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A piackutatási szakma nehéz helyzetben van. A 2008 óta húzódó 
gazdasági válság a hirdetési büdzsék mellett a kutatásokra jutó pénzösszegeket 
csökkentette óriási mértékben. Pedig – éppen a kiszámíthatatlan, minden szerep
lô számára újdonságként ható, ráadásul továbbra is igen változékony környezet 
miatt – most lenne csak igazán szükség a döntéseket megfelelôen megalapozó, 
hiteles információkra. Ezen az állásponton vannak legalábbis a szakma általunk 
megkérdezett képviselôi, akik szûkebb értelemben vett szakterületükrôl is számos 
érdekességet árultak el. Tudták például, hogy a KSH munkáján állhat vagy bukhat 
az összes hazai piackutató hitelessége? Vagy hogy éppen 20 éves a mûszeres 
televíziós közönségmérés? És azt, hogy a sajtóhirdetéseket szó szerint centirôl 
centire, vonalzóval a kézben mérik és rögzítik?

Jól példázza a nehézségeket, hogy a megrendelôi oldalon az egyik leg
elterjedtebb téves prekoncepció manapság az, hogy a kutatásokat egyre olcsóbban 

el lehet végeztetni, miközben a csökkenô árakba ráadásul egyre több szolgáltatást is beleértenek. A hazai piac 
alulárazott, a vállalatok nem olyan igényesek már a kutatásokra, mint tíz évvel ezelôtt. Az online területen viszont 
– mint oly sok más esetben – elôrelépés tapasztalható: mára az internetes kérdôíves kutatás vált a legnagyobb, 
legelterjedtebb módszertanná globális szinten, s így erre jut a legtöbb pénz is, 
amibôl igen gyors ütemû innovációra is futja.

A megrendelôk továbbra is igénylik a minôségi kutatásokat, sôt, az új
donságok iránt is élénken érdeklôdnek, az elkölthetô pénzmennyiség csökkenése 
azonban megköti a kezüket. Pedig piackutatásra mindig érdemes forrásokat 
áldozni, és ezt nemcsak maguk a piackutatók látják így, hanem az ügynökségi, 
illetve nagyrészt a hirdetôi oldal képviselôi is. Magyarországon ráadásul –  
a magas szintû oktatásnak is köszönhetôen – rendelkezésre állnak azok a szak
mai erôforrások, amelyeket kihasználhatnának az adatokra szomjazók.

Összeállításainkból, interjúinkból kiderül, merre tart a piackutatási szak
ma. Ezzel a tartalmas témával köszönünk el a nyári hónapokra, következô 
lapszámunkkal az ôsz folyamán jelentkezünk.

Gaborják Éva , fôszerkesztô

Fokasz Oresztész, vezetô szerkesztô

www.laszlozsuzsi.hu
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A lényeg, hogy mindig 
érdemes kutatásra költeni
Az egyre szûkösebb piackutatási 

büdzsék a hatékonyság növelésére 

sarkallják az ügyfeleket a hirdetôi, 

a piackutatói és a médiaügynökségi 

oldal általunk megkérdezett kép

viselôi szerint.

A statisztikák adják a  
vi szo  nyítási keretet a piac
kutatáshoz
A legnagyobb adatgyûjtési min tá

val a Központi Statisztikai Hivatal 

dolgozik hazánkban. A statisztikák 

mindennapi életünknek is részei,  

a ku tatók semmire nem mennének 

nélkülük.

A nagy elôdöktôl 
tanulhatna a szakma
Az 1960as évek végén – amikor Ma

gyarországon még mai értelemben 

vett piac sem volt – indult a piac

kutatás hazánkban. Azóta sokat 

fejlôdött, de közben bizonyos ér

telemben szegényesebbé 

is vált a szakma.

Az üzletnek kell 
alárendelni a kutatást
A megrendelôk üzleti lehe tô

ségekre, nem pedig adathegyekre 

kíváncsiak, ideje újrapozícionálni 

a piackutatást. Ma már online 

kutatásokra költenek a legtöbbet 

a világban.
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A lényeg, hogy mindig 
érdemes kutAtásrA költeni
HáROM NYILATKOZóNK, A MEGBíZóI (PROcTER&GAMBLE), A PIAcKuTATóI (IPSOS) ÉS A MÉdIAÜGYNÖK

SÉGI (MINdSHARE) OLdAL EGYARáNT ARRóL SZáMOL BE, HOGY EGYRE SZûKÖSEBB ERÔFORRáSBóL 

KELL LEBONYOLíTANI A PIAcKuTATáSOKAT. BIZTATó AZONBAN, HOGY A NEHÉZSÉGEK INKáBB A HATÉ

KONYSáG NÖVELÉSÉRE ÖSZTÖNZIK A PARTNEREKET, HOGY A LEHETÔ LEGTÖBB INFORMácIóT NYERJÉK 

KI MARKETING dÖNTÉSEK SZáMáRA.

VEZÉRcIKK
gaborjak.eva@marketinginfo.hu

 A gazdasági válság inkább óvatosságot és ezáltal  

több megbízást hozott az ügyfelektôl, vagy inkább 

vissza  vágta a piackutatási büdzséket?

szabó valéria, ipsos: Az utóbbi történt: a válság jelen

tôsen megvágta a piackutatási büdzséket, és ez ráadá

sul egy folyamat, ami még mindig tart. A 2011es ipar

ági bevételi adatokat még nem ismerjük pontosan, de 

azt látjuk, hogy 2008 és 2010 között reálértékben kb. 

25%ot zsugorodott a piac. A régió más országaiban is 

hasonló folyamatok zajlottak le, de figyelemreméltó, 

hogy míg 2006ban a cseh piackutatási iparág árbevé

tele kb. 15%kal haladta meg a magyarét, 2010re ez a 

különbség 57%ra nôtt. A lengyel piac 2006ban 2,3

szer, 2010ben pedig már több mint háromszor akkora 

volt, mint a magyar. Nálunk az Ipsosnál nem feltétlenül 

kevesebb a megbízás, inkább azt látjuk, hogy ugyan

annyi számú megbízásból jóval kevesebb árbevéte

lünk van, de fogalmazhatnék úgy is, hogy a kollégákkal 

ugyanannyi árbevételért sokkal többet dolgozunk, mint 

korábban.

torma Csilla, mindshare: Egyértelmûen kevesebb erô

forrás jut piackutatásra. Ügynökségi oldalról is, mert ne

künk is racionalizálni kell a költségeinket, és ügyfél ol

dalról is, hiszen mindenre kevesebb erôforrás jut – miért  

pont a kutatás lenne kivétel. Néha viszont azt érezzük, 

hogy az ügyfelek nem látják azt, hogy akár 1020 TV  

rating áráért is lehetne számukra nagyon hasznos ku

tatást csinálni.

 Magyarországon mennyire a vállalati kultúra része  

a piackutatás?

szabó valéria, ipsos: Változó: a vállalatok egy jelentôs 

részénél még mindig szervesen beépülnek a kutatási 

eredmények a döntéshozatalba, még akkor is, ha ezt 

esetleg kevesebb vagy kisebb büdzséjû kutatásokra 

is alapozzák. Más részüknél része a kutatás a vállalati 

kultúrának, de éppen az utóbbi idôkben kellett lemon

daniuk a piackutatásról, ami kutatóként természetesen 

elszomorít. És nyilván vannak olyan vállalatok, amelyek 

még nem ismerték fel a piackutatás értékeit.

 A médiaügynökségeknél is komoly információ és 

fogyasztóismeret halmozódik fel piackutatásokon 

ke resztül. Hogyan és mennyire aknázzák ki az így el

érhetô tudást az ügyfelek?

torma Csilla, mindshare: A legtöbb ügyfelünk részé

rôl nagy az igény arra, hogy folyamatosan ellássuk ôket 

adatokkal és elemzésekkel, és természetesen az ezek

bôl levont következtetésekkel. Az adatok típusának és 

S
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az ügyfél igényeinek függvényében alakítjuk ki, hogy 

milyen gyakorisággal, milyen típusú elemzéseket kap

nak. Egyegy felmerülô kérdésnél igyekszünk minden 

irányból körbejárni a témát, hogy a lehetôségekhez 

mérten minden kérdésre választ tudjunk adni.

 Mennyire nyitottak a hazai megbízók az új módsze

rekre, piackutatási technikákra?

szabó valéria, ipsos: Szakmai szempontból nagyon 

nyitottak és érdeklôdôek, mindig szép számmal jön

nek el az általunk szervezett ún. Ipsos Reggelikre, 

ahol a legújabb módszereket, kutatási megközelíté

seket igyekszünk megmutatni. Az Ipsos csoporton be

lül most rengeteg innovációs program zajlik, különö

sen a Synovate felvásárlása után érezhetô a pezsgés, 

nagyon sok az új ötlet. A stagnálócsökkenô magyar 

kuta tási büdzsék miatt számunkra az az igazi kihívás, 

hogy megtaláljuk ebben a bô kínálatban azokat az új

donságokat, amiket a helyi adaptáció után a magyar 

ügyfelek is be tudnak illeszteni a kutatási terveikbe és 

büdzséikbe. A közelmúlt tapasztalata ugyanis az, hogy 

hiába van érdeklôdés az innováció iránt, ezeknek az új 

módszereknek jellemzôen magasabb az ára, és ezt az 

ügyfeleknek nem áll módjukban megfizetni. Szintén 

egyre gyakoribb, hogy a kutatók vagy marketingesek 

helyett a beszerzés dönt arról, hogy ki legyen az adott 

projekt beszállítója, és ezekben az esetekben messze 

nem a módszertani megközelítés az elsôdleges dönté

si szempont. Az elmúlt 12 évben inkább olyan techni

kákat próbáltunk ajánlani az ügyfeleknek, amelyekkel 

egy kutatási problémát más szemszögbôl, vagy jobb 

árérték arányban lehet vizsgálni. Egyre sokoldalúbban 

használjuk az online technikákat, legyen szó reklám 

vagy terméktesztrôl, tracking kutatásról vagy éppen 

fókuszcsoportos vizsgálatról. És törekszünk az integ

rált, kvalitatív és kvantitatív módszereket tartalmazó 

kutatási tervek kidolgozására, amelyek segítségével 

ugyanabból a büdzsébôl sokkal komplexebben járha

tunk körbe egy kutatási problémát. A magyar ügyfelek 

ezeket a javaslatokat jól fogadják.

 Mi a helyzet a megbízói és a médiaügynökségi olda

lon? Milyen piackutatási módszereket és technológiá

kat alkalmaznak leggyakrabban? Milyen piaci kérdések 

feltárására?

mészáros ágnes, P&G: A Procternél mi Magyarorszá

gon ma már kevés adhoc kutatást végzünk, itt inkább  

a piackövetéssel kapcsolatos adatvásárlások jellem

zôek. cégünk regionális kutatási terveket támogatva 

vásárol adatokat és rendel kutatásokat. Ezek elemzé

se után a piackutató kollégák javaslatokat fogalmaznak 

meg azzal kapcsolatban, hogy mely fogyasztói csopor

tok képviselnek nagyobb piaci potenciált, és mely mé
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„Hiába van érdeklôdés az innováció iránt,  
    ezeknek az új módszereknek jellemzôen 
  magasabb az ára és ezt az ügyfeleknek nem áll 
                       módjukban megfizetni.”
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diumokon keresztül érhetjük el jobban azokat. Fontos 

munkaterület számunkra még a vásárlók megértése. 

Ezt a tudást hatékonyan használhatjuk a kereskedelmi 

láncokkal, illetve partnerekkel való együttmûködésben 

is.

torma Csilla, mindshare: Az iparági kutatásokon ke

resztül lassan már évtizedekre visszamenôleg van

nak adataink, de ugyanez igaz a többi ügynökségre is.  

Ahhoz, hogy meg tudjuk különböztetni magunkat a pi

acon, és hogy plusz adatokkal segítsük az ügyfeleink 

munkáját, törekszünk arra, hogy a nemzetközi hálózat 

elônyeit kihasználva részt vegyünk nemzetközi kuta

tásokban. Ilyen kutatás például a Mindreader, aminek 

tavaly már a negyedik hulláma zajlott, és ebbôl kettô

ben mi is részt vettünk.  A lekérdezés online zajlik, több 

mint 35 országban világszerte, és olyan kérdésekre is 

választ kaphatunk belôle, amelyek a hazai iparági ku

tatásokban nem szerepelnek. A másik elônye, hogy az 

összes résztvevô ország adatát látjuk, így lehetôségünk 

van nemzetközi összehasonlításra is. A kutatás nagyon 

sok kérdéskört érint, kezdve természetesen a mé dia fo

gyasztástól, egészen addig, hogy miben/kiben bíznak 

meg az emberek, de a tavalyi év kiemelt témája például 

a Londoni Olimpia volt.

 Mennyire gyakori, hogy házon belül bonyolítanak le 

piackutatást?

mészáros ágnes, P&G: Piackutatásokat szinte kizáró

lag csak piackutató cégek közremûködésével végzünk.

  A megbízók mennyire tekintenek tanácsadóként  

a piackutatókra?

szabó valéria, ipsos: általában messze nem annyira, 

amennyire a kutatók ezt szeretnék és jogosnak tarta

nák. Az ügyfelek még mindig elôbb fordulnak tanács

adó cégekhez egyegy problémával, holott sokszor 

ugyanolyan hatékony segítség lehet egy tapasztalt 

kutató, aki folyamatosan, nap mint nap látja a fogyasz

tói vélemények alakulását, moderál havonta tucatnyi 

fókuszcsoportot vagy elemez éves szinten sok ezer 

fogyasztói választ. Érdemes kiemelni, hogy ma már  

a kutatók is szakosodnak, egy olyan kutatócégnél, mint 

amilyen az Ipsos is, a legkülönfélébb profilú kollégák 

dolgoznak: van köztük, aki az egészségügyhöz ért, má

sok az új termékek bevezetésének szakértôi, egy kü

lön csapat pedig reklámkutatásokra specializálódott. 

Valószínûleg nekünk, kutatóknak is többet kellene ten

nünk azért, hogy az ügyfelek tudják, a kutatási prezen

táció után is számíthatnak ránk.

 A médiaügynökségek hogyan dolgoznak együtt a 

piackutatókkal? Mit ad hozzá az elérhetô adatokhoz az 

ügynökségi szakértelem?

torma Csilla, mindshare: Mi az ügynökségeknél lát

juk azt, hogy az ügyfelek milyen típusú információkat 

keresnek, melyek azok az adatok, amelyek nem a saját 

kutatásaikból, hanem a nálunk lévô iparági adatokból 

szeretnének megtudni. Ezt tovább tudjuk adni a kuta

tócégeknek, ami hasznos információ a számukra, mert 

jobban tudják követni a piaci igényeket a fejlesztések

nél. Ha egy ilyen megvalósul, az persze nekünk is jó, 

mert jobban ki tudjuk szolgálni az ügyfeleink igényeit. 

