

miért sPóroluNk?
A különbözô, kedvezményeket kínáló weboldAlAk elôretörésével felmerül A kérdés,  
HogyAn spórolnAk A HAgyományosAn árérzékenynek tekintett mAgyAr fogyAsztók, és 
tényleg fontosnAk tAlálják-e A megtAkArítást?

A kuponos oldalak piacán versengô Lealkudtuk.hu online felmérésben járt utána a hazai fogyasztók meg-

takarítási szokásainak. Az 1500 fô megkérdezésével készült kutatás eredményei szerint a takarékoskodás szinte 

mindenki számára fontos, minden második válaszadó úgy vallott, kifejezetten törekszik arra, hogy minden hónap 

végén félre tudjon tenni valamennyit. ez azonban csak negyedüknek sikerül rendszeresen, 17% pedig általában 

az utolsó forintig elkölti a fizetését. úgy tûnik, az idôsebb korosztály, azaz a 60 év felettiek, valamint meglepô 

módon a férfiak tudatosabban fogják meg a pénzt, viszont a 30 év alattiak általában azok, akiknek módjában is áll 

rendszeresen megtakarítani. 

Arra a kérdésre, hogy miért spórolunk, a legtöbben a család számára való megtakarítást említették. A vá-

laszadók 20 százaléka kampányszerûen, egy-egy konkrét dolog, például mûszaki cikk vagy bútor megvásárlá-

sa érdekében fogja meg a kiadásait. valamivel keve seb ben, a kérdôív kitöltôinek 19 százaléka említette hosszú 

távú terveit, - pl. egy-egy nagyobb beruházást, mint lakás- vagy autóvásárlást, - illetve általában az életben való 

elôrébbjutást, mint pénzügyi tudatossága célját. A hosszú távú célok elérése érdekében a fiatal, 30 év alatti kor-

osztály a legtudatosabb pénzügyi tekintetben, míg a kor elôrehaladtával egyre nagyobb szerepet kap a család 

támogatása.

A lealkudtuk.hu a spórolás mikéntjérôl is kérdezte felhasználóit: legtöbben, a válaszolók 60 százaléka inkább 

több helyen is megnéz egy-egy darabot, hogy ott tudja megvenni, ahol olcsóbb. 53% kifejezetten keresi az akciókat 

is, majdnem minden harmadik kitöltô pedig bízik a kuponokban és pontgyûjtô akciókban. A kuponok, pontgyûjtôk 

adta lehetôségekkel fôleg a fiatalabb korosztály és a nôk élnek, a férfiak pedig nagyobb arányban említették az in-

ternetes tájékozódást és vásárlást, mint lehetôséget a spórolásra. Az internetes vásárlás elônyei közül ennek meg-

felelôen elsôként szerepel, hogy könnyen összehasonlítható a webshopok kínálata, így könnyû megtalálni a leg-

jobban tetszô, vagy a legolcsóbb terméket. Hogy a legmegfelelôbb terméket megtalálják, inkább a férfiak számára 

fontos, ôk úgy vallottak, kifejezetten szeretik netes kutakodással összehasonlítani az egyes eladók kínálatát. Az idô-

sebb korosztályok pedig inkább a legolcsóbb ajánlat felkutatása érdekében nézelôdnek internet-szerte – derül ki  

kutatásból.

Az online kutakodás és vásárlás legnépszerûbb tárgya az üdülés, a megkérdezettek 60 százaléka utazást 

foglal le interneten keresztül legszívesebben. ezt követik a mûszaki cikkek és számítástechnikai termékek, me-

lyeket a férfiak vásárolnak elôszeretettel. A hölgyek virtuális kosarába pedig gyakran kerülnek szépségápolással 

kapcsolatos holmik és ruhák. spórolásaik tekintetében a preferenciák is hasonlóan alakulnak: ha konkrét dologra 

tesznek félre, a válaszolók egyöntetûen legszívesebben üdülésre takarítanak meg (82%), a férfiak mûszaki cikk -

re, a nôk inkább ruhákra. Az idôsebb korosztály egy-egy kulturális cikk kedvéért húzza meg a nadrágszíjat.

gaborjak.eva@marketinginfo.hu

véleménye van? szóljon hozzá!

„53% kifejezetten keresi az akciókat, majdnem minden har
ma dik internetezô bízik a kuponokban és pontgyûjtô akciókban.”
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TWITTEREN ÉS FAcEBOOKON IS KÖVETHET MINKET!
http://www.twitter.com/atM_interaktiv

http://www.facebook.com/atM.interaktiv

                 FRISS HíREKET, 

PORTáLjAINKON!

OLVASSON 
PIAcI INFORMácIóKAT 

http://www.marketinginfo.hu
http://www.mediainfo.hu
http://www.twitter.com/atM_interaktiv
http://www.facebook.com/atM.interaktiv
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