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IMpresszuM

egyszer az évben

A karácsony különleges idôszak. A családok, barátok számára az ajándékozás, 

a meghitt együttlét miatt. A másik oldalon azonban ott vannak, akik mindezt 

lehetôvé teszik, illetve akik ebbôl profitálnak: gyártók és kereskedôk, akik számára a 

december kiemelt idôszak.

Decemberben az év más hónapjaihoz képest a családok átlagosan 20 száza

lékkal többet költenek csupán élelmiszerekre. És akkor még nem beszéltünk az 

ajándékozásról. ez az az idôszak, amikor „az emberek legalább egyszer egy évben 

szeretnék nem tudomásul venni, hogy nem élnek jól”  fogalmaz vezércikkünk 

interjúalanya, babocsay Ádám pszichológus.

ennek ellenére, a karácsonyt némi ambi

valencia veszi körül. bár nem spórolunk a minôségen 

– például a csokoládék, ajándék cso magok közül 

inkább szavazunk a kicsit drágábbakra , azért a Gfk adatai alapján a túlköltekezés is 

egyre kevésbé jellemzô, és a privát fogyasztás mellett a céges ajándékozás is egyre 

inkább visszaszorulóban van. A fogyasztók a paypal tapasztalatai szerint ilyenkor is 

keresik a legjobb árérték arányt nyújtó ajánlatokat, és ebben már a mobileszközök 

is egyre inkább segítik ôket.

szaloncukor, Mikuláscsomag, pezsgô – csak néhány olyan termék, amelyek 

csak vagy leginkább ilyenkor kerülnek a vásárlói kosarakba. A rádióból a karácsonyi 

dalok mellett szezonális hirdetések szólnak, az üzletek pedig egészen szentestéig 

szinte éjjelnappal nyitva tartanak. A tévében megjelenik a CocaCola ilyenkor 

elmaradhatat lan Mikulásos kampánya, a városok központjaiban hagyományos 

karácsonyi vásárok nyílnak. Mindezekrôl szó lesz ennek a különleges idôszaknak 

szentelt, év végi számunkban.

reméljük, akár mozgalmasan, akár feltöltôdéssel zárja az évet, jut ideje belelapozni, elmélyedni írásainkban.

                  Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
                                                         és Boldog Új Esztendôt kíván 
                            az @M, a Medianfo.hu és a Marketinginfo.hu csapata!

Gaborják Éva, fôszerkesztô

Fokasz Oresztész, 
vezetô szerkesztô

www.laszlozsuzsi.hu
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átírják az ünnepet 
a vásárlók 
Az emberek legalább évente egy

szer szeretnék nem tudomásul 

venni, hogy nem élnek jól. ezért 

karácsonykor erôn felül költenek,  

a marketingesek pedig intenzív  

pro mócióval használják ki a hely

zetet.

Let’s go online! 
sok cégnél a karácsonyi eladások 

az éves forgalom 4050, akár 60

70%át is kitehetik. A marketing 

ilyenkor ezért is kulcsfontosságú, 

a kisebb cégek azonban sokszor 

nehezen találnak fogást a prob

lémán. segíthet az internet.

Akiknek csak egy hónapja 
van 
Az ajándéknak szánt termékek 

mellett a szezonális használati 

cikkek eladásai is rendkívüli mó don 

ugranak meg az év utolsó heteiben. 

bár sokak számára a pihenésrôl szól 

ez az idôszak, a kereskedelemben 

csak ilyenkor indul az igazi pörgés.

Ajándékok 
gombnyomásra 
Évrôl évre egyre többen vannak az 

interneten, sôt, mobilon vásárlók, 

a webáruházak éves forgalmuk 

mintegy negyedét az év végi 

ünnepekre való felkészüléskor 

realizálják. Idén a magyarok több 

mint kétharmada tervez netes 

bevásárlást.

6

8

11

15

VezÉrCIkk

MÁrkÁk ÜnnepekkOr

http://www.mediainfo.hu/@M
http://www.marketinginfo.hu
http://www.mediainfo.hu
http://www.facebook.com/atM.interaktiv
http://www.twitter.com/atM_interaktiv
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A vásárLók
a marketing egyik alaptétele, hogy akkor hirdess, amikor sokan akarnak vásárolni, amikor természetes  
módon megnövekszik a kereslet. az ünnepi idôszakok, a húsvét, a ballagások, a karácsony környezetében  
a kereskedelem jelentôs forgalomemelkedéssel számolhat. az ünnepeket körülvevô mentális jelenségek rôl 
s ezek vásárlásra gyakorolt hatásáról, valamint a gyártók és kereskedôk reakcióiról, módszereirôl kérdeztük  
dr. babocsay Ádám pszichológust, marketingkutatót.

 voltaképpen mi-
ért ekkora a vásár lási 
láz karácsony elôtt?
Én azt látom, hogy 

az emberek legalább 

egyszer egy évben 

szeretnék nem tudo

má sul venni, hogy 

nem élnek jól. en

nek érdekében az 

ünne pek elôtt valójában erôn felül költünk, amely je

lenséget erôsíti az is, hogy nálunk az a rosszabb fajta 

konzumerizmus terjedt el, melynek jellemzôje, hogy 

vásárlásainkon keresztül igyekszünk demonstrálni tár

sadalmi státuszunkat. De persze nem a valódit, hanem 

annál egy egykét fokkal magasabbat. Az ünnep egyéb

ként önmagában is ok és ürügy a vásárlásra. A csalá

doknál jellemzôen az elhalasztott vásárlások hosszú 

listája van kéznél, amely ilyenkor elôkerül, és sokszor 

– sajnos – olyan dolgokat veszünk, amelyeknek egyéb

ként a háztartások szerves részét kellene képeznie, de 

csak az év végi árleszállításokkor van rá pénz. pedig 

mennyivel jobb lenne olyan dolgokkal megajándékoz

ni szeretteinket, amelyek nem azért kerülnek a fa alá, 

mert égetô szükség van rájuk, hanem figyelmességbôl!

 az átlagos magyar fogyasztó tényleg úgy éli meg 
a saját helyzetét, hogy rosszul él?

ezt így azért ennyire egyértelmûen mégsem jelente

ném ki, mindenesetre ez is egy jól tetten érhetô attitûd. 

Inkább arról van szó, hogy dolgokon keresztül sze

retjük megmutatni hovatartozásunkat, a ruhánk vagy 

a mobilunk státusszimbólumként is funkcionál, nem 

beszélve például az autónkról. sokszor olyan termé

kekre költünk rengeteget, amilyenekre a magyar kere

seti viszonyok mellett elvileg nem lehetne pénzünk. 

tipikus példája ennek, amikor a legújabb iphone mellé 

már a legolcsóbb csomagot vesszük meg a mobilszol

gáltatótól. A jellemzô gondolkodásmód ilyenkor az, 

hogy inkább lemondunk mondjuk az utazásról, hiszen 

„az elmúlik”, egy telefon viszont – csak hogy a példá

nál maradjunk – évekig használható. A magyarok sok

szor befektetésként élik meg az ilyesmit. Igen nagy  

a különbség aközött, ahogyan szeretnénk élni, illetve 

amit mutatunk magunkról, és aközött, ahogy valójában 

élünk. ez az aspirációs nívó az utóbbi években nagyon 

gyorsan és nagyon nagy mértékben megnôtt. boldog

talanok is vagyunk emiatt.

 Hogyan használják ki mindezt a vállalati oldalon?
természetesen mindezzel a marketingesek is tisztá

ban vannak. Az ünnepi hajrában gyakorlatilag direkt 

vásárlóvásárlás folyik, nagyon közvetlen, nagyon har

sány, nagyon egyszerû, mármár primitív promóciós 

üzenetekkel. „Most olcsóbb, vedd meg!” ez a fajta mar

ketingtevékenység kihasználja egyrészt, hogy ebben 

D
r. B

abocsay Á
dám

 pszich
ológ

u
s, 

m
arketin

g
ku

tató

fokasz.oresztesz@marketinginfo.hu
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az idôszakban engedékenyebben költünk, másrészt 

hogy szeretnénk „jól” vásárolni, vagyis a lehetô legjobb 

ajánlatot megtalálni, a legtöbb használati értéket kapni 

pénzünkért. A karácsony elôtti reklámok információ

tartalma gyakorlatilag nulla a fenti típusú üzeneteken 

túl, de valójában nem is kell ennél több, annyira sok 

a vadászható „fóka”. Azt azért nem árt észben tartani 

az óriási ünnepi forgalomnak való örvendezés közben, 

hogy ilyenkor önmagában az ünnepek – elsôsorban  

a karácsony – miatt van igény a termékekre, nem a mar

ketingszakemberek emberfeletti teljesítménye miatt. 

A teljes képhez ugyanakkor az is hozzátartozik, hogy 

a fogyasztók már kondicionálva vannak ehhez a hely

zethez, s már mi is várjuk a promóciókat – eleve ezért 

halasztjuk el a vásárlásainkat. egy 0 forintos mobil pél

dául mindenképpen winwin szituációnak számít.

 másfajta kommunikációs stratégia nem is létezik 
az ünnepekkor?
persze akad azért imidzs kommunikáció is, de a promó

ciós üzenetek mindig erôsebbek. A vállalatok úgy gon

dolkodnak, hogy most van igény, nyomjuk, akármilyen 

undorítóak is vagyunk. nem kellene amúgy ezt a kettôt 

élesen elválasztani egymástól, a fogyasztók fejében 

ezek nem létezô kategóriák, csak a szakma találta ki 

az elkülönítést. normális esetben nem lenne sza

bad olyan eladásösztönzô kampányban gondolkodni, 

amely nem hordoz egyben márkaüzenetet is. Vannak 

ilyenek a magyar piacon is – többnyire átvett, lefordított 

kreatívok formájában –, de általánosságban véve nem 

jellemzô a reklámszakmára, hogy meg tudna ezzel  

a fe ladattal birkózni. A márkatulajdonosok nagyon 

meg tudnak ijedni, ha a konkurencia csökkenti az árait,  

s ilyenkor általában a könnyebb utat választják a válasz

lépésekhez.

 racionálisan döntenek a magyar vásárlók?
Én nagyjából két évtizede foglalkozom fogyasztói ku

tatásokkal. A tapasztalatom azt mutatja, hogy az em

berek szépen lassan szocializálódnak a jó értelemben 

vett konzumerizmusra. kezdik felismerni, hogy azonos 

kategóriában alig van különbség az egyes márkák, ter

mékek között, ezért egyre tudatosabban keresik a ked

vezô ajánlatokat. ennek köszönhetô például a saját

márkák elôre törése is. Az „igazi” márkáknak azzal kell 

szembesülniük, hogy önmagában a minôség ígéretével 

már nem beetethetôk a vásárlók. Vannak olyan termék

kategóriák, amelyekben egyszerûen tényleg nem éri 

meg márkásat venni, ilyen mondjuk a cukor. Az újonnan 

megjelenô smart shopperek számára a vásárlás jutal

ma nem a birtoklás, hanem az okos választás maga. De 

karácsonykor persze boldogboldogtalan promóció zik 

– ezzel is demonstrálva egyébként, hogy a márka nem 

ér semmit. ezeket az árengedményeket mi is várjuk, 

mert (már) nem gondoljuk automatikusan rosszabbnak 

az olcsóbb terméket egy drágábbnál. Vagy legalábbis 

nem annyival rosszabbnak, mint amennyivel olcsóbb. 

ez a fajta racionalizálódó fogyasztói viselkedés egyéb

ként visszacsatolva a promóciós tevékenységre szintén 

ráerôsít. egy témába vágó példa nyugatabbról: Ame

rikában sokan a karácsonyi vásárlást már december  

27re halasztják, mert akkor még olcsóbbak a szezoná

lis termékek. Már magát az ünnepet is átírják.

„Sokszor olyan termékekre költünk 
rengeteget, amilyenekre a magyar kereseti 
viszonyok mellett elvileg nem lehetne 
pénzünk”

véleménye van? szóljon hozzá!

www.marketinginfo.hu/forum
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Szerzôk: Varga István, Türr Nikolett

Let’s go onLine!
Hamarosan itt a karácsony. Ilyenkor bárhova mész, mindenhol karácsonyi reklámszlogenek, akciós aján-
latok, hívogató kirakatok, „jingle bells”-tôl hangos boltok és vásárlók tömkelege vár. Hogy miért ilyen fontos 
idôszak ez a kereskedôknek, a KKv-knak? Hogy mi ezeknek a háttere, és hogy mi az, amiben egy marketing 
tanácsadó tud segíteni ebben az idôszakban, az ha jól átgondoljuk, nem is olyan egyszerû…

régóta foglalkozunk kisvállalkozások marketingjével, 

marketing tanácsadással. ez alatt az idô alatt rengeteg 

cég kérte a segítségünket. Mindig azt kérdezték, hogy mi 

az, amitôl jobbak és sikeresebbek lesznek. nem csak egy 

dologra kell azonban koncentrálni, ennél a helyzet sokkal 

komplexebb, és ez természetesen hatványozottan igaz  

a karácsonyi idôszakra. Hogy miért? Mert sok cégnél a ka

rácsonyi forgalom az éves forgalom 4050, akár 6070%a 

is lehet. ezért aztán ez az idôszak nagyon „húzós” a válla

latoknál, sokaknak nincs is nagyon idejük rákészülni, meg

tervezni a stratégiájukat. pedig fontos lenne, hogy már 

szeptemberben  még idejében  elkezdjünk készülôdni. 

ugyanis ha egy kicsit jobban figyelünk, új ügyfeleket, partnereket is szerezhetünk, ami aztán késôbb majd plusz 

bevételt hozhat nekünk.

Az elmúlt években a marketing nagyon komoly változáson ment át. Azok a cégek, amelyek ezt komolyan vették, 

és tudták követni a fejlôdést, ma, a gazdasági válság alatt is jól mûködnek. A legtöbb kisvállalat azonban sajnos 

még nem tart ott, hogy felismerje a marketingfejlesztési kényszert és az abból származó elôny megszerzésé

nek lehetôségét. A kkVk nagy részénél ugyanis még marketinges sincs, aki ezt a gondolkodást megerôsítené  

a cégben. Hogyan is zajlik egyegy kampányidôszak? sok esetben sajnos adhoc módszerekkel, elkapkodva, néha 

átgondolatlanul. nincs ez másként karácsonykor sem. A legtöbb cégvezetônek a napi teendôk és a család mellett 

nyûg ez az idôszak és a vele járó céges készülôdés, csak november végén jut eszükbe, hogy már csak néhány  

hét van hátra, ki kellene találni valamit az ünnepekre. ez rossz megközelítés.

A marketing eszköztára teljesen átalakult. Új, elôremutató eszközökkel lett gazdagabb. részben online esz

közökkel és számos kreatív eszközzel is. Minden cégnek meg kell találnia ezek közül a számára fontosakat és 

értékeseket, ki kell próbálni a gyakorlatban, hogy melyik mûködik.  ez a folyamat természetesen pénzbe kerül, 

és ezen a ponton érdemes elgondolkodni szakember bevonásán is, hogy majd a jó és pénzügyileg eredményes 

eszközöket megtartva tudják továbbfejleszteni vállalkozásukat.

A tervezésben és a kivitelezésben kulcsfontosságú a jó ötlet, számít a kreativitás és az innovativitás. Fontos az 

is, hogy vállalkozásunk mennyire rugalmas és milyen gyorsan reagál az új helyzetekre. A rugalmasság a hazai 

kkVk nagy elônye (lehet), hiszen egy multinacionális vállalat nem fog tudni olyan gyorsan reagálni egy helyzet

re, mint egy kkV.