így alapvetôen az együttmûködés nagyon fontos a két 

fél között, és ahogy én látom, mûködik is.

 Vizsgáljáke a piackutatás megtérülését?

mészáros ágnes, P&G: Azon kutatásokét igen, ame

lyek konkrét projektekhez kapcsolhatók. ugyanakkor 

vannak olyan alapkutatásaink is, amelyek a piaci tren

dek megértését szolgálják, ezek a vállalat egészének 

mûködését segítik, így megtérülésük nehezen számít

ható ki. Mindkét területen jelentékeny optimalizálás 

történt cégünknél az elmúlt években, a kutatás csak 

akkor és ott történik meg, ahol és amikor megtérülése 

garantált.

szabó valéria, ipsos: Elôször is hadd szögezzem le, 

hogy a piackutatásnak önmagában nincsen hatása a 

vállalati eredményekre, csakis a piackutatási eredmé

nyek alapján meghozott üzleti döntéseknek. Kutató

ként arra törekszünk, hogy a lehetô legnagyobb segít

séget nyújtsuk ezekhez a döntésekhez, de nem mi 

hozzuk meg azokat. Ennél fogva ilyen vizsgálatra nem 

is nagyon van mód.

Ettôl függetlenül az ügyfeleknél rendszeresen érdek

lôdünk, szeretünk tudni róla, hogy egyegy kutatás

nak mi volt az utóélete, hiszen az üzleti eredmények  

a mun kánk megbízhatóságát is visszaigazolják.

 Megbízóként hogyan változtak az információs igé

nyeik az elmúlt években?

mészáros ágnes, P&G: Egyrészt helyi döntésekhez és 

az üzlet folyamatos támogatásához egyre kiterjedteb

ben és innovatívabban használjuk a rendelkezésre álló 
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az Ön üzleti döntéseinek szolgálatában

Innováció

A következő megjelenés
tartalmából:

Tisztelt Partnerünk!
A melléklet célja a perspektívák, a kutatás-fejlesztés és a kitörési lehetőségek 
bemutatása a kkv-k számára, exkluzív témák, amelyeket az EU kiemelten 
támogat.

Mérlegen az innováció. 
Vénás beléptető rendszer. 
Szabadalmak: új utakon. 

Megjelenés: 
2012. június 20

Hirdetési információ
telefon: (+36-1) 488-5553
fax: (+36-1) 488-5619
e-mail: andras.gecsey@axelspringer.hu
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Hiábavaló harc az adókedvezményekért?
NYÍLT LEVÉL Már csak az Országgyûlés akadályozhatja meg a k+f-et ösztönzõ jóváírások eltörlését
A Magyar Innovációs 
Szövetség ellenzi, hogy az
Országgyûlés a kutató-fej-
lesztõ vállalatok rovására
módosítsa az ilyen költsé-
gek leírásának törvényi
szabályozását. Ezt nyílt
levélben tudatta a parla-
menti képviselõkkel 
a szakmai testület.

VG-összeállítás

„A parlamenti szavazásra váró
adótörvény-javaslatokat már
csak a képviselõk módosíthat-
ják” – indokolta lapunknak kez-
deményezésüket Szabó Gábor, 
a Magyar Innovációs Szövetség
(MISZ) elnöke. Az új szabályo-
zás értelmében a vállalatok nem
írhatnák le innovációs járulé-
kukból a saját innovációs tevé-
kenységük, illetve a nonprofit
vagy költségvetési kutatóhelyek-
nél megrendelt kutatás-fejlesz-
tési (k+f) projektek költségét.
„Ez eddig fontos eszköz volt a ku-
tatás-fejlesztés és innováció, il-
letve a kutatóhelyek és vállalko-
zások ilyen együttmûködésének
ösztönzésében, ennek felszámo-
lásával pozitív folyamatokat állí-
tanának le a képviselõk” – adta
értésre Szabó Gábor.

Kérdésünkre, hogy a szövetség
miért nem avatkozott be a változ-
tatás megakadályozása érdeké-
ben, Szabó Gábor a feszített jog-

szabály-alkotási tempóval és az-
zal magyarázta ennek elmaradá-
sát, hogy nem kapták meg véle-
ményezésre a javaslatcsomag vo-
natkozó részét. Elismerte ugyan-
akkor azt, hogy maguk is tudják:
korábban elõfordultak visszaélé-
sek a k+f költségek leírásánál, de
„ezek megakadályozására ele-
gendõ lenne a kiskapuk bezárá-
sa”. A MISZ ezért üdvözli azt a
változtatást, hogy a Szellemi Tu-
lajdon Nemzeti Hivatala bázisán
létrejönne egy olyan intézmény,
amely hatósági tevékenységként
ellátná a kutatást végzõ szerveze-
tek k+f szempontú minõsítését.

„A csomag fájdalmasan érint-
heti azokat a cégeket, amelyek
több, eddig meglévõ kedvez-
ménytõl esnek el a változtatások
miatt, az átláthatóbb keretek és
egységesebb szabályozás megte-
remtése viszont hosszú távon
kedvezõ folyamatokat indíthat
el” – véli Márkus Csaba, a Delo-
itte Zrt. kutatás-fejlesztési és ál-
lami támogatások üzletágának
igazgatója. Utalt arra, hogy ta-
vasszal a Nemzeti reformprog-
ramban 2020-ra 1,8 százalékos
GDP-arányos k+f ráfordítás el-
érését tûzte ki célul a kormány.
Ezzel gyakorlatilag a jelenlegi,

évek óta egy százalék körüli szin-
ten mozgó ráfordítás megduplá-
zódását szeretné elérni, s ebben
nagy szerepe lenne a vállalati k+f
ráfordítások növelésének is.

„Az eddig ismertté vált, 2012-re
tervezett módosításokból egyelõ-
re nem egyértelmû, hogy a k+f
adókedvezmények rendszerének
az átalakítása rövid távon támo-
gatja-e ezeket a célkitûzéseket” –
állapította meg a Deloitte szakér-
tõje. Szerinte a javaslatcsomag
azon része, amelynek értelmében
a k+f tevékenység közvetlen költ-
sége 2012-tõl nem csökkenti az
innovációs járulékot, továbbá az,

hogy ennek bérköltsége és a szoft-
verfejlesztõk alkalmazására elszá-
molt bérköltség 10 százaléka nem
vehetõ majd figyelembe társasági
adókedvezményként, nem szol-
gálja ennek elérését. Márkus Csa-
ba szerint a csomag több, pozitív
irányba mutató eleme és néhány
ma még pontosításra váró részlet
miatt egyelõre nem lehet megjó-
solni, hogy a megnövekedett uni-
ós forrásból összességében any-
nyival több jut-e a Magyarorszá-
gon mûködõ cégek számára, hogy
a k+f adókedvezményekhez kap-
csolódó tervezett módosítások ha-
tását is kompenzálva megdupláz-
za vagy akár megháromszorozza
a hazai vállalati k+f ráfordításo-
kat 2020-ra.

„Fontos, hogy a törvényalko-
tók a fürdõvízzel ne öntsék ki a
gyereket: a kreativitás, az inno-
váció lehetõség a magyar gazda-
ság számára versenyképessége
növeléséhez” – reagált a nyílt le-
vélre Gaál József, a Bács-Kiskun
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke, a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara alelnöke.
Szerinte a gazdaság, a költség-
vetés jelenlegi állapota kény-
szerpályára szorította az orszá-
got, mégis biztosítani kellene,
hogy a vállalatoknál képzõdött
forrásokat helyben használják
fel kutatás-fejlesztésre és inno-
vációra. Gaál József is fontosnak
tartja a minõségbiztosítást, ám
ezt a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamarára bízná.

Az új adócsomag egyes elemeinek a hatásai kiszámíthatatlanok

A tervezett 
változtatások várható
következményei

a vállalatok 2012-tõl nem
írhatnák le a kutatás-fej-
lesztéshez és innováció-
hoz kapcsolódó költségei-
ket adóalapjukból
innovációs járulékfizetés-
re köteleznék az 50 fõs-
nél kisebb cégeket is, így
nõnének a mikro- és kis-
vállalkozások bürokrati-
kus terhei és befizetései
az üzleti szektor vissza-
fogná k+f és innovációs
tevékenységét
gyengülne Magyarország
versenyképessége

Biztosítani
kellene, hogy
a vállalatok-
nál képzõ-
dött forráso-
kat helyben
használják
fel kutatás-
fejlesztésre
és innová-
cióra

GAÁL JÓZSEF

Egyelõre
nem egyér-
telmû, hogy
az adóked-
vezmények
átalakítása
támogatni
fogja-e a kor-
mány k+f
célkitûzéseit

MÁRKUS CSABA

A költségle-
írásoknál 
korábban
elõfordult
visszaélések
megakadá-
lyozására
elegendõ len-
ne a kiska-
puk bezá-
rása

SZABÓ GÁBOR
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A VILÁGGAZDASÁG kiadójának üzleti portfóliója:

VILÁGGAZDASÁG VG.HUVILÁGGAZDASÁG
KO N F E R E N C I A

www.vg.hu
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véleménye van? szóljon hozzá!

adatokat, valamint törekszünk arra, hogy más orszá

gok kal es régiókkal szorosabb kapcsolatot tartva az ô 

tu dásukat is használjuk. Másrészt piackutató partnere

ink segítségét nemcsak a terepmunka lebonyolításá

hoz vesszük igénybe, hanem holisztikus szolgáltatást 

igényelünk tôlük, a kutatástervezéstôl a modellezésig 

és adatok interpretálásáig.

 Hogyan csapódik le mindez a piackutatói és média

ügynökségi oldalon?

szabó valéria, ipsos: Látunk egy olyan tendenciát, 

hogy az ügyfelek egyre inkább megelégszenek a fô 

teljesítménymutatók mérésével, vagy ritkábban mé

rik meg ezeket a mutatókat. Ennek sok oka lehet: a 

szûkülô büdzsék miatt úgy gondolják a megbízók, hogy 

csak a „kötelezô számok” mérésére tudnak pénzt szán

ni, vagy úgy vélik, hogy a stagnáló piacon nem történik 

annyi változás, ezért mondjuk elég, ha egy tracking ku

tatásnak évente egy adatfelvételi hulláma van. Ilyenkor 

kellemetlen órákat okozhat a kutató számára, ha vala

melyik mutató mégis változik, és az okok megértésére 

nem áll rendelkezésre elég kutatási információ.

torma Csilla, mindshare: Az elmúlt években felgyor

sult a változás üteme, így a döntések meghozatalához 

egyre több információra van szükség. A saját ügyfe

leinknél is tapasztaljuk ezt a megnövekedett igényt. 

Ennek egyik oka lehet, hogy kevesebb pénzt tudnak 

költeni piackutatásra, így még nagyobb szükségük lett 

arra, hogy az iparági kutatásokból a lehetô legtöbb kér

désükre választ kapjanak. A másik ok lehet az is, hogy 

médiára is kevesebb pénz jut, így azt minél okosabban 

szeretnék elkölteni. Mi azzal tudjuk segíteni a mun

kájukat, hogy a rendelkezésünkre álló információkból 

kiválasztjuk azokat, amelyek az adott helyzetben legin

kább hozzájárulnak a sikerhez.

 Szükség van e rá, hogy olykor a piackutatási eredmé  

nyekkel ellentétes marketing döntést hozzon a cég? 

mészáros ágnes, P&G: cégünk vezetôi a piackutatá

si eredmények mellett természetesen rengeteg más 

szempontot is figyelembe vesznek döntéseikben. Ha 

ötlet stádiumban életképesnek tûnô tervekhez késôbb 

nem sikerül olyan megvalósítási tervet, költségstruktú

rát stb. létrehozni, amely kifizetôdôvé tenné a további 

beruházásokat, akkor természetesen nem valósítjuk 

meg az ötletet, még akkor sem, ha a fogyasztók szá

mára érdekesnek tûnik.

 A gyorsan változó piaci környezetben rövidül az elô

retekintés idôhorizontja. Mennyire érdemesebb inkább 

rövidtávú, taktikai kutatásokra, mint hosszú távú, straté

giai felmérésekre költeni?

mészáros ágnes, P&G: A rövidtávú taktikai döntések, 

úgy gondolom, nagyrészt meghozhatók meglévô ada

tok segítségével. Sôt, nagyon sok stratégiai döntés is 

meg hozható meglévô tudás alapján. Inkább úgy gon

dolom, hogy a mostani gazdasági helyzetben arra kell 

törekednünk, hogy minél sokoldalúbban hasznosítsuk 

a rendelkezésünkre álló kutatási eredményeket és tu

dást: mielôtt kutatunk, meg kell bizonyosodnunk, hogy 

a megválaszolandó kérdésre nem létezike már válasz 

egy másik csoporton belül.

szabó valéria, ipsos: Mindenképpen aggaszt, ha a 

meg bízók arról számolnak be, hogy nem látnak elôre 

hosszabb távon, hiszen ez többnyire a gazdasági kör

nyezet kiszámíthatatlanságának egyik indikátora. Ettôl 

függetlenül óva intenék mindenkit attól, hogy teljesen 

felejtse el az adott piac megértését célzó, átfogóbb 

stratégiai projekteket, hiszen idôrôl idôre muszáj látni, 

hogy az ad hoc, taktikai döntések egymást erôsítették

e, egy irányba mutattake, hogyan reagált erre a fo

gyasztó vagy a versenytárs, és ezeket a tapasztalatokat 

hogyan érdemes hasznosítani a jövôben. Bizakodó va

gyok, mert azt látom, hogy sok ügyfelünk még mindig 

így gondolkodik.

torma Csilla, mindshare: Szerintem mindkettô fontos,  

mindig az aktuális célok döntik el, hogy melyik a ha

tékonyabb. A lényeg, hogy mindig érdemes kutatásra 

költeni.

http://www.marketinginfo.hu/forum
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véleménye van? szóljon hozzá!

rosszAbbul állunk, 
mint tíz éve
KOZáK áKOS, A GFK HuNGáRIA ÜGYVEZETÔ IGAZGATóJA SZERINT NEM FEST 

TúL RóZSáSAN A PIAc KuTATáS JELENLEGI HELYZETE.

GFK HuNGáRIA
gaborjak.eva@marketinginfo.hu

 Könnyûe piackutatást végezni Magyarországon? 

Hogyan alakul a válaszadási hajlandóság a hazai pia

con?

 Bár egyre nehezebb, de a technológiai eszközök be

vonásával az iparág már korábban választ adott erre 

a kihívásra. Lassan terjed a megkérdezéses technikák 

mellett a mérés/önmérés.

 Mi a legelterjedtebb prekoncepció a megbízók kör

ében a piackutatással kapcsolatban? Milyen érveket 

hozna fel ezek ellen?

