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 DIVat, mozgalom, VISSzakanyaroDáS?

Sok vidéki számára ma is alapvetô, hogy számos élelmiszer – különösen 
a friss zöldség-gyümölcs, hús, tojás – legjobb beszerzési forrása a piac. A hiper- 
és szupermarketek és a rohanó életvitel elterjedésével azonban egyre többen 
feledkeztek meg a háztáji varázsáról, vagy egyszerûen csak áldoztak a minôségbôl 
a gyorsaság és egy helyben beszerezhetôség oltárán.

Mostanában azonban újra „trendi” lett piacolni, helyi termékeket vásárolni. 
A jelenséget pedig több oldalról, több érv is támogatja. Egyrészt környezettudatos 
választás helyit fogyasztani, hiszen azt nem kellett messzirôl – benzingôzzel 
szennyezve a környezetet – szállítani. Másrészt egészséges, mivel a kistermelôk 
kínálatában egyre több a bio termék, ráadásul a közelrôl érkezô zöldség-
gyümölcsöt elég akár az értékesítés elôtt pár órával leszedni. Nem utolsósorban 
pedig finom, ami valamelyest utóbbi ténybôl is következik, ti. hogy a terméknek 
nem egy teherautón kellett beérnie.

Mindezeket az érveket erôsíti egy divathullám, ami a helyi terméket a fiatalabbak és a fôvárosiak körében 
is egyre népszerûbbé teszi. Ami egykor némi negatív felhanggal vidékiesnek számított, ma fesztiválokon 
megkóstolható, gourmet élménnyé válik – köszönhetôen többek között olyan rendezvényeknek, mint a Kézmûves 
Magyar Ízek Vására.

Egyes európai országokban már évtizedes hagyományra tekint vissza az a gyakorlat, melynek során  
a helyi termelôk egymással, illetve a környékbeli lakossággal összefogva próbálják biz tosítani egyrészt a saját 
megélhetésüket, másrészt vásárlóik egészséges táplálkozását, illetve a kellemes 
vásárlás élményét, nem utolsó sorban pedig a helyi gazdálkodás értékeinek 
fennmaradását.

 Hogy a helyi termékek újravirágzása azt jelenti-e, hogy hosszú távon 
visszatér a piacozás régió, jól bevált szokása, még nem látszik egyértelmûen. 
Sok kihívás áll a helyi termékek elôtt, egyebek mellett – ahogy az Élô Tisza 
védjegyet jegyzô szervezet képviselôje említi interjúnkban – túlzásba vitt 
adminisztrá ciós terhek és szabályozási követelmények nehezítik a piacra jutást. 
A termelôkkel – köztük a Jókenyér és az Agárdi Pálinkafôzde tulajdonosával  
– folytatott beszélgetéseinkben pedig annak is megpróbáltunk utánajárni,  
hogyan lehet egyensúlyozni a mennyiség és minôség kérdését, azaz mi törté nik 
akkor, ha egy helyi termék nagyobb népszerûségre tesz szert?

Gaborják Éva , fôszerkesztô

Fokasz Oresztész, vezetô szerkesztô

www.laszlozsuzsi.hu
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szeretjük a helyit 
A helyben megtermelt élelmiszert 

drágábbnak gondoljuk a tömeg-

áruknál, ez azonban tényekkel 

nem támasztható alá. Az infor-

má cióhiányon a VAN Alapítvány 

kezdeményezése segíthet.

Adminisztrációs útvesztôk 
nehezítik a piackeresést
A helyi termelôk piacra jutását 

segíti az Élô Tiszáért Egyesület, 

amely az emberi, kisüzemi lépté-

ket is szem elôtt tartja a vidékiek 

szu verenitása, illetve a környezet 

védelme érdekében.

egészség, hagyomány, 
munka – példák európából
A magyarországiakénál jóval ko-

molyabb múltra tekintenek vissza 

egyes nyugat-európai országokban 

a helyi gazdaságokat védô moz-

galmak, melyek révén úgy tûnik, 

mindenki jól jár.

sokan nyitottak a 
minôségi kenyérre 
A kenyér általában a helyi köz-

ízlést tükrözi, a Jókenyérnek 

mé  gis sikerült korábban szinte 

ismeretlen termékekkel helyet 

ki harcolnia magának a magyar 

piacon.
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szeretjük A helyit
NYiTOTT FÜLEKRE TALÁLT A VAN ALAPÍTVÁNY MÉG TAVALY ÉV VÉGÉN iNduLT AKciÓJA, AMELY TÍZ HETES 

ÁTFOGÓ EduKATÍV KAMPÁNNYAL HÍVTA FEL A FiGYELMET A KÖZELBEN MEGTERMELT ÉLELMiSZEREK 

FONTOSSÁGÁRA.

VAN ALAPÍTVÁNY
fokasz.oresztesz@marketinginfo.hu 

A VAN Alapítványnál már a kezdetektôl az volt az elképzelés, hogy bizonyos társadalmi vagy gazdasági 

kérdésekre rávilágítsanak, így született meg a Keresd a helyit! elnevezésû, a helyi termelôkre, termékekre figyelmet 

irányítani hivatott kezdeményezés is – mondta el lapunknak Oláh péter, az alapítvány munkatársa. Kifejtette: a kérdés 

több okból van napirenden. Az elmúlt idôszakban évente volt legalább 1-2 élelmiszerbiztonsági botrány, a források 

ellenôrizhetôsége így nagyon fontos érv a helyben megtermelt élelmiszerek fogyasztása mellett, ami egyébként  

a szállítási útvonalak lerövidülésével vagy akár teljes eltûnésével a környezetterhelést is jelentôsen csökkente ni 

tudja. Szintén lényeges szempont a munkamegtartó hatás, a helyi gazdaság élénkítése.

Az akciót tavaly novemberben egy 900 fôs, reprezentatív nyitó kutatással kezdték, melynek során azt 

vizsgálták, hogy milyen tényezôk alapján választunk vagy nem választunk helyi élelmiszert, milyen percepciók, 

érzelmi viszonyulások kapcsolódnak a lokálisan elôállított termékekhez. „Az eredmények azt mutatják, hogy komoly 

elkötelezôdés van jelen a helyi élelmiszerek irányában, a megkérdezettek kétharmada szerint jelentôs elônyök kel 

jár, ha valaki ilyeneket vásárol” – mondta el Oláh Péter. Hozzátette: a válaszadók 86 százaléka nyilatkozott úgy, hogy 

fogyaszt helyi élelmiszert, ami még a gyakorisággal és szezonalitással árnyalva is meglepôen magas arány. „Úgy 

kezdtük tehát a kampányt, hogy tudtuk, hogy van egyfajta nyitottság annak tárgya iránt a társadalomban, de az is 

kiderült a felmérésünk során, hogy él néhány olyan prekoncepció az emberekben, amelyeket igazából nem lehet 
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validálni. Kiderült például, hogy a helyi termékeket inkább drágábbnak tartjuk, mint olcsóbbnak, ez azonban nem 

jelenthetô ki egyértelmûen, hiszen egyesek többe kerülnek, mint a tömegcikkek, mások olcsóbbak, illetve erôsen 

jelentkezik a szezonalitás is. A kutatás rávilágított, hogy az ilyen téves elgondolások többnyire információhiány - 

ból adódnak” – magyarázta a szakember.

A kampány egyik legfontosabb eredményeként februárra az Európai unió Regionális Fejlesztési Alapjának 

támogatásával létrejött Magyarország legnagyobb – és tovább bôvülô –, nyilvános, interneten elérhetô helyi 
termelôi adatbázisa, amely már most is több ezer élelmiszertermelô elérhetôségét tartalmazza, így segítve az 

információhiány csökkentését. Ennek mûködtetését öt évre vállalta az alapítvány. Az adatbázis elindításához 

termelôi szervezetekkel mûködtek együtt, mert úgy vélték, hogy így jóval gyorsabban tudnak haladni, mintha egyes 

termelôkkel próbálnak kapcsolatot létesíteni, késôbb azonban az egyéni regisztrációk is felpörögtek. A program 

hat régióra terjedt ki (dél-Alföld, Észak-Alföld, dél-dunántúl, Észak-Magyarország, Közép-dunántúl, Nyugat-

dunántúl), az alaptól kapott támogatás térségenként 50 millió forint körüli összegre rúgott, célja pedig az volt, hogy 

a közvéleményt széles körben elérô kommunikációs eszközök és csatornák bevonásával ismertesse meg a helyi 

termékek fogyasztásának fentebb említett – egyébként nyilvánvaló – elônyeivel a potenciális vásárlókat.