T
ü
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g
yvezetôje



9  2012. december |  @M  |

M
Á

r
k

Á
k

 Ü
n

n
e

p
e

k
k

O
r

megvÁLtozott a marKetIng mUnKa fogaLma!
tipp: egyre elterjedtebb, hogy a fiatalokat gyakornoki program keretében foglalkoztatják. Az ô tudásukat fel

használva, ötvözve a saját ismereteikkel a cég valami újat fog tud alkotni. A fiatalok kiválóak esemény és ren

dezvényszervezésben, jól tudnak dolgozni, vidámak,  kreatívak, innovatívak és jók a social médiában. tudnak és 

akarnak is csapatban dolgozni.  Fontos, hogy bevonjuk ôket a marketing értékalkotási folyamatba, hiszen ez ma 

már nem az irodához köthetô folyamat. bárhonnan el tudják végezni.

nem mindegy az sem, hogy az online eszközöket „hogyan tervezzük be” és mikor használjuk. számos új eszköz 

bukkant elô a semmibôl  amiket sikeresen lehet(ne) használni a kkVk marketinggyakorlatában , miközben a ha

gyományos eszközök jelentôs része átalakul vagy elsorvad. A mai modern marketing technológiavezéreltté vált.

Út közben, a piros lámpánál válaszolunk az ajánlatkérô levélre, vagy a közértbôl hívunk össze megbeszélést más  

napra. paradigmaváltásra van szükség a vállalati marketingben és a vállalkozásoknak ezzel lépést kell tartania.

Ma már számos olyan marketingeszköz létezik, ami jó egy vállalkozásnak arra, hogy növelje a marketing akti

vitását, a marketingkommunikációt, ezáltal pedig az értékesítést is. ez egy lehetôség, de arra figyelni kell, hogy 

ezek közül mindig fejlesszünk újabb és újabb elemeket, amikkel el tudjuk érni az ügyfeleinket. kevés hazai kis

vállalat épít saját ügyféladatbázist. Ha az ügyfél már ismer minket és termékeinket, vásárolta, használta is és 

elégedett velünk, az a legjobb eset. ô az, akiktôl a legtöbbet remélhetjük. ezt a karácsonyi idôszakban jól lehet 

használni, de fontos, hogy ne csak erre az idôszakra fókuszált stratégiát alakítsunk ki.

bár ilyenkor van az év utolsó nagy hajtása, ha jól csináljuk, akkor a következô év is jól fog kezdôdni. ez pedig egy 

olyan ajándék, melyet minden cégvezetô csak munkával tudhat magáénak.

JövôbenI marKetIng eszKözöK:
• mobilmarketing - mobileszközökre költözô forradalmian új marketing
• social marketing – tervezett és spontán közösségi marketingaktivitás 
• személyes ajánlói marketing - az ajánlás az elsô számú marketing eszközzé fejlôdik 
• geovizualizáció, geomarketing - helymeghatározáson alapuló értékesítés támogató megoldás 
• behavior marketing - a fogyasztó viselkedését alapul vevô marketingtervezés 
• augmented reality – kiterjesztett valóság, a fogyasztói döntést kiegészítendô, vizuális 
 információkkal támogató online marketing eszköz  
• élménymarketing  - felhasználói élmény erôsödése a marketingben
• engagement  - a fogyasztó bevonása a marketing értékteremtési folyamatokba
• gamification  - a marketing folyamatok eljátékosodása és tudatos használata
• kontextuális marketing – kulcsszó alapú célzás az online marketingben

Fejlôdô eszközök:

online ajánlás
mobil marketing
online dislplay hirdetések
digitális marketing megoldások
elektronikus fizetés
geomarketing
exkluzív események
élménymarketing

hanyatló eszközök: 

kiállítások
print hirdetések
outdoor hirdetések
rádió
mozireklám
céges ajándékozás
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születési hely, év: budapest, 1987.03.29.

jelenlegi munkahely, pozíció: Manta Marketing kft., projektszervezô

korábbi munkahelyek: Inspire rendezvényügynökség / Manta Marketing kft. – gyakornok

Iskolák: bGFkVIk, MuA, WsuF

hogyan kötöttél ki a szakmában? kiskorom óta érdekel a rendezvényszervezés, ezért idegenforgalmat 

kezdtem el tanulni. Aztán a marketing világa megfogott és a Mantához kerültem gyakornoknak …és itt  

ragadtam!

melyik az a szakkönyv, amelyik a legnagyobb hatással volt rád? nem tudnék egyet kiemelni.  

tudatosan törekszem arra, hogy a sok munka mellett mindig legyen idôm fejleszteni magam. Általában 

mindegyikben találok olyan gondolatokat, amiért érdemes elolvasni.

van-e szakmai példaképed? nincs konkrét személy. Én azt vallom, hogy mindenki egy önálló személyi

ség és mindenkinek a saját mércéjéhez kell mérnie magát.

mit szeretsz a legjobban a munkádban? A pörgést, a nyüzsgést és a szervezkedést…hogy minden nap  

új embereket ismerhetek meg.

mit szeretsz a legkevésbé a munkádban? nincs ilyen. 

mi a legidegesítôbb szakmai klisé, amit az utóbbi években hallottál? sok kkV nem foglakozik a közös

ségi marketinggel vagy kötelezô jelleggel csinálja csak. A cégvezetôk azt hiszik, hogy ez egyszerû és bárki 

meg tudja csinálni. pedig nem. 

hol leszel 5 év múlva? sokat foglalkozunk gyakornokok fejlesztésével. 5 év múlva a legjobbakból szeret

nék egy kreatív, jól mûködô CsApAtot, akikkel különbözô projekteket tudunk megvalósítani.

ha nem dolgozol, akkor? Ha nem dolgozom, akkor igyekszem sok idôt tölteni a családdal és a barátaim

mal. A legújabb és legkomolyabb hobbi pedig az éneklés.

türr nIKoLett

születési hely, év: 1965, siófok

jelenlegi munkahely, pozíció: Manta Marketing kft., ügyvezetô

korábbi munkahelyek: IDG kft.

iskolák: Oxford brookes university / MbA

hogyan kötöttél ki a szakmában? 1989ben egy barátom szólt, hogy indul a playboy magyar kiadása! 

Jelentkeztem és felvettek! kiváló tanmûhely volt! 

melyik az a szakkönyv, amelyik a legnagyobb hatással volt rád? kotler könyvei

van-e szakmai példaképed? robert kiyosaki és sir richard branson

mit szeretsz a legjobban a munkádban? emberekkel foglalkozni és a munkánk eredményét látni.

mit szeretsz a legkevésbé a munkádban? Az adminisztrációt!

mi a legidegesítôbb szakmai klisé, amit az utóbbi években hallottál? Amikor a reklámot a marketing

gel keverik.

hol leszel 5 év múlva? szeretem a munkám, szerencsés vagyok, mert ez a hobbim is!

ha nem dolgozol, akkor? Ha nem dolgozom, akkor fürkészem a jövôt! 15 éve jövôkutatással és gyár

látogatással foglalkozom, amikor csak tehetem. Az évek alatt „elnetesedett”  az életem, így nem kell  

a teljes fizikai jelenlétem, kiváló csapatom van, büszke vagyok rájuk! 

varga IstvÁn

véleménye van? szóljon hozzá!

www.marketinginfo.hu/forum
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A Gfk Hungária rendszeres év végi felmérése szerint ugyanakkor 2006 óta csökken vagy stagnál az ünnepi idô

szak jelentôsége a napi fogyasztási cikkek piacán. 2010ben a visszaesés megtorpant ugyan, de még mindig nem 

költünk annyit decemberben, mint tettük azt hét évvel ezelôtt. A tavalyi év decemberében például egy átlagos 

hónaphoz képest 19 százalékkal nôtt a háztartások FMCG összköltése, míg 2006ban a szokásosnál 25 száza

lékkal is többet hagytak a vásárlók a pénztáraknál. „Idén legjobb esetben is arra számítunk, hogy stagnál a de

cemberi növekmény mértéke” – fejti ki várakozásait Vella rita, a Gfk Hungária ügyfélkapcsolati igazgatója  „azaz  

a családok várhatóan 1520 százalékkal költenek többet az év utolsó hónapjában egy átlagos hónaphoz képest”.

A túlköltekezés visszafogása ellenére a csalá

dok az év végén bôkezûbben vásárolnak, a Gfk 

adatai szerint a háztartások decemberi teljes 

napi fogyasztási cikk költése közel 60 ezer fo

rint. ebben az ajándékvásárlás egy része is ben

ne van, hiszen a napi fogyasztási cikkek közül 

kerülnek ki olyan népszerû karácsonyi ajándé

kok, mint például a praliné, valamint a különféle 

kozmetikai és testápolási termékek, ajándékcso

magok.

A nielsen adatai szerint ezen a téren a spó

rolás ellenére eltolódás figyelhetô meg az  

olcsóbb szettektôl a középárasok irányába.  

A legalacsonyabb, 1500 forintnál olcsóbb koz

metikai csomagok piaci részesedése ugyanis 

csökkent tavaly, az elôzô évhez viszonyítva. Az 1000 forintnál alacsonyabb áron kínált csomagok súlya 4 száza

lékponttal esett vissza a tavalyelôtti szezonhoz képest, ezzel egy idôben viszont a közepes árfekvésû szettek 

részaránya érzékelhetôen emelkedett, 1500 és 2500 forint között.

HavI fmcg összKöLtés növeKedése decemberben

forrás: Háztartáspanel, gfK Hungária

Akiknek csAk 
egy hónApjA vAn
miközben az év vége sokaknak a pihenés és feltöltôdés idôszaka, a december számos iparág – köztük  
a kereskedelem – számára az év legmozgalmasabb hónapja. a karácsonynak köszönhetôen jelentôsen meg-
ugrik az üzletek forgalma, az ajándékba szánt termékek mellett a szezonális élelmiszerek szegmensében is.

gaborjak.eva@marketinginfo.hu
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KozmetIKaI aJÁndéKcsomagoK ÁraI

A tavalyi évben bôvült az olyan fogyasztók köre, akik szeretteiknek karácsonyra szépen összecsomagolt test

ápoló szereket és kozmetikumokat vásároltak, ugyanis 13 százalékkal többet költöttek ezekre a vásárlók 2011 

utolsó négy hónapja során, mint egy évvel korábban. A kozmetikai ajándékcsomagok beszerzése egyébként ha

gyományosan decemberre koncentrálódik, ekkor adják el a kínálat 7580 százalékát. tavaly közel 3,5 milliárd  

forintot tett ki a karácsonyi szettek piaca, a legtöbb csomagba dezodor és tusfürdô került, de népszerû volt a kéz 

és testápoló krém, szappan, illetve a sampon is.

A kozmetikai cikkek mellett a Gfk adatai szerint a háztartások megközelítôleg harmada vásárol a karácsonyi 

szezonban csokoládé télapófigurát vagy egyéb karácsonyi üreges csokoládét. ez az arány természetszerûen jóval 

magasabb a gyermekes háztartások körében: közülük minden második vásárol az üreges szezonális édességbôl.

A nielsen mérései alapján például tavaly mintegy 2,5 milliárd forintért közel 700 tonna Mikulásra és karácsonyra 

szánt édességet adtak el az élelmiszerboltok. továbbra is legnépszerûbbek a csokoládé Mikulás figurák, amelyek 

elviszik az összes forgalom több mint felét, de „biztosan tartja második helyét a hagyományos Mikulás csomag, 

értékben 14 százalékos piaci részaránnyal. népszerû az adventi naptár is, amelynek piacrésze 11 százalékot ért el, 

értéket tekintve tavaly is, tavalyelôtt is” – teszi hozzá Osztoics bernadett, a nielsen ügyfélkapcsolati igazgatója. 

nagyobb lett a kereslet emellett a kisebb forgalmú egyéb figurák, karácsonyfára akasztható figurák és speciális 

csomagok iránt. A három termékcsoport együttes piaci részaránya – érték szempontjából  16 százalékra emelke

dett a tavalyi szezonban, az elôzô évi 13 százalékkal szemben.

szezonÁLIs édességeK pIacrésze

forrás: nielsen

2000-
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forrás: nielsen
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Hagyományos Mikulás csomag

Adventi naptár

Ajándékcsomag tárgyakkal
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www.lampyon.com

Több a lehetősége mint gondolná!

Megoldások weben - korlátok nélkül

véleménye van? szóljon hozzá!

A Mikulások mellett a karácsonyi idôszak másik fontos édessége a szaloncukor. A Gfk szakemberei úgy látják,  

e szegmensben egyre nô az olcsóbb, kimért szaloncukrok jelentôsége, 2011ben már a teljes eladott mennyiség 

felét tette ki. A háztartások valamivel több mint fele átlagosan 2 és fél kilogramm szaloncukrot vásárol a kará

csonyi szezonban, és tavaly közel 3 százalékkal fizettek többet kilójáért, mint egy évvel korábban. továbbra is 

megdönthetetlen a zselés változat uralma: minden 10 kilogrammból 4 kilogramm a zselés ízesítésbôl kerül ki. 

emellett a karamellás, a marcipános és a kókuszos cukorkák népszerûek még a magyarok körében, illetve elôsze

retettel vásárolunk vegyes ízeket tartalmazó csomagokat is.

A decemberi vásárlások legfontosabb színhelyei valamennyi említett szezonális kategóriában egyértelmûen  

a széles termékválasztékot, kedvezôbb árakat és akciókat kínáló hipermarketláncok. A Gfk adatai szerint, míg év 

közben a teljes FMCG költés negyedét viszi el ez a csatorna, decemberben 30 százalék fölé ugrik ez az arány, 

azaz a háztartások decemberben minden három forintból egyet valamely hipermarketben hagyják a kasszánál. 

Más csatornák számára szintén fontos idôszak a karácsony: az ajándékba szánt pipere és bôrápolási termékcso

magoknak köszönhetôen kiemelkedô a decemberi forgalomnövekedés a drogériákban. 