Talán az, hogy a kutatást egyre olcsóbban el lehet vé

gezni, le lehet bonyolítani, miközben egyre több szol

gáltatást beleértenek a  csökkenô  árakba. Sajnos  

a ku tatás iránti igény és a vállalati gyakorlatban való 

mûködtetése alacsonyabb szintû, mint volt tíz éve.

 Továbbra is stagnále a hazai piackutatói piac?

Nem stagnál, csökken. Ahogy a gazdaság teljesítmé

nye alakul, ezen belül a kiskereskedelem és a fogyasz

tás mutatói, úgy alakulhat a piackutatási iparág.

 Mit tart az elmúlt 5 év legfontosabb innovációjának 

a piackutatásban?

Számos új kezdeményezés van, de szerintem ezek 

nem forrtak ki olyan mértékben, hogy valódi innováto

rok legyenek, illetve az egyes fejlesztések nem értek 

össze egy központi, lényegi innovációként. Legalábbis 

eleddig.

 Alulárazottnak tartjae a hazai piacot?

Nemcsak én állítom ezt, hanem errôl számolnak be  

a té nyek és a nemzetközi statisztikák. A cseh piac pél

dául közel kétharmaddal nagyobb a magyarnál! Mély

ségesen alulárazott piacról van szó a magyar esetében!

  Melyek a piackutató szakma elôtt álló legnagyobb 

kihívások?

Hazai színtéren  két éven belül  az iparág stabilizálá

sa, nemzetközileg az új üzleti modellek és változó tár

sadalmi környezet által adott kihívásokra történô rea

gálás.
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www.lampyon.com

Több a lehetősége mint gondolná!

Megoldások weben - korlátok nélkül

http://www.marketinginfo.hu/forum
www.lampyon.com
www.lampyon.com


12 |  @M  |   2012. május – június

PIAcKuTATáS

A stAtisztikák Adják 
A viszonyítási keretet 
A piAckutAtáshoz
A LEGNAGYOBB AdATGYûJTÉSI MINTáVAL, TÉNYLEGESEN A TELJES LAKOSSáGGAL A KÖZPONTI STA

TISZTIKAI HIVATAL (KSH) dOLGOZIK HAZáNKBAN. A HATALMAS INFORMácIóTÖMEG KEZELÉSÉRÔL ÉS  

A TAVALYI NÉPSZáMLáLáS KIHíVáSAIRóL VIRáGH ESZTER, A KSH SZAKMAI TANácSAdóJA ÉS A NÉP

SZáMLáLáS SZóVIVÔJE BESZÉLT LAPuNKNAK.

KSH
gaborjak.eva@marketinginfo.hu

 Kezdjük azzal, hogy mik a legfontosabb különbsé

gek a piackutatók és a statisztikai hivatal tevékenysége 

között?

Talán a legszembetûnôbb az adatfelvételek minta

nagysága. Míg a piackutatók körében egy 25000 fôs 

minta már a nagyobbak köré tartozik, addig a KSH 

adatfelvételeiben minimum 815.000 fôt kérdezünk ki 

alkalmanként, éves szinten pedig több százezret. Ez 

biztosítja, hogy az adatok minél pontosabbak, megbíz

hatóbbak legyenek. 

És hát a leglényegesebb, hogy a piackutatók felméré

seihez a statisztikai hivatal adja az alapot, a viszonyítási 

keretet. Nálunk készülnek el azok a legteljesebb körû 

adatgyûjtések, az ún. cenzusok (mint a népszámlálás 

vagy a mezôgazdasági cenzus), amelyek kiinduló infor

mációikat, támpontokat nyújtanak a további mintavéte

les felmérésekhez. A népszámlálás, amely teljes körû, 

tehát minden lakosra és lakásra kiterjed, tudja igazán 

kimutatni a lakosság tényleges számát és összetételét. 

A piackutatók ehhez viszonyítva választják ki az úgyne

vezett „reprezentatív” mintáikat, vagyis megnézik, hogy 

a népszámlálásban mekkora pl. a férfiaknôk vagy a vá

rosban és falvakban élôk aránya, és az ô kismintájukat 

ezeknek az arányoknak megfelelôen zsugorítják ösz

sze, hogy minden társadalmi réteg képviselve legyen. 

És amikor megvannak az eredményeik, akkor azokat 

a népszámlálás adataihoz kalibrálva „teljeskörûsítik”. 

Ezért lehet pl. azt mondani egy közvéleménykutatás

ban kb. 1500 fô megkérdezése után, hogy egy adott 

tévémûsort mondjuk 3 millióan néztek meg, és köztük 

a fiatalok aránya 30%, a városlakóké mondjuk 20% volt. 

 Hatalmas mennyiségû adatot kezelnek és dolgoz

nak fel. Kiemelne néhány területet, hol hasznosulnak 

ezek az eredmények?

A KSH adatait sokszor a hétköznapi életben is használ

juk, naponta olvasunk arról, mi történik az országban, 

milyen folyamatok zajlanak. Ha akár a sajtót vagy a bul

vár híreket is nézzük, tele vannak statisztikával: hány 

ember halt meg a héten balesetben, és ez több vagy 

kevesebb, mint az elôzô évben. Hogyan alakul a fog

lalkoztatottság, milyen elhelyezkedési esélyek vannak 
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az egyes szakmákban, hogyan és mely területeken vál

tozott a munkanélküliek száma – mindezt a statisztika 

mutatja meg, és hasznos információ az emberek szá

mára is. 

de vannak állandó felhasználói is a statisztikáknak, or

szágos és helyi, települési szinteken egyaránt. A helyi 

önkormányzatok számtalan fejlesztéshez, támogatá

sok elnyeréséhez igényelnek adatokat. A különbözô 

szakmai területek döntéshozói mind pontos alapinfor

mációkat várnak. Ahhoz, hogy el lehessen dönteni, mire 

van szükség, milyen fejlesztéseket kell elindítani, és mi 

lesz a várható hatásuk, statisztikai infókra van szükség.

Számtalan kérdésre adnak választ a statisztikák. Mi

lyen lakásokban élnek az emberek, hányan élnek egy 

fedél alatt, hogyan, mivel fûtenek, és ezzel hogyan 

szennyezôdik a környezet, és ezért milyen környezet

kímélô intézkedésekre van szükség? Hogyan boldogul

nak a vállalkozások, mennyit termelnek, szolgáltatnak, 

csökken vagy nô a munkaerôállományuk? Mire költik 

az emberek a pénzüket, és miben szenvednek hiányt, 

milyen termékek fogynak jobban és kevésbé egy adott 

idôszakban? Hogyan teljesít az ország gazdasága, 

benne a különbözô ágazatokkal, melyeket kell jobban 

fejleszteni, és melyek szorulnak támogatásra, hogyan 

kell alakítani a munkaerôképzést, mely szakmákra van 

szükség, melyekbôl van túlkínálat?

És persze a hivatalos statisztika kimeríthetetlen tárhá

za a gazdaság és társadalomkutatók kíváncsiságának 

is, akik az adatok mélyebb összefüggéseit és okokoza

ti kölcsönhatásait vizsgálva hasznos következtetéseket 

tudnak levonni, hatásokat mérni, elôrejelzéseket adni, 

és fontos döntéseket megalapozó megállapításokat 

tenni.

 Komoly elôrelépés, hogy áttérnek az elektronikus 

adatgyûjtésre. Hogyan mûködött ez korábban, és mit 

jelent az átállás? 

Az elektronikus adatgyûjtésre való átállás szükségszerû 

volt, hiszen az adatfelvételek módszerének követnie 

kell a társadalmi változásokat, igényeket. Ma már az 

adatszolgáltatók jelentôs része sok idôt tölt a számí

tógépe elôtt, és nem szívesen bajlódik papír doku

mentumok kitöltésével. Bizonyos társadalmi rétege

ket – elsôsorban a fiatalabbakat, az aktív dolgozókat és  

a nagyvárosban élôket – nem lehet már elérni, és arra 

kérni, hogy egy megadott idôpontban álljanak rendel

kezésre egy kérdezôbiztosnak, vagy maguk töltögesse

nek ki egy papír kérdôívet, viszont rá lehet ôket venni, 

hogy az amúgy is bekapcsolt számítógépükön, egy ba

rátságos, vonzó felületen végezzék el ezt a feladatot. 

Tehát a válaszadói hajlandóság és a válaszadók számá

nak, körének növelése érdekében kellett elsôsorban 

ráállni az elektronikus adatgyûjtésre. Emellett nagy 

elônye, hogy lényegesen gyorsabban feldolgozhatók 

az információk, és olcsóbban állíthatók elô, mint a ha

gyományos kikérdezéssel. 

Korábban a lakossági adatfelvételeket általában kérde

zôk segítségével hajtottuk végre: ôk mentek ki a meg

adott címekre, és próbálták elérni a válaszadókat. Ez bi

zony sokszor azzal járt, hogy akár 45ször is el kellett 

menniük, hogy egyszer kapcsolatba léphessenek a kér

dezettekkel. Sokan fenntartással, bizalmatlansággal 

fogadják, hogy egy számukra ismeretlen személynek 

kell akár kényesebb kérdésekre is válaszolniuk, ezért 

szívesebben töltik ki maguk a kérdôívet. 

A cégek körében végzett adatgyûjtések már korábban 

is kérdezô segítsége nélkül, papír kérdôív önálló meg

válaszolásával zajlottak. Nagyon sok információt nem 

is lehet azonnal a helyszínen megválaszolni, mert a cé

ges dokumentációkból kell utánanézni. A számítógé

pes ellátottság a vállalkozások körében ma már szinte 

teljes körû, és a cégek általában mindenféle informá

ciót a számítógépen tárolnak, ahonnan ezek könnyen 

elôkereshetôk, átmásolhatók, beírhatók a kérdôívekbe. 

Ezért az ilyen adatgyûjtéseknél álltunk át legelôször, 

már néhány évvel ezelôtt, az elektronikus válaszadási 

módra.  

Az elektronikus kérdôív kitöltés általában nagyon 

megkönnyíti a válaszadást, mivel szinte „vezetik” a vá

laszadót a beépített automatikus ellenôrzések. Ezek 

figyelmeztetnek, ha vélelmezhetôen hibás vagy értel

mezhetetlen választ adok (pl. ha a vásárolt szappan árát 

3000 Ftban adom meg, jelzést küld a program, hogy 

biztos vagyoke ebben, vagy esetleg egy nullával töb

bet írtam be), vagy pl. átugornak fölösleges kérdéseket, 

ha azokra nem kell válaszolnom (pl. egy nyugdíjban 

lévônek nem kell föltenni a munkahelyével kapcsola

tos kérdéseket). Ezzel nagyon sok idô megspórolható, 

és az adatok is sokkal jobb minôségûek lehetnek, mert 



14 |  @M  |   2012. május – június

PIAcKuTATáS

minimálisra csökken a hibázási lehetôség. 

 Tavaly zajlott a népszámlálás. Hogy érzékeltessük 

a nagyságrendjét, mondana errôl néhány adatot, érde

kességet?

A népszámlálás tervezése már jó néhány évvel ezelôtt 

megkezdôdött, és még az elkövetkezô néhány évre is 

jut bôven feladat: kb. 3 év intenzív munkára volt szükség 

az elôkészítéséhez, és az adatgyûjtés után még egy

két év az adatok feldolgozásához. Maga az adatgyûjtés 

viszont egy hónap alatt lezajlott (most 2011. október 

131. között). Erre az egyetlen hónapra koncentrálva 

kell tehát egy teljes „haderôt” bevetni. 

A népszámlálás lényege a teljes körûség, az, hogy 

egy adott idôpontban pillanatfelvételt készítünk az 

egész ország lakosságáról és lakásállományáról. 

Ezért kell a nagy rákészülés és a pontosan kidolgo

zott „hadmûvelet”, hogy mindenkit el tudjunk érni, 

aki ebben az országban egy adott pillanatban él. Ez 

ma közel 10 millió ember (az elôzetes adatok szerint: 

9 millió 982 ezer fô), és kb. 4,4 millió lakás. Ahhoz, 

hogy ennyi mindenkit elérjünk egy viszonylag rövid 

idô alatt (az egyidejûség az állapotrögzítéshez és az 

összehasonlíthatósághoz fontos), nagyon nagy stá

bot kell mûködtetni. Ezért volt szükség kb. 50 ezer fô 

közremûködésére a népszámlálás során. Közülük kb. 

40 ezer volt a számlálóbiztos, és 7,5 ezer felülvizsgáló 

irányította az ô munkájukat. A KSHban több száz mun

katárs vett aktívan részt a népszámlálás fejlesztési, ki

vitelezési munkáiban, de ilyenkor tulajdonképpen az 

egész hivatal ezzel foglalkozik, vagyis több mint ezer 

fô. 

 Hogyan tudják biztosítani, hogy valóban senki ne 

maradjon ki a cenzusból?

A teljes körûség biztosításához volt szükség a lakcí

mekre. A számlálóbiztosok a teljes ország területét 

lefedô lakcímlistával indultak útnak, és ennek alap

ján keresték meg az ott élôket. Tehát nem személye

ket kerestek, hanem lakcímeket, és mindenkit, aki ott 

élt, összeírtak. Ha ott senki nem élt, a lakásról vettek 

föl adatot. Mindenkit ott kellett számba venni, ahol 

ténylegesen, életvitelszerûen él (tehát innen jár el na

ponta pl. munkába, és ide tér meg esténként aludni), 

és ez biztosítja azt, hogy tényleg meg lehessen találni 

az embereket. Ha a bejelentett lakóhelyén keresnénk 

az embereket, ott sok esetben nem találnánk, a valós, 

életvitelszerûen lakott lakásában viszont elôbbutóbb 

mindenkit el lehet érni. 

 Most elôször interneten is ki lehetett tölteni a kér

dôíveket. Milyen volt ennek a sikere?

A vártnál valamivel nagyobb. Eleinte kb. 10 százalékra 

becsültük az internetes válaszadók arányát, ehhez ké

pest a háztartások 18 százaléka válaszolt így (kb. 817 

ezer háztartás, kb. 2 millió ember). Akik így válaszoltak, 

több esetben megerôsítették ennek a válaszadási mód

nak a fontosságát, szükségszerûségét, könnyûségét. 

 Az elôzetes adatok alapján kiemelne néhány, kü

lönösen fontosnak tûnô változást a tíz évvel ezelôtti 

adatfelvétel eredményeihez képest?

A leglényegesebb, hogy 2,1 százalékkal csökkent a né

pesség száma, ami még magasabb lett volna, ha nem 

enyhíti valamelyest a kb. 171 ezer fôs bevándorlás az or

szágba. KözépMagyarország, elsôsorban Pest megye 

népessége viszont tovább nôtt; a többi régió, illetve 

megye népessége csökkent. A népességcsökkenéssel 

természetesen együtt járt a népsûrûség csökkenése is  

3 fôvel (most átlagosan 107 fô/négyzetkilométer).   