Az akció részét képezte egy 1200 óriásplakátos országos kampány, facebookos vírusvideók, rádiós anyagok, 

kampányfilmek, helyi és regionális hirdetések. Oláh Péter kiemelte, hogy 1,8 millió darab ingyenes, emblémás, az 

uniós elôírásoknak megfelelôen környezetbarát csomagolóanyagot is kiosztottak a termelôk között, amely legalább 

3-4 hónapra elegendô mennyiség. Ez volt a hírverés és az információhiány megszüntetését célzó adatbázis 

mellett a kampány harmadik lába, így próbálták a szervezôk a korábban felépített bizalmi tôkét a termelôk számára 

kamatoztathatóvá tenni, illetve a kampány központi gondolatait tovább éltetni. A helyi termelôk számára a Keresd 

a helyit! szlogennel ellátott csomagolás használata révén egyfajta másodlagos marketingérték keletkezik, egy 

olyan „brand szerû ernyô”, amely megkíméli a kistermelôket saját márkájuk felépítésének nehézségeitôl. A szlogen 

ráadásul egyelôre nem restriktív, hiszen semmiféle minôségi garanciát nem vállal, egyszerûen csak azt, hogy az 

adott termék helyben megtermelt.

Oláh Péter azt is elmondta, hogy szeretnék valamilyen formában folytatni a kampányt, egyelôre keresik azokat 

az irányokat, amerre tovább lehet vinni az akciót. Szerinte van még egy pár dolog, amit érdemes lenne megmérni, 

például azt, hogy a csomagolóanyag hogyan él tovább, illetve hogy a Keresd a helyit! szlogen ismertsége hogyan 

alakul. A kampány végén egy záró kutatást is lefolytattak, amivel azt próbálták lemérni, hogy a hadjáratnak volt-e 

pozitív hatása, változott-e a fogyasztók hozzáállása, ebbôl kiderült, hogy a márka ismertsége 30 százalékos a 900 

fôs mintán (de a Nyugat-dunántúlon például 40 százalékos). A záró felmérés arra is rávilágított, hogy több régióban 

jelentôsen emelkedett azok száma, akik szerint a helyi (50 kilométeren belül termelt) termékek jobb minôségûek  

a külföldi vagy hazai tömegtermékeknél, illetve jócskán nôtt a vásárlások gyakorisága is.

„Komoly elkötelezôdés van jelen a helyi 
élelmiszerek irányában, a megkérdezettek  
      kétharmada szerint jelentôs elônyökkel jár, 

                         ha valaki ilyeneket vásárol.”

www.keresdahelyitkampany.hu/termeloi-adatbazis/
www.keresdahelyitkampany.hu/termeloi-adatbazis/
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kutatáSI ereDmények
A helyi termékek fontosságának megítélésében, illetve az ehhez  

kapcsolódó mutató változásában a három dunántúli régió volt a fej-

lô dés elôdleges forrása. A Közép-dunántúlon a kampány elôtt a vá-

lasz adók 45% találta nagyon fontosnak a helyi termékek vásárlását, 

a kampány végére ez az érték 52%-ra emelkedett. A Nyugat dunán - 

túlon ugyanez 50%-ról – több mint 30%-kal – 68%-ra nôtt, dél-dunántúlon 

pedig 47%-ról emelkedett 54%-ra. A hat régió átlaga a kampány végén 49% 

volt. 

A felmérésbôl az is kiderült, hogy a kampány során sokszor hang-

súlyozott, a helyi termékek és a helyi közösségek megélhetésére és fej-

lôdésére vonatkozó összefüggés is jól rögzült a dunántúli régiókban.

A helyi termékek kínálatának tudatosulása, észlelése szempont jából összes hazai régióból Közép-dunántúl 

fejlôdött a leginkább: 34%-ról 51%-ra növekedett azoknak a válaszadóknak az aránya, akik azt állítják, hogy a kör-

nyezetükben többféle helyben elôállított termék is kapható.

A kommunikációs kampány befejezését követôen Észak-Magyar országon ugyancsak látványosan nôtt a helyi 

termékek vásárlásának gyakorisága. Míg az elsô kutatási hullámban a válaszadók csak 32%-a állította azt, hogy 

rendszeresen vásárol helyben elôállított élelmiszert, ez az arány a második hullámban 49%-ra emelkedett. 

A felmérésbôl az is kiderül, hogy a kampány végére Kelet-Magyarország mindhárom régiójában nôtt a „jobb  

a helyi” érzet. A kampány elôtt az Észak-Alföldön a válaszadók csupán ötöde állította azt, hogy a helyi termékek 

jobbak, ez a kampány végére 35%-ra emelkedett, a dél-Alföldön ugyanez az érték 21%-ról 38%-ra, Észak- 

Magyarországon pedig 16%-ról 25%-ra nôtt. 

A helyi termékeket népszerûsítô kampányok észlelése az összes hazai régióból Észak-Magyarországon nôtt 

leginkább – bár ezzel a régió leginkább felzárkózott a többi hazai régió szintjére.

véleménye van? szóljon hozzá!

www.lampyon.com

Több a lehetősége mint gondolná!

Megoldások weben - korlátok nélkül

www.marketinginfo.hu/forum
www.lampyon.com
www.lampyon.com
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Adminisztrációs útvesztôk 
nehezítik A piAckeresést
A HELYi TERMÉKEK PiAcRA JuTTATÁSÁBAN ÚTTÖRÔ SZEREPET TÖLT BE A SZÖVETSÉG AZ ÉLÔ TiSZÁ-

ÉRT EGYESÜLET. A SZERVEZET ELNÖKSÉGi TAGJA, SZABAdKAi ANdREA ENNEK NEHÉZSÉGEiRÔL,  

A TERMELÔKET ÉS AZ ÉRTÉKESÍTÉST AKAdÁLYOZÓ KiHÍVÁSOKRÓL, ÉS A HELYi TERMÉKEK ENNEK  

ELLENÉRE NÖVEKVÔ NÉPSZERûSÉGÉRÔL BESZÉLT LAPuNKNAK. 

 Szövetség az Élô Tiszáért Egyesület
gaborjak.eva@marketinginfo.hu 

 Hogyan merült fel a helyi termelôk összefogásának 

ötlete? Miért tartották/tartják fontosnak?

Még 2008-ban kezdtük el a munkát, mert azt láttuk 

a partnereink – a Tisza mentén élôk – tevékenységét 

vizsgálva, hogy a helyben maradás elengedhetetlen 

eszköze a gazdaság fejlesztése. Mindezt úgy, hogy 

megmaradjon az emberi, kisüzemi lépték, aminek az 

eredménye az egyén, a vidéken élôk életlehetôségeit 

segíti, szuverenitásukat tükrözi, és tájfenntartó. Ezek 

az emberek viszont kis mennyiségben, egyedi (nem 

tömegszabvány) termékeket állítanak elô, és piacra  

jutásukat mégis közös megjelenéssel, tehát egy véd-

jeggyel, közös arculattal tudjuk segíteni.

  Milyen termékcsoportok esetében van leginkább 

szük ség a hazai támogatására (a külföldivel szemben)?

Azt kell mondjam, már minden termékcsoport verseny-

hátrányból indul, mindnek kell a segítség. Legyen az 

agrár, élelmiszeripari, vagy kézmûves termék, illetve 

szolgáltatások.

 Milyen szabályozási nehézségekkel néznek szembe 

a helyi termékek?

Rengeteggel. Nálunk a jogi túlszabályozás még mindig 

alaptétel. Az sem könnyíti meg a munkát, hogy hiába 

állt az ügy mellé teljes mellszélességben a Vidékfej-

lesztési Minisztérium, ha a jogi útvesztôkben végül  

a magasabb rendû jogszabályok terén minden segítô 

rendelkezés zsákutcába fut. Például kistermelô csak 

természetes személy lehet. A kistermelôre vonatkozó 

könnyített szabályok a vállalkozásokra nem vonatkoz-

nak akkor sem, ha csak saját elôállítású terméket, kis 

mennyiségben értékesítene a gazda, de vállalkozás  

(pl. Kft.) keretében.

A hatályos kistermelôi rendeletben joghézag  a kenyér-

pékáru termékkör, mivel kistermelô, falusi vendégasz-

tal szolgáltató saját alapanyagából állíthat csak elô  

terméket. Nem sok asszonynak van azonban saját bú-

zája, amibôl kenyeret süthetne.

 Milyen kihívásokkal szembesülnek a termelôk az ér-

tékesítés terén?

Jelenleg a termelôknek rengeteg dokumentációt is kell 

vezetniük, még akár egyetlen üveg lekvár esetén is el-

várás az ôstermelôi, kistermelôi regisztrációtól elkezd-

ve, a növény-egészségügyi naplón és az egészségügyi 

kiskönyvön keresztül még egy sor nyilvántartás fenn-

tartása.

Nehézséget teremt továbbá, hogy míg az élelmi-

S
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www.lampyon.com

Több a lehetősége mint gondolná!

Megoldások weben - korlátok nélkül
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véleménye van? szóljon hozzá!

szer elôállítás és értékesítés, illetve a piaci szabályo-

zás terén már elindult a szabályozási differenciálás, 

a kisléptékû mûködés legalizációja, sajnos ez még  

a kereskedelmi egységek szintjén nem kezdôdött el. 

Így hiába engedi már a kistermelôi rendelet a termelôi 

termékeket a kiskereskedelmi forgalomba, ha a keres-

kedelmi jogszabályok egyéb területeken nem változ-

tak, így a kereskedelem nem tudja a könnyítések szerint 

fogadni a termékeket.