KeresKedeLmI csatornÁK részesedése

forrás: Háztartáspanel, gfK Hungária
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A kereskedeLmi háLózAtok

fokasz.oresztesz@marketinginfo.hu

véleménye van? szóljon hozzá!

gillemot Katalin (kommunikációs igazgató, auchan): évek óta azt tapasztaljuk – különösen 2008 
óta – hogy a vásárlók az év végi ünnepekkel kapcsolatos költéseikben is sokkal megfontoltabbak 
lettek. gyakran olyasmi lesz az ünnepi ajándék, amit egyébként is (elôbb-utóbb) meg kellett volna 
venni, vagy egyes esetekben a megajándékozó és a megajándékozott közösen vásárolnak meg va-
lamit, amire szükségük van (tipikusan ilyen „családi” ajándék a televíziókészülék, nagy háztartási 
gép). a késleltetett vagy éppen elôre hozott vásárlásokkal ezzel együtt is minden évben jelentôsen 
megnô a forgalom és a vásárlószám egyaránt. összességében az éves forgalom mintegy egyharma-
da keletkezik a karácsonyi idôszakban. az idei évben várhatóan a táblagépek, okostelefonok fognak 
az élen végezni, illetve az új technológiát képviselô televíziókészülékek területén is nagy keres letre 
számítunk. a kisebb értékû ajándékok között évek óta tartja vezetô szerepét a cd/dvd, könyv, va-
lamint az illatszer, szépségápolási csomag. mindenképpen külön kategória a játék: ha a felnôttek 
egymás között nem, vagy csak szimbolikus ajándékokban gondolkoznak is, a gyerekekre mindig 
gondolnak. visszaszorult a vállalati partnerek egymás közötti ajándékozása is az elmúlt években: 
van olyan vállalkozás, amelyik teljesen leállította, mások az erre szánt összeget jótékonysági cé-
lokra használják fel. ez utóbbiak közé tartozik az auchan is.

fehér István (kommunikációs vezetô, spar): a karácsony elôtti idôszak mindig jelentôs szerepet játszik 
a forgalom alakulásában, és ilyenkor természetesen növekednek a vásárlói költések. a korábbi évekhez 
viszonyítva javuló növekedést várunk, nem utolsó sorban karácsonyi kínálatunk okán. a spar egy no-
vember 15-tôl érvényes ajándékkatalógussal és egy november 29-tôl érvényes karácsonyi katalógus-
sal készült az ünnepi vásárlásokra, melyekben minden ilyenkor népszerû árucsoport rendkívül széles 
választékban és árszinten megtalálható. a húzótermékek ilyenkor az édességek, kozmetikai termékek, 
játékok, sütéssel és asztalterítéssel kapcsolatos áruféleségek, italok. Ilyenkor a vásárlók általában a 
márkás termékeket keresik, ezen belül azonban az elérhetôbb árkategóriába tartozókat és az akciós 
cikkeket.

szabó anita (kommunikációs szakértô, tesco): a tesco az élénk keresletben bízva 2,5 millió mi-
kulásfigurával és közel 800 tonna szaloncukorral várja vásárlóit. a cég lehetôvé teszi, hogy a fo-
gyasztók kedvenc helyi specialitásukat is megtalálják a hozzájuk legközelebb esô áruházban. az 
áruházlánc több mint 1300 hazai beszállítóval dolgozik együtt, melynek köszönhetôen a saját-
márkás szaloncukrok is 100%-ban magyar termékek. ezen szaloncukrok mellett az idén a régi, nép-
szerû magyar márkák is megjelentek a tesco áruházak polcain. a vállalat az ökumenikus segély-
szervezettel is együttmûködik egy nagyszabású adventi adománygyûjtô akció keretében.

www.marketinginfo.hu/forum
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Ajándékok 
gombnyomásrA
felmérések szerint egyre többen vannak az interneten karácsonyi ajándékot vásárlók, sôt, számuk már  
a mobilon vásárlókkal is kiegészül. az e-kereskedelem számára mindkét platformon kiemelt jelentôségû  
az ünnep, ilyenkor bonyolódik az egész éves forgalom mintegy negyede.

Az Árukeresô.hu online kutatása szerint 2012re a magyar netezôk 69 százaléka tervezi, hogy az interneten is 

vásárolni fog karácsonyra. 2010ben ez az arány még csak 48% volt, tavaly, 2011ben pedig 57%. ez azt jelenti, 

hogy két év alatt több mint 40 százalékkal nôtt a karácsonykor webáruházakban vásárlók aránya. A vevôk több 

mint fele azért választja az online boltokat, mert ott nem kell sorban állni és nincs tömeg. A vásárlók közel fele 

számára döntô érv az internetes vásárlás mellett a termékek sokszínûsége, illetve az olcsóbb árak.  A konkrét bolt 

kiválasztásakor a legtöbben a megbízhatóságot, a széles termékkínálatot és az árfekvést  helyezik elôtérbe. Mind 

a termék, mind a bolt kiválasztásakor évrôl évre egyre többen szánnak komoly figyelmet arra, hogy megfelelô 

garancia járe a termékhez.

mIért vÁLasztJa az Interneten KeresztüLI vÁsÁrLÁst?

forrás: Árukeresô.hu

A neten vásárlók idén átlagosan 33.900 forintot terveznek költeni a karácsonyi idô

szakban. Harmaduk 20.000 forint alatti összeget fog tudni kiadni,  12 százalékuk  v i 

szont 50.000 forintnál is többet szán karácsonyra. A férfiak, illetve a budapesten élôk 

kicsivel nagyobb költést engedhetnek meg maguknak az ünnepekre, a nôk ugyanak

kor több embert fognak megajándékozni – mutat rá az Árukeresô.hu felmérése.

gaborjak.eva@marketinginfo.hu
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Mert így elkerülhetem a tömeget és a sorban állást.

Mindenféle terméket megtalálok az interneten.

Olcsóbb, mint hagyományos boltban vásárolni.

Több információt találhatok a termékekről.

Nagyobb a választék.

Külföldről is rendelhetek.
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A legtöbben akkor kezdenek el vásárol

ni, amikor megjelennek a karácsonyi ak

ciók a boltokban, de a magyarok harmada 

csak az ünnep elôtti egykét hétben szánja 

rá magát a vásárlásra. Az allegroup.hu ku

tatása szerint ugyanakkor a hagyományos 

online vásárlókhoz képest a mobilosokon 

késôbb, csak november 20a környékén tör 

ki a karácsonyi bevásárlási láz. A mobilon 

vásárlókra viszont az utolsó pillanatig szá

míthatnak a webáruházak: míg az egyszerû 

online vásárló szenteste már nemigen fog

lalkozik a számítógépével, addig az okoste

lefont használók még december 2526án 

is kiemel kedôen aktívak.

„Várakozásaink szerint a tavaly év végi idôszakhoz képest idén karácsonykor több mint háromszorosára nôhet 

a mobiltelefonokon keresztüli értékesítés, így vélhetôen ez lesz az elsô olyan szezon, amikor az meghaladja a 

100 millió forintot. A teljes karácsonyi forgalmunkhoz képest ez az összeg önmagában még nem jelentôs, de  

a növekedés dinamikáját figyelembe véve rövid idô alatt a mobilos eladások komoly tényezôvé válhatnak a ha

gyományos netes vásárlás mellett” – számolt be tapasztalataikról Csupor erik, a Vaterát is üzemeltetô allegroup.

hu kft. ügyvezetôje. 

A cég felmérése szerint a karácsonyi idôszakban nagyjából negyedével nô a mobileszközökön értékesített ter

mékek száma, az eladott termékek átlagára pedig nagyjából 10 százalékkal emelkedik az éves átlaghoz képest. 

Idén a prognózisok alapján 20 ezernél is több termék fogyhat mobilon keresztül a karácsonyi idôszakban, míg az 

átlagos kosárérték valamelyest csökkent tavalyhoz képest.

A hagyományos internetes vásárlók körében az Árukeresô.hu elemzése szerint ebben a szezonban a legnép

szerûbb karácsonyi ajándékok a ruházati cikkek, mûszaki termékek, könyvek és gyerekjátékok lesznek. A mûszaki 

cikkek és a játékok a mobiltelefonos vásárlók körében is a legkelendôbbek között vannak, de sokan keresik  

még az otthonnal 

kapcso la tos termékeket 

is az alle group.huhoz 

tarto zó weboldalakon.  

A ko rábbi tapasztalatok  

azt mutatják, hog nem 

elképzelhetetlen akár 

a 400500 ezer forin

tos óraékszervá sár lás  

sem, de szépen fogy nak 

a Vatera mobil appli  

ká cióján ke resz tül a na

gyobb érté kû mûsza ki 

cikkek is, mint például  

az okos televíziók.

véleménye van? szóljon hozzá!

30%

26%

21%

11% 10%

2%
0%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

mennyIt tervez KöLtenI a KarÁcsonyI IdôszaKban?

forrás: Árukeresô.hu

mILyen tÍpUsú terméKet tervez vÁsÁroLnI Idén KarÁcsonyra?

Ruházati cikk

Műszaki cikk

Könyv

Gyerekjáték

Kozmetikum

Háztartási eszköz

Mobiltelefon

Konyhai eszköz

Óra, ékszer

Sportfelszerelés

Cipő

CD/DVD/Blu-ray

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

forrás: Árukeresô.hu

www.marketinginfo.hu/forum
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Utánvét heLyett
Kétszer olyan gyorsan nô a magyarországi paypal fizetések volumene, mint a hazai e-kereskedelem éves 
növekedése – mondja damien perillat, a paypal Kelet- és Közép-európáért felelôs ügyvezetôje. a karácsony 
csúcsidôszak a fizetési szolgáltatás számára is, amely alternatívát kínál a nálunk leginkább elterjedt utánvé-
tes fizetéssel szemben.

gaborjak.eva@marketinginfo.hu

 az internetes kereskedelemben mikor kezdôdik  
a karácsonyi szezon?
A karácsonyi bevásárlás az interneten már szeptember

ben megkezdôdik, de az igazi csúcspontját november

ben éri el, a black Friday napján, ami a hálaadás utáni 

péntek az egyesült Államokban.

 egy átlagos hónaphoz képest mennyire ugrik meg 
ilyenkor a forgalom?
nem kétséges, hogy ez a legintenzívebb idôszak  

a ke reskedelemben, a forgalmunk ilyenkor átlagosan 

2025%kal magasabb, mint az év egyéb idôszakaiban. 

összehasonlításképpen a 2012es futball eb összes 

bevétele a két szervezô országban, ukrajnában és Len

gyelországban meg sem közelítette a karácsonyi bevá

sárlás során elköltött összegeket. 

Az online vásárlások során a mobileszközök jelentôsé

gének erôs növekedését tapasztaljuk. A vásárlók ma

napság bemennek egy üzletbe, és okostelefonjuk vagy 

tabletjük segítségével nemcsak hogy összevetik az 

árakat más boltokéval, de akár a helyszínen ki is fizetik 

a kedvezôbb ajánlatot. A paypal 193%os növekedést 

regisztrált a mobilfizetések terén a 2012es Fekete 

pénteken az elôzô évhez képest. Az új lehetôségeket  

a kereskedôk is észrevették, és igyekeznek ott megje

lenni, ahol a fogyasztók a döntéseket hozzák. 

 a fejlettebb e-kereskedelmi piacokhoz képest  
miben térnek el a kelet-európai országok, közelebb-
rôl magyarország?
Három különbséget említenék közép és keleteurópa 

kapcsán. elôször is a regionális piacok egyenként mind 

fogyasztói potenciál, mind pedig méret szempontjától 

elmaradnak a nyugati piacoktól és jóval szeparáltabbak 

is. A második, hogy ezekben az országokban – különö

sen Magyarországon – a vásárlók erôsen ragaszkodnak 

az utánvétes fizetéshez, ami egyértelmûen visszave

zethetô a vevôk és az eladók közötti bizalmatlanságra. 

A harmadik pedig a komoly szakadék az okostelefonok 

elterjedésében a vásárlók körében, és a kereskedôk 

esetében tapasztalható lassú reakció erre a trendre. 

 mennyire jellemzô, illetve terjed, hogy magyaror-
szágra külföldrôl rendeljenek az interneten?
Magyarországon egyértelmû növekedési trend látható 

a nemzetközi online kereskedelemben hasonlóan a ré

gió többi országához. A magyarországi vásárlók nagyon 

tudatosak, és az elérhetô legjobb termékeket, márká

kat és árakat keresik a határokon belül és kívül egya

ránt. Az eu tagság sokat lendített az importon az olyan 

nagy európai piacok felôl, mint az egyesült királyság, 

németország vagy Franciaország.

A paypal ehhez abban tesz hozzá, hogy összekapcsolja 

az embereket, és lehetôvé teszi számukra, hogy a vi

lág bármely pontjáról vásároljanak, vagy bárhol értéke

sítsnek függetlenül attól, hol élnek. A szolgáltatásunk 
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190 országban, 25 valutában érhetô el, és több mint 117 

millió aktív számlát kezelünk. 

 melyek a legnépszerûbb karácsonyi ajándékok az 
e-kereskedelemben?
Az olyan kulturális javak, mint a könyvek vagy a DVDk 

továbbra is best sellerek. A szakértôk szerint az idei év 

slágerterméke azonban a tablet pC lesz. Az ilyen ter

mékek esetében az online vásárlás lehetôvé teszi, hogy 

megtaláljuk a legjobb árérték arányú alternatívát.  

Én az elmúlt néhány évben már online tudtam le  

a karácsonyi bevásárlás nagy részét. nemcsak, hogy 

idôt takarítottam meg és kimaradtam az ôrült rohanás

ból, de remek érzés, amikor az ember a kanapéjáról 

vásárolhat úgy, mintha párizsban vagy Hongkongban 

lenne.

 Hogyan terjed a paypal egy olyan, az internetes 
fizetéssel kapcsolatban erôs bizalmi korlátokkal ren-
delkezô országban, mint magyarország? tesznek-e, 
és ha igen, mit, ezen korlátok lebontása érdekében?
Folyamatos növekedést tapasztalunk a magyarorszá

gi paypal fizetések terén, aminek volumene majdnem  

a magyar ekereskedelem éves növekedésének két

szerese. A legnagyobb kihívás a piacon valóban az 

utánvétes fizetés, ami Magyarországon jelentôsen ked

veltebb, mint a nyugateurópai országokban. A világ 

számos pontján tapasztaljuk, hogy ez egy erôs bizal

matlanság oka a vásárló és az eladó között, ami egyéb

ként szerintünk a magyar ekereskedelem fejlôdésének 

egyik legnagyobb gátja. erre a problémára kínál megol

dást a paypal, mint biztonságos fizetési alternatíva. A 

rendszer sosem adja ki a vásárló pénzügyi adatait az el

adónak, ha pedig valami rosszul sül el a vásárlás során,  

a vevô visszakaphatja a teljes vételárat. 

A közelmúltban vezettük be a közvetlen bankszámlás 

feltöltést (www.paypaltopup.hu), aminek segítségével 

a felhasználók plasztikkártya használata nélkül is fel

tölthetik paypal egyenlegüket. szintén nemrégiben 

vált elérhetôvé Magyarországról is a megújult paypal 

honlap, amely még egyszerûbbé teszi a rendszer hasz

nálatát. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy megmu

tassuk az embereknek, hogy az online vásárlás lehet 

egyszerû, gyors és biztonságos.

 amerikában a karácsonyi idôszak egyik legfon-
tosabb napja a black friday, illetve a cyber monday.  
a kelet-európai piacon kialakulhat-e hasonló hagyo-
mány?
teszünk lépéseket annak érdekében, hogy az ehhez 

hasonló eseményeket közelebb hozzuk a középeu

rópai vásárlókhoz. két héttel ezelôtt például az egye

sült Államok legnagyobb webshop szolgáltatójával,  

a FiftyOnenal bôvítettük ki együttmûködésünket, így 

az idei Fekete pénteken már olyan márkák webáruházai 

is szállítottak Magyarországra, mint az Aéropostale, a 

bloomingdale’s, a Macy’s vagy a saks Fifth Avenue. sôt 

a FiftyOne által üzemeltetett áruházakban már forint

ban is lehet fizetni és legtöbb esetben a szállítás is ked

vezôbb árfekvésbe került. ez csak egy példa arra, hogy 

milyen lehetôségek várnak a magyar paypal felhasz

nálókra a nemzetközi piacon. nem szabad elfelejteni 

azonban azt sem, hogy a magyar kereskedôk számára 

is elérhetôvé vállnak az olyan nemzetközi piacok, mint 

például az egyesült Államok.

 

véleménye van? szóljon hozzá!

www.marketinginfo.hu/forum
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CoCa-Cola: 
idén sem mArAdhAtott eL 
A mikULásos kAmpány
bár kifejezetten karácsonyi termékük nincs, a többi fmcg vállalathoz hasonlóan a coca-cola számára is  
kiemelten fontos idôszak az év vége. a téli hónapokra a nestea egy speciális változatával, a „havas szilvával” 
készültek fel, amely melegítve vagy hidegen egyaránt fogyasztható. ezen túl – legalábbis a termékek szint-
jén – külön nem készül az ünnepekre a cég, mégis méltó eleme az ünnepi asztalnak a kóla – mondta el andok 
Ágnes, a társaság hazai pr menedzsere megkeresésünkre.

ez pedig nem kis részben köszönhetô annak a globális marketinggépezetnek, ami az egész éves zakatoláson 

túl karácsony közeledtével még magasabb sebességre kapcsol. szinte már legendásak a CocaCola ünnepi kam

pányai és az azokban szereplô dalok. Az elmúlt két évben felcsendülô shake up Christmast idén a something in 

the Air címû számra cserélte az üdítôvállalat, amelyhez három fiatal énekest kért fel.