A nôk többlete tovább nôtt: ma 1117 nô jut 1000 férfira 

(ez 17tel több, mint 10 évvel ezelôtt). 

A lakások száma közel 8 százalékkal nôtt 10 év alatt, 

ma közel 4,4 millió a lakásállomány. Leginkább Pest 

megyében nôtt a számuk. Szintén kedvezôen változott 

a lakásméret: ma átlagosan 77 négyzetméter, és ez 

3mal nagyobb, mint tíz éve. A városokban kedvezôtle

nebb a helyzet, mint a falvakban. Budapesten a lakások 

egyötöde kicsi (40 négyzetméter alatti). Míg a közsé

gekben a lakások kétharmada nagy (80 négyzetméter 

fölötti), addig a városokban csak valamivel több mint 

egyharmaduk. Kedvezônek mondható a változás ab

ban, hogy csökkent a laksûrûség: ma 100 lakásban 251 

lakó él, és ez 16 fôvel kevesebb, mint 10 éve. 

véleménye van? szóljon hozzá!

http://www.marketinginfo.hu/forum
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A nAgy elôdöktôl tAnulhAtnA 
A szAkmA
MáR A ´60AS ÉVEKBEN, A MAI ÉRTELEMBEN VETT PIAc HAZAI KIALAKuLáSA ELÔTT MEGJELENT A PIAcKu

TATáSI TEVÉKENYSÉG MAGYARORSZáGON. A FELGYORSuLT VILáG SZEGÉNYESEBBÉ TETTE A SZAKMáT 

– VÉLI dR. KANdIKó JóZSEF, AZ EduTuS FÔISKOLA FÔISKOLAI TANáRA, AKI SZERINT A LAKOSSáG ÉS  

A VáLLALATOK IS TALáN A KELLETÉNÉL JOBBAN FÉLTIK AZ INFORMácIóKAT.

 EduTuS FÔISKOLA
fokasz.resztesz@marketinginfo.hu 

 Hogyan került szóba egyáltalán a piackutatás a ma

gyar országi kezdetekkor, a ´60as, ´70es években, 

ami kor még mai értelemben vett piac sem létezett?

Eleinte éppen a tervgazdaság miatt nem is piackutatás

nak hívták ezt a területet. A Belkereskedelmi Miniszté

riumnak volt a ´60as években egy háttérintézménye, 

a Belkereskedelmi Kutatóintézet, amelynek többek 

között feladata volt, hogy az országos tervezéshez 

keresleti prognózisokat készítsen. Ezt a tevékenysé

get keresletkutatásnak hívták, s arra használták, hogy  

a ter melési utasítások többékevésbé találkozzanak az 

igényekkel. Ez volt a szakma alapja Magyarországon. 

ugyanekkor már mûködött a „másik oldal” is, amit Tö

meg kommunikációs Kutatóközpontnak neveztek, és 

kommunikációs kutatásokat végzett. Az elôbbi szerve

zet az Országos Tervhivatalt, tehát a gazdasági terve

zést segítette, utóbbi pedig a párt agitációs propaganda 

osztályának dolgozott, tehát politikai megbízások vol

tak elsôsorban mögötte. 1967ben indult az Országos 

Piackutató Intézet, ekkor már beindult az új mecha

nizmus, tehát az indirekt gazdaságirányítási rendszer 

elôkészítése, amit 1968. január 1tôl vezettek be. Eb

ben már  létezett a piac fogalma, s szerepet is szántak 

annak. Az egyre nagyobb teret kapó vállalatvezetéshez 

már szükség volt a piackutatásra, s annak oktatására is. 

A Közgazdaságtudományi Egyetem belkereskedelmi 

szakán jelent meg elôször ilyen tárgy, de az Ipargazda

sági Tanszéken is indult piackutatás kurzus, majd évti

zedekkel késôbb váltak ezek eggyé.

 Emlékszike az elmúlt évtizedekbôl olyan piackuta

tási eredményekre, amelyeknek össztársadalmi jelen

tôségük is volt, s akár a piacgazdaság kialakulásában is 

szerepet játszottak?

Mindenképpen meg kell említenem a Marketing tan

széken (akkor még Piackutató és Piacszervezési tan

széknek hívták) ´72´73ban  kezdôdött úgynevezett 

ház tartásgazdasági kutatásokat. Éveken keresztül 

nagyon komoly primer felméréseken alapuló panel

kutatás folyt. ugyanazokat a háztartásokat kerestük 

meg elôször egy állományfelméréssel és a terveik 

kikérdezésével, majd évrôlévre azzal kapcsolatban, 

hogy mi valósult meg azokból. Ebbôl aztán könyv és 

modell is készült, de véleményem szerint sokkal több 

volt benne, mint amennyit a politikai és gazdasági ve

zetés végül figyelembe vett és felhasznált. csírájában 

már akkor megfigyelhetô volt ugyanis az a túlfogyasz

tási szándék, ami az utóbbi 2030 év talán legnagyobb 

problémája a gazdaságban és társadalomban, s amely 

valamelyest befolyásolható lett volna a háztartások 
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gazdálkodásának szabályozásával, megfelelô módon 

való irányításával. Nagyon sok kutatás készült emellett 

vállalati megbízásra is mind a tanszéken, mind az Or

szágos Piackutató Intézetben. Közben párhuzamosan 

létezett a Konjunktúra és Piackutató Intézet is, ami pe

dig a külpiacokkal foglalkozott, és elsôsorban a külpiaci 

információkat biztosította az állami irányítás és kivitelre 

termelô cégek számára.

 Változtake a ´60as évek óta eltelt idôben a szakma 

elôtt álló legnagyobb kihívások?

Véleményem szerint ma hiányoznak az igazán nagy, 

átfogó, az egész piacot érintô és ágazati kutatások. 

Néhány évtizeddel ezelôtt voltak állami források arra, 

hogy egyegy ágazat részére piaci információkat nyúj

tó kutatások készüljenek, ma ugyanez nem áll rendel

kezésre, hiszen a vállalatok többnyire önállóan adnak 

megbízásokat, amelyek eredményeit – érthetôen – 

nem teszik közkinccsé. Én is csináltam olyan kutatást, 

melynek keretében három versenytárs kozmetikai már

kamenedzsmentet, a caolát, a Héliadt és a Fabulont 

le tudtuk ültetni egy asztalhoz, s egy közös megbízást 

adtak a férfi kozmetikai cikkek piacának feltárására. 

Ilyenek ma nincsenek, pedig a marketing egyik alap

kérdése a stratégiai szövetségek felismerése és létre

hozása. A kiélezett verseny miatt izoláltabbak a kutatá

sok, összefoglaló adatokból sem kerül nyilvánosságra 

annyi, mint korábban, mert aki erre költ, az vigyáz arra 

az információra, amely alapján a saját stratégiáját ki

alakítja. Rengeteget fejlôdött viszont a technológia, 

amelynek köszönhetôen sokkal nagyobb adatbázisokat 

lehet kezelni.

 Az alkalmazott módszertanok, technológiák terén 

milyen változásokra számít a közeljövôben?

Egyértelmûen az online platformok sokkal nagyobb 

mértékû bevonására számítok. Ez olcsóbb, gyorsabb 

módszer, mint a hagyományosabbak, ami megköny

nyíti a piackutatást, de ugyanakkor az egész piacnak  

a reprezentativitását nem garantálja. Ezért szerintem  

az igazán mély és megbízható kutatásokhoz a követ

kezô években is hagyományos terepmunkára lesz 

szükség. Ezt viszont nehezíti a felfokozott – és foko

zódó – bizalmatlanság, az emberek nem szívesen ad

nak választ a kutatók kérdéseire, ami pedig felveti azt  

a kérdést, hogy az eredmények mennyire lehetnek re

levánsak.

 A megrendelôk mennyire bíznak a kutatási eredmé

nyekben?

A megrendelô két dolgot tehet. Vagy nem bízik meg 

a kutatásban, és akkor nem tud semmit a piacról, vagy 

akár esetleges fenntartásokkal, vagy csak részben még

is elfogadja az eredményeket, s annyival is beljebb van. 

Ha pedig egy piacon a szereplôk többsége legalább 

valamennyire megbízik az adatokban, s ennek megfe

lelôen hozzák meg a döntéseket, akkor az esetleges 

torzulás különösebben senkinek nem lesz zavaró. Ilyen 

kompromisszumokig el kell jutniuk a megbízóknak, de 

én azt hiszem, hogy el is jutottak. Szerintem nem a bi

zalmatlanság tartja vissza a piaci információgyûjtéstôl 

ôket adott esetben, hanem sokkal inkább a pénzt nem 

szánják rá, vagy azt hiszik, hogy maguk is el tudják vé

gezni a kutatást.

 Mi kell egy jó piackutatásoktatási mûhely kialakítá

sához?

Fontos lenne, hogy a vállalati és az oktatási szféra  

a je lenleginél jobban együttmûködjön. Most kevés  

a hallgatók lehetôsége gyakorlómunkára, esettanulmá

nyok készítésére. úgy gondolják a vállalatok, hogy ha 

valamibe betekintést adnak, akkor kiszivárognak a ver

senyképességi stratégiájuk részét képezô információk. 

Kivételt néhány olyan multinacionális nagyvállalat ké

pez, amelyeknek eleve a küldetésében szerepel, hogy 

az oktatásban is részt vesznek, besegítenek. Ezekben 

az esetekben is szabályozva van viszont, hogy mit és 

hogyan engednek. Az egész marketingoktatásnak nagy 

problémája, hogy csak arra van rálátásunk, hogy mit csi

nál a Procter & Gamble, a Nestlé meg a cocacola, arra 

viszont, hogy egy magyar kisvállalkozó hogyan dolgo

zik, nincsen. Pedig a gazdaságnak ezt a szeletét kel

lene erôsíteni, szakmai felkészültségét segíteni, ehhez 

azonban nekünk a kisvállalkozások marketing munká

ját bemutató esettanulmányokra lenne szükségünk.

 A nagy elôdök látásmódja tude üzenetként, irány

vonalként funkcionálni a jelen és a jövô piackutatói szá

mára?
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A szakmaalapítóktól mi annak idején azt tanultuk, hogy 

nem csak önmagukban kell az információkat értékel

ni, hanem összefüggéseket, okokat kell keresni, szé

lesebb kontextusban értelmezni a jelenségeket. Ma 

a piackutatók nem igen vonnak le következtetéseket, 

csak a tényekre koncentrálnak, és pláne nem készíte

nek javaslatokat. Ettôl talán ma egy picit szegényesebb 

a szakma, még akkor is, ha Nyugaton már korábban is 

ez volt a helyzet. A mai rohanó világban persze sokszor 

nincs is idô annyira végiggondolni a dolgokat, minden 

döntéshozatal felületesebbé, felszínesebbé vált.

 Ön hogyan kötött ki a szakmában?

A szakmai választásom roppant egyszerû volt. ´68ban 

harmadévesen szakszemináriumot kellett választa

ni, én a piackutatást és az idegenforgalmat néztem ki 

magamnak. A turizmus szakszeminárium vezetôje egy 

idôsebb férfi volt, a piackutatásé pedig egy fiatal hölgy, 

így ezt választottam. A piackutató és marketing szakma 

iránt igazán az elsô egyetemista gyakornoki helyemen, 

a ma Michelinként üzemelô akkori Országos Gumiipari 

Vállalatnál (késôbb Taurus) kötelezôdtem el, ahol ak

kor (1970 tavaszán) éppen az volt az egyik válaszra váró 

kérdés, hogy megérie még gumibugyikat gyártani. Ez

zel kapcsolatban készítettem egy kutatási tervet, majd 

magát a kutatást, amire aztán etalonként mutogattak, 

holott nekem könnyû dolgom volt, mert mögöttem állt 

az egyetemi oktatóm, Szennyessy Judit. utólag vissza

tekintve is azt gondolom, hogy ott „ráztak gatyába”. 

Köszönet érte az akkori Marketing fôosztályvezetônek, 

Huszty dénesnének. Neki is köszönhetem, hogy jól vá

lasztottam szakmát.

véleménye van? szóljon hozzá!

A pIAckutAtás története

már a 19. század elsô harmadában is végeztek média által szponzorált közvélemény-kutatást 
Amerikában,  egészen az 1940-es évekig kellett azonban várni a készletnyilvántartáson alapuló, végsô 
soron a márkák piaci részesedését kimutató szolgáltatásokig és a kezdetleges közönségmérésekig. 
Az ´50-es évtizedben a vállalatok már saját egyszerû szoftvereket készítettek, alapfokú statisztikai 
munkákat végeztek ilyen módon, s megjelentek a kvalitatív fókuszcsoportok, az omnibusz-kutatások 
illetve a motivációs tanulmányok is. elindították a márkafelidézés mérését is, illetve ekkor már ele-
gendô amerikai háztartásban volt telefon ahhoz, hogy ezen a csatornán is meginduljanak a felméré-
sek. A ´60-as években fejlôdtek ki a széles fogyasztói panelek, a vásárláshelyi megszólításos interjúk. 
egy évtizeddel késôbb jött a faktoranalízis és a klaszterelemzés, késôbb a diszkriminancia elemzés,  
a mul ti dimenziós skálázás és a márkatérképezés. A reklámügynökségek már ekkor végeztek szem-
golyó-mozgási vizsgálatokat és agyhullámelemzést. A ´80-as és ´90-es években már a számítógéppel 
támogatott telefonos interjúkészítésnél (cAtI) tartott a szakma, a kérdések sorrendjét, a válaszokat és 
az ugratási sémákat beprogramozták. A cAtI kiiktatta a kézi adatbevitelt is, a nyitott kérdéseket köz-
vetlenül a számítógépbe vitték késôbbi kódolásra. A pc eljövetele lehetôvé tette a kutatók számára, 
hogy a egy sor kulcsfeladat elvégzésénél kiküszöböljék a szakértôket (például ajánlatok, kérdôívek 
legépelése, adatrögzítés, statisztikai elemzések, grafikonok készítése során).

Forrás: Forecast Research Piackutató

http://www.marketinginfo.hu/forum
www.forecast.hu/a_piackutatas_tortenete/
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 NielseN közöNségmérés 
fokasz.oresztesz@marketinginfo.hu 

NélkülözhetetleN 
a mérés a tévék számára
a televíziós körNyezet – ahogy világszerte – magyarországoN is egyre összetettebb, így  

a közöNségmérésNek is folyamatosaN fejlôdNie kell. vörös csillával, a NielseN közöN-

ségmérés ügyvezetô igazgatójával tekiNtettük át a szakma elmúlt tizeNöt évét.

	 melyek voltak az elmúlt másfél évtized legfon-

tosabb tévépiaci trendjei? vannak-e köztük olyanok, 

amelyek tizenöt éve töretlenül jelen vannak?