Problémát jelent ezen túlmenôen az is, hogy amennyi-

ben alapítványok, civil szervezetek nonprofit jelleggel 

mûködtetnek pl. tájboltot, jelenleg 5 millió Ft bevéte-

len felül elveszítik adómentes státuszukat, pedig csak 

a termelôknek próbálnak segíteni, s haszon nincs is, 

vagy csak minimális, amit a fejlesztésre, a mûködésre 

fordítanának.

 Történtek változások, melyek a piacozás könnyíté-

sét célozták…

A kereskedelmi törvény 2011. októberi módosítása arra 

irányult, hogy a helyi termelôi piac engedélyezteté-

se egyszerûbbé váljon a nagy, akár vásárcsarnoki en-

gedélyeztetésnél. Ezt követi mostanában a kedvezô, 

élethez igazodó, egyszerûbb higiéniai szabályok meg-

fogalmazása (ne csak betonozott felületen lehessen 

tartani; ne legyen szükséges körbekeríteni, ne kelljen  

a termékféleségeket a piac területén elkülöníteni   

- azaz egy termelônél több termékféleség is lehessen 

-, ne kellje a mezôn a szombati piac miatt kô, vízöblí-

téses Wc-t építeni...).  A törvény létrehozta a helyi ter-

melôi piac fogalmát, amely „olyan piac, ahol a kister-

melô a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 

km-es körzetében, vagy Budapesten fekvô piac eseté-

ben az ország területén bárhol mûködô gazdaságából 

származó mezôgazdasági-, illetve élelmiszeripari ter-

mékét értékesíti.” A helyi termelôi piac a kereskedelmi 

hatóságnak történô bejelentéssel üzemeltethetô, így 

az engedélyeztetés procedúrájától mentesül.

A módosítás viszont a kedvezô változás mellett hozott 

– ezúttal is – kedvezôtleneket. Az 52/2010. FVM ren-

delet rendezi a helyi termelôi piacon értékesítésre jo-

gosult személyi kört. A kistermelôi rendelet rögzíti az 

értékesítési határokat, ahol is a növényi alaptermékek, 

méz és élô hal az egész ország területén értékesíthetô. 

Ezt most egy magasabb rendû jogszabály ezen piacok 

esetében nem engedi meg. A békési dinnyés, zalai mé-

zes, egy szabolcsi almás sem mehetne azon területek 

termelôi piacaira, ami a megyén és 40 km-en kívül esik 

(és nem Budapest), ahol dinnyetermesztés, vagy pl. 

gesztenyeméz nem jellemzô, de lenne piaci igény.

 A piacok egykor szerves, természetes részét ké-

pezték a családok beszerzési forrásainak. Mi változott  

a fogyasztásban, ma miért van szükség külön a támo-

gatásukra?

Ahogy a korábban említettekbôl is kiderül, régen a pi-

acra jutásnak kevesebb adminisztratív, díjfizetési és 

jogi akadálya volt. A keresetek reálértéke magasabb 

volt, az embereknek több ideje volt a közösségre.  

A multi, tömegtermékek áraival nem tudnak a hazai, és 

jó minôségû terméket elôállító, tisztességes dolgozói 

programmal mûködô cégek, termelôk versenyezni. 

 Hogyan segíti az Élô Tisza védjegy ebben a verseny-

ben az Önök által képviselt termelôket?

Védjegyeseink külön, szinte saját weboldallal rendel-

keznek honlapunkon, s erre a honlapra már több part-

nerünk honlapjáról is eljutnak a fogyasztók a keresett 

termékhez. Rendezvényeken is sokszor kapunk hely-

felajánlást, ide invitáljuk a védjegyeseinket. Ezen felül 

jogsegély szolgálatot mûködtetünk, a beérkezett jogi 

életszerûtlenségekre jogszabály módosító javaslatokat 

fogalmazunk meg, a kérdésekre hatósági állásfoglalá-

sokat kérünk, jogi útmutatókat teszünk közzé. Több táj-

bolt kezdeményezés keres meg minket, s a lehetôsé-

geket - ha kell az elvárás szerint akár szûrve, de tovább 

tudjuk ajánlani védjegyeseinknek.

 Hogy látja, mennyire nô a helyi termékek nép sze-

rûsége?

A népszerûség már meghaladja a kínálatot – nemcsak 

az Élô Tisza védjegy, hanem a termelôi, hazai termék 

viszonylatában. A jogi akadályokon, pénzügyi, számvi-

teli útvesztôkön, csapdákon keresztül viszont kevesen 

tudnak csak eljutni a fogyasztókhoz. A megélhetéshez 

rendszeres jövedelemre van szükség, de az összes 

költséget, ráfordítást megjelenítô termékárak már ma-

gasabbak a fogyasztói tömegek fizetôképességénél. 

www.marketinginfo.hu/forum
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élelmiszeripAri kiállítások 
A hungexpón

AZ idÉN FEBRuÁR 5. ÉS 8. KÖZÖTT KÉT ÉLELMiSZERiPARi SZAKKiÁLLÍTÁST RENdEZETT A HuNGEXPO.  

A FOOdAPEST ÉS AZ uKBA MOST MÁSOdiK ALKALOMMAL ZAJLOTT EGY idÔBEN, S A TAPASZTALATOK 

SZERiNT JÓ KEZdEMÉNYEZÉS VOLT KÉT ÉVVEL EZELÔTT, HOGY EZ A KÉT RENdEZVÉNY EGYMÁS MELLÉ 

KERÜLJÖN. A KiÁLLÍTÁSOKAT ÖSSZESEN – A HAVAS JEGES, ÉS A KÖZLEKEdÉST KOMOLYAN MEGNEHEZÍ-

TÔ idÔJÁRÁS ELLENÉRE - KÖZEL 12 EZER ÉRdEKLÔdÔ KERESTE FEL. 

HuNGEXPO
fokasz.oresztesz@marketinginfo.hu 

A HuNGEXpO nagy hagyományokkal bír 

az élelmiszer- és gasztronómiai kiállítások szerve-

zé sében. A FOOdAPEST 1992 óta kétévente, s az 

uKBA - szintén ettôl az idôtôl - évente jelentkezett. 

Mára mindkettô elismert rendezvénynek számít az 

közép-európai régióban. A HuNGEXPO harmadik 

hasonló jellegû szakkiállítása a HOVENTA, amelyet 

2010-óta szervez a cég – nyilatkozta lapunknak 

Faluközi Zsófia kiállítási igazgató.

A most második alkalommal együtt rendezett 

uKBA és FOOdAPEST 7000 négyzetméteren 200 

kiállító részvételével zajlott. A kiállítók XXi. századi technikákkal és alapanyagokkal, az aktuális trendek szerint 

készült ételekkel és az azokhoz szükséges alapanyagokkal jelentek meg a standokon. Nagy hangsúlyt fektettek 

az egészséges táplálkozás formáira és technikáira, az ahhoz 

használható nyersanyagok bemutatására. 

A kiállítások elsôsorban a szakközönségnek szóltak. 

A szakmát a termelôk és gyártók, a nagy élelmiszerlán - 

cok üzletkötôi, a beszerzés szakemberei, nagykereskedôk képvisel-

ték. A kísérô események között a Vidékfejlesztési Minisztérium,  

a Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal, az Élelmiszerfeldolgozók 

Országos Szövetsége, a Gazdasági Versenyhivatal, a GfK Hungária 

Piackutató intézet, a Pricewaterhouse coopers Magyarország Kft.,  

a Magyar Márkaszövetség szakemberei tartottak elôadásokat. 

A kiállítások szakmai fórumok, és egyben üzleti találkozók. 

Az új koncepció szerint a hangsúlyok a workshopok, az interaktív 

üzleti találkozók, a konkrét üzletkötéseket elôsegítô programok felé 
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tolódtak el. A látványra persze ma is szükség van, és a standok ízléses elrendezése sokat segít a figyelemfelkeltésben, 

de termék- és cégbemutatók szervezése, a Fórum színpadi megjelenés ma már elengedhetetlen a sikeres kiállítási 

részvételhez – fejtette ki a szakember.

A FOOdAPEST központi témái között volt az élelmiszerek 

minôsége. Az igényes alapanyagok és a hazai piacon az európai normák-

nál hagyományosan szigorúbb élelmiszerbiztonsági követelmények  nek 

megfelelô termékek bemutatása került ebben az évben a középpontba. 

Nem véletlen, hogy a Kiváló Magyar Élelmiszer védjegy díjátadó gáláját is itt 

rendezte az AMc Kht. 

A két párhuzamosan futó rendezvény a hazai élelmiszeripar szé les 

spektrumának kínált üzleti fórumot. A kézmûves cukrász manufaktúrák tól 

a legnagyobb húsipari feldolgozó cégekig minden szegmens képviselô je 

szerepelt a kiállítók között. A négy nap alatt itt megforduló tizenkétez res 

érdeklôdôi kör komoly tényezô akár 

a cégek ismertségének fo ko zásában, 

de a konkrét üzlet szerzésben is – 

magyarázta az igazgató. 