Grayson sanders írta és énekelte fel  

a szá mot, amelyben Lauriana Mae, az  

Atlantic kiadó énekese és Jono, a Mulinjer 

LLC zeneszerzôénekese mûködtek köz

re, a producer a rock Mafia volt.

Az új szám nemcsak reklámdal, hanem 

az idei karácsonyi kampány központi ele

me is egyben. A coke.hu oldalról decem

ber 3tól lehet letölteni a dalt, s aztán 

bárki saját verzióját énekelheti fel, hogy 

késôbb egy saját fényképével elkészült 

„lemezborítóval” együtt ossza azt meg 

barátaival.

A dal természetesen a tévészpotban 

is fôszerepet kapott. A reklámfilmben 

egyébként több budapesti helyszín is fel

fedezhetô, köztük például a Madách tér. 

Magyarországon a mozikban november 

26tól december végéig, a tévécsatorná

kon december 1tôl szintén a hónap végé

ig látható a hirdetés. köztéren a szupermarketek környékén megjelenô citylight és óriásplakátok mellett építési 

hálón is feltûnik a már jól ismert CocaCola Mikulás a károly körúton, de ezúttal  itthon elsôként  LeDekkel 

megvilágítva. ezeken kívül online bannerekkel népszerûsít a cég.

„A Coca-Cola dizájnon nyugvó       
           márkaidentitása 
az emblematikus üvegpalack 

1916-os megalkotása óta 
                  rendkívül erôs”

fokasz.oresztesz@marketinginfo.hu
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sebb márkája (avagy a legértékesebb, attól füg

gôen, hogy milyen szervezet összesítését vesszük 

alapul), amit jól szemléltet az a száznál is több díj, 

amit a legrangosabb nemzetközi reklámverseny

rôl, a Cannes Lionsról hazavittek az elmúlt évti

zedekben. elôször 1967ben, legutóbb pedig idén 

díjazták ôket, s egyben a 2013as Év Hirdetôjének 

kiáltották ki a céget a fesztivál szervezôi.

„A CocaCola Company fáradhatatlanul hajszol

ja a kreatív innovációt márkáinak építése terén,  

a világ számos országában, rengeteg platformon. 

Figyelemre méltó, ahogy a vállalat egyensúlyban 

tudja tartani a globális marketingtörekvései egy

ségességét és a lokális csapatok számára biztosí

tott szabadságot” – méltatta a cég teljesítményét 

philip thomas, a Cannes Lions vezérigazgatója.

Joe tripodi, a CocaCola Company marketing 

és kereskedelmi igazgatója, illetve alelnöki tiszt

ségét is betöltô vezetôje az elismerést megkö

szönve azt nyilatkozta, hogy a kreativitás mindig 

is márkáik alappillére volt és lesz. „ez táplálja 

üzletmenetünket, ezzel szolgáljuk ki fogyasztó

inkat, vásárlóinkat, rajongóinkat, ügynökségeinket 

és üzleti partnereinket világszerte” – mondta el.

A CocaCola dizájnon nyugvó márkaidentitása 

az emblematikus üvegpalack 1916os megalkotá

sa óta rendkívül erôs. A cég reklámtevékenysége 

a mára híressé vált 1971es szpottal robbant igazán nagyot, melyben a világ számos pontjáról származó fiata

lok gyûltek össze egy olaszországi dombtetôn, s énekelték el, hogy vennének a világnak egy kólát. (Az eredeti, 

I’d Like to buy the World a Coke címû reklámfilm megtekintéséhez kattintson ide!) Legutóbb – legalábbis az 

iparág egybehangzó véleménye szerint – 2007ben robbantott nagyot a vállalat, többek között a boldogsággyár 

elnevezésû kampánnyal. ezzel tért vissza a márka ahhoz a gyakorlatához, hogy nagy ívû történeteket mesél el 

friss, meglepô, fordulatos módon.

tényeK a cégrôL
A CocaCola Company a világ legnagyobb italcége, összesen több mint 500 márka tartozik hozzá. A portfolió

ban 15 dollármilliárdos brand is található, köztük maga a CocaCola, illetve a Diet Coke (CocaCola Light), a Fanta, 

a sprite, a CocaCola zero vagy a powerade. A társaság termékei több mint 200 országban kaphatók, naponta  

1,8 milliárd adag fogy belôlük.

A márka nemzetközi tevékenységérôl további információkat kilátó rovatunkban talál.

véleménye van? szóljon hozzá!

www.marketinginfo.hu/forum
www.youtube.com/watch?v=2msbfN81Gm0
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„2012 nem voLt egyszerû év    
   A mercedes-benz számárA”
Kritikus gazdasági helyzetben írt sikersztorit magyarországon a mercedes, amely idén adta át kecskeméti 
üzemét, majd nyerte el „az év munkahelyteremtôje” címet. sztipichné Kozári edinát, a mercedes-benz Hun-
gária Kft. marketing- és pr vezetôjét kérdeztük arról, hogyan készül a társaság az ünnepekre. 

kiss.gergely@marketinginfo.hu

  Készül-e mercedes 
év végi kampánnyal? 
Ünnepi hangulatban ke

ressük a kapcsolatot a 

már ka iránt érdeklôdôkkel. 

Idén részt veszünk az „Ad

venti Ünnep a bazilikánál” 

címû rendezvényen, ahol a 

lá togatók megtekinthetik a 

kecskeméten készült elsô 

50 darab Mercedesbenz 

bosztály egyikét, vala

mint felszállhatnak egy Citaro autóbuszra is, amelyhez 

hasonló  a helyi igényekhez igazított  jármûvek állnak 

forgalomba 2013 tavaszán a fôvárosban. A Mercedes

benz számára fontos, hogy az emberek megismerhes

sék a termékeket és magát a vállalatot, ezért nagyon 

örülünk, hogy részesei lehetünk a rendezvénynek. 

 év vége felé hol jelennek meg szponzorként?
A hazai szponzorációs együttmûködéseink általában 

hosszú távúak, ezért nem gyakori, hogy szezonális 

jelleggel vagy ünnepekhez kapcsolódóan keresünk 

támogatási együttmûködéseket. társadalmi szerepvál

lalásunk keretén belül a nemzetközi Gyermekmentô 

szolgálatot és a budapesti korai Fejlesztô központot 

támogatjuk, elôbbi szervezet részesült az elsô kecs

keméten gyártott Mercedesbenz bosztály elárvere

zésébôl befolyt összegbôl. emellett 2012 során Ma

gyarországon is elindítottuk a Daimler által gyerekek 

számára létrehozott közlekedésbiztonsági programot, 

a Mobile kidset.  

 a vállalatnak komoly elismertsége és kiváló saj-
tója lett. milyen hatással van ez a forgalomra?
Jelenlegi legnépszerûbb modellünk a kecskeméten 

is készülô bosztály, ami a prémium minôség mellett  

a termék hazai kötôdésének is köszönhetô. termé

szetesen a „Made in Hungary“nek értéke van Magyar

országon, ezáltal nôtt a Mercedesbenz márka hazai 

ismertsége és elismertsége, amit a gyár hazai szerep

vállalása is elôsegít. 

A Mercedesbenz gyár jelenlétébôl az egész hazai ipar 

profitál és további területeken, például az elsô hazai b

osztály jótékonysági aukciójával és egyéb támogatási 

együttmûködéseinkkel is segítjük az ország fejlôdését.  

A márka Magyarország részévé vált. Az elsô kecskemé

ti bosztály modellek a magyarországi piacra készül

tek, és egyedi, nemzeti színû díszítést kaptak. A magyar 

emberek ma már nyitottabbak a Mercedesbenz márka 

irányába.  

 mennyiben épül a marketing és pr stratégia  
e széles körû elismertségre?
büszkék vagyunk arra, hogy a Mercedesbenz három 

új generációs modellje közül, a CLA 2013as érkezé

sével már kettô is hazánkban készül, és ez megjelenik  

a hazai kommunikációs aktivitásainkban is. A Magyaror

szágon világszerte igen népszerû modellek készülnek, 

de emellett az is fontos számunkra, hogy az új gene

rációs A, b és CLAosztály révén a fiatalos, újításokra 

és avantgárd hozzáállásra nyitott érdeklôdôket is meg

szólíthatunk.    
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 Idén a hazai újautóvásárlók 70 százaléka céges, 
flottás vásárló volt. változtatott ez a marketingtörek-
véseken?
Folyamatosan figyelemmel követjük ügyfeleink for

málódó igényeit és a hazai piaci környezet alakulását. 

ennek részeként alakítjuk az értékesítési és marke

tingstratégiánkat is, mind a személyautó, mind a ha

szongépjármû üzletágunk esetében. Új személyau

tóinkhoz idén alapfelszereltségként is bevezettük az 

Integrált szerviz Csomag értéknövelô szolgáltatásun

kat, amely keretén belül négy éves idôtartamon vagy 

120 000 kilométeres futásteljesítményen belül telje

sen díjmentes karbantartást és garanciát biztosítunk 

minden Magyarországon újonnan átadott Mercedes

benz személyautóhoz. 2013ban a hazai piacon is be

vezetjük a Mercedesbenz business solutions márkát, 

ami további elônyöket biztosít leendô flottaügyfeleink 

részére.  

 mi a helyzet a magánvásárlókkal?
Már most, a gyártás megkezdése elôtt nagy az érdeklô

dés legújabb, új generációs modellünk, a kecskeméten 

készülô CLA iránt és arra számítunk, hogy a többi, jövô

re bemutatkozó modellünk is felkelti majd ügyfeleink 

figyelmét. Az Integrált szerviz Csomag kapcsán úgy 

véljük, hogy ez által lényegesen csökken az új autóra 

ráfordítandó teljes költség mértéke.    

 mely modellek voltak idén a legkelendôbbek ma-
gyarországon?
A hazai piacon kimagaslóan a legsikeresebb model

lünk a kecskeméten is készülô Mercedesbenz bosz

tály, de nagy az érdeklôdés a Cosztály, az Mosztály és  

a 2013ban megújuló eosztály iránt is. kedvezô fogad

tatásban részesült az új generációs Aosztály, illetve  

a modellfrissítésen átesett GLk is.  

 milyen jelentôsége van ilyenkor a mercedes  
kiegészítôknek? 
természetesen a karácsony közeledtével megnô a ke

reslet az amúgy is népszerû Mercedesbenz kollekció 

iránt. Ilyenkor sokan lepik meg  az amúgy Mercedes

benz tulajdonos  családtagjaikat vagy ismerôseiket 

egy kedves, a márkához kapcsolódó ajándékkal. talán 

a legnépszerûbbek a modellautók és a Classic kollek

ció termékei, de az óra, valamint a Forma1hez kötôdô 

relikviák is keresettek.     

 mi a mercedes év végi üzenete a fogyasztóknak?
2012 nem volt egyszerû év a Mercedesbenz számá

ra. Hat új modellt vezettünk be idén a piacra, köztük az 

elsô magyar bosztályt, valamint az elmúlt évek legna

gyobb új autóbusz megrendelését is elnyertük, amely

nek köszönhetôen jövôre 150 új, Mercedesbenz Citaro 

busz hoz minôségi javulást a budapesti közösségi köz

lekedésbe. büszkék vagyunk, hogy a hazai gyártás és 

termékeink révén hozzájárulhatunk az ország fejlôdé

séhez.

véleménye van? szóljon hozzá!

www.marketinginfo.hu/forum
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A sziLveszter A pezsgô 
és virsLi ünnepe
bár a kiskereskedelmi forgalom általában véve is nagyon megnô az év utolsó pillanataiban, egyes termé-
kek nem meglepô módon még nagyobb megugrásnak örvendhetnek ilyenkor. az újév köszöntése hagyomá-
nyosan pezsgôvel és virslivel történik. a törley részérôl Kovács györgy ügyvezetô, a ságától Hidegh sándor 
belföldi kereskedelmi igazgató válaszolt kérdéseinkre.

fokasz.oresztesz@marketinginfo.hu

 m e l y i k 
termékválto-
zatuk a leg-
kedveltebb az 
ünnepekkor?
hidegh sán-
dor (sága): 
Az év végi 

idô szak egyet 

jelent a virsli szezonnal, hiszen elmondhatjuk, hogy  

a szilveszter virsli nélkül szinte elképzelhetetlen, ezért 

ez a szegmens ilyenkor jelentôs fellendülést mutat. 

Füstli márkánk egész évben közkedvelt, de év végén 

még nagyobb rá a kereslet. emellett sonka készítmé

nyeink, mint például a selyemsonka remek hidegtál 

alapanyagként szolgálnak, a többféle, izgalmas íz pe

dig garantálja, hogy mindenki megtalálja kedvencét. 

Fagyasztott panírozott termékportfóliónkban is szá

mos olyan készítményt kínálunk, amelyek kifejezetten 

praktikusak és könnyen elkészíthetôk. 

kovács györgy (törley): Az ország legkedveltebb 

pezsgôje a törley Charmant Doux, száraz kategóriá

ban pedig a törley Gála sec. A sokéves tendencia azt 

mutatja, hogy a kiskereskedelemben inkább az édes 

és a félszáraz pezsgôk a legkeresettebbek (pl. a törley 

Charmant Doux és a törley talisman), míg a gasztro

nómiában leginkább a magasabb minôségi kategóriába 

sorolható száraz pezsgôk kedveltek. ebben az utóbbi 

szegmensben abszolút kategóriavezetô a Hungaria 

extra Dry pezsgô.

elmondható hogy a pezsgô szerencsére ma már nem 

hiányozhat a magyar családok életébôl a különbözô 

ünnepekkor és különleges alkalmakkor. sokan pusz

tán saját maguk kényeztetésére egy nehéz hét vagy 

akár nap után is pezsgôt bontanak.  A fogyasztók egyre 

inkább elfogadják, és egyre többen emelik az ünnepe

ik fényét minôségi pezsgôvel. bár kétségtelen, hogy 

az utóbbi néhány évben az olcsó private label és cha

nel brand termékek jelenléte az üzletláncoknál egyre 

erôsebbnek mondhatóak, de a minôségi pezsgôk for

galmát már kevéssé képesek befolyásolni. saját el

adási számaink alapján rendkívül bizakodóak vagyunk, 

ugyanis egyre inkább tolódik a piac a jó minôségû, ma

gasabb értékû pezsgôk felé, szemben az olcsó és ala

csony minôségû import pezsgôkkel.

 egy átlagos hónaphoz képest mennyivel nô meg 
decemberben a forgalom? Hogyan változott ez az 
utóbbi években?
hidegh sándor: A virsli kategória minden év végén 

nagyobb fókuszt kap, és évrôl évre növekedést mutat 

a virsli fogyasztás, akár kisebb, akár kilós kiszerelésû 

csomagolásokról beszélünk. Az önkiszolgáló és cse

megepultok kínálata széles skálát mutat és nagy az 

árverseny is, de tapasztalataink szerint a fogyasztók ke

resik a minôségi gyártók termékeit, így mi is meg tudjuk 

tartani piaci pozíciónkat. 

kovács györgy: A pezsgôfogyasztást továbbra is  

a szezonalitás jellemzi, hisz novemberdecember 

hónapok forgalma az egész éves forgalom több mint 

40%át teszi ki, a második legerôsebb idôszak pedig a 

nyári hónapok.
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  Készülnek-e szilveszter közeled-
tével különleges kampánnyal, s ha 
igen, milyennel?
hidegh sándor: kifejezetten szil

veszteri kampánnyal nem készülünk, 

de mindenképpen érdemes lesz 

figyelni a sága Facebook olda

lát, hiszen tartogatunk megle

petést fogyasztóinknak. Honla

punkon jelenleg receptbeküldô 

verseny zajlik, ötleteket adva 

egymásnak az ünnepi elôké

születek megkönnyítésére.

kovács györgy: A törley márka 

az idei évben a klasszikus mar

ketingeszközök és médiumok 

használatával, továbbá eladás

helyi vásárlás ösztönzôk segítségével, marketing tar

talmában újdonsággal készül az ünnepekre. A törley 

pezsgôpincészet  a hagyomány és minôség jegyében 

 idén ünnepli fennállásának 130. évfordulóját. ezen 

jubileum alkalmából nagyszabású nyereményjátékkal 

készülünk a szezonra.  A törley nyereményjátékkal 

naponta pezsgôcsomagot, hetente értékes jubileumi 

aranyérmét es fôdíjként 5 millió forintot lehet nyerni.

szintén érdekes nyereményjátékkal és értékes nyere

ményekkel jelentkezünk internetes kampányunkkal  

a Hungaria és bb márkáinkkal.