1996 a médiatörvény éve, ´97-tôl indultak az országos 

kereskedelmi televíziók. a csatornakínálat akkor még 

igen korlátozott volt, de az eszközellátottság is merô-

ben más képet mutatott, mint most. döntôen videóval, 

antenna mikróval rendelkeztünk, egészen más volt a 

piaci háttér, mint manapság. a tévénézési idô magyar-

országon mindig viszonylag magas volt, de az utóbbi 

években az eszközellátottsággal és a csatornaszám-

mal együtt tovább növekedett. 1996-ban 212, 2011-ben 

286 percet töltöttek a magyarok átlagosan televízióké-

szülékeik elôtt naponta. a nézési idô függ a programkí-

nálat alakulásától, a gazdasági helyzettôl, az aktívak és 

inaktívak számának egymáshoz való viszonyától is. mi-

nél kevesebb elkölthetô jövedelme van valakinek, an-

nál többet televíziózik, hiszen még mindig ez a legol-

csóbb szórakozási, kikapcsolódási forma. függ a korfa 

alakulásától is, hiszen adataink szerint az 50 év feletti 

népesség televíziózik a legtöbbet.

maga a tévé, mint hirdetési és szórakoztató médium to-

vábbra is nagyon erôs, az elérés változatlanul igen ma-

gas, több mint hétmillió ember kapcsolja be legalább 

egy perc erejéig a készülékét naponta. ez a mutató 

egyébként szintén viszonylag stabil. jelentôsen nôtt 

viszont a szóban forgó idôszakban a többtévés ház-

tartások száma, a videót leváltotta a dvd és a dvd-r,  

a vételi módok rendkívül sokszínûek lettek. az idei év 

az elsô, amelyben a digitális vételi mód megelôzi az 

analóg kábelt és az analóg földi vételt.

Nagyjából változatlan a napi nézési görbe formája is - 

amely azt mutatja meg, hogy a nap mely szakaszában 

hányan tévéznek - viszont az egész görbe „feljebb” 

került. 2011-ben este 9 óra körül egy átlagos percben 

majdnem 5 millió a tévénézôk száma.

	 mi figyelhetô meg a piaci szereplôk számának tekin-

tetében?

a fragmentáció folyamatosan fokozódott az elmúlt 15 

évben, a korábbi közönségarányok immár elérhetet-

lennek bizonyulnak. széttöredezett a piac s vele együtt  

a figyelem is, számos mikrocsatorna jelent meg, ame-

lyek éves közönségaránya a teljes lakosság körében  

1 százalék alatt van. a két országos kereskedelmi és  

a közszolgálati televízió részesedése csökkenô tenden-

ciát mutat, 2011-ben már csupán 1%-kal haladták meg  

a kábelcsatornák részesedését (46,8% illetve 45,7%, a 

4 év felettiek körében). a 18-49 évesek körében a tema-

tikus csatornák már átvették a vezetô szerepet.
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	 hogyan hatnak az egyre újabb képernyôk a tévézési 

szokásokra?

egyre több olyan eszköz jelenik meg , amelyek segítsé-

gével videókat tudunk nézni.  az elmúlt 5 év folyamán 

– függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e otthoni inter-

neteléréssel vagy nem -  az emberek egyre több idôt 

for dí tanak tévénézésre.  

	 változott-e az utóbbi 15 évben, hogy mit nézünk 

leginkább?

általánosságban az mondható el, hogy a szórakozta-

tó tartalmak irányába tolódott a tévézés. a mostani és  

a másfél évtizeddel ezelôtti állapot összehasonlítása 

persze nem egyértelmû, hiszen egész mûfajok szület-

tek és tûntek el idôközben. az életmód-csatornák, gye-

rekcsatornák, a zenével, sporttal, ismeretterjesztéssel 

foglalkozó televíziók például viszonylag új szereplôk. 

ahogyan ezeknek a tematikáknak az aránya csökkent 

az országos földi csatornák, úgy töltötték be a kisebb 

szereplôk a piaci réseket, amelyeket az országos földi 

televíziók nem fedtek le.

	 hány háztartásban folyik jelenleg mérés, és hogyan 

változott ez az évek során?

1993 elôtt magyarországon naplós mérés volt, abban 

az évben indult el a cég 200 mûszerrel buda pesten, 

év végére pedig vidéken is beszerelésre került 200 

mérômûszer. ´94-ben már 620 háztartással dolgoz-

tunk, ´99-re 840-re bôvültünk, 2009-tôl pedig 1040-

nel mûködünk. ez naponta nagyjából 2400-2500 

személyt jelent. közép-kelet-európában egyéb ként 

elôször alkalmaztunk mobileszközöket az adatok lehí-

vására, mert nagyon nagy volt a vezetékes telefonnal 

nem rendelkezô háztartások aránya. jelenleg az ada-

tok 65 százalékát gsm modullal hívjuk le. folyamato-

san bôvült az adatbázisban lévô csatornák száma is.

	 hogyan jönnek létre az ügyfeleknek szolgáltatott 

adatok?

ahhoz, hogy fel tudjuk mérni a tévénézési szokásokat, 

elôször egy alapozó felmérést kell végeznünk. egy  

5 ezer háztartásból álló minta segítségével évente 

tájékozódunk arról, hogy hány otthon van magyaror-

szágon televíziókészülékkel ellátva, s hogy ezekben  

a háztartásokban hányan élnek, vagyis meghatároz-

zuk azt a sokaságot, amely a panelmintánk alapja lesz.  

az alapozó felmérés során a vásárlóerôt, a társadalmi 

státuszt, a kulturális fogyasztást, a vételi lehetôsége-

ket és fogadókészséget is vizsgáljuk. a panelháztartá-

sok kiválasztása során olyan változókra koncentrálunk, 

amelyek szignifikánsan befolyásolják a televíziózást. 

ilyen például a háztartás lélekszáma, hogy milyen vé-

teli móddal vagy videónézésre alkalmas készülékek-

kel rendelkeznek. a szelekciót egy szoftver a meg - 

határozott kritériumok alapján automatikusan vég zi, 

ez biztosítja, hogy a valóság és a minta minél köze-

lebb álljon egymáshoz. a mérésre vállalkozókhoz 

aztán mûszereket helyezünk ki, annyit, ahány tévé-

készülék van a háztartásban. az adatok lehívása éj-

szaka történik, ezt követôen egy validálási eljárás so-

rán ezeket megtisztítjuk. az például nem kerül be 

a jelentésünkbe, ha valaki egész nap bekapcsolva 

felejtette a tévéjét. az ügyfelekhez kerülô adatokat  

a panelminta összesített demográfiai adatainak és  

a mû sor címeknek a mért nézettségi adatokkal való  

összepárosításával állítjuk elô reggelig. a megrendelôk 

között tévécsatornák, hirdetôk, ügynökségek, produkci-

ós cégek, auditorok is vannak.

	 hogyan hatott a válság a piackutatási szakmára?

egy gazdasági válság a marketingbüdzsék mellett  

a piac kutatásra fordítható kereteket is jelentôsen érinti. 

úgy tûnik azonban, hogy a mi kutatásunkat nélkülöz-

hetetlennek érzik megrendelôink, a reklámpiacon való 

jelenléthez ma elengedhetetlen egy transzparens,  

auditált adat.

	 milyen irányban várhatók fejlesztések a televíziós 

közönségmérés terén a közeljövôben?

egyre több eszközt, platformot kell mérni, egyre kom-

plexebben - éppen ezért a minôségbiztosításnak egyre 

nagyobb jelentôsége van. az mindig is cél volt, hogy 

minden televíziós képernyôhasználatot mérjünk, ez 

ma is igaz, de közben tovább is kell lépnünk, s ezek  

a lé pé sek már a kiterjesztett képernyô és az idôelto-

lásos tévézés mérésének irányába mutatnak. a követ-

kezô lépés a tsv adatok piaci bevezetése lesz.

véleménye van? szóljon hozzá!

http://www.marketinginfo.hu/forum
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KANTAR MEdIA
fokasz.oresztesz@marketinginfo.hu 

centirôl centire mérik 
A reklámköltést
VONALZóVAL A KÉZBEN ÜLNEK LE úJSáGOT OLVASNI A KANTAR MEdIA HAZAI RÉSZLEGÉNEK SZAKEM

BEREI. AZ úJSZERû HIRdETÉSI MEGOLdáSOK SEM MENTIK MEG A PIAcOT A cSÖKKENÉSTÔL – VÉLTE  

LAPuNKNAK AdOTT INTERJúJáBAN KARádY MARIANN ÜGYVEZETÔ IGAZGATó.

 Valószínûleg sokan természetesnek veszik szolgál

tatásukat, de nem tudják, hogy az információk milyen 

módon jönnek létre. Honnan, hogyan szerzik az adatai

kat? 

Valóban, sokszor a megrendelôink sem emlékeznek 

pontosan, hogyan állnak össze az adatok. 1991ben 

kezdtük el mérni a hirdetéseket, a szó szoros értelmé

ben centinként haladva, vonalzó segítségével rögzítet

tük a sajtóban megjelenô reklámokat. A televízióban 

videomagnóval indultunk, a másodpercszámlálón mér

tük a hirdetések hosszát. A sajtó tekintetében a mai na

pig nem történt nagy változás: elôfizetünk 3400 címre, 

nyilvántartásba vesszük ôket, a rögzítôink (78 ember) 

pedig lemérik a bennük lévô reklámokat és szponzor 

megjelenéseket. Nemcsak a költéseket mérjük, de  

a kreatívokat is gyûjtjük. Idôvel valószínûleg majd  

átállunk a digitális változatok rögzítésére, de egyelôre 

a papírral dolgozunk, kézi módszerrel. A televízió és 

a rádió esetében digitálisan rögzítjük a teljes mûsort, 

majd átfuttatjuk egy olyan szoftveren, amiben már rak

tározva van több tízezer korábban futott hirdetés, ami

ket felismer. A kép illetve hangfelismerô rendszer az 

új spotokat is megtalálja, de nem tudja azonosítani, ez 

a feladat munkatársainkra vár. Egy 24 órás tévés vagy 

rádiós napot nagyjából másfél óra alatt teljesen le tu

dunk rögzíteni. A nehezebben kezelhetô médiatípusok 

közé tartozik a köztér, hiszen több tízezer plakáthely 

van Magyarországon. Erre kétféle megoldásunk van: 

a szereplôk egy részétôl havonta bevallásokat kapunk  

– hogy az adott hónapban mely hirdetônek milyen 

kampánya volt náluk, s az hány helyen futott –, a beval

lást nem közlô piaci szereplôk adatait pedig az OM Au

dit nevû cégtôl vásároljuk. A mozi, az indoor és a word

ofmouth szereplôk szintén bevallásokat küldenek. Az 

interneten hirdetôkrôl két forrásból van adatunk: a kre

atívokat egy amerikai fejlesztésû spider programmal 

gyûjtjük össze 150 siteról, a költésekrôl pedig bevallá

sokat küldenek a portfoliótulajdonosok.

 A média melyik ága képviselteti magát leginkább 

megrendelôik körében? A hirdetôk, a médiatulajdono

sok, vagy esetleg az ügynökségek?

Alapvetôen mindegyik. Mindenkinek fontos a konku

renciafigyelés és a kampányok ellenôrzése. Azt lehet 

mondani, hogy a jelentôs médiatulajdonosok mind 

ügyfeleink, ahogy a nagy médiavásárló ügynökségek és 

számos helyi valamint nemzetközi kreatív ügynökség 

is. Elég sokat szállítunk külföldre is, a magyarországi 

reklámköltési adatok nemcsak az itteni hirdetôket, a lo

kális irodákat is érdeklik.

 Az újonnan megjelenô hirdetési megoldásokat is 

mindig integrálják a mérésbe?
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A szándék mindenképpen megvan. Van, amikor vi

szony lag könnyebb dolgunk van, mert csak rajtunk, a 

fizikai teljesítôképességünkön múlik, ilyen például a 

termékelhelyezés. 2011 eleje óta engedélyezik Euró

pában, és a magyarországi Kantar Media úttörô volt a 

figyelések elindításában. Rögtön figyelni kezdtük a 

ValóVilág4et az Amerikából átvett Kantar módszertan 

alapján.

A sajtó is igen kreatív egyébként az innováció terén. Na

gyon figyelmesen kell olvasni egy újságot, hogy lássuk, 

hirdetésként, szerkesztôségi reklámként, szponzorá

cióként vagy témakommunikációként értelmezhetôe 

valami. Az újságokban is megjelennek a kuponok, sôt a 

termékelhelyezés is. A szépségápolási termékek ese

tében azt is figyeljük például, hogy a glossy magazi

nokban a hirdetéseken és szponzoráción kívül milyen 

tartalmak jelennek meg az egyes márkákról (pl. képes 

és szöveges termékajánlók). Évente több ezer oldal 

ilyen megjelenést találunk.

Nehezebb a dolgunk az internettel, ahol igen gyak

ran technológiai korlátokba ütközünk. Olyan módszer 

például még nincs, amellyel egy internetes oldalról az 

összes hirdetést minden pillanatban le lehetne szedni. 

Ezért, ha teljesen ôszinte akarok lenni, azt kell mond

jam: soha nem lehetünk 100 százalékig biztosak abban, 

hogy minden újdonságot és minden egyes megjelenést 

észreveszünk. Az internetes figyelés fejlesztése egyéb

ként folyamatos a csoporton belül, minden új szoftvert 

és megoldást átveszünk, ami segít a figyelés teljeseb

bé tételében, és amelyet elbír a hazai piac. Ameriká

ban és Franciaországban már a keresôhirdetéseket is 

figyelik, s e szolgáltatások iránt is jelentôs a kereslet. 

Ez azonban annyira nehéz és költséges, hogy másutt 

egyszerûen nem tudja finanszírozni a piac. Folynak 

fejlesztések az új digitális platformokon – okostelefo

nokon, táblagépeken – megjelenô hirdetések nyomon 

követésére is, reméljük, hogy ezek a megoldások ha

marosan Magyarországon is elérhetôek lesznek.

 Mindig nagy kérdés, hogy listaáras, nettó vagy netnet  

adatokból induljone ki a piac. Miért listaáron méri  

a köl téseket a Kantar Media?

Azért számolunk listaárakkal, mert egyszerûen csak 

azokról áll rendelkezésre hiteles, pontos információ. A 

gyûj tés egyébként minden cég esetében listaáron tör

ténik. Azt persze lehet tudni, hogy van a piacon médi

atípusonként egy általános, becsült engedményszint, 

amivel aztán lehet más mutatókat is számolni. Nemcsak 

nálunk, máshol is nagyok a kedvezmények, Olaszor

szágban például majdnem 90 százalékos a sajtóban az 

átlagos kedvezményszint. Ebbôl azonban nem követ

kezik, hogy mondjuk a corriere della Sera adott számá

ban egy adott hirdetést 90 százalékos engedménnyel 

jelentettek meg. Lehet, hogy az éppen 60 vagy 30 szá

zalékon kelt el, attól függôen, hogy a hirdetô kicsi, nagy,  

új, régi, egész éven át hirdet, vagy valami személyes 

kapcsolat fûzi a médiumhoz. A valóságról nincs pontos 

információnk. Sok esetben át lehet számolni becsült 

diszkontokkal az adatokat, de sok esetben nem szabad. 