A két élelmiszeripari szakkiállítást olyan versenyek kísérték, mint 

a SiAL d’Or termékverseny magyarországi fordulója, ahol fôként magyar 

újdonságok nyertek, a Nemzet Kenyere Verseny és a hagyományos cukrá sz-

ipari termékversenyek. A látványos bemutatókon a versenymunkák egyben 

az egészséges életmód, az újra felfedezett, különleges tápértékkel bíró 

hagyományos alapanyagok bemutatói is voltak, a technikát a mesterségbeli 

tudással ötvözni tudó szakemberek közremûködésével. 

„Elkötelezett hívei vagyunk a tudatos vásárlásnak. célunk, hogy 

támogassuk a magyar termelôket gyártókat – kedvezményes meg-

jelenési lehetôségekkel –, elôsegítsük belföldi áruházláncokkal való 

kommunikációjukat – közvetlenül szólítottuk meg Magyarország összes 

hiper marketének beszerzôit – , valamint konferenciáink segítségével 

felhívjuk figyelmüket akár az exportban rejlô kitörési lehetôségekre” – 

fogalmazott Faluközi Zsófia. 

A FOOdAPEST és uKBA után a HuNGEXPO Zrt. idei gasztronómiai 

kiállítás sorozatában a HOVENTA októberben, az Ízek és Borok fesztivál 

pedig már a karácsonyi ünnepeket megelôzô vásárlási idôszakban, 

novemberben kerül majd sorra.

„Nagy hangsúlyt fektettek az egészséges 
táplálkozás formáira és technikáira, az ahhoz 
használható nyersanyagok bemutatására.”

véleménye van? szóljon hozzá!

www.marketinginfo.hu/forum
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szeretjük A mAgyAr ízeket
HARMAdiK ALKALOMMAL RENdEZTÉK MEG idÉN A MiLLENÁRiS PARKBAN A KÉZMûVES MAGYAR ÍZEK  

VÁSÁRÁT. A HÁROMNAPOS RENdEZVÉNYT SiKERESKÉNT ÍTÉLTÉK MEG A SZERVEZÔK, A MÁRciuS 9-TÔL 

11-iG TARTÓ HÉTVÉGÉN ÖSSZESEN 17 EZREN LÁTOGATTAK EL A HELYSZÍNRE, ÉS TÖBB TÍZMiLLiÓ FORiN-

TOT KÖLTÖTTEK A MAGYAR TERMELÔK PORTÉKÁiRA.

KÉZMûVES MAGYAR ÍZEK VÁSÁRA
fokasz.oresztesz@marketinginfo.hu 

A 3. Kézmûves Magyar Ízek Vásár idei különlegessége az új elrendezés volt, 

mivel a fellelhetô 5000 ízt hét magyarországi és négy határon túli magyar régió 

szerint rendezték be. Így a látogatók közül bárki együtt kóstolhatta például a bükki 

kézmûves sajtot a szilvásváradi pisztránggal. A vásáron debütált a nagyközönség 

elôtt elôször a magyar kaviár is, amelyet 8 éves elôkészület után tudtak elkezdeni 

készíteni Békés megyében. A látogatók szavazatai alapján a vásár termelôje idén 

márciusban a mézkülönlegességeket készítô Mézmúzeum lett. Második helyen  

a Békésszentandrási sörfôzde, míg a harmadik helyen a Sonka Mester végzett.

Az elmúlt egy év sikereit látva a szervezôk új helyszíneken népszerûsítik 

majd a magyar ízeket, és országszerte szeretnének új boltokat is nyitni. ilyen új 

helyszín lesz a Budapesti Tavaszi Fesztivál, ahol 16 pavilonban találkozhatunk újra 

a magyar termelôkkel. pap Krisztián, a Kézmûves magyar Ízek Kft. ügyvezetôje 

elmondta: „Egy éve kezdtük el népszerûsíteni a magyar ízeket, és azóta töretlen  

a siker. A mostani vásár is bebizonyította, hogy a minôségi magyar termék iránt igenis 

van kereslet. Ez motivál minket abban, hogy folytassuk az általunk megkezdett utat, 

ezért keresünk új helyszíneket és ezért szeretnénk országszerte új boltokat nyitni. 

Legközelebb Szegeden nyílik Kézmûves Magyar Ízek üzlet.”

A szervezôk a gasztronómiai 

különlegességek mellett színpadi prog-

ramokkal (csokinyúl-öntés, koncertek, 

fôzô show-k) is várták a látogatókat.

A vezetô a vásárt megelôzô 

sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a 

rendezvénybôl befolyó összeg (amely  

egyébként a tavaly márciusban meg-

rendezett elsô és novemberben le-

zajlott második esemény tekintetében 

150 millió forint volt) teljes egészében 

Magyarországon marad. Ez azért fontos, 

mert a 15 éves szakmai tapasztalattal 

rendelkezô Kézmûves Magyar Ízek Kft.  
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azért dolgozik, hogy a tradicionális magyar élel-

mi sze rek visszakerüljenek a boltok kínálatába és 

végeredményben az étkezôasztalokra. Ezzel a magyar 

termelôket is segíteni kívánják, a magyar ízeket pedig 

szeretnék mindenkivel (újra) megismertetni, felfogásuk 

szerint ugyanis a hagyományokat „meg kell menteni  

a feledéstôl” – hangsúlyozta Pap Krisztián.

A rendezvényen jelen volt a Nemzeti Fogyasz tó 
védelmi Hatóság (NFH) is. A szervezet standjánál a láto - 

ga tók termékeket ajánl hattak a Nemzeti Fo gyasz   tói  

Ter  mék kosárba, illetve a helyszí nen lévô szakértôkkel 

álta lános fogyasztói prob lé má kat is megvitathattak. 

véleménye van? szóljon hozzá!

csákiné dr. Gyuris Krisztina, az NFH fôigazgató helyettese a sajtó-

  - tájékoztatón elmondta: „a ható ság a helyszínen is szeretné arra 

ösztönözni az érdeklôdôket, hogy ne csupán a problémákat vegyék észre 

és jelezzék, hanem az értékeket és a minôséget is.”

üzletI találkozóhely IS egyben
A helyszínen megjelent kiállítókkal folytatott beszélgetésekbôl 

egyértelmûen kiderül, hogy a termékek népszerûsítése mellett a meglé-

vô üzleti kapcsolatok ápolása, illetve újak kialakítása is fontos szempont 

a rendezvény alatt. Az általunk megkérdezett termelôk nagy része 

rendszeresen látogat hasonló eseményeket, a Kézmûves Magyar Ízek 

Vásárán is jelen voltak korábban is. Ezeken a helyeken tapasztalatokat 

cserélnek egymással, illetve nem elhanyagolható szempont az sem, hogy 

közvetlenül találkozhatnak végfogyasztóikkal, melynek révén szintén 

értékes véleményekkel gazdagodhatnak. Többek a „kicsik vagyunk, és 

azok is akarunk maradni” jelmondat jegyében tevékenykednek, nagyobb 

üzlethálózatoknak nem szállítanak, számukra tehát szintén remek 

marketingeszközként mûködnek a vásárok, kiállítások.

www.marketinginfo.hu/forum
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TVE

egészség, hAgyomány, munkA 
– példák európából

EuRÓPÁBAN GOMBA MÓdRA SZAPOROdNAK AZOK A KiS KÖZÖSSÉGEK, AMELYNEK TAGJAi SZÖVETKEZ -

NEK A HELYi GAZdÁLKOdÓKKAL, HOGY BiZTOS FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ ÉLELMiSZERHEZ JuTHASSANAK.  

cSERÉBE VÁLLALJÁK, HOGY MEGÉLHETÉST BiZTOSÍTANAK AZ ÉRTÜK dOLGOZÓ TERMELÔNEK.

Napjainkban egyre többen vallják, hogy az egészséges és jó minôségû élelmiszert nem a boltok polcain 

kell keresni. Kis közösségek szövetkeznek helyi gazdákkal, hogy a biztos forrásból származó élelmiszerért cse-

rébe megélhetést biztosítsanak az értük dolgozó termelôknek. Európában egyre több országban terjed megállít-

hatatlanul a közösség által támogatott mezôgazdálkodás.

Februárban a Tudatos Vásárlók Egyesülete olyan termelôket és fogyasztókat lát vendégül Franciaország-

ból, Angliából és Németországból, akik elmesélték, hogy miként mûködnek náluk ezek a gazdaságok.

Benoit Hertz és isabelle Doumenc, a 2000-ben indult francia AmAp (szövetség a Kistermelôi mezôgaz
daság Fenntartásáért) mozgalom képviselôi az eseményen elmondták: kezdeményezésük akkor született, ami-

kor észlelték, hogy eltûnôben van a hagyományos mezôgazdaság. Egyrészt arcot, másrészt jövôképet akartak adni  

a helyi gazdálkodásnak. Így valósult meg rendszerük, melyben a termelôk szerzôdést kötnek a helybéliekkel  

arról, hogy rendszeres anyagi ellentételezés fejében hetente egy kosárnyi friss gyümölcsöt, zöldséget, mézet, 

tejtermékeket, pékárut és egyéb élelmiszereket szállítanak nekik, mindig azt, ami éppen van, egy négyfôs család-

nak elegendô mennyiségben. A forrás ellenôrizhetô, a minô-

ség pedig magas, részben a kapcsolat személyessége miatt 

is.