Újszerû megközelítést használunk szent István ko

rona márkánknál is. Az origóval együttmûködve elké

szült négy részes mini video sorozatban Laczkó Gábor,  

a márka szenvedélyes, fiatal borásza egyszerû, közért

hetô nyelven, könnyed stílusban mesél a borkészítés

rôl és a borokról.

 Jelentkeznek-e a piacon speciálisan az ünnepek-
re idôzített (akár eleve ajándéknak szánt) termékkel? 
Igénylik-e ezeket a fogyasztók?
hidegh sándor: Úgy gondoljuk, hogy nem csak a ki

fejezetten ünnepekre idôzített nyereményjátékokra ér

demes figyelmet fordítani, hiszen az év vége minden

kinek nagyon sok teendôvel jár együtt. A sága többször 

indított nyereményjátékot az év folyamán, nemrég sor

soltuk ki az új Aszalt szilvás selyemsonka termékünk

höz kötôdô játékunk fôdíját, egy autót.

kovács györgy: Minden évben több új terméket ve

zetünk be a piacra, illetve újításokat hajtunk végre  

a meglévô termékskálában. Cégünk a fogyasztói igé

nyek minél tökéletesebb, szélesebb körû kiszolgálá

sára törekszik 1882 óta, azonban nagy kihívás egy 130 

éve folyamatosan szélesedô termékpalettával dolgozó 

cégnek évrôlévre újabb és újabb nagy forgalmat ígérô 

terméket létrehozni.

Az említett jubileum megünneplésére a törley pezs

gômesterei elkészítették a törley 130 rosé brut nature 

pezsgôt. A limitált tételbôl mindösszesen 1300 palack 

készült a nyerspezsgô kedvelôi számára, és az év utol

só két hónapjában lesz elérhetô.  

A Hungaria pezsgôcsalád a tavalyi évhez hasonlóan 

idén is limitált szériás termékkel (Hungaria zöld Vel

telini special edition extra Dry) szeretne alternatívát 

nyújtani a különle

gességeket kedvelôk 

számára. 

Az elterjedt „rosé di

vatra” és a gasztro

nómia igényeire re

agálva megalkottuk  

a törley Orfeum rosé 

secet, a Hungaria 

rosé pezsgônket pe

dig félszáraz kategó

riából különlegesen 

szárazba (extra dry) 

soroltuk.

továbbá a karácsonyi  

idôszakban meg

emelkedik a díszdo

boz os termékeink jelentôsége is, melyeket vezetô 

márkáinkhoz kötôdôen forgalmazunk. Felerôsödött 

az elegáns, igazi ajándék jelleget hangsúlyozó design  

a díszdobozok tervezésénél, mert így további csoma

golás nélkül, azonnal átadhatóvá válik a kiválasztott 

ital. A klasszikus pohárhozzácsomagolások továbbra 

is megjelennek portfóliónkban, többek között például  

a törley réservé Demi sec is így kerül a polcokra.
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 más cégekkel együttmûködnek-e, például közös 
csomagolás vagy egyéb promóció szerû aktivitás ke-
retében?
hidegh sándor: Volt már termék összecsomagolás

ban együttmûködésünk az idén és tervezünk is még az 

év végéig ilyen jellegû aktivitást, még inkább fogyasz

tóink kényelmét elôtérbe helyezve.

kovács györgy: Újdonság, hogy swarovski kristállyal 

díszített pohárjelölôt csomagolunk a Hungaria extra 

Dry mellé. A széles csomagválaszték minden eleme az 

igényesség és elegancia jegyében készült, így bármi

lyen ajándékozási kontextusban kiváló megoldást nyújt 

a vásárlók számára.

 milyen arányban vásárolják termékeiket ajándék-
ba, illetve otthonra, saját felhasználásra, az ünnepi 
asztalra a fogyasztók a kérdéses idôszakban?
kovács györgy: A törley kft. által forgalmazott pezs

gôk kiválóak az otthoni ünnep fényének emelésére 

és ajándékként is, ezért nagyon nehéz megbecsülni 

termékeinkbôl mekkora az ajándékba vásárolt pezs

gôk aranya. egy karácsonyi ebéd vagy egy szilveszteri 

mulatság természetes otthoni résztvevôje a pezsgô, 

ugyanakkor az érkezô vendégek is méltó ajándékot 

hoznak, ha néhány palack finom pezsgôvel lépnek be 

az ajtón. Így csak nagyon óvatos és tág becslést tudunk 

adni, ha azt mondjuk, hogy pezsgôink 1025%a aján

dékként kerül az asztalra.

véleménye van? szóljon hozzá!

www.marketinginfo.hu/forum


lakfalvi@pos-services.hu
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kArácsonyi idôszAkbAn 
Az impULzUs vásárLások 
számA emeLkedik 
Jelentôsen megnô az eladáshelyi reklámok szerepe az év végével, az eladásösztönzô kampányok mellett 
megjelennek az image hirdetések is. egyre inkább a meghittségrôl, az ünneprôl szól minden a boltokban 
– mondta el lapunknak neff nikolett, az eladáshelyi kampányokat is bonyolító pos services Kft. Instore 
értékesítési vezetôje.

 milyen válto zá  sok 
figyelhetôk meg az 
ünnepi szezonban, az 
utóbbi években?
több változás is meg

figyelhetô. Az egyik, 

hogy míg korábban az 

ünnepeket megelôzô 

hónapot tekintettük a  

karácsonyi bevásárlási  

szezonnak, ez az idô 

szak az utóbbi idô ben 

eltolódott az utolsó  

két hétre, illetve azon belül is még inkább az utol

só hétvégére és az utolsó napokra. sok esetben az, 

hogy egy új szezontermék sikeres vagy sem egészen 

december közepéig nem mérhetô, a forgalmazó cég 

egészen újév elejéig izgulhat a bevezetett terméké

ért. sok szezonterméket gyártóforgalmazó cég már 

jó elôre készül erre az idôszakra, gondolok itt fôként  

a kávétea forgalmazókra, szeszesitalokra, csokoládé 

és játékgyártó cégekre.

Másik nagy változás, hogy ma már nem csak a szezo

nális termékeket gyártóforgalmazó cégek számára 

fontos rendkívüli mértékben a karácsony elôtti idôszak. 

A piac szereplôitôl a pOs services is úgy tudja, hogy 

ma már a háztartások legnagyobb része a decemberi 

ünnepi szezon alkalmával több olyan terméket is meg

vásárol, amely számára az év más idôszakában nélkü

lözhetô, vagy pótolható egyéb olcsóbb termékekkel. 

 mi az oka annak, hogy nem csak a szezonális ter-
mékek iránti kereslet, illetve az ezeket gyártók hirde-
tési aktivitása ugrik meg az év végén, hanem szinte 
minden kategóriában forgalomemelkedés figyelhetô 
meg?
ebben az idôszakban az impulzus vásárlások száma il

letve aránya jelentôsen megemelkedik. Az ajándékok 

vásárlása közben ráadásul önmagunkat is igyekszünk 

megjutalmazni, így a helyszínen lévô impulzusokra 

sokkal nyitottabbak a vevôk.

ezt a beszállítók igyekeznek évrôl évre jobban szem 

elôtt tartani, így az ünnepi hangulatnak megfelelô cso

magolások, ízek, illatok, és egyéb újdonságok egyre na

gyobb teret kapnak ebben az idôszakban.  

Mi úgy érzékeljük, hogy a vevôk nyitottak az újdonsá

gokra, fôleg karácsony tájékán. A cél, hogy ugyanazon 

az összegen, újabb, jobb, szebb terméket találjanak. 

Javasoljuk a gyártóknak, hogy a csomagolás megújulá

sán, ünnepi hangulatán kívül a termékek bevezetését 

is az ünnep környékére idôzítsék.  egyre több a szezo

nális illatkombináció, például almafahéj illatû illatosí

tók, szilva vagy narancs illatú limitált kiadású gyertyák 

vagy öblítôk. emellett sikeresek lehetnek a speciális 

ízesítésû joghurtok, mint például a szilvásmüzlis jog

hurt, vagy a mézeskalácsos túró rudi, vagy például  

a kifejezetten Újévre készített malac formájú sonka.
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 Hol találkozik a vevôk, a boltok és a beszállítók 
igénye, érdeke?
A hipermarketeket tekintve az áruház érdeke, hogy  

a leg s zélesebb palettát kínálva a vásárló mindent meg

találjon a vevôtérben, amire csak szüksége lehet az ün

nepek alkalmával. Az ünnepi vacsora hozzávalói mel

lett az ajándékok beszerzése is a hipermarketekben 

történjen. 

Idén már kapcsolt kategóriákat is találhatunk egymás 

mellett. A non food szektorban megjelennek food disp

layek is: a dvd osztályon az aktuális dvd mellett rögtön 

csokoládékat is a kosarunkba tehetünk, de ilyen jellegû 

kapcsolás a food osztályokon is látható, például a kávék 

mellett rögtön kávéfôzôt is vehetünk.

A vevô célja, hogy mindent egy helyen, a lehetô legy

gyorsabban beszerezhessen, valamint, hogy a vásárlá

sát az ünnepi hangulat járja át. 

ennek érdekében a hipermarketek fokozott hangsúlyt 

fektetnek karácsony elôtt a megfelelô bolti atmoszféra 

kialakítására. A feldíszített karácsonyfák mellett a me

leg színek használata, ünnepi zene, csillogó fények 

mindmind jellemzik az áruházakat. 

 A beszállító célja, hogy terméke a vevô kosarába ke

rüljön, és hosszútávon elégedett lojális fogyasztói kört 

alakítson ki.  rendkívül fontos számukra ebben az idô

szakban az áruházon belüli elhelyezés, a kínálat nagy

sága, a termék facingje, valamint a kapcsolódó instore 

reklámanyagok láthatósága.

 újdonságokkal mennyire próbálkoznak az ügy-
felek?
elsô, és legszembetûnôbb különbség az év többi kam

pányaihoz képest, hogy a hirdetô cégek sokkal kelle

mesebb, lágyabb kreatív anyagokat igyekeznek hasz

nálni ebben az idôszakban. 

A meghökkentôbb, agresszívabb kreatívokat az ünne

pi hangulatot sugárzó kreatívok váltják fel. A színek is 

ehhez idomulnak. egyre több az arany, ezüst, valamint  

a zöldpiros és fehér használata. szinte nincs olyan 

kreatív, amin a karácsony vagy szilveszter valamilyen 

motívuma ne jelenne meg. 

reklámeszközök tekintetében is inkább maradnak  

a ha gyományos eszközöknél, viszont abszolút érzé

kelhetô a hirdetések számában és erôsségében ennek  

az idôszaknak a súlya. 

A hirdetôk általában több eszközt kombinálva jelenítik 

meg a reklámüzenetet. A bevásárlókocsik elején el

helyezett hirdetések ebben az idôben a legkelendôb

bek, hiszen ezek azok, melyek a vásárlás teljes idôtar

tama alatt hatnak a potenciális vevôkre. több image 

kommunikáció is megjelenik ilyenkor, fôleg kellemes 

ünnepeket kívánó üzenetekkel. ezekre általában nagy, 

bejáratnál elhelyezkedô felületeket választanak a cé

gek. A kategóriából kiemelô eszközök pedig ilyenkor 

akár karácsonyfa, vagy szaloncukor formában csalogat

ják a vevôket.

A nagy beszállító ügyfelek jelentôs része minden év

ben megjelenik nálunk valamilyen reklámeszközön, és 

mi mindig igyekszünk az igényeikhez legjobban igazo

dó megoldást kínálni. 

Idén bevezetett újdonságunk, hogy a különbözô rek

lámeszközökbe LeD fényeket is lehet szerelni. ebben 

az ünnepi hangulatban ezt különösen javasoljuk ügy

feleinknek, hiszen akár egy karácsonyfa tetején lévô 

díszt illusztrálhatunk, akár egy ünnepi kívánság fel

iratot húzhatunk alá vele, amellett, hogy a karácsonyi 

reklámzajból jobban kiemeljük a hirdetésünket. szin

tén javasoljuk, hogy formára vágott kreatív anyagokat 

használjanak akár a bevásárlókocsikon, akár a polcnál 

elhelyezett reklámeszközökrôl van is szó. Használja

nak ünnepi anyagokat, selyem vagy bársonyborítást, 

ünnepi színeket, formát. bízunk benne, hogy ezzel mi 

is elô tudjuk segíteni a vásárlók, beszállítók és áruhá 

zak közti összhang megteremtését, hogy mindhárom 

piaci szereplô megtalálja és elérje azt, amit szeretne.

véleménye van? szóljon hozzá!

 „Az ajándékok vásárlása közben önmagunkat is igyekszünk    
    megjutalmazni, így a helyszínen lévô impulzusokra  
                                                 sokkal nyitottabbak a vevôk.”

www.marketinginfo.hu/forum
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Nielsen Közönségmérés 
Magyarország 

A Nielsen a fogyasztók 
médiahasználatáról és vásárlásairól 
információkat, valamint ismereteket 
szolgáltató globális vállalat. 
 
További információ:  
www.nielsenkozonsegmeres.hu 
E-mail cím: 
services@nielsenkozonsegmeres.hu 
Telefonszám: + 36 1 461 7050 

Kiterjesztett  
Képernyőmérés 
 
Extended Screen  
Measurement 
 

www.nielsenkozonsegmeres.hu
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Az ünnepekhez
a karácsonyi-újévi ünnepi idôszak a márkák, hirdetôk számára is kiemelten fontos periódus. magyarországon 
a reklámra fordított összeg jelentôs hányadát a tévécsatornáknál költik el a cégek, ezért a nielsen Közön-
ségmérés adatai alapján megvizsgáltuk, hogy az elmúlt években hogyan alakult az aktivitás, illetve milyen 
trendek jellemezték a nézôi szokásokat.

A kutatási eredmények alapján azt láthatjuk, hogy 2011. december 24. és 31. között több olyan kampány illetve 

termékosztály is elôkelô helyezést ért el a piackutató által összeállított Grp alapú toplistákban, amelyek  kap

csolódnak az ünnepekhez. A tesco két ünnepi reklámszpotja is top 10es lett (egy frankfurti virslit és egy pezsgôt 

hirdetô), de a népszerû ajándéknak számító mobilkészülékbôl is feltûnik egy. Ha nem is szorosan az ünnepekhez, 

de magához a téli idôszakhoz mindenképpen köze van a megfázás ellen bevethetô negrónak és a saridon fájda

lomcsillapítónak.

fokasz.oresztesz@marketinginfo.hu

top10 terméKosztÁLy 2011 ünnepI IdôszaKÁban
Grp szerinti rangsor, 2011. december 2431.