Egyetlen Kantar Mediás ország van egyébként, Finnor

szág, ahol a nettó költéseket közlik, a listaárasakat pe

dig nem – így a diszkontráta nem kerül nyilvánosságra.

 Mit jósol a hazai reklámköltés alakulásának tekinte

tében?

Elég kiszámíthatatlan a változás mértéke, de azt hi

szem, hogy követni fogja az ország általános gazdasági 

helyzetét. Nagyon szeretnék pozitív lenni, de tekintve, 

hogy már listaáron is csökkenés mutatkozik, igen erô

teljes lehet a visszaesés. Nemcsak a gazdasági világ

válság befolyásolja jelen pillanatban Magyarországon 

a hirdetési hajlandóságot, hanem például a médiahasz

nálat változása, vagy a bizonyos hirdetôi csoportokra – 

ráadásul a legnagyobbakra – nehezedô szabályozás is.

 Lehetneke nyertesei a változásoknak?

Néha azt gondolom, hogy maga az átvészelés, az, hogy 

egy médium meg tud maradni ebben a környezetben, 

már egyfajta nyereség. A médiatulajdonosok különle

gesebb szolgáltatásokkal, ajánlatokkal próbálnak ügy

feleket megtartani, de a hirdetési büdzséket sajnos így 

is mindenhol visszavágják. Komoly tanulási periódus 

ez a mostani, mert minden nap arra készteti az embert, 

hogy módosítson az elképzelésein, alkalmazkodjon a 

körülményekhez, de közben feszegesse is a határokat.

véleménye van? szóljon hozzá!

http://www.marketinginfo.hu/forum
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TNS HOFFMANN
fokasz.oresztesz@marketinginfo.hu 

médiAközpontúság helyett 
FogyAsztócentrikusság
SAJTóS ÉS úJABBAN RádIóS KÖZÖNSÉGMÉRÉSSEL VAN JELEN MAGYARORSZáGON A TNS HOFFMANN. 

PERJÉS TAMáS MÉdIA SZEKTOR VEZETÔ SZERINT EGYRE FONTOSABB, HOGY A KuTATáSOK FORINTO

SíTHATó EREdMÉNYEKET HOZZANAK.

 Egyelôre a budapesti rádiós piacon vannak jelen kö

zönségméréssel. Végeznéneke országos mérést is? 

Budapesten voltake nagyobb meglepetések a kutatási 

eredményekben?

A TNS, illetve az azt tulajdonló Kantar csoport a világ 

22 országában végez rádiós közönségmérést a legkü

lönbözôbb módszertanokkal (rádió napló, telefonos 

„tegnap” módszer, mûszeres mérés /PPM/), így kivé

teles nemzetközi tudásunk és tapasztalatunk van ezen 

a területen. Ez párosul a hazai szakembereink évtize

des (média)kutatási tapasztalataival. Számunkra a leg

nagyobb elismerés az ügyfeleink, a rádiók bizalma. Az 

ô felkérésükre indítottuk el az idei évben a budapesti 

rádiós közönségmérést. Amennyiben a piaci szerep

lôk megtisztelnek a bizalmukkal, akkor egy esetleges 

felkérés vagy pályázat megnyerése esetén készen ál

lunk arra, hogy országos szintû rádióhallgatási kutatást  

végezzünk a jövôben.

A budapesti adatok esetében számunkra az a legfon

tosabb, hogy egy – a Kantar által nemzetközileg hasz

nált – módszertant sikeresen tudtunk adaptálni a hazai 

viszonyokra, aminek révén megbízható és érvényes 

hallgatottsági adatokat tudunk az ügyfeleink számára 

biztosítani. Az elsô kutatást még 2010 októberében 

végeztük ezzel a módszertannal. Az adatok koheren

sek, megbízhatóak, nem csak a mi, hanem megbízóink  

véleménye szerint is. Az adatok tükrözök a piaci vál

tozásokat (mint például a Rádió 1 kiválása, a Juventus 

frekvenciaváltása, vagy a Music FM belépése a piacra).

 A Millward Brownnal együtt Önök mérik a sajtóter

mékek olvasottságát is. Milyen módszerrel dolgoznak? 

Mik a legnagyobb nehézségek, esetleges buktatók?

A Kantar csoport közel 30 országban végez olvasott

sági kutatást. A világban – egykét kivételtôl eltekint

ve – mindenhol az úgynevezett Recent Reading mód

szerrel vizsgálják a lapok olvasottságát, s így van ez 

Magyarországon is. A hazai olvasottságkutatás (NOK) 

azért is speciális, mert egy mintán kerül lekérdezésre 

a TGI kérdôívvel, mely a világ legnagyobb fogyasztói 

kutatása. Ez páratlan elemzési, tervezési lehetôséget 

biztosít. A NOK módszertana kötött és aprólékosan ki

dolgozott. A szakmaiságot a NOK illetékes személyein 

kívül külsô auditor is kontrollálja, így szavatolva a kuta

tás minôségét, megbízhatóságát és érvényességét.

 Mennyire tartják fontosnak a méréseket ügyfele

ik? Mennyire tekintenek partnerként, tanácsadóként  

a piackutatókra? Változotte ez az utóbbi idôben, akár 

a válság miatt?

Ügyfeleink a minôséget, a hitelességét és megbízható

ságot tartják a legfontosabbnak, ettôl lesz egy kutatás 

értékes számukra. A gazdasági válság jelentôsen redu

kálta a marketing és kutatási költségvetéseket, így még 

nagyobb az igény a minôségi szolgáltatásokra. Annak 

ellenére, hogy a büdzsék csökkentek, mégis mind több 
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olyan fontos média területén érintett ügyféllel dolgo

zunk együtt, akik értékelik szaktudásunkat, ismerete

inket, és így a szolgáltatásunk lényegesen több annál, 

mint egy hagyományos értelemben vett piackutatás. 

Ennek érdekében folyamatosan képezzük magunkat, 

lépést tartunk a nemzetközi trendekkel. A célunk nem 

is lehet más, mint hogy minél több olyan partnerrel 

tudjunk együtt dolgozni, akikkel valódi tanácsadói vi

szonyt tudunk kialakítani.

 Mennyire nyitottak a hazai megbízók az új módsze

rekre, piackutatási technikákra?

A fentiekbôl következik, hogy a kreatív, innovatív és 

természetesen költséghatékony megoldások és szol

gáltatások iránt növekszik a kereslet. A Kantar jelmon

datának  „maximizing the momentum”  megfelelôen 

olyan kutatásokat, protokollokat alkalmazunk, melyek 

a (média)fogyasztói megértést segítenek jobban meg

világítani, azt a pillanatot, amikor a média és a közönsé

ge között létrejön a kontaktus. Ez szoros kapcsolatban 

áll a manapság oly divatos ROI (Return on Investe

ment) modellekkel, ami éppen a gazdasági válság alatt 

még inkább fontos az ügyfelek számára. Ennek meg

felelôen az utóbbi idôszakban egyre több ilyen jellegû 

kutatást tudtunk elvégezni, vagyis ügyfeleink kifejezet

ten nyitottak erre.

 Hogyan változtak a megbízók információs igényei 

az elmúlt években?

A gyors technikaitechnológiai változások miatt jelentôs 

mértékben átalakultak az igények is. A médiacentrikus 

kutatások helyét, átvették az úgynevezett fogyasztó

centrikus, holisztikus kommunikációs vizsgálatok. Ren

geteg információval találkozunk, a proliferizáció miatt 

egyre növekvô számú platformon/eszközön. Ráadásul 

az egyirányú médiahasználatot felváltotta az interaktív 

kommunikációs tér, amikor a tartalom elôállítója és fel

használója között a határok elmosódnak, beköszöntött 

a prosumerek korszaka (producer+consumer keveré

ke). A web 2.0, a közösségi média, a word of mouth,  

illetve ennek virtuális, online verziója a „word of mouse” 

olyan alapvetô kihívásokat és változásokat jelentenek 

az ügyfeleink számára, amire nekünk kutatóknak nap

rakész válaszokat kell tudnunk adni.

 

véleménye van? szóljon hozzá!

 Mit tartasz az elmúlt 5 év legfontosabb innováció

jának a piackutatásban?

Az elmúlt öt évben rengeteg izgalmas online kutatási 

innovációt láthattunk a piackutatásban az online kuta

tási közösségektôl kezdve a netnográfián át a passzív 

mobil mérésig. Most mégsem ezeket emelném ki, 

hanem azt az egyre erôsebb felismerést a piackuta

tásban, hogy az ügyfeleknek elsôsorban megbízható 

adatokon alapuló insightokra és nem egyszerûen csak 

számokra van szükségük. Az ügyfelek nem szeretnek 

piackutatásra (sem) költeni, üzleti lehetôségekre vi

szont annál inkább költenek, a kutatásoknak segíteni 

IPSOS INTERAcTIVE SERVIcES

fokasz.oresztesz@marketinginfo.hu 

Az üzletnek 
kell 
Alárendelni 
A kutAtást
A MEGRENdELÔK ÜZLETI LEHETÔSÉGEKRE, NEM 

PEdIG AdATHEGYEKRE KíVáNcSIAK, IdEJE úJRA

POZícIONáLNI A PIAcKuTATáST – VÉLI PINTÉR  

RóBERT, AZ IPSOS INTERAcTIVE SERVIcES cLIENT 

SERVIcE dIREcTORA.
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kell annak felismerését, hogy mik ezek a lehetôségek. 

újra kell tehát pozícionálni a piackutatást, nem adat

gyárakra van szükség, a kutatóknak pedig nem lehet  

a számok mögé bújni.

 Kutatóként mi volt számodra az utóbbi évek legna

gyobb piaci meglepetése?

Két dolgot emelnék ki, egy pozitívat és egy negatívat. 

A kellemes meglepetés a saját területemen, az online 

kutatások terén ért: talán kevesen tudják, de az elmúlt 

években globálisan az online kérdôíves kutatás vált az 

elsôszámú piackutatási módszertanná a bevételeket 

tekintve. Ez a legnagyobb, legelterjedtebb piackuta

tási módszer ma a világon. Magyarországról nézve ez 

meglepô volt (mivel nálunk korántsem ez a helyzet) 

és persze büszkeséggel tölt el, mivel én is ezzel fog

lalkozom. A kellemetlen meglepetés a piackutatásra 

általában vonatkozik: 2008ban kezdtem el piackutató

ként dolgozni az Ipsosban, pár hónappal a gazdasági 

válság kitörése elôtt. A legnagyobb meglepetés szá

momra az volt, ahogy az ügyfelek reagáltak a válság

ra, legtöbbször a piackutatási költségek fûnyírószerû 

visszavágásával. Talán naív voltam, de bíztam abban, 

hogy ésszerû keretek között a válság felértékelni fogja 

a kutatásokat, hiszen olyan idôszakban élünk, amikor 

éppenhogy szükség volna a kutatásokra, hogy jobban 

megértsük a fogyasztókat, a versenytársakat és a pi

acot. Aki kutatásokat csinál, az befektet, amibôl ver

senyelônye származhat. Attól, hogy nem kutat egy cég, 

még ugyanúgy meg kell hozni a stratégiai vagy taktikai 

döntéseket, megbízható adatokkal és insightokkal ez 

sokkal könnyebben megy . 

 Online kutatásokkal értelemszerûen csak a lakos

ság internetezô szegmensének egyes preferenciáiról 

lehet információkat gyûjteni (bár ez a szegmens egyre 

nagyobb hányadát teszi ki az egésznek). Milyen típusú 

felmérések esetében fontos ez a distinkció? Mikor éri 

meg az interneten kutatni?

Van néhány alapvetô szabály, amit érdemes észben 

tartani az online kutatásokkal kapcsolatban, most 

csak a legfontosabbakat emelném ki. Az egyik, hogy 

értelemszerûen a kutatni kívánt célcsoportnak hasz

nálnia kell az internetet. A hüvelykujjszabály az, hogy  

a célcsoportnak legalább fele internet használó legyen. 

Persze az nem elég, hogy a megkérdezni kívánt embe

rek használják az internet, elérhetônek is kell lenniük 

a piackutatások számára, például benne kell lenniük  

a kutatási panelekben. Egy nagyon pici célcsoportot 

(például egyetlen település lakosait vagy egy niche ter

mék használóit) éppen ezért nagyon költséges online 

elérni – ilyenkor érdemesebb más, hagyományos mód

szerekkel dolgozni. Fontos az is, hogy nem szabad on

line kutatni, ha az internetnek szignifikáns kapcsolata 

van a kutatni kívánt témával – ha valaki mégis így dönt, 

akkor nagyon tudatában kell lennie ennek a hatásnak. 

Végül, szemben az offline módszerekkel, online kér

dôíves kutatásnál a kérdôív nem lehet hosszabb, mint 

2030 perc.

 Rejte magában veszélyeket, buktatókat a hagyo

mányosabbnak mondható offline módszerekhez ké

pest az online kutatás? Mik ezek?

Ahogy fentebb is említettem fontos észben tartani  

a kü lönbségeket az online és az offline kutatások kö

zött, de ha ezekre odafigyelünk, akkor semmivel sem 

veszélyesebb vagy kockázatosabb online kutatni, mint 

offline. Egy dolgot emelnék ki, amit az elôbb nem em

lítettem, ez pedig a reprezentativitás. Az online kutatá

sok a szó klasszikus értelmében nem reprezentatívak, 

mivel nem tudjuk a véletlen mintavétel lehetôségét 

biztosítani, ami ehhez szükséges volna (egyszerûen 

nincs egy mindenkit tartalmazó online címlistánk). Az 

„Sok mindent újra kell gondolni, nem  
         csak nekünk kutatóknak, hanem az  
                                      ügyfeleinknek is.”
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online paneles kutatások kvótás kutatások, ami azt je

lenti, hogy néhány alapvetô változó, mint a nem, élet

kor vagy régió mentén meghatározzuk a kutatásban 

részt vevôk arányait, ami leképezi az alapsokaságot. Az 

online kutatás lelkét tehát a megbízható kvóták jelen

tik, ismernünk kell ezeket az adatokat. Persze ez csak 

a kiindulópont, jó kérdôívekre, minôségi panelekre, jól 

mûködô informatikai rendszerekre és remek szakem

berekre is szükség van. 

 Várhatóe komolyabb fejlesztés az online kutatá

si eszközök terén a közeljövôben? Mennyire gyors az  

innováció üteme?

Az online kutatások elképesztô ütemben fejlôdnek. 