Az alapgondolat az volt, hogy mindenkinek joga van 

ésszerû áron egészséges élelmiszerhez jutni, de közben  

a ter melô is éljen meg. „Vissza kell adni a mezôgazdaság 

méltóságát, hiszen mégiscsak a termelôk etetik a lakosságot” 

– fogalmazott Benoit Hertz. „Az ráadásul folyamatos mun-

kalehetôséget is biztosít” – tette hozzá. A szakember hang-

súlyozta, hogy meg kell szüntetni a termelô és a fogyasztó 

szembenállását, a „Mennyivel tartozom?” helyett a „de fino-

mat termelsz!” gondolatnak kell elôtérbe kerülnie.

„Az AMAP egyfajta találkozást hozott létre gazdálkodó 

és vásárló között, a rendszerhez hozzáadott személyes, em-

beri vetület biztosítja a minôséget” – fogalmazott Hertz.

Jade Bashford, az angol soil Association közösség 

által támogatott mezôgazdaság programjához csatlakozó 

fokasz.oresztesz@marketinginfo.hu
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Stroud gazdaság képviselôje is hangsúlyozta a bizalmi viszony fontosságát, hiszen a munkát, a kockázatokat és a 

hasznot is megosztják egymás között a szövetséghez csatlakozó termelôk és fogyasztók is.

Elmondta: a mai tipikus vásárlók nem ismerik a farmokat, mert többnyire szuper- és hipermarketekben 

szerzik be az élelmiszert. Ezért tanfolyamokat, bemutatókat is szerveznek, amelynek eredményeképpen min-

denféle hátterû és státuszú emberek csatlakoztak hozzájuk, kezdtek el a gazdaságokban dolgozni. „Egyszer-

re próbálunk gondoskodni az állatokról, a növényekrôl, a környezetrôl és a fogyasztókról” – fogalmazott Jade  

Bashford, aki hozzátette, hogy a mezôgazdasági munkában való részvétel a gyermekeknek is rengeteg örömet 

szerez.

A szintén a Soil Associationhöz tartozó Dragon Orchard vezetôi, Ann és Norman stainer 2005-ben ültet-

tek 200 gyümölcsfát az általuk megörökölt vidéki farmon, elmondásuk szerint a közösség által támogatott  

mezôgazdaság biztosította a hosszú távú mûködésüket. Rengeteg almájuk terem, s egy helyi borszakértô párral 

össze fogva almabor-termelésbe kezdtek, amely kiváló minôségûre sikeredett, több díjat is elnyert.

Fabian Kern, a 250 fogyasztóval, nagyjából 20 farm összefogásával mûködô németországi Gartencoop 
alapító tagja az eseményen kifejtette, hogy talán az elmúlt évek gazdasági válsága is segítette azt a folyamatot, 

amelynek a végén a lakosság élelmezésügyi autonómiája, függetlensége áll. „A csatlakozók munkát, kreativi tást, 

anyagi támogatást tesznek a rendszerbe, amiért élelmiszert, tudást, kapcsolatokat, ökológiai szolgáltatáso kat 

kapnak cserébe. Közösen vállaljuk a kockázatokat, amivel ellensúlyozható a mezôgazdaság volatilitása, a tudást 

és a munkát megosztjuk. Sokat tanulunk egymástól” – fogalmazott Kern.

„Vissza kell adni a mezôgazdaság méltóságát,  
          hiszen mégiscsak a termelôk etetik 

                                           a lakosságot”

véleménye van? szóljon hozzá!

www.marketinginfo.hu/forum
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sokAn nyitottAk A minôségi 
kenyérre
A JÓ KENYÉRHEZ idÔ, LiSZT, VÍZ, ÉLESZTÔ ÉS SÓ KELL, AdALÉKANYAGOK NEM – EZ AZ 1995-ÖS iNduLÁSA 

ÓTA KÉTSZEMÉLYES cSALÁdi VÁLLALKOZÁSBÓL MAGÁT VALÓdi HÁLÓZATTÁ KiNÖVÔ, AZ ÁRAi HELYETT 

A MiNÔSÉGÉVEL HARcBA SZÁLLÓ JÓKENYÉR MOTTÓJA MA iS. LudWiG KLÁRA ÜGYVEZETÔ iGAZGATÓVAL 

BESZÉLGETTÜNK.

 1995-ben alkalmazott nélkül kezdték napi néhány 
kenyérrel, mára pedig saját márkaboltjaik mellett több 
száz partnerüzletbe szállítanak. hogyan lehet kezelni 
az ilyen fokú bôvülést úgy, hogy a márka eszenciáját  
sikerüljön megôrizni?
Nem mondanék igazat, ha azt állítanám, hogy mindent 

ugyanúgy csinálunk, ahogy annak idején a férjemmel 

kettesben elkezdtük. Természetesen más egy kétsze-

mélyes üzemben kenyeret gyártani és más negyven  

péket igazgatni. A legnehezebb az egészben pont az 

volt, hogy kiadjuk a saját kezünkbôl az elôállítási fo-

lyamatot, hiszen egy ekkora cégnél az ember nem tud 

minden egyes kenyér mellett ott állni. Nagyon figye-

lünk arra, hogy ne menjen a minôség rovására a terjesz-

kedés, a filozófiánk a kezdetek óta változatlan: adalék- 

és színezékmentes kenyérgyártás. A jó kenyérhez csak 

liszt, víz, élesztô, só és sok-sok idô kell. Mi így gyártot-

tunk régen is, így gyártunk most is, bár a technológia a 

bôvülés nyomán persze változott.

 hogyan sikerült megnyerni olyan nagy kereskedel-
mi partnereket, mint a lidl és a Spar?
Elsôként egy független, hálózathoz nem tartozó üzlet-

nek, a Szega camembert nevû, sajtokra specializáló-

dott boltnak kezdtünk szállítani, a rozskenyér ugyanis 

nagyon jól ment az ô termékeikhez. Késôbb a budapes-

ti szállodák oda járó séfjei figyeltek fel a termékeinkre, 

így velük is meg tudtunk állapodni. Az elsô nagy keres-

kedelmi partnerünk a cBA volt, bár akkoriban még az 

ô hálózatuk is jóval kisebb volt, mint manapság. Azóta 

együtt növekszünk, immár tizenhét éve vagyunk part-

nerek. Ezt követôen a Kaiser’s beszerzési igazgatója 

keresett meg bennünket, így velük is együttmûködést 

kötöttünk, s a cég Spar általi felvásárlása után is meg-

maradt a kapcsolat. A Lidl 2006-ban kezdett Magyaror-

szágon terjeszkedni, és nagyon szerettek volna valami 

németes ízvilágú kenyeret a polcaikra. Ôk akkor kértek 

fel minket együttmûködésre, nekik azóta szállítunk.  

A Match-csal is sikerült bizonyos fokú partnerségre lép-

ni, bár az ottani francia vezetésnek kicsit más a szájíze, 

mint nekünk, így csak pár üzletüknek szállítunk.

 kezdetekkor az itthon akkor még kevésbé ismert, 
német típusú rozs- és magos kenyerekkel törtek be  
a piacra. a kenyér sokhelyütt a helyi ízlést tükrözi. ho-
gyan nyerte meg ez az akkor még idegen kenyértípus 
a magyar fogyasztókat?
Nagyon igaz, hogy a helyi igényeknek megfelelôen 

választanak kenyeret a fogyasztók. Magyarországon  

a fehér kenyér volt a legnépszerûbb, bár az oroszok  

a „fekete kenyeret” is megismertették a lakosság-
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gal. Mi mindenesetre nagyon hiszünk abban, hogy az 

emberekkel meg lehet szerettetni valamit, ha az jó.  