Célcsoport: teljes lakosság (universe: 9 187 283, Cases: 2 407); idôsáv: 02:0025:59 (teljes nap)

 terméKosztÁLy

1 személygépkocsi 

2 „megfázás, influenza elleni készítmények” 

3 „fájdalomcsillapító, nyugtató” 

4 „vitamin, vitaminital” 

5 mobiltelefon-elôfizetés / csomag 

6 mozifilm 

7 Internet-hozzáférés 

8 Hipermarket 

9 emésztést javító készítmények 

10 mûsortovábbítás  

„Csatornák: M1, rtL klub, tV2, Animax, AtV, AXn, Cartoon network, Comedy Central, Cool, Discovery Channel, Dis

ney Channel, Duna tV, FeM3, Film+, Filmmúzeum, Hálózat tV, Lifenetwork, M2, Minimax, Movies24, Music Channel, 

MtV Hungary, Muzsika tV, national Geographic Channel, nat Geo Wild, nóta tV, Ozonenetwork, prizma tV, prO4, 

spektrum, spektrum Home, sport1, sport2, sportklub, story4, story5, tV paprika, universal Channel, Viasat3, Via

sat6, VIVA, zone reality, zone romantica” 

forrás: nielsen Közönségmérés 
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A termékosztályok közül ugyanebben a periódusban a megfázás és influenza elleni készítmények a második,  

a fájdalomcsillapító és nyugtató gyógyszerek a harmadik, a vitaminok a negyedik helyet szerezték meg. Az ötödik 

helyre került mobiltelefonelôfizetés, a hetedik helyen álló internethozzáférés, a nyolcadik hipermarketkategó

ria és a kilencedik emésztést javító készítmények termékosztály ünnepi idôszakhoz kötéséhez szintén nem kell 

komolyabb fantázia, de még a hatodik helyre került mozifilmek, illetve a tizediken végzett kábelszolgáltatók is  

a karácsonyiszilveszteri lelkiállapotra, a családi körben töltött idôre apellálhatnak.

Érdekesség, hogy 2011ben egy átlagos tévénézô percre pontosan ugyanannyi reklámot nézett, mint 2007ben: 

egész évre vonatkozóan 22 percet, december 24. és 31. között pedig 20 percet naponta. eközben azonban  

a megjelenésszám az egész évet tekintve több mint duplájára, az ünnepek környékét figyelembe véve pedig 

közel kétszeresére nôtt, s ugyanez igaz a szpotok összesített hosszára is, viszont a bruttó elérés (Grp) szinte 

változatlan maradt.

tévénézésI szoKÁsoK az ünnepeK KörnyéKén

nem csoda, hogy a hirdetôk külön koncentrálnak az év végére, hiszen ilyenkor jóval több idôt töltünk a tévéké

pernyôk elôtt, mint az év többi részében. A 4 évesnél idôsebb lakosság tévénézésre fordított ideje tavaly de

cember 24. és 31. között az éves átlaghoz képest a napi 286  perc helyett 361 perc volt. sokan töltik a január 1jei 

munkaszüneti napot is a képernyôk elôtt: az erre a napra vonatkozó adat még nagyobb növekedést mutat ötéves 

távlatban (2012. január 1jén átlagosan 418 percet mértek, míg 2008 ugyanezen napján „csak” 381et). Igaz, 2007 

és 2011 között az egész éves adat is jelentôsen, 259 percrôl 286 percre emelkedett.
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A napi tévénézési idő alakulása - Teljes lakosság (4+ évesek) 
2007-2011 egész év vs. ünnepi időszak; idősáv: 02:00-25:59 (egész nap) 

(C) Nielsen Közönségmérés 
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A kereskedelmi szempontból legfontosabbnak tartott 1849 éves korosztály tévénézési ideje is nôtt 2007

rôl 2011re: a szentestétôl szilveszterig tartó idôszakra vonatkozóan 299rôl 313 percre, újév napján 363

ról 378 percre. A 1829  éves korosztály is többet tévézett a két ünnep között 2011ben (240 perc), mint 

2007ben (227 perc), náluk azonban nem olyan kiugróan magas a január elsejei tévénézés, mint a töb

bi korcsoportban.  körükben az elmúlt években 2010. január 1. volt kiugró, akkor átlagosan 289 percet ültek  

a televízió elôtt. kiemelkedô növekedés érhetô tetten a gyerekek  (417 évesek) újév napi tévézésében: 2008 és 

2012 között 244rôl 310 percre nôtt ez a mutató, esetükben tehát átlagosan több mint egy teljes óra a növekmény.

A 3039 évesek újévi tévézésre fordított ideje 2009ben ugrott meg igazán, azóta nagyjából szinten maradt, még

hozzá elég magas szinten: 2012. január 1jén átlagosan 409 percet töltöttek ezzel a tevékenységgel. A 40 és 49 

év közöttiek esetében a két ünnep közötti idôszakban volt stagnálás egészen tavalyig, amikor 12 perccel (388ra) 

emelkedett a mutató. Az 50 év felettiek  tulajdonképpen mindig sokat tévéznek, az idei év elsô napján például 

csaknem nyolc és fél órát, a megelôzô karácsony és szilveszter között pedig naponta átlagosan majdnem hét és 

fél órát ültek készülékeik elôtt.

A televízió mint médium karácsonykor, szilveszterkor és újév napján a teljes (4 évesnél idôsebb) lakosság több 

mint 80 százalékát eléri,  s a 3 országos földi sugárzású tévécsatorna együttes elérése is meghaladja ezeken az 

ünnepnapokon a  70 százalékot. Mûsorkínálatukban  domináns szerephez jutnak a mozifilmek:  a tavalyi év ün

nepi idôszakában (dec. 2431.)  a sugárzott programok több mint 42 százaléka tartozott ebbe a kategóriába, míg 

az egész évet vizsgálva 13 százaléknál  kisebb volt ez az arány.  A mûsorfogyasztás terén még jobban eluralkodik  

a mozimánia: a tavalyi ünnepi szezonban a tévézésre fordított idô több mint felét vitték el a mozifilmek a 3 or

szágos földi sugárzású csatornán. 
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2011 (egész év) 2011. dec. 24-31.

A műsorkínálat megoszlása a 3 országos földi sugárzású csatornán 
2011 egész év vs. ünnepi időszak (december 24-31.) 

Idősáv: 02:00-25:59 (egész nap) 

Vallás

Mozifilm

Művelődés, tudomány, kultúra

Információ

Hírek, politika, gazdaság

Sport

Zene

Nem zenei szórakoztató

Nem zenés fikció

Egyéb

(C) Nielsen Közönségmérés 
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A műsorfogyasztás megoszlása a 3 országos földi sugárzású csatornán 
2011 egész év vs. ünnepi időszak (december 24-31.) 

Idősáv: 02:00-25:59 (egész nap) 

Vallás

Mozifilm

Művelődés, tudomány, kultúra

Információ

Hírek, politika, gazdaság

Sport

Zene

Nem zenei szórakoztató

Nem zenés fikció

Egyéb

(C) Nielsen Közönségmérés 

kíváncsiak voltunk arra is, hogy szilveszter éjjel, az óév utolsó és az újév elsô perceiben vajon mennyien kapcsolják 

be tévékészülékeiket az ünneplés közepette. Az ötéves trend azt mutatja, hogy ezekben a percekben a teljes lakos

ságnak közel a fele legalább egy percre bekapcsolja a tévékészülékét, és közülük a többség (a tévénézôk 58%a)  

a 3 országos földi sugárzású csatorna valamelyikének adását követi figyelemmel, vélhetôen a nemzeti himnusz 

és az újévi köszöntôk miatt. A teljes ünnepi idôszakban (december 2431.) egyébként a tavalyi évben elsôsorban a 

közszolgálati, a film, az ismeretterjesztô és a zenecsatornák erôsödését figyelhettük meg, de ezekben a napok

ban magasabb volt a DVD, videó, valamint a videójátékhasználat aránya is az év többi részéhez képest.

A napi tévénézési görbéket felrajzolva jól látszik, hogy reggel 8 órától kezdôdôen komoly növekmény mutatkozik 

az egész éves adatokhoz képest az év végi ünnepi idôszakban: az 1 percre jutó átlagos nézôszám több százezer 

fôvel meghaladja ezeken a napokon az éves átlagot. Ilyenkor már a délelôtti és a koradélutáni órákban is jóval töb

ben ülnek a tévéképernyôk elôtt, mint az év többi részében, de az esti órákban (a fômûsoridôben és azt követôen 

is) is jóval magasabb a nézôszám, mint éves viszonylatban. 2011ben a csúcs este 9 óra elôtt 20 perccel volt, a 

nézôk száma pedig bôven meghaladta az 5 milliót.

véleménye van? szóljon hozzá!

www.marketinginfo.hu/forum
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FenntArtásokkAL
mind több cég tûzi zászlajára a fenntarthatóságot, sôt, egyre több olyan márka van, amely nem is annyira 
arról beszél, hogy ô mit tesz a fenntartható mûködés érdekében, hanem rögtön tanácsokat osztogat a fog-
yasztóknak, hogyan kellene viselkedniük. pedig, mint az körkérdésünkbôl kiderül, a márkatulajdonosoknak 
elôször a maguk háza táján kellene söprögetniük. a cégek egyik fele sokat tesz a fenntarthatóságért, de 
„elfelejt” beszélni róla, míg mások sokat kommunikálnak, de keveset tesznek. elsô körben a „sustainability” 
fogalmat sem ártana tartalommal megtölteni. ehhez még sokat kell a szakmának beszélgetnie. Íme, egy 
hozzájárulás a magunk részérôl ezen összeállítás formájában.

torok.diana@marketinginfo.hutorok.diana@marketinginfo.hu

www.viasatnature.hu/hu/explorer/about
www.viasatnature.hu/hu/nature/about
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Az újévi FogAdALmAkrA is 
rárepüLnek A hirdetôk
a tévétársaságok sajátos helyzetben vannak karácsony környékén: megugrik a náluk reklámozók aktivitása, 
közben pedig önmagukat is népszerûsítik, így tulajdonképpen egyszerre ülnek két lovon. a viasat szakembe-
reitôl megtudtuk: szenteste elôtt a promóciós kampányok, utána inkább az imázs kommunikáció a jellemzô. 
sok hirdetô igényli a különlegesebb megjelenéseket, még akkor is, ha csak ez az egy kampánya van az év 
során.

fokasz.oresztesz@marketinginfo.hu

 mennyire te-
kinthetô a médiá-
nak, ezen belül a 
tévécsatornáknak 
fontos idôszaknak  
a karácsonyi idô-
szak? 
török eszter (üz-
letfejlesztési és 
non-spot igaz-

ga tó): A novembertôl  december 23ig tartó idôszak a 

kereslet szempontjából a legkiemelkedôbb az évben.

 milyen stratégiákat követnek a piaci szereplôk 
reklám- és médiahasználat terén ebben az idôszak-
ban? 
t. e.: A december 23ig tartó idôszakban a promóciós 

spotkampányok a legjellemzôbbek a konkrét eladá

sok ösztönzése érdekében. sok cég a forgalma legna

gyobb hányadát ebben az idôszakban realizálja. A ka

rácsonyi, szilveszteri idôszakban pedig a szponzoráció 

jellemzôbb, a két ünnep között a reklámspotok iránti 

kereslet valamennyire visszaesik.

 Kidolgoznak-e kifejezetten az ünnepi szezonra  
finomhangolt non-spot megjelenéseket, vagy változ-
tatnak-e valamennyit a már meglévôkön annak érde-
kében, hogy jobban kiszolgálja az ilyenkor felmerülô 
igényeket? 
t. e.: karácsonyra, szilveszterre és újévre dolgoztunk 

ki az eddigi évekhez hasonlóan szponzorációs csoma

gokat, amelyekben a filmszponzoráció dominál, ami 

variálható széles nonspot tárházunk többi választható 

elemével, például csatornaszponzorációval, reklám

blippel és úgynevezett bugokkal (popup hirdetések

kel).

 felbukkannak-e az év vége felé olyan hirdetôk 
is, amelyek máskor egyáltalán nem, vagy csak alig  
jelennek meg csatornáikon?
t. e.: Igen, vannak hirdetôk, amelyek kifejezetten erre 

az idôszakra koncentrálnak. Akár az is lehetséges, hogy 

csak ez az egy kampányuk van az évben – például 

egyes szórakoztatóelektronikai termékek, illetve alko

holok egy része esetében. tavaly a szilveszter körüli 

idôszakban volt több dohányzásról leszoktató termék

nek is hirdetése nálunk, ez egyértelmûen az újévi foga

dalmakhoz köthetô.

T
örök E

szter, a V
iasat ü

zletfejlesztési 
és n

on
-spot ig

azg
atója

 „Tavaly a szilveszter körüli idôszakban volt több 
dohányzásról leszoktató terméknek is hirdetése nálunk,   
        ez egyértelmûen az újévi fogadalmakhoz köthetô”
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 a spot vagy a non-spot költések ugranak meg  
inkább?
t. e.: Mindkét költéstípus megugrik, egyrészt a hirdetôi 

kereslet, másrészt a mûsorkínálat miatt.

 összességében hogyan változik a hirdetôi össze-
tétel a decemberi ünnepekre készülve?
t. e.: December 23ig általában a promóciós spotkam

pányok a legjellemzôbbek a konkrét eladások ösztön

zése érdekében. A karácsonyi és szilveszteri idôszak

ban azonban – amikor az emberek már otthon ülnek és 

sok tévét néznek, viszont a karácsonyi nagybevásárlá

son már túl vannak –, a szponzoráció a jellemzôbb, az 

imageépítés kerül elôtérbe.

 a viasat futtat-e az ünnepekhez kapcsolódó rek-
lámkampányt akár saját felületein, akár máshol? 
dóczi melinda (marke ting igaz ga tó): karácsony táján 

saját felületeinket részesítjük elônyben. A Viasat az 

elmúlt években és idén is ünnepi köntösbe öltözik.  

A VIAsAt3on trendi csatornaazonosítókkal, míg  

a VIAsAt6on vicces és meghökkentô karácsonyi kép

sorokkal várjuk nézôinket. emellett mindkét csator

nán a megszo

kottól eltérô, 

ünnepi struktú

rával készülünk.  

A VIAsAt3on 

például rengeteg 

családi filmmel 

és a már a har

madik évadát élô 

ÁlomÉpítôk címû 

mûso runk kal kí

vánunk minden

kinek boldog karácsonyt. szintén az elmúlt évekhez 

hasonlóan támogatjuk a Mikulásgyárat, és boldogan 

veszünk részt mi is a csomagolásban.

 a nézôk mellett a partnereiknek készülnek-e 
szolgáltatásaik, márkáik külön népsze rûsí tésével 
(vagyis b2c mellett b2b kampányt futtatnak-e)? 
d. m.: karácsony tájára b2b kampányaink jelentôs ré

sze  már kifut, de premier elôtti mozikkal továbbra is 

kényeztetjük partnereinket.
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 a rádiók, illetve konkrétan az önök adója számá-
ra kereskedelmi szempontból mennyire kiemelt idô-
szak az év végi ünnepi hajrá?
kereskedelmi szempontból a reklámpiacon mindig ki

emelt szerepe volt a szeptemberdecemberi idôszak

nak. A rádióban is hasonlóképpen van, ezt az éves ter

vezésnél is figyelembe kell venni. 

 Hogyan változik hirdetôik tevékenysége az év vé-
géhez közeledve? Kijelenthetô-e, hogy ilyenkor ösz-
szességében aktívabbak a reklámozók?
A reklámozók többsége ilyenkor a legaktívabb, sok ügy

fél próbál kitûnni a reklámzajból, ezért a kreatív megol

dásokra és a szpoton kívüli megjelenésekre különösen 

nagy igény mutatkozik.