Az elmúlt években a szakmai hírlevelekben az online 

területrôl szóló hírek szinte egyeduralkodóvá váltak, 

majdnem minden fontosabb újítás itt történik. Amirôl 

már korábban beszéltem, az elsôsorban az online pa

neles kérdôíves kutatás, ez tradícionálisan a zászlósha

jó az online kutatásban a bevételeket tekintve, de e mö

gött óriási pezsgés van, folyamatosak a fejlesztések és 

lassan kezdjük meghódítani a mobil és a tablet szeg

menst is. Szerintem ez a következô komolyabb fejlesz

tés, vannak emberek, akiket egyszerûen már nem lehet 

számítógépen elérni. ugyanakkor ennek óriási hatása 

lesz a kutatás egészére is – mobil képernyôn nem lehet 

20 perces kérdôívek kitöltését elvárni a válaszadóktól, 

sok mindent újra kell gondolni, nem csak nekünk kuta

tóknak, hanem az ügyfeleinknek is.

 Milyen tendenciákat látsz jelenleg az internethasz

nálat, internetezési szokások terén Magyarországon? 

Milyen változások várhatók a közeljövôben?

Magyarország a lassú indulás ellenére napjainkra fel

zárkózótt a régió többi országához az internet hasz

nálata terén, ma már az emberek kétharmada interne

tezik, lassan érett piacról beszélhetünk, bár van még 

valamennyi bôvülési potenciál. Ezzel párhuzamosan 

nálunk is megkezdôdött az okostelefonok ôrült tempó

jú térhódítása, itt további dinamikus növekedés várható. 

Tablet fronton viszont szerintem idehaza nem lesz át

törés a következô 12 évben, csak nagyon lassú növeke

désre számítok. Érdekesek ugyanakkor a használatban 

található országspecifikus sajátosságok, mint amilyen 

például a közösségi oldalak széleskörû elterjedtsége 

idehaza, vagy a Firefox és a chrome böngészôk rivali

zálása miközben az Internet Explorer jócskán lemarad

va a harmadik helyen található. 

 Az okostelefóniát mennyire érzed valós trendnek, 

és mennyire divat vagy hype inkább? A „buta” telefo

noknak is volt számos olyan funkciója, amit használ

hattunk volna, de többnyire nem tettük. Nem juthatnak 

ugyanerre a sorsra az újabb modellek is?

Az okostelefónia terjedése egyszerre hype, divat és 

valóság. Hiba lenne azonban alábecsülni a jelentôsé

gét, még akkor is, ha a kutatások azt mutatják, hogy az 

emberek részben tradicionálisan használják az okoste

lefonjaikat is, sokszor telefonhívásra, SMS írásra és éb

resztôóraként. Viszont még ha az említetteknél keve

sebben is, de ôk mégis sokkal intenzívebben használják 

az okostelefonjukat fotózásra, személyes információk 

menedzselésére vagy internetezésre, többen, mint  

a hagyományos telefonokat, amik szintén alkalmasak 

erre, de bizonyos korlátokkal. Az alkalmazásboltokban 

elérhetô sok applikáció miatt az is elmondható, hogy 

bár az egyes felhasználók átlagosan legfeljebb 12  

tucat ilyet töltenek le (országtól függôen) és még ennél 

is kevesebbet használnak rendszeresen, de ezek egye

di felhasználói profilokat rajzolnak ki. Az okostelefon 

az internet svájci bicskája, amit mindenki kicsit máskép

pen használ, miközben persze sok átfedés is van, mint 

amilyen az Angry Birds vagy a Facebook alkalmazás. 

Azt gondolom azonban, hogy a mobiltelefóniára oda 

kell figyelni, a kutatás frontján is. 

véleménye van? szóljon hozzá!
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gaborjak.eva@marketinginfo.hu 
FOREcAST RESEARcH

Fontos lenne A csúcsvezetôk 
edukálásA
TALáN AZ EGÉSZ PIAcKuTATó SZAKMA SZáMáRA úTTÖRÔ SZEREPET VáLLALT FEL A FOREcAST  

RESEARcH PIAcKuTATó AZZAL, HOGY KÉT ONLINE PLATFORMOT IS ÜZEMELTET A KuTATáS AKTuá

LIS KÉRdÉSEINEK ÉS HíREINEK BONcOLGATáSáRA. VIZI FERENccEL, A cÉG KuTATáSI VEZETÔJÉVEL  

MINdENNEK KIHíVáSAIRóL ÉS EREdMÉNYEIRÔL BESZÉLGETTÜNK.

 Még 2007ben indítottátok a Piackutatás blogot, 

és 2010ben elindult a Piackutatás Hírek oldal is. Miért 

fontosak számotokra ezek a platformok? Mi a célotok  

a mûködtetésükkel?

A Piackutatás blog esetében az volt az elsôdleges 

szempont, hogy bemutassuk a fejlett piacokon – Ang

lia, uSA – megjelenô kutatási trendeket, legújabb 

technológiákat, iparági szövetségek jelentéseit, illetve 

angolszász piackutató bloggerek véleményét; ugyan

akkor olyan fórumot szerettünk volna létrehozni, ahol 

mi magunk is elmondhatjuk majd véleményünket.  

A blogot – ami tényszerûen nem annyira blog, inkább 

csak egy megjelenési felület – elsôsorban az ügyfél

oldalon dolgozó piackutatóknak szántuk eredetileg, 

de úgy alakult, hogy az olvasók közt a piackutató cé

geknél dolgozó kollégák is nagy arányban jelentek 

meg. A blog indításakor az is nyomott a latban, hogy 

a piackutatást a marketinges portálok mostohagyerek

ként kezelték, gyakorlatilag nem foglalkoztak a terü

lettel, sajtóközleményeken kívül más nem jelent meg, 

valamint akkoriban más kutatási blog sem nagyon volt 

(talán csak a Terepnapló). Ezek a dolgok valamelyest 

változtak azóta, a marketinges portálok aktivizálták 

magukat (leginkább a Piackutatás Hírek oldal indulása 

után éreztük, hogy hirtelen mindenki kutatási híreket 

szeretne közölni), más kutatási blogok is megjelentek. 

Azért még így sincs túl nagy tolongás, de valami mintha 

változóban lenne...        

 A blog mellett miért éreztétek szükségét a hírportál 

elindításának? A Piackutatás Hírek egyébként olyan ol

dal, mint amilyet a piackutatói szövetségeknek kellene 

mûködtetnie...

A blog mellett idôvel szükségesnek éreztük egy olyan 

platform kialakítását is, ahol egy helyen, áttekinthetô 

formában, hírfolyamszerûen az összes olyan piackuta

tó cég megjelenhet híreivel, amely valamilyen formá

ban jelen van az interneten, kommunikál (weboldalon 

keresztül, sajtóközlemény útján, Twitteren, Faceboo

kon, stb.). úgy gondoltuk, hogy egy ilyen oldal meg

könnyítené a piackutatók életét (beleértve magunkat 

is), nem kellene a neten böngészni, keresôk találatait 

figyelni, stb. Természetesen egy ilyen oldalnak többet 

kell nyújtania, mint egy sima RSS hírolvasónak – és ez 

többet is nyújt: mi bizonyos esetekben olyan forráso

kat is meg tudunk jeleníteni az oldalon automatikusan, 

melyeknek egyáltalán nincs RSSe, így követésük ne

hézséget jelenthetne; fontosnak tartjuk a képek meg

jelenítését is, ami RSS olvasóval többnyire nem lehet
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séges. A koncepció egyszerû volt: minden piackutatási 

hír egy helyen legyen elérhetô, gyakran frissüljenek  

a hírek. Az is szempont volt, hogy az oldal mûködése 

a lehetô legnagyobb mértékben automatizált legyen, 

mert mi kutatók vagyunk, nincs lehetôségünk napon

ta több órát ezzel foglalkozni, szerkesztôséget pedig 

nem tudunk mûködtetni. Az oldal teljes mértékben 

egyedi programozást, fejlesztést igényelt, ezt nem 

lehetett ingyenes, pl. WordPress alapokon létrehoz

ni. Annyit szeretnék még feltétlenül elmondani, hogy 

egy ilyen oldal mûködtetése – elsôsorban a folyamatos 

programozási, fejlesztési költségek miatt – masszívan 

veszteséges még úgy is, hogy nincs mögötte szerkesz

tôség. Hirdetési bevételekkel együtt (ezek amúgy sem 

jelentôsek egy ilyen szûk réteget érdeklô oldalnál) 

sem lehet nullszaldósra kihozni, még tízéves távlatban 

sem. Mi ezt vállaltuk, nem ezért csináljuk. A fejleszté

sek egyébként jelenleg is folynak, nemsokára megjele

nünk az oldal mobil verziójával és egyéb új funkciókkal, 

új hírforrásokkal.    

Azt nem tudom, hogy a jelenlegi két szakmai szövetség 

közül melyik vállalná fel, hogy a másik szövetség cége

inek híreit is megjelenteti egy ilyen oldalon, ez nem re

alitás szerintem. További kérdés, hogy szervezeteken 

kívüli cégek hírei is biztosan megjelennéneke, ha va

lamelyik szövetség mûködtetne ilyen oldalt? Ha valaki 

jobban belegondol, kifejezetten szerencsés, hogy egy 

kisebb, független cég mûködtetésében üzemel a Piac

kutatás Hírek oldal; mi egy forrást sem zárunk ki eleve, 

csak a tartalom számít. Vagy úgy is mondhatnám: csak 

az olvasók érdeke számít. Mind a PMSZ, mind a PPT 

tag cégek hírei, mind a független forrásokból szárma

zó hírek, mind a média hírei megjelenhetnek az olda

lon, bármilyen korlátozás nélkül. Máshogy, más fel

állásban ez elképzelhetô lenne? Minél nagyobb cég 

vagy szervezet mûködtetne egy ilyen oldalt, annál in

kább megjelennének „egyéb” szempontok is, az olva

sók mindenképp rosszul járnának, de hosszabb távon  

a szakma érdekeit sem szolgálná. Szerintem ez egy  

kényelmes és ideális helyzet a szakmai szövetségeknek 

is, nem kell kényelmetlen kérdésekkel szembesülniük 

(melyik forrást engedjék be az oldalra, melyiket ne?), 

de mégiscsak létezik egy ilyen oldal, amire egyébként 

szükség van. Mindenkinek így a legjobb.  

 Ki foglalkozik az oldalakkal?

Mindkét oldalt Józsa Gyula kollégám menedzseli a 

kez detektôl. A blogba ô válogat külföldi cikkeket meg

jelenésre, illetve a saját posztokat is ô írja. A Piackuta

tás Hírek oldal fejlesztése is az ô tervei alapján történt, 

illetve történik jelenleg is. Nagyon sok idôt és energiát 

emészt fel a két oldal mûködtetése, de ez mégis in

kább egyfajta kreatív hobbi részérôl, mint munka.

 Milyen visszajelzéseket kaptok a szakmától? Érté

kelik az erôfeszítéseiteket?

Kitüntetést még nem kaptunk. :) de a publicitás sze

mélyes ismeretségeket hozott, sokan fejezték ki szim

pátiájukat, összességében egyértelmûen pozitív volt  

a hozzáállás a szakmabeliektôl. A PMSZszel is jó  

kapcsolatokat ápolunk. A legnagyobb elismerés szá

munkra úgyis az, ha a kollégák olvassák a blogot,  

a Piackutatás Híreket, használják az ott szerzett infor

mációkat.      

 Szakértô válaszol rovattal is próbálkoztatok a blo

gon. Mi történt vele?

Az olvasóink inkább passzívak, olvasni szeretik a blo

got, kommentelni vagy más módon kommunikálni már 

nem annyira. Sok ötletünk bevált a blogon, ez éppen 

nem. Tudomásul vettük, nem erôltetjük.

 Volte olyan írásotok, amely szokatlanul nagy port 

kavart? Melyik volt az és miért?

Volt, az ISOval kapcsolatos bíráló cikkeknek (az ISO 

minôségbiztosítási rendszer piackutatásban való al

kalmazásáról szóltak) nem mindenki örült... Támadtak 

is minket emiatt. A stílusról lehet vitatkozni, elképzel

hetô, hogy óvatosabban kellett volna megfogalmazni 

ezeket a posztokat, jobban figyelembe véve az érintett 

cégek és iparági szövetség érzékenységét. de a posz

tok tényleges mondanivalóját én magam is vállalható

nak tartom a mai napig. Jelenleg és a jövôben mind a 

blog, mind a Piackutatás Hírek vonatkozásában a kon

szolidált mûködésben és az összes piaci szereplôvel 

való jó kapcsolat kialakításában vagyunk érdekeltek. 

Ami volt, az elmúlt.

     

véleménye van? szóljon hozzá!

http://www.marketinginfo.hu/forum
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próbAvásárlás
mózes IstVán, ügyVezetô pArtner, 
clIentfIrst consultIng

„A próbavásárlás szó hallatán mindenkinek vannak elôzetes 

elképzelései arról, mit is jelent. Maga a módszer az 1940es években 

tûnt fel Amerikában, Magyarországon pedig alig 810 éve vált meg

határozó tevékenységgé. A próbavásárlás kezdeti célja az volt, hogy 

a tulajdonosok megtudják, csalnake az alkalmazottaik. Kezdetben 

csupán ellenôrzési funkciót töltött be, napjainkban azonban egyre 

többen minôségbiztosítási eszközként használják, melynek okai kö

zött szerepel, hogy a vállalatok felismerték, hogy ebben a kiélezett 

versenyhelyzetben a kiváló ügyfélkiszolgálás elônyt nyújthat.

Mivel a vásárlási döntések nagy része az üzletekben történik, 

ezért a próbavásárlás napjainkban igen erôs létjogosultságú, hiszen 

az eladón, a kiszolgálás minôségén és az üzlet környezetén múlik  

a vásárló döntése. A próbavásárlás az eszköz arra, hogy az adott  

vállalat által felállított vevôkiszolgálási sztenderdek a gyakorlatban is az elvárt minôségben valósulja

nak meg. A jól felépített próbavásárlói program által generált árbevétel pedig többszörösen meghaladja 

a ráfordított költségeket.

Próbavásárlások során a hétköznapi ügyfél szerepét kell eljátszani, így szinte mindenkibôl válhat  

próbavásárló. Bár nem is gondolná a hétköznapi ember, de egy próbavásárló felkészítése komoly szer

ve zettséget követel, hiszen különbözô vizsgákon, minôsítéseken kell keresztül esniük. A vállukon  

a felelôsség magas, hiszen az ô minôsítésükön múlik egyegy vállalat és azok munkatársainak megíté

lése. Az egyik legfontosabb tulajdonság, amivel rendelkeznie kell, az a kitûnô megfigyelô képesség, 

pontosság, precizitás, hiszen a vásárlás befejezése után a legrövidebb idôn belül, minden részletre kiter

jedôen elektronikusan kell rögzítenie az adott vásárlás különbözô pontjainak értékelését.