A kez detekkor a Magyarországon – és fôleg Buda-

pesten – élô németek voltak a vásárlóink, de remél-

tem, hogy ha elkezdünk minôségi, egészséges, finom 

termékeket gyártani, amelyekhez hasonlókat a világ 

„kinyílásával” külföldön a magyarok is egyre inkább 

megismerhettek, akkor itthon is elkezdik majd ezeket 

keresni. Ez szerencsére így is történt. Köszönettel tar-

tozunk a magyarországi médiának is, hiszen már akkor 

is igen hangsúlyosan foglalkoztak a kenyérrel és azon 

belül is a rozskenyér élettani hatásaival, ami nekünk 

nagyon jót tett. A kiegészítô termékekkel – a fehér ke-

nyérrel és az édes termékekkel például – az elsô saját 

üzletünk megnyitásakor kezdtünk el foglalkozni.

 hány márkaboltot üzemeltetnek jelenleg és terve-
zik-e újak nyitását?
Az elsô boltunk 2000-ben nyílt Solymáron, az üzem-

nél, jelenleg tizenkét Jókenyér üzlet létezik, amelyek  

közül hét saját, öt pedig franchise rendszerben mûkö-

dik. Nagyon szeretnénk újakat nyitni, elsôsorban Buda-

pest en, jelenleg mind a hét saját boltunk a fôvároson 

kívülre esik.

 ma melyik termékük a legnépszerûbb?
Mennyiségileg az olivás masni, a hagymás kenyér, a fél-

kilós rozskenyér és a wellness kenyér a legkelendôbb.

 lehet még újdonsággal elôállni a pékárupiacon?
Nagyon nehéz, az emberek nem túl nyitottak Magyaror-

szágon. Mi folyamatosan fejlesztünk, rengeteg dolgot 

próbálunk ki az üzemünkben, sok esetben a fogyasz-

tók azonban nem kíváncsiak ezekre. Az én kedvencem 

például a mustármagos kenyerünk volt, amely nekem 

nagyon ízlett, remek élettani hatásokkal rendelkezett, 

mégsem vette senki. A férjem - aki német - szokta 

mondani, hogy a magyaroknak fehér kenyér, túrós tás-

ka és kakaós csiga kell. Nagyon nehéz egy új terméket 

elindítani, ennek ellenére vannak azért még ötleteink.
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véleménye van? szóljon hozzá!

 kit tekintenek a legfôbb versenytársuknak?
Valójában minden pékség, illetve minden pékárut is 

kínáló üzlet a konkurenciánk. A versengés az elmúlt 

idôszakban ráadásul még kiélezettebbé vált, mivel 

több pékség is – például a Lipóti vagy a Príma Pék – 

igen intenzíven fejlesztette hálózatát. Mi mindeneset-

re arra törekszünk, hogy tudatos vásárlókat neveljünk, 

szeretnénk informálni a fogyasztóinkat arról, hogy mit 

vesznek. Mindenhol hangsúlyozzuk, hogy adalékoktól 

és színezôanyagoktól mentesen, saját magunk által 

ôrölt, igazi rozsliszttel dolgozunk. Mi tényleg tudunk 

rozstésztával dolgozni, sokan másolják is a terméke-

inket, ami persze teljesen elfogadható és érthetô egy 

piaci környezetben, a vásárlói visszajelzések azonban 

minket igazolnak.

 árban hogyan pozícionálják termékeiket?
Nem vagyunk olcsók, viszont minden egyes vásárlónk-

nak garantálni tudom, hogy minôségi terméket vett. El-

sôsorban az alapanyagaink miatt nem tudunk olcsób-

bak lenni, az édes termékeink például vajjal és nem 

margarinnal készülnek, amelyek között nagyjából öt-

szörös árkülönbség van. Árban nem tudunk vetekedni 

egy hipermarkettel, de nem is szeretnénk, hiszen más 

kategóriában helyezkedünk el.

 hol veszik leginkább a magyar fogyasztók a friss 
kenyeret?
Szerintem a magyar vásárlók nagyjából ötöde járhat 

pékségbe, a maradék 80 százalék valamiféle élelmi-

szerüzletben veszi meg a pékárut. Külföldön ez pont 

fordítva van. Én nagyon szeretném, hogy a tendencia 

változzon, a hálózatfejlesztések révén erre talán van 

remény. Arra azért már rájöttek a vásárlók, hogy a pék-

ségek saját boltjaiban frissebb árut kapnak, mint az 

egyéb üzletekben. A szakmának egyébként iszonyú 

nehézséget okoznak a hipermarketek, ahol a termé-

kek jó része helyben készül, az áraikkal pedig lehetet-

len konkurálni. El kell azonban fogadni, hogy van egy 

jelentôs fogyasztói réteg Magyarországon, amelyik 

egyszerûen nem tudja a drágább kenyeret megfizetni, 

még akkor sem, ha az jóval egészségesebb vagy ma-

gasabb minôségû. Néhány tucat forint sokaknak igenis 

számít. Mi viszont a jobb alapanyagok miatt nem tud-

juk leszállítani az árat. Ausztriában vagy Németország-

ban például amúgy védik a helyi termelôket, és nem 

engedik meg a nagy bevásárlóközpont-hálózatoknak, 

hogy saját pékségeket üzemeltessenek. A különbség 

az, hogy ott az átlag vásárló meg is tudja fizetni ezeket  

a termékeket, nálunk pedig nem. Ezért igazságtalan-

ság lenne hasonló körülményeket kívánnom itthon.

www.marketinginfo.hu/forum
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A puding próbájA Az evés

TÍZ ÉVE iNduLT AZ AGÁRdi PÁLiNKAFÔZdE, AKKORiBAN SOHA NEM LÁTOTT MiNÔSÉGû, ÉS EHHEZ iGAZÍ-

TOTT ÁRÚ TERMÉKEKKEL. AZ iNduLÁS NEHÉZ VOLT, dE AZ ELVEKHEZ VALÓ RAGASZKOdÁSSAL Ki TudTA 

NÔNi MAGÁT A MÁRKA. VÉRTES TiBOR ALAPÍTÓ-TuLAJdONOSSAL BESZÉLGETTÜNK.

AGÁRdi PÁLiNKAFÔZdE
gaborjak.eva@marketinginfo.hu 

 idén tíz éves az Agárdi. Hogyan építették fel a már-

kát az elmúlt évtizedben?

Elôször is egy új típusú termékkel jelentünk meg a pi-

acon. Elôttünk sem ilyen minôségû, sem ilyen árkate-

góriájú pálinka nem volt Magyarországon, kezdetben 

nem is volt könnyû elfogadtatni a fogyasztókkal az 

árainkat. Szerintem azonban a puding próbája az evés, 

ezért kóstoltatásokat szerveztünk vendéglátósokkal, 

amelyekkel minél szélesebb körben, de azért célzot-

tan igyekeztük megszólítani reménybeli vásárlóinkat. 

Segítséget jelentett számunkra, hogy a borászok rész-

ben kijárták elôttünk az ösvényt, volt igény a minôsé-

gi italokra a magasabb alkoholtartalmú kategóriában 

is. Az indulásunk idôpontja is szerencsés volt, hiszen 

2002-ben született meg a 2008-ban külön törvénnyel 

is megerôsített Pálinkarendelet, amely egyrészt szabá-

lyozta a piacot és egyfajta védelmet nyújtott a pálinká-

nak, másfelôl a média is felfigyelt a kérdésre. Ezt ki-

használandó üzemlátogatásokat kezdtünk el szervezni, 

de különbözô versenyeken, vásárokon, kiállításokon, 

fesztiválokon is megjelentünk, ahol a fogyasztóinkkal 

közvetlenül is találkozhattunk. Próbáltuk erôsíteni,  

illetve egyáltalán megteremteni a pálinkafogyasztás 

kultúráját is, mi javasoltuk elôször a vendéglátósoknak, 

hogy két centet szolgáljanak fel, de a poharak formáját 

is megújítottuk, illetve mi hoztuk be Magyarországra 

a pálinkázásnak egyfajta rituálét kölcsönzô kiöntôt is, 

amit ma már mindenhol látni. A csomagolás révén is 

igyekeztünk megkülönböztetni termékeinket a konku-

renciától, mi kezdtünk elôször sötét üveget használni. 

Az egyik legfontosabb marketingeszköznek azonban 

a szájhagyományt tartom, ezért nem is engedtünk a 

minôségbôl az elmúlt tíz évben.

 Évente 100 ezernél is több, kézi palackozású, sor-

számozott pálinkát állítanak elô. Miért fontos, hogy 

manufaktúraként mûködjenek?
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Manufaktúraként alakultunk, és azok is kívánunk ma-

radni. Fontosnak tartom, hogy minden egyes, a fôzdé-

bôl kikerülô termékrôl tudjak, és hogy ellenôrizhetôk 

maradjanak a folyamatok. A sorszámozás révén a ve-

vôink úgy érezhetik, hogy egyedi terméket birtokolnak, 

éppen ezért egyébként az évjáratot is feltüntetjük a pa-

lackokon, hiszen ez a pálinkafôzés terén is van annyira 

fontos, mint a bortermelés esetében, bár ezt viszony-

lag kevesen tudják. A felhasznált gyümölcsök milyen-

sége évrôl évre változik, ami aztán a végtermékben is 

érezteti hatását – ettôl is szép a mi szakmánk.

 Milyen csatornákon értékesítik a termékeket?

Elsôsorban viszonteladókkal és nagykereskedôkkel ál-

lunk kapcsolatban, illetve vendéglôkkel. A direkt érté-

kesítés súlya 10 százalék körüli, vagy annál talán vala-

mivel magasabb, ezt szeretnénk a jövôben fejleszteni. 

Saját Pálinka Vendéglônkben is várjuk az érdeklôdôket, 

itt egy üzemlátogatás után a kóstolás mellett ételeket 

is ajánlunk italaink mellé, ezzel is erôsítve a fogyasztás 

kulturális vetületét.

 Önnek melyik a kedvenc Agárdi pálinkája?

Mindegyik az én gyermekem is, ezért mindegyik a ked-

vencem. Mindegyiknek más karaktere van, azért dol-

gozunk, hogy ezeket bemutathassuk a fogyasztóknak.  