 Hogyan változik hirdetôik összetétele ilyenkor? 
elôkerülnek-e esetleg olyan cégek, amelyek máskor 
egyáltalán nem, vagy csak alig?
Vannak olyan hirdetôk, amelyek rádiós büdzséjük nagy 

százalékát erre az idôszakra összpontosítják. Ilyenek 

például az autós biztosításokkal foglalkozó cégek a kö

telezô átkötések miatt, a gumis cégek a téli gumik cse

réje miatt, a karácsonyi vásárlásra készülô kereskedôk, 

és még sorolhatnám. Hozzáteszem, azok a cégek, 

amelyek egész évben hirdetnek és folyamatosan ott 

vannak a vásárlók fejében, sokkal sikeresebbek, mint 

azok, akik kéthárom hét alatt akarnak imaget építeni 

és eladni egyszerre.

 van-e igény ilyenkor a megszokottaknál különle-
gesebb hirdetési megoldásokra? melyek ezek?
Igen, ilyenkor sok múlik a kreatívon, mindenki szeret

ne valami egyedi kommunikációt, sok esetben viszont 

még mindig a 

szpot a leghaté

konyabb eszköz 

egy termék vagy 

s z o l g á l t a t á s 

megismerteté

séhez. A blok

kon kívüli meg

jelenés lehet 

egy játék vagy 

kitelepülés, de 

sohasem lehet 

öncélú szórakoztatás, mindig a kommunikációs célt 

kell szem elôtt tartani.

 a class fm-et magát, illetve egyes mûsorait 
népszerûsítik-e kiemelten karácsony környékén akár 
saját felületeiken, akár máshol?
A rádió a meghitt pillanatokban, így karácsonykor is ré

sze a hallgatók életének. A Class FM egy speciális pro

móciós aktivitással készül az ünnepekre, és ezt termé

szetesen on air promócióban is népszerûsítjük majd.    

 egy alapvetôen zenei tartalmakra építô, országos 
kereskedelmi rádió számára a mûsorkészítés szem-
pontjából milyen jelentôséggel bírnak az ünnepek?
Fontos, hogy a hallgatók az ünnepek alkalmával is  

a Class FMtôl megszokott tartalmi kínálatot kapják, 

ugyanakkor a kihagyhatatlan karácsonyi dalok idén is 

bekerülnek majd a zenék közé, hiszen ezek a felvéte

lek olyanok, mint a bejgli és a szaloncukor. nélkülük 

nem igazán karácsonyi a hangulat.

A jingLe beLLs köteLezô
a rádiók számára sincs más út, mint külön készülni az ünnepekre mind a hallgatók, mind a sok esetben csak 
ilyenkor elôkerülô hirdetôk felé. turi Árpád, a class fm vezérigazgatója válaszolt kérdéseinkre.

véleménye van? szóljon hozzá!
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                „Vannak olyan hirdetôk, amelyek rádiós  
  büdzséjük nagy százalékát erre az idôszakra    
                                                     összpontosítják”
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AjándékoznAk A cégek

az idei reklámajándékozási szezonban  ismét csökkennek a megrendelések, viszont többen várnak ajánlatot. 
a nagyvállalatok egyötöde költ nagyobb összeget karácsonyi ajándékra, elsôsorban hagyományos terméke-
ket: italt, bort, irodaszereket, édességet vesznek partnereiknek, ügyfeleiknek, dolgozóiknak. Ugyanakkor az 
elmúlt években a válaszolók háromnegyede, az idei felmérésben szereplôknek viszont 85 százaléka (1250 
cég) jelezte, hogy szívesen fogad ajánlatot reklámajándékos, boros, italos cég részérôl. Így lehet összefog-
lalni a promo data piackutató immár tizenegyedik évben elvégzett országos piackutatásának eredményét. 
mint szentirmay László ügyvezetô elmondta, az idén megkeresett 3100 vállalat is igen jól reprezentálja  
a legnagyobb cégeket.

A meginterjúvolt cégek a 300 millió forint éves ár

bevételnél nagyobb vállalkozások 20 százalékát te

szik ki, vagyis jól jellemzik a nagyvállalati szegmenst. 

Az idén is a megkeresettek közel fele volt budapesti 

(39%) vagy pestmegyei (11%). 95 százalékuk adta meg 

email címét és 80 százalékuk honlapját.

A 2008 ôszén kitört nemzetközi válság már az akko

ri karácsonyi ajándékozásban is éreztette hatását, de 

minôségi visszaesést 2009ben okozott, és azóta is 

folyamatosan csökken ez a korábban valóban virágzó 

piac. Mint eddig is, a telemarketinges felméréssel meg

keresett 3100 vállalatból külön választották azt az 1470 

„érdemi” választ adót, amelyek tavaly vagy tavalyelôtt 

rendeltek karácsonykor vagy más alkalommal, illetve 

amelyek az idén érdeklôdôk, s szívesen fogadnak aján

latot. A válság elôtti években a nagyvállalatok körülbe

lül 55 százaléka volt érdekelt az ajándékozásban, ez az 

arány 48 százalékra esett vissza. A konkrét karácsonyi 

ajándékozást régebben a nagyvállalatok egyharmada, 

tavaly egynegyede, az idén már csak egyötöde jelezte. 

egyéb idôszakban régebben 3035 százalék rendelt 

(ritkábban hetente, gyakrabban havonta, vagy akár csak 

évente), ma ez már csak 17 százalék.

továbbra is meghatározó a hagyományos ajándékok 

skálája: aki pontosan megmondta, hogy mit is vesz, 

azok 40 százaléka bort, pálinkát és egyéb italt vásá

rol, 36 százaléka irodaszereket, írószereket, nyomtat

ványokat. utánuk már messze leszakadva jönnek a to

vábbi termékek: az édességek (13%) , a CDk, naptárak 

(4%), a divatcikkek (3,6%), a trikók, a baseball sapkák, a 

sporteszközök, és – a korábbiakhoz hasonlóan – csak 

12 százalék keres egyéni, exkluzív ajándékokat.

 Mint az elmúlt években, a cégek egyre kisebb ösz

szegeket fordítanak ajándékokra. Az érintett vállalatok 

„A 2008 ôszén kitört nemzetközi válság már 
   az akkori karácsonyi ajándékozásban is 
éreztette hatását, de minôségi visszaesést 
                                              2009-ben okozott”

fokasz.oresztesz@marketinginfo.hu
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közel fele 100 ezer alatt költ (az összeget említettek 47 

százaléka), 41 százaléka pedig 100 ezer és félmillió kö

zött, s a válság elôttirôl a felére esve, csak 12 százalék 

vesz ajándékot félmillió fölötti összegért. (egymillió 

fölött alig több mint egy tucat jelezte, míg 2007ben 

még 84 nagyvállalat!)

 A prOMO DAtA ügyvezetôje hangsúlyozta: a felmé

résbôl kitûnt, hogy szívesen fogadna konkrét ajánlatot 

közel 1250 cég, vagyis az „érdemiek” 85 százaléka  

(illetve az összes vállalat 40 százaléka) – ami azért 

érde kes, mert ez az elmúlt években „csak” 7578 szá

zalék volt.

Az ajánlatot elutasítók közül a legtöbben azt mond

ták, hogy „állandó kapcsolatuk van”, már megoldot

ták, illetve „kaptak már elég katalógust”, vagy éppen  

„saját termékeiket ajándékozzák”, illetve sokan a kül

földi anyacégtôl kénytelenek beszerezni a reklámaján

dékot.

szentirmay László hangoztatta: a cégek kommuni

kációjában mára már elsöprô többségbe került az in

ternet. Az elegáns, de drága katalógust küldô nagyobb  

cégeken kívül mindenki emailben akarja megkeresni 

új partnerét, s nemcsak mert ez olcsóbb és gyorsabb, 

hanem az emailben elhelyezett linkekkel valóban 

könnyen be lehet mutatni a termékválasztékot, akár 

egy internetes áruházat is. ugyanakkor sokan figyel

men kívül hagyják a szigorú jogi szabályozást, amely 

tiltja a személyes email címre elôzetes engedély nél

kül küldött ajánlatot. A notórius spamelôket korábban 

csak az ombudsmani hivatal rosszalló fejcsóválása kí

sérte, pár éve azonban a nemzeti Média és Hírközlési 

Hatóság egyre határozottabban komoly pénzbüntetés

sel szankcionálhatja.

teljesen rendben van, ha az ajándékos vagy italos 

cégek kéthárom havonta küldenek egyegy hírleve

let, akciós ajánlatot, s a karácsony közeledtével ez akár 

havonta is megtörténik. ugyanakkor van egykét erô

szakos is, akik szinte hetente, néha még gyakrabban 

spamelnek, s bár  papír szerint  betartják a jogszabá

lyokat, mégis lejáratják a visszafogottan, valóban érde

mi információt küldô, korrekt cégeket.

sajnos még mindig nagyon sok cég küld általános 

megszólítással vagy akár e nélkül ajánlatot, de ezek 

döntô többségét spamként azonnal törlik. nemzetkö

zi kutatások is megerôsítették, hogy sokkal nagyobb 

a hatékonysága a perszonalizált leveleknek, s ez igen 

fontos az emailek esetében is. ugyancsak fontos, hogy  

a cégek ne küldjenek túl nagy méretû, különösen ne 

több melléklettel ellátott emailt, mert ezek nagy ré

szét kiszûrik a fogadó szerverek. Érdemesebb linkek

kel a cég profi honlapjára terelni az érdeklôdôket.

A prOMO DAtA a tavalyi és korábbi érdeklôdôknek, 

sôt a friss idei kutatásban szereplô cégeknek küldött per

szonalizált levélben megköszönte a közremûködést, 

egyúttal leellenôrizte, hogy kinek él még az email 

címe, s mindössze kevesebb mint 1 százalék iratkozott 

csak le. Így adatbázisában összesen már 6100 érdemi 

(vagyis a reklámajándékozásban érdekelt, potenciális) 

vállalat adatai hozzáférhetôk, méghozzá 4400 enge

délyezett email címmel.

véleménye van? szóljon hozzá!
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A bUdApesti kArácsonyi vásár

elôször 1999-ben rendeztek Karácsonyi vásárt a budapesti vörösmarty téren, akkor még egyszerû kirakodó 
vásárként. Idén 14. alkalommal tartják az eseményt, amely az azóta eltelt idôben a legnívósabb, több évtize-
des vagy akár évszázados hagyományokkal rendelkezô vásárokkal összemérhetô színvonalat ért el.

Kézmûves terméKeK vÁsÁra
A népi hagyományok közvetítésére, vala

mint a magyar kézmûvesség bemutatására 

122 különbözô árusító hely, látványmûhely 

került kialakításra a Vörösmarty téren. A kék

festôk, bôrdíszmûvesek, fajátékok, kerámia: 

számos mesterség, anyag és kreatív gondolat 

ölt itt testet emlék és ünnepi ajándéknak való 

tárgyak formájában. A cél a hagyományôrzés, 

az érdeklôdés pedig óriási. Az idei vásárra 

többszörös volt a túljelentkezés, melyet egy 

ötfôs szakmai zsûri zsûri (néprajzi Múzeum, 

Hagyományok Háza, kézmûves szövetség, 

Magyar kézmûvesek egyesülete, szentendrei 

skanzen) igyekezett szigorú szempontrendszer alapján orvosolni. A házakban 4 négyzetméteres és 8 négyzet

méteres helyek állnak rendelkezésre, melyeket több mint 5 héten át kell megtölteni portékával. Az idei évben 

kiemelt lehetôséget kapnak a pályakezdô kézmûvesek, akiket egy külön faházban helyeznek el, és ingyenes meg

jelenést biztosítunk számukra 11 héten át. 

evés-IvÁs
A vásár egyik legnagyobb vonzereje a gasztronómia. A sétálás alatti csipegetést lehetôvé tevô vásári finomsá

gok mellett a magyarországi ünnepi szokásoknak megfelelô fogások is megkóstolhatóak, mint például halételek, 

töltött káposzta, libamáj, de töretlen a népszerûsége a kürtôs kalácsnak is. 

KULtúra
Újdonság, hogy idén 2 színpadon is programok várják a közönséget, ahol naponta 17 és 20 óra között énekmon

dók, nép, jazz, utca és világzenészek, táncház, valamint hétvégenként délelôtt bábszínház lesznek mûsoron. 

egy különleges látványossággal is készülnek a szervezôk. A Café budapest kortárs Mûvészeti Fesztivál kiemelt 

eseményeként megrendezett, nagy sikerû paint up! Visualpower virtuális épületfestô verseny közönségdíjasai  

a Mûcsarnok után most a Gerbeaudház ezer négyzetméteres homlokzatára tervezett „épületmozgató” animáci

ókkal kápráztatják el a közönséget.
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A karácsony fôszereplôi a gyerekek. számukra 

egy egész Varázskertet hoztak létre, ahol fûtött 

játszóházban készíthetnek mézeskalácsot, 

vagy természetes alapanyagú karácsonyfadíszt, 

és ajándékokat hétköznapokon 14 és 18 óra kö

zött, hétvégén pedig 10 és 13 valamint 16 és 19 

óra között. December 6án a Vörösmarty térre 

is eljött a Mikulás, egyenesen Finnországból, 

és várta az érdeklôdôket a Mikulásgyár faházá

ban 15 és 16 óra között. A nap további részében  

pedig a magyar Mikulás várta ajándékokkal a ki

csiket és nagyokat egyaránt.

KIemeLt HÁzIKóK, KIemeLt partnereK
Az ökumenikus segélyszervezet országos adventi pénzadománygyûjtése a 2012es budapesti karácsonyi Vá

sár kiemelt karitatív akciója. A Vörösmarty téri vásár elsô ízben ad otthont az idén már 17. alkalommal meghirde

tett, a szeretet.éhség. mottóról és a tört mézeskalácsszívrôl ismert ünnepi összefogásnak. Az adománygyûjtô 

pontnál összegyûlô pénzbôl a segélyszervezet szociális intézményein keresztül valódi segítség lesz: étel, ott

hon és esély a rászorulóknak.  Az adományozók egy a vásár játszóházában, gyerekek által készített mézeskalá

csot kapnak. Az egyéni köszönetnyilvánítással díszített ajándékkal a segélyszervezet köszönetét fejezi ki azok

nak, akik az ünnepi készülôdés közben nem felejtkeznek meg a nehéz sorsú embertársaikról sem – tudtuk meg  

a budapesti Fesztivál és turisztikai központ nonprofit kft.tôl.

Az idei díszvendég kalocsa városa, amelynek ízeibe és kultúrájába is belekóstolhatnak a rendezvényre láto

gatók. Házuk fô attrakciója a város nevével egybeolvadt világhírû ôrölt fûszernövény, a piros paprika, de kalo

csai virágokkal díszített terítôk és porcelán tárgyak is kaphatók. A kultúrát a gasztronómia mellett helyi táncosok,  

zenészek szolgáltatják.

Jelen van a Mikulásgyár is, idén ugyanis nemcsak a Hôsök terén fogadják az önkéntesek az adományokat, ha

nem a Vörösmarty téren is. Az ország legnagyobb karitatív akciójának faházában ajándékokat is vásárolhatunk 

szeretteinknek, az ezekbôl a vásárlásokból befolyó bevételeket a Mikulásgyár mûködésére használják fel.  

A Mikulásgyár 2011ben félmilliárd forintot is meghaladó értékben gyûjtött adományt, és ezzel 257 ezer rászo

rulónak segített Magyarországon. Idén 300 ezer mélyszegénységben, illetve nagycsaládban élô gyermek kará

csonyát szeretnék szebbé tenni.