Szolgáltatásainkkal lefedjük az egész ügyfélkiszolgálási folyamatot, így átfogó képet tudunk 

adni a kiszolgálás minôségérôl. A felmérések gyors és precíz elemzéséhez online Jelentési és Üzleti 

Intelligencia Rendszert használunk, melynek segítségével akár a teszteket követô 24 órán belül hoz

záférhetôvé válnak az eredmények. így gyakorlatilag azonnal kiküszöbölhetôk a feltárt hiányosságok. 

Feladatunk nem csupán annyiban merül ki, hogy „titkos vásárló”kat delegálunk az üzletekbe, hanem 

az ügyféllel közösen olyan programot dolgozunk ki, mellyel kialakítható az adott cégre jellemzô, saját 

ügyfélkiszolgálási stílus. Ez a stílus az üzleti eredmények javulásában fogja érzékeltetni hatását.”

VILLáMINTERJú
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szemkAmerás 
kutAtás
Végh VIolA, mArketIngkutAtó, 
szemkAmerA szAkértô, nrc

„A szemkamerás kutatásokkal kapcsolatban na

gyon sok tévhit és félreértés él az ügyfelek fejében, ezért 

a képzeletbeli kampány során elsôsorban ezekkel, a legy

gyakrabban problémát jelentô kérdésekkel foglalkoznék: 

a módszer elhelyezése a módszertani térképen, relevan

ciája az üzleti döntéshozatal során, idô és költségigénye.

A szemkamerás kutatások során leegyszerûsítve 

egy vizuális inger hatását vizsgáljuk a fogyasztóra, milyen 

módon nézi, milyen útvonalat jár be tekintete, mit, mennyi 

ideig, milyen sorrendben néz a tesztelt felületen. A való

ságban azonban ez nagyon sok mindent jelenthet, mert 

vizuális inger lehet egy honlap, egy reklámfilm, egy áru

házi polckép, egy direktmarketing levél, vagy egy termék 

csomagolása, a fogyasztó pedig lehet tvnézô, honlaplá

togató vagy vásárló. Bár a szemkamera elsôsorban kvan

titatív adatokat szolgáltat, interjúval kiegészülve mégis 

kvalitatív gazdagságú információkhoz juthatunk a kutatás 

során, amik rávilágítanak a tekintet mozgatóira, vagyis, 

hogy milyen gondolatok álltak az egyes szemmozgások 

mögött. Honlapok tesztelése esetén mindez kiegészül az 

egér mozgásának rögzítésével, kattintási mintázatokkal, 

bejárási útvonalakkal. Mindezen információk birtokában 

olyan felületek alakíthatók ki, melyek a lehetô legjobban 

elérik a tervezett célt: pontosan oda irányítják a figyelmet, 

ahová szeretnénk. Mindez egy átlagos kvalitatív kutatás 

költségei és idôigénye mellett. Azt hiszem, ha egy kicsit 

jobban megismerik a módszerben rejlô lehetôségeket, 

alapvetô fontosságúnak fogják érezni munkájukhoz azok, 

akik különbözô termékek vagy felületek vizuális szerkesz

tésével foglalkoznak.”

VILLáMINTERJú
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Fókuszcsoport
VIzI ferenc, kutAtásI Vezetô, 
forecAst reseArch pIAckutAtó

„A piackutatásban egyre inkább elôtérbe kerülnek az insigh

tok; a fogyasztói insight egyfajta mélyebb tudás, motiváció, amivel 

a fogyasztó rendelkezik, de ez a tudás sokszor nem tudatos szinten  

jelentkezik. A kutatók és megbízóik pedig szeretnék megismerni ezt 

a tudást. Mi készteti végsô soron a fogyasztót egy bizonyos termék, 

márka megvásárlására? Ha választ szeretnénk kapni (legalább rész

ben) az ehhez hasonló sorsdöntô kérdésekre, a dolgok gyökeréig, a 

miértekig kell hatolnunk az insight felszínre hozásához. Erre kizáró

lag a kvalitatív technikák alkalmasak, kérdôívvel soha nem jutunk in

sighthoz! A kvalitatív módszerek közül a mai napig legnépszerûbb 

a fókuszcsoportos kutatás. Jól bevált, kipróbált módszerrôl van szó, 

gyors, hatékony, költségei jól tervezhetôk. A kutató cégek is felkészültek, járatosak a módszer hasz

nálatában (ami hasonló múltra nem visszatekintô technikák, pl. neuromarketinges módszerek, stb. 

esetében nem feltétlenül igaz). Megfelelôen használva a módszert korrekt eredményekre szá

míthatunk. A megbízóknak pedig sokszor ez az egyetlen lehetôségük, hogy személyesen, szem

tôl szemben találkozzanak saját fogyasztóikkal  ezt semmi nem pótolhatja. (Nem véletlen, hogy  

a fókuszcsoportos módszer esetében az online nem nyert teret, a tradicionális – offline – csoportok ôrzik 

pozícióikat.)  

A fókuszcsoportos módszer sok olyan elônnyel bír, mellyel más módszer nem rendelkezik: sze

mélyes interakciók, nonverbális kommunikációs megnyilvánulások, kontextusba helyezett történetek,... 

Természetesen a fókuszcsoportok is sokat fejlôdtek az elmúlt tíz évben, megjelentek a kreatív csopor

tok, workshopok, társalkotó ülések, innovatív csoportok. Ma már nemcsak klasszikus detektívtükrös, ha

nem etnografikus elemekkel gazdagított, terepre vitt csoportok is léteznek, melyek mind önmagukban, 

mind hagyományos csoportok kiegészítéseként megállják a helyüket. 

Összességében a kvalitatív kutatók, fókuszcsoport moderátorok ma már inkább egyfajta coachok, 

vagy tanácsadók, akik a lehetséges válaszokat keresik az ügyfelek kérdéseire. Bátran ajánlom a módszer 

használatát mindenkinek, de senki ne felejtse el: a kvalitatív kutatások esetében sokkal inkább múlnak az 

eredmények magán a kutatón (moderátoron), mint a kvantitatív (kérdôíves) kutatásoknál!”

VILLáMINTERJú 3
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hAtékony reklámok 
Az elAdás helyén
AZ INSTORE MEGJELENÉSEK TELJES ÉRTÉKû TAGJáT KÉPEZIK A HATÉKONY MÉdIA MIxNEK, dE EZEKET IS 

TudNI KELL HASZNáLNI A SIKER ÉRdEKÉBEN.

Tévhit, hogy mérhetetlen az eladáshelyi reklámmegjelenések haté

konysága – mondta el kérdésünkre Neff Nikolett, a POS Services Instore Érté

kesítési Vezetôje. A Tesco és a Spar csoport hazai üzleteiben kampányokat 

bonyolító cég szakértôje szerint számos tényezô befolyásolja a Point of Sales 

kommunikációk hatékonyságát, így a bolti elhelyezés, a termék elérhetôsége, 

a kreatív, a termékkategória, hogy vane árakció, illetve hogy milyen aktivitáso

kat folytat az adott idôszakban a szektor többi szereplôje. 

A teljes kampány sikerét természetesen nem csak a bolti jelenlét és 

aktivitás, hanem egyéb, a médiamix részét képezô hirdetési formák is befo

lyásolják, vagyis, hogy milyen további  ATL és BTL reklámeszközöket használ 

a hirdetô. Minél egyedibb, minél jobban célzott, minél erôsebb és sokrétûbb 

egy reklámkampány, annál jobb lesz az eredményesség is. Egy több elemet 

tartalmazó médiamix esetén azonban általában felmerül a POS Services ügy

feleiben a kérdés, hogy hogyan mérhetô az eladáshelyi kampány sikere.

A Tescoban az úgynevezett TPN kódok (Tesco Product Number) alapján lehetôség van a kampányidôszak 

forgalmi adatait a kampányt megelôzô vagy a kampányt követô idôszakkal összevetni, illetve kontrolláruházak 

forgalmához (olyan üzletekhez, ahol nem futott a kampány) is hasonlítható a változás. Ilyenkor érdemes hasonló 

forgalmúhoz viszonyítani a releváns eredmény érdekében – fejtette ki Neff Nikolett. Külön kérésre esetenként  

a megelôzô év azonos idôszakával is összevethetô a kampány

idôszak forgalma, ez például az év végi ünnepi szezon esetében 

lehet érdekes.

A Sparokban és Intersparokban a termékek forgalmát az 

úgynevezett EAN kódok alapján lehet összevetni a kampányidô

szak elôtti és utáni idôszakkal (tehát a kettô együtt is lehetsé

ges), valamint kontrolláruházakkal.

A POS Services által vizsgált kampányok összesítése sze

rint az instore kampányidôszakban a reklámok nagyjából két

szeresére növelték az adott termékek forgalmát a kampányidô

szakot megelôzô idôszakhoz képest. általánosságban azonban  

a hirdetôk nem csak egyegy instore eszközt alkalmaznak, ha
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nem egyéb figyelemfelkeltô megoldásokkal kombinálják azokat, így a bolti fogalomnövekedés mindenképpen a 

mixhasználatnak köszönhetô, nem csak egyetlen eszköznek. 

Amennyiben valamely hirdetô kifejezetten a használt instore eszköz forgalomnövelô hatására kíváncsi,  

akkor azt javasolja a szakember, hogy már a kampány elôtt „teszteljen” oly módon, hogy párokba állítja az áruhá

zakat: ugyanabban a hálózatban ugyanolyan forgalmú áruházakat választ pároknak, és a tesztelni kívánt instore 

eszközt csak a pár egyik tagjába kéri. Ebben az esetben a többi reklámhordozó, árakció, leaflet és egyéb tényezô 

mindkét helyszínre ugyanúgy hat, így a két áruház közti forgalmi különbség pontosan mutatni fogja, hogy mekko

ra növekedést tudhatunk be a tesztelt instore eszköznek.

Természetesen másmás kategóriában és instore eszközhasználatban (ill. azok kombinálásában) más

más eredmények születnek, de a legtöbb hirdetônek lehetôsége van ezeket az adatokat pontosan megvizsgálni  

a kampánya végeztével. Az is megfigyelhetô, hogy az instore kampányok a kampányidôszak után is hatnak, hiszen 

az értékesítési számok rendszerint magasabbak maradnak, mint a kampányt megelôzôen.

Mindkét áruházlánc esetében lehetôség van leaflet monitoringra is, amely esetén az adott idôszakokra 

megvizsgálják az akciós újságban futó hasonló termékekre vonatkozó kedvezményeket, amelyek befolyásolhatták  

a kampány hatékonyságát. Arra azonban nincs mód, hogy pontosan megmondják: milyen mértékben és hogyan 

hatottak a konkurens termékek – magyarázta a szakember, 

hiszen a leaflet monitoring nem számszerûsít hetô adat.

Neff Nikolett szerint általánosságban az mondható el, 

hogy minél több csatornában jelenik meg a hirdetô, annál mé

lyebb bevésôdést ér el, ami a fogyasztási számokra is hatás

sal van. Ha a fogyasztó otthonról indulva egészen a boltig és 

még azon belül is folyamatosan találkozik a hirdetéssel, akkor 

érhetô el a legjobb eredmény – mondta el a vezetô. A média

mixbôl ma már a bolti kommunikáció a szakember szerint ki

hagyhatatlan, hiszen a célcsoportot vásárlásra ösztönözni ki

zárólag itt lehet. Azt javasolják ügyfeleiknek, hogy ne csak az 

instore reklámeszköz megválasztásába, hanem már a kreatív 

koncepció megtervezésének korai szakaszába is vonják be  

a POS Services munkatársait, hiszen szakértelmük és ta

pasz talatuk sok esetben segítheti a kampányhoz kapcsoló

dó kreatív jó megtervezését, és így végsô soron a kampány 

sikerét is. Fontos, hogy figyelembe vegye például a hirdetô, 

 „A leghatékonyabb instore megjelenés, ha    
    különbözô típusú eszközöket kombinálunk,  
      amelyek eltérô helyeken érvényesülnek”
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hogy a vásárló mennyi idôt tölt egyegy vásárlás alkalmával a polcnál (hi

szen meghatározott információmennyiséget tud csak így rögzíteni), vagy 

például a kreatívján eltérô és feltûnô színeket használjon a környezethez 

képest.

A hirdetônek a parkolóba érkezéstôl a kasszazóna elhagyásáig van 

lehetôsége, hogy terméke megvásárlására ösztönözze a vevôt. A leghaté

konyabb instore megjelenés, ha különbözô típusú eszközöket kombiná

lunk, amelyek eltérô helyeken érvényesülnek, így folyamatosan kommuni

kálva a potenciális vevôvel. Még a vásárlás megkezdése elôtt ható, magas 

presztízsû, figyelemfelkeltô, nagyméretû felülettel érdemes kezdeni az 

instore kommunikációt. Ilyen lehet a Fotocellás Ajtó Hirdetés vagy például 

a Biztonsági Kapu illetve Beengedô Kapu. Ezek az eszközök nagyon haté

konyak lehetnek, hiszen a vevôtérbe érkezés elôtt még viszonylag kevés üzenet éri a fogyasztót, így nyitottabbak 

az információkra. Másik fontos eleme az instore kommunikációnak a bevásárlókocsikon elhelyezett eszközök 

használata, melyek egészen a termékig kísérik a vásárlót, és 45 percen keresztül is hatással lehetnek. Ez a két 

típus (vásárlást megelôzô illetve végigkísérô felület) bevezeti a ter

mékkategóriához a fogyasztót akkor is, ha az adott alakalommal nem 

tervezett ilyen fajta termékbôl is vásárolni. Elengedhetetlen azon

ban, hogy a kategóriából kiemelô, közvetlenül a polcnál lévô reklám

eszközöket is használjon a beszállító, hiszen miután a sorba bemegy  

a vásárló, sok esetben itt dôl el, hogy konkrétan melyik terméket vá

lasztja. A negyedik típust a kasszazónában elhelyezett hirdetési felü

letek alkotják, ezeket viszont inkább a pénzügyi szektor illetve kasz

szatermékek kommunikálására javasolják, valamint lokális hirdetôk 

és imagekampányok számára is ideális – fejtette ki Neff Nikolett.

Összességében elmondható, hogy mint minden kampány es

tében, az instore megjelenések sikerességét is sok tényezô befolyá

solja, de a hatékonyság mérésére már több lehetôség is létezik. Akár 

a megelôzô, akár a kampányt követô idôszakot, vagy a kontrolláru

házakat vesszük is figyelembe, az instore eszközök forgalomnövelô 

hatása pontosan kimutatható. Ma már az eladáshelyi reklámeszkö

zök – fôleg termékbevezetések illetve nyereményjátékok, promóciók 

kommunikálásánál  elengedhetetlen részét képezik a médiamix

nek.
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