A mi forgalmunkon mindenesetre az látszik, hogy  

a magyar fogyasztó hagyományszeretô: a barack-, a 

szilva-, a körte- és a szôlôpálinkákat veszik leginkább, 

de cigánymeggy- és birsalma-különlegességeink is jól 

fogynak, és még sorolhatnám.

 Mik a terveik a jövôre nézve?

idén vagyunk tíz évesek, ezért tíz újdonsággal jelentke-

zünk a piacon még az év végéig, de két meglepetéssel 

is fogunk szolgálni fogyasztóinknak. További komo-

lyabb bôvítés, befektetés nem várható nálunk, elértük 

azt a kapacitást, amit még át tudunk tekinteni. A 10 éves 

évforduló kapcsán tartott sajtótájékoztatónkon beje-

lentett új termékeken túlmenôen a portfólió bôvítését 

a közeljövôben szintén nem tervezzük, a fókuszt to-

vábbra is a minôség csiszolására helyezzük.

véleménye van? szóljon hozzá!

www.marketinginfo.hu/forum
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Az instore kAmpányokAt is 
lehet lokAlizálni

AZ ELAdÁSHELYi REKLÁMOZÁS A HELYi TERMÉKEK, TERMELÔK SZÁMÁRA iS HATÉKONY LEHET, FiGYELNi 

KELL AZONBAN A SPEciÁLiS KÖRÜLMÉNYEKRE ÉS iGÉNYEKRE.

Az eladáshelyi kampányok során az ügyfeleinek instore kommunikációs megoldásokat is kínáló pOs  
services szakértôje szerint a legnagyobb hatékonyságot úgy lehet elérni, ha a hirdetô két-három féle reklámesz-

közt kombinál. Ha valaki az adott bolt vagy üzletlánc beszállítója, tehát jelen vannak termékei a helyszínen is, 

akkor elengedhetetlen, hogy magán a polcon valamilyen módon kiemelje azokat – mondta el kérdésünkre Neff 
Nikolett, a cég instore Értékesítési Vezetôje. Fontos azonban az is, hogy ez kiegészüljön egy olyan eszközzel, 

amely végigkíséri a vásárlást a belépéstôl a polcig (például a kosáron vagy bevásárlókocsin elhelyezett marke ting-

üzenetek lehetnek ilyenek), és egy olyannal, amely még az áruházba érkezés elôtt felhívja a figyelmet a nép sze-

rûsíteni kívánt termékre (mint amilyenek a bolt külsô felületén, kapuján elhelyezett nagyobb méretû reklámok).

A kampányok helyszínre szabása jelentkezhet például úgy is, hogy egy üzletlánc egyes áruházaiban más-

más termékek szerepelnek a kreatív anyagokon, attól függôen, hogy az adott helyszínen éppen mit lehet kapni. 

Az nem nagyon fordul elô, hogy minden áruházra specializált kreatívot hozzon létre egy hirdetô, mivel annak  

a megtervezése is drága és a gyártást is bonyolítja, általában igyekeznek olyan megjelenést kidolgozni a cégek, 

amely minden megcélzott áruháznak megfelelô – tudtuk meg Neff Nikolettôl.

A POS Services olyan ügyfelekkel is rendelkezik, amelyek nincsenek jelen az ország egész területén, ilyen-

kor a bolthálózatokból is le kell válogatni azokat az egységeket, amelyek olyan régiókba esnek, ahol szolgáltat  

a cég.

eSzköztípuSok
A vásárlás megkezdése elôtt ható, nagy 

kiterjedésû, figyelemfelkeltô felület lehet példá-

ul a Bevásárlókocsi Tároló Hirdetés. A szakember 

elmondta: leginkább az áruházhoz legközelebb 

esô tároló dekorálását szokták javasolni ügyfe-

leiknek, mert a vásárlók többnyire onnan viszik 

el a kocsikat, illetve viszonylag kevés autó tud  

a környékükre állni (és ezzel eltakarni az üzenetet), 

hiszen ott általában mozgássérülteknek fenntartott 

parkolóhelyek találhatók. Hasonló funkciójú felület 

az áruházak bejáratainál lévô Külsô Üvegfal Hirde-

tés. A beszállítók számára ez azért nagyon jó esz-

köz, mert a vevôk a parkolóba érkezés után végig azt 

figyelik, hogy hol tudnak bejutni az épületbe, így sok 

ideje van hatni a kommunikációnak. A Belsô Üvegfal 

Hirdetést pedig fôleg azoknak érdemes kihasználni, a belsô kapu elirányíthat egy másik üzletbe vagy étterembe

A ROVAT TÁMOGATÓJA A

http://pos-services.hu
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akik nem beszállítói, hanem bérlôi az áruháznak, vagy a környéken 

máshol van kereskedésük, nekik a fotocellás ajtó belsô oldalát érheti 

meg matricázni, mert az áruházból kifelé menet szintén sokáig szem 

elôtt van a hirdetés. Így remekül el lehet irányítani a reménybeli vásár-

lókat egy másik üzletbe. A bérlôknek nagyon hasznos lehet még az 

üzletsoron elhelyezett citylight vagy Megállító Tábla is. A kampányok 

loka lizálásának egy módja az is, amikor az ügyfél csak azokba az áru-

házakba helyezi ki reklámját, ahol bérlôként jelen van.

A vásárlást végigkísérô eszközök közé tartozik a Bevásárlókocsi 

Hirdetés, amely a kocsi elejére kerül, és elölrôl és hátulról is látszik 

– sokszor egy mástól különbözô kreatívokat tesznek a hirdetés két ol-

dalára. A clip-On a kocsi fogantyújára kerül, így közel van a vásárló 

szeméhez, ezért részletes információkat is lehet rajta kommunikálni. 

Ez az eszköz kifejezetten javasolt olyan termékek esetében, amelyek 

célcsoportjában például fiatal anyukák is szerepelnek, hiszen ôk gyak-

ran ültetik gyermeküket a bevásárlókocsi kihajtható külön rekeszébe, 

ezért gyakrabban kerül a szemük elé a reklám is. A lokális kampányok 

terén is jól használható a clip On, mert egyrészt viszonylag alacsony  

a gyártási költsége, tehát lehet több féle kreatívot használni, másrészt 

van hely és idô bonyolultabb információk (címek, telefonszámok, akci-

ók részletei, stb.) közlésére.

A vevôtérbe vezetô úton a Bejárati Biztonsági Kaput és a Beengedô Kaput lehet például kihasználni, bent 

pedig a Raklapdekorációtól kezdve a Pékáruzacskón keresztül a közvetlenül a terméknél elhelyezett Polczász-

lóig és Polckártyáig a lehetôségek tárháza szinte kimeríthetetlen. Hatékony lehet a kommunikáció akkor is, ha  

a hirdetést nem csak a népszerûsíteni kívánt termék közelébe, hanem kapcsolódó termékekhez is elhelyezik, így 

például lisztet érdemes a tojás vagy a margarin környékén is reklámozni.

máShogy hIrDetnek a beSzállítók
A lokalizálási folyamatok vizsgálatánál célszerû 

két külön esetrôl beszélni – magyarázta Neff Nikolett. 

Van olyan ügyfél, aki beszállítója az adott áruházláncnak, 

de valamiért mégis lokális szinten szeretne kommuni-

kálni, és van olyan, aki nem beszállító, hanem a boltok-

ban megforduló tömegeket kívánja elérni. „Ez utóbbira 

jó példa a uPc korábbi  kampánya, amelyhez elôször ki 

kellett választanunk azokat az üzleteket, amelyek olyan 

településeken vannak, ahol a uPc szolgáltat, majd min-

denhol azokat a szolgáltatásokat kellett népszerûsíteni, 

amely a környéken elérhetô” – fejtette ki a szakember. 

Hozzátette: ilyenkor a nagy kiterjedésû, minél feltûnôbb 

felületeket érdemes használni, olyan helyeken, ahol  

a lehetô legtöbb vevô fordul meg. „A Suzukinak egy 

roadshow-s lokális kampányt csináltunk. Az áruházak 

külsô üvegfalán elhelyezett kreatívokon mindenhol sze-

neff nikolett, a POS Services  instore 
Értékesítési Vezetôje

már messzirôl jól látszik a külsô üvegfal hirdetés
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repelt, hogy hol és mikor lesz  

a rendezvény az adott telepü-

lésen, kéthetente pedig kö-

vettük az eseménysorozatot 

egyik városból a következôbe” 

– mondta el Neff Nikolett.

Hozzátette: helyi hir-

detôk esetében elôször is azt 

kell megvizsgálni, hogy milyen 

áruházak vannak az adott tele-

pülésen vagy településeken, 

ezek közül pedig a legköze-

lebbiket és a leglátogatottab-

bakat kell kiválasztani. Sokszor  

a kreatív terén is segítségre szo-

rulnak, a fentebb említett nagy 

felületek akkor mûködnek jól, 

ha nincsenek túlzsúfolva, ha sok információt kíván megjeleníteni 

az ügyfél, akkor inkább a bevásárlókocsik dekorálását javasolják  

a szakemberek. Ha beszállítóról van szó, akkor minden attól függ, 

hogy milyen termékeket kínál, és hogy mi a célja a kommunikáci-

óval – összegezte Neff Nikolett. Ha a hirdetô kifejezetten nem há-

lózat szinten, hanem egy-két konkrét boltban szeretne reklámoz-

ni, akkor lehetôség adódik speciálisan felmérni az adott üzleteket, 

és egyedi megoldásokkal elôállni. „A tapasztalat mégis azt mu-

tatja, hogy a kisebb ügyfelek is azokat az eszközöket választják, 

mint az üzlethálózat szinten hirdetô nagyobbak, nagy részben  

a költséghatékonyság miatt is” – fejtette ki a szakértô.

Az eszközök egyébként folyamatosan fejlôdnek, bár – leg-

alábbis egyelôre – nem digitális irányba, ahogyan néhány éve 

várták, inkább a meglévô, nyomtatott vagy makett alapú megol-

dásokból próbálják a legtöbbet kihozni. Például térhatású eszkö-

zökkel, fluoreszkáló festékkel vagy villogó LEd-ekkel igyekeznek 

még feltûnôbbé tenni a megjelenésüket.

véleménye van? szóljon hozzá!

megállító tábla és bevásárló kocsi hirdetés a tesco üzletsorán

a leD-es megvilágítás kiemeli a termékeket

www.marketinginfo.hu/forum
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Az üzlethálózAtok A helyi 
termelôkkel is számolnAk

A REKLÁMKAMPÁNYOK EGYES ÜZLETEKRE SZABÁSÁT NEM RÉSZESÍTi ELÔNYBEN A SPAR, dE iGYEKEZNEK 

OdAFiGYELNi A HELYi TERMELÔKRE, iLLETVE TERMÉKEiKRE iS.

A közel 400 üzletet mûködtetô magyarországi spAr áruházlánc alap-

vetôen egységes koncepció szerint mûködik – mondta el kérdésünkre Fehér 
istván, a cég kommunikációs igazgatója, akinél afelôl érdeklôdtünk, hogy van-

e szükség az egyes üzletek helyi igényekhez alakítására. A választék mélysé-

gét és szélességét tekintve természetesen vannak különbségek a különféle 

eladóterû üzletek vagy áruháztípusok között (city SPAR, SPAR szupermar-

ket, iNTERSPAR), és a kínálatban szép számmal megjelennek helyi szállítók 

termékei is – fejtette ki a vezetô. Az üzletpolitika egyik fontos elemét jelenti 

ugyanis a magyar termelôk és a magyar árucikkek elsôdlegessége. Mintegy 

1000 magyarországi termelô céggel és kisebb-nagyobb vállalkozással áll kap-

csolatban a SPAR, s az áruválaszték túlnyomó része magyar termék. A bolthá-

lózat 2010-ben egy éven át tartó kampánnyal igyekezett a hazai termékeket és szállítókat népszerûsíteni, s több 

szakmai szervezettel és terméktanáccsal alakított ki hosszú távú kapcsolatot.  Az ilyen együttmûködések egyik 

szép példája a „Makói piac” megvalósítása, melynek keretében piaci hangulatot idézô pultokon folyamatosan 

eredeti makói termékek kapnak helyet – mondta el Fehér istván.

Hozzátette: „A magyar termelôk és magyar áruk prioritásán belül egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a helyi 

termelôk és a régiók szerepének elôtérbe helyezésére. Többféle termék – pl. pékáruk, cukrászsütemények – ma 

is az egyes üzletcsoportok vonzáskörében mûködô termelôktôl kerülnek üzleteinkbe.  Annak érdekében, hogy 

további helyi szállítóknak tudjunk piacot nyújtani, már több olyan régiós szállítói programot szerveztünk, ahol  

a helyi vállalkozók megismerkedhettek a SPAR tevékenységével, valamint lehetôséget kaptak áruik bemutatásá-

ra. Éppen a napokban került sor egy újabb ilyen helyi termékbörzére a dél-dunántúli régióban. Amennyiben az így 

megismert árucikkek a SPAR minden minôségi követelményének és valamennyi törvényi elôírásnak megfelelnek, 

a kapacitáshoz igazítva lehetôség van azok forgalmazására a hálózaton belüli kisebb áruházi körben is. A korábbi 

régiós találkozók eredményeként több ilyen megállapodás is született.”
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www.marketinginfo.hu/forum
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Ismerd meg 
Noémit!

hétfő-csütörtök 21:20

 ÉDEN HOTEL 2
Új forduló, Mexikóban! 

 edenhotel.hu

www.edenhotel.hu
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A FôvárosiAk is szeretik A kézmûves 
termékeket

SZOKATLAN AKciÓVAL JELENTKEZETT TAVALY A MOL: HELYBEN MEGTERMELT ÉLELMiSZEREKET ÉS 

KÉZMûVES TERMÉKEKET KÍNÁLT VÁSÁRLÓi SZÁMÁRA A BENZiNKuTAKON. EZZEL A cÉL A HELYi ÉRTÉKEK 

TÁMOGATÁSA ÉS A cÉGRÔL KiALAKÍTOTT KÉP POZiTÍVABBÁ TÉTELE VOLT. AZ OLAJTÁRSASÁG SZAKEMBE-

REi VÁLASZOLTAK KÉRdÉSEiNKRE.

MOL
gaborjak.eva@marketinginfo.hu 

 Tavaly július és szeptember között zajlott a Töltse 

fel a kamráját is! akció, melynek során csütörtökönként 

helyi élelmiszerekkel és kézmûves termékekkel talál-

kozhattak a vásárlók kilenc MOL-kúton. Honnan jött  

a kezdeményezés ötlete?

A MOL Kiskereskedelem a 2011-2015-ös idôszakra vo-

natkozó fenntartható fejlôdés stratégiájában célként 

tûzte ki a helyi értékek támogatását, ennek részeként 

valósítottuk meg tavaly az akciót. A helyi termelôk 

támo gatásával egyrészt a helyi gazdaság erôsítését 

tudjuk támogatni, másrészt pedig a szállítási távolsá-

gok csökkentésével környezetterhelést is tudjuk csök-

kenteni.

 Milyen sikerrel zárult az akció? Melyik kúton volt  

a legnagyobb az érdeklôdés a kínálat iránt?

A szokatlansága, újszerûsége miatt végig érdeklôdés 

kísérte az akciót mind a töltôállomásra látogató vá-

sárlók részérôl, mind a különbözô online fórumokon.  

A legtöbb értékesítésre Budapesten került sor, bizo-

nyára amiatt, hogy a fôvárosban érhetô el legnehezeb-

ben az akcióban kínált termékek köre.

 Az akció során interneten is lehetett elôrendelni 

szezonális zöldség-gyümölcsökbôl. Mennyire éltek  

a le hetôséggel a fogyasztók?

A kúton kipakolt termékek között többnyire élelmisze-

rek, gyümölcsök, mézek, lekvárok kaphatóak, de néhány  
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véleménye van? szóljon hozzá!

kútnál a helyi mesterek által készített eszközök közül is 

válogathattak az érdeklôdök. Ezek közül az elmúlt év-

ben a gyümölcsök és zöldségek internetes elôrende-

lése jelentette a legnagyobb forgalmat, ez az értéke-

sítési forma már megszokottá vált a vásárlók kö rében. 

Úgy tûnik, csak az átvételi pont – a töltôállomás – volt 

újdonság.

 Hogyan kapcsolódik a helyi termékek támogatása  

a MOL márkaképéhez?

A vásárlókhoz közel hoz olyan termékeket, melyek 

idáig a hagyományos töltôállomási kínálatban nem 

sze repeltek, kényelmesebbé téve ezáltal a vásárlást. 

A fogyasztók minél szélesebb körû kiszolgálása pedig 

növeli a vevôelégedettséget, és ezen keresztül erôsíti  

a MOL-t, mint töltôállomás márkát. 

Tágabb értelemben, a helyi értékek támogatása nem-

csak benzinkutakon, hanem a MOL több területén is 

jelen van: például a Zöldövezet programunk célja  

a helyi közösségek parkosítási tervei megvalósításá nak 

támogatása. Ez köszön vissza ebben a töltôállomási 

programunkban is, így a MOL-ról kialakított képet re-

ményeink szerint pozitívabbá teszi az együttmûködés 

a helyi termelôkkel, kézmûvesekkel.

 Tervezik-e idén is az akció folytatását? Ha igen, lesz-

nek-e esetleg új helyszínek?

igen, jelenleg még a tervezésnél tartunk, de biztosan 

lesznek új helyszínek a zöldség- és gyümölcsvásárban. 

A 2012. év nagy újdonsága lehet, hogy - a jelenlegi ter-

veink szerint - 25 töltôállomásunkon a shopon belül  

is szeretnénk kialakítani állandó kínálatot helyi termé-

kekbôl, kézmûves élelmiszerekbôl.

www.marketinginfo.hu/forum
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