   „Az Ökumenikus Segélyszervezet országos 
adventi pénzadománygyûjtése a 2012-es Budapesti  

           Karácsonyi Vásár kiemelt karitatív akciója.”

véleménye van? szóljon hozzá!
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viLágméretû kArácsony   

                                               rohAm

 palfi.karoly@marketinginfo.hu

amint kicsit hidegebbre fordul az idô és megjelennek az elsô hóemberek az áruházak kirakataiban, világ-
szerte magasabb fokozatra kapcsolnak a kereskedôk és a vásárlók egyaránt. a fekete péntek vagy a Kiber 
Hétfô amerikából indult, de már a világ több országában megtartják. vásárlási láz terén azért továbbra is az 
Usa viszi a pálmát.

A Fekete péntek egy nappal követi az ôszi betakarításokat hagyományosan megünneplô hálaadást, amit no

vember negyedik csütörtökén tartanak meg az egyesült Államokban. A Fekete péntek a karácsonyi bevásárló sze

zon hivatalos kezdete. A kereskedôk nagy része rendkívüli kedvezményekkel kínálja áruit ezen a napon. ugyan 

nem hivatalos ünnep, de sok szektorban számít szabadnapnak  a kiskereskedelem természetesen nem tartozik 

közéjük. 2003 óta egy év kivételével (2004) a Fekete péntek volt az év legnagyobb forgalmat elérô napja az 

északamerikai ország kereskedelmében.   

A Fekete péntek elnevezést a hatvanas években kezdték el használni, philadelphiában, az ország többi  

részén a hetvenes évek közepén terjedt el. Az üzletek évtizedek óta reggel hatkor nyitottak ezen a napon, de az 

ezredforduló óta jellemzô lett a hajnali 5, sôt 4 órai nyitás. 2011ben számos üzlet már éjfélkor kinyitott (a target 

diszkontlánc, a Macy’s vegyesbolt hálózat, az elektronikai cikkekkel foglalkozó best buy, stb.). Idén a Walmart, 

Amerika és a világ legnagyobb hipermarketlánca bejelentette, hogy a Fekete pénteket már elôzô este (vagyis 

már hálaadás napján), 8 órakor megkezdi. erre a szakszervezetek sztrájkfenyegetéssel válaszoltak, de végül csak 

néhány helyen tüntettek a dolgozók, a pénztárgépek mellett pedig csaknem 10 millió tranzakciót regisztráltak.

A Fekete pénteket a világ Amerikán kívüli része leginkább a vásárlók agresszív tömegeit ábrázoló tudósítá

sokból ismeri, 2008ban például a Walmart egyik üzletébe berontó tömeg agyontaposta az ajtót nyitó eladót. 

2010ben a Wisconsin állami Madisonban egy vásárló lôfegyverrel fenyegette meg a többi vevôt a helyi toys’r’us 

üzletben, 2011ben pedig egy kaliforniai Walmartban egy hölgy gázsprayvel igyekezte távol tartani riválisait az 

okostelefon polcoktól.

eLôtti
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A Fekete péntek hatalmas forgalma azért is figyelemre méltó, mert a GFk nOp 2005ös felmérésében a meg

kérdezettek mindössze 17 százaléka vallotta, hogy már hálaadás után nekiáll az ajándékvásárlásnak. Az eladási 

mutatók 2011ben tetôztek, és bár idén nem sikerült túlszárnyalni a tavalyi eredményt, a nap a szokásos meder

ben telt. A rendkívüli akciók hatására 2012ben is több helyen megvadultak a vásárlók, akik ellen a hatóságoknak 

kellett fellépniük. Az internetre feltöltött videók sokaságának tanúsága szerint több áruházban lökdösôdés, sôt 

ökölharc tört ki a leárazott mûszaki vagy divatcikkekért.

péntekre virradóra a nebraskai Omahában a rendôröket lövések miatt riasztották a Westroads Mall bevásárló

központhoz. A kiszálló rendfenntartók verekedôket választottak szét, de nem erôsítették meg, hogy lôfegyver is 

elsült volna. A vásárlók mindenesetre pánikszerûen menekültek a helyszínrôl. 

A texasi san Antonióban pofon csattant és fegyver is villant egy, a sorban állók között kitört szóváltásban. egy 

férfi elôrefurakodott a pénztárnál, és arcul ütött egy ez ellen tiltakozó vásárlót, aki erre pisztolyt rántott. A támadó 

egy hûtôszekrény mögött keresett menedéket, majd kereket oldott. A fegyverrel védekezô férfi ellen nem indul 

eljárás, mert legálisan birtokolta a pisztolyt. 

A michigani kentwoodban a Woodland Mall elnevezésû bevásárlóközpontban rendôröknek paprikasprayt kel

lett bevetniük két összeverekedô banda szétválasztásához. két tizenévest a helyszínen ôrizetbe vettek. ugyan

ezen a helyen tavaly is meg kellett fékezni az erôszakot.

A floridai Altamonte springs egyik áruházában rendôrök tepertek a földre egy 28 éves nôt, aki megkerülte  

a pénztárak elôtt kígyózó sorokat, és a jelek szerint fizetés nélkül akart távozni. A nô a nála lévô tárgyakkal meg

dobálta a biztonságiakat, akik a földre teperték és megbilincselték. késôbb úgy nyilatkozott, hogy csak a tömeg

ben elveszett unokahúgát akarta megkeresni, aki nem választolt a telefonhívásokra.

Ami a forgalmi adatokat illeti, a kiskereskedelmet vizsgáló shoppertrak szerint a Fekete pénteken idén 3,5 szá

zalékkal több, 307,67 millió boltlátogatás történt. A vásárlások értéke viszont 1,8 százalékkal 11,2 milliárd dollárra 

csökkent. sok kereskedônél a készlet erejéig a hét végén is tartottak még a különleges, esetenként a 70 száza

lékos árengedményt is elérô akciók. Az IbM benchmark adatai szerint az internetes vásárlások száma a hálaadás 

napján 17, a Fekete pénteken pedig 21 százalékkal nôtt tavalyhoz képest. A mobil eszközökkel megvalósított 

tranzakciók mennyisége pedig kétharmadával nôtt tavalyhoz mérve.

A közelmúltban egyes cégek (pl. Amazon, Apple) más országokban is megtartották a Fekete pénteket, így 

romániában is, ahol idén, november 23án, pénteken reggel nyitás elôtt sor alakult ki az elektronikai háztartá

si cikkeket, számítógépeket és mobiltelefonokat áruló egyes üzletek elôtt, a nyitás után pár perccel pedig már  

a pénztáraknál is sorok kígyóztak. A Mediafax román hírügynökség szerint sok internetes felhasználó kereste fel  

a kedvezményeket meghirdetô cégek honlapjait, ezek közül egyesek nem bírták a hirtelen megnövekedett forgal

mat, így vagy teljesen elérhetetlenné váltak, vagy nehézkesen mûködtek. A Fekete pénteket romániában elôször 

meghirdetô, elektronikai cikkeket forgalmazó internetes bolt honlapját pénteken délig 1,2 millió egyedi felhasz

náló látogatta, és több mint 70 ezer rendelést jegyeztek. A legtöbb vásárló LCDképernyôs televíziót, laptopot és 

mobiltelefont keresett. A televízió és a laptop készlet több mint 80 százaléka fogyott el a délelôtti órákban. 

 ...a kiskereskedelmet vizsgáló ShopperTrak 
szerint a Fekete Pénteken idén 3,5 százalékkal 
     több, 307,67 millió boltlátogatás történt...
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véleménye van? szóljon hozzá!

A cyber mondAy és Az ünnepi szezon

A Cyber Monday kifejezést 2005ben alkotta 

meg az amerikai nemzeti kereskedelmi szövet

ség shop.org portálja. Az elnevezés a Fekete pén

tek utáni elsô hétfôre utal, amelyen a webáruházak 

tudatosan kezdték el kedvezményekkel megszólí

tani azokat, akik valamiért nem tudtak részt venni 

a pénteki vásárlási rohamban. 

A Fekete péntekkel és a kiber Hétfôvel azonban 

nem ér véget a vásárlási láz. Épp csak elkezdôdik, 

és kitart egészen januárig, amikor a karácsonyról 

megmaradt portékákra kiszabott akciók pörgetik 

fel a keresletet. Az Atlas Institue adatai szerint az 

amerikai ekereskedelmi szektor januári forgalma 

már 2005ben megegyezett a karácsonyival. 

Az ünnepi szezon tehát a tetôponttal, a Fekete 

péntekkel indul, majd visszaesik, hogy aztán december közepén ismét magasabb sebességi fokozatba kapcsol

jon, újra visszaessen, január elején pedig ismét megugorjon.  

Az elmúlt néhány évben pedig egy még újabb vásárlási trend alakult ki az óceán túlpartján. A karácsony utánra 

megmaradt készleteket kiszórni hivatott akciókra apellálva egyre többen veszik meg az ajándékokat a hivatalos 

ünnepek után, december 27. és 29. között. tavaly a kereskedelmi szektor már lekövette ezt a trendet, számos 

vásár került megrendezésre karácsony és szilveszter között.   

Írországban és az Egyesült 
Királyságban az ünnepi bevá-

sárló szezon november közepén indul, a karácso-
nyi fények is akkor kerülnek ki az utcákra. 2010-
ben a webáruházak 8 milliárd fontos forgalmat 
produkáltak ebben az idôszakban, ami az összes 
költés egynegyedét tette ki. A szigetország keres-
kedôi csak „arany negyedévként” emlegetik ezt  
a periódust.  

A január az öreg kontinensen is kiemelt idô-
szak a kereskedelemben. Párizsban az ünnepek 
utáni akciók 4, Franciaország többi részén pedig 
hat hétig tartanak, és jellemzôen az év elsô szer-

dáján indulnak. Olaszországban a januári akciók 
az év elsô hétvégéjén indulnak és hat hétig tarta-
nak. Németországban a téli értékesítési idôszak 
(Winterschlussverkauf) január utolsó hétfôjén 
indul és 12 napig tart, ennyi idô alatt kelnek el  
a karácsonyi idôszakból megmaradt áruk. Az utób-
bi idôben azonban nem hivatalosan már januárban 
engedményekkel adják a megmarad árut, a Win-
terschlussverkaufra pedig már jellemzôen csak  
a rossz minôségû darabok maradnak meg. Svédor-
szágban már december 26-án megindul az ünnep 
utáni akciós idôszak, a Mellandagsrea. Hasonló 
hatása van, mint a Fekete Pénteknek Amerikában. 

eUrópa 

www.marketinginfo.hu/forum


45  2012. december |  @M  |

k
IL

Á
tó

bevásárLás A neten
a fizikai valójukban is létezô boltok mellett az amerikaiak a virtuális áruházakat is megrohamozzák. ezek 
közül a legismertebb az amazon, amely évrôl évre egyre nagyobb forgalmat bonyolít.

Az internetes könyváruházként indult Amazon mára a világ legnagyobb webáruháza lett, kínálata filmekkel, ru

házati cikkekkel, bútorokkal, videójátékokkal és sok egyébbel gazdagodott. központja a washingtoni seattleben 

van. Létezik weboldala kanadában, az egyesült királyságban, németországban, Ausztriában, Franciaországban, 

kínában, Japánban, és 2013ban hazánkba is megérkezik a vállalatóriás.

Az elmúlt évtizedben az Amazon 30 milliós vásárlói bázist épített ki, bevétele a kínált árukra rakott jutalékból 

származik.

A tavalyi volt az Amazon történetének legjövedelmezôbb karácsonya, 44 százalékkal növekedett ugyanis azon 

partnerei száma, amelyek termékei 5000 dollár feletti forgalmat értek el az online kereskedelmi óriás oldalán.  

Az Amazon termékek százmillióit értékesítette milliárdos értékben. 

véleménye van? szóljon hozzá!

  1. 2. 3.

elektronika Kindle fire Kindle touch Kindle 

játékok   rory’s story cubes Qwirkle társasjáték perplexus 

videojátékok  Just dance 3 call of duty:  elder scolls 4: skyrim
   modern Warfare 3

sportszerek  zumba fitness total emergency fire starter flexible flyer hógolyógyár
  body transformation dvd

könyvek    Walter isaacson:  Jeff Kinnley: Kabinláz stephen King: 
  steve Jobs  11/22/66 

e-könyvek suzanne collins:  suzanne collins:  John grisham
  éhezôk viadala catching fire the Ligitators

cd   michael bublé: christmas adele: 21 tony bennett: duets II.

mp3    100 classic  coldplay: mylo Xyloto she & Him: a very
  christmas songs  she & Him christmas

dvd   Harry potter bridesmaids the Help
   és a Halál ereklyéi 2

 Amazon instant video   super 8 the Help crazy stupid Love  

órák   timex 1440 sports  Lego Kids’ star Wars   XoXo rhinestone 
  digital resin strap Watch darth vader mini-figure  accent gold-tone
   alarm cloc bracelet Watch

Amazon Wireless   amazonWireless: motorola  samsung galaxy s II  samsung galaxy s II 4g
  droId razr 4g epic touch 4g android android telefon
  android telefon  telefon

 Android alkalmazások  angry birds  tetris pandora Internet radio 
   (hirdetésmentes verzió)  

A tAvALyi év sLágertermékei Az AmAzonon

palfi.karoly@marketinginfo.hu

www.marketinginfo.hu/forum


46 |  @M  |   2012. december

k
IL

Á
tó

szimboLikábóL jeLes: 
A cocA-coLA és A mikULás
Ha karácsony és amerika, akkor coca-cola. a fejlett nyugati világban a mai napig rányomja a bélyegét a kará-
csonyi hangulatra az üdítôóriás. Hatására még magyarországon is valamelyest összemosódott a karácsony 
és a télapó eljövetelének hagyománya, ami nem is csoda, hiszen a nagyszakállú jótevô figurája évtizedekkel 
ezelôtt összefonódott a gigantikus marketinggépezettel.

Az italmárka kommunikációja régen összekapcsolódott a karácsonnyal 

és az angolszász hagyományok szerint akkor érkezô télapóval, aki már az 

1920as években ott volt a CocaCola újsághirdetéseiben. Igaz, akkor még 

a télapó egy vékony, magas, hegyes fülû, tündérszerû lény volt. Ma ismert 

formáját a 30as években nyerte el.

1931ben a vállalat már számos népszerû magazinban hirdetett kará

csony elôtt. Archie Lee, a D’Arcy reklámügynökség kreatívja olyan figurát 

akart megalkotni, aki egyszerre valósághû és szimbolikus. A cég végül  

a michigani születésû illusztrátort, Haddon sundblomot bízta meg a figura 

megalkotásával.    

A mûvész az inspirációt Clement Clark Moore 1882es versébôl, a szent 

Miklós látogatásából merítette. sundblom télapója 1931ben jelent meg  

a márka újsághirdetésein a saturday evening postban, a Ladies Home  

Journalban, a national Geographicban és a new Yorkerben.

1931 és 1964 között a CocaCola reklámjai általában a játékok kiosztása közben ábrázolták a télapót, aki többnyi

re megállt meginni egy kólát. Az újsághirdetések mellett plakátok is készültek, ezek manapság értékes mûgyûjtôi 

daraboknak számítanak. 

sundblom élô modellt használt elsô képeihez, az illetô Lou prentiss, a cég visszavonult kereskedelmi képvi

selôje volt. Az emberek figyelemmel kísérték a képeket és a plakátokat, amit az is bizonyít, hogy a figurán alkal

mazott minden változtatásra (pl. megváltozott az öve, lekerült a kezérôl a jegygyûrû) levélrengeteggel reagáltak.

A télapó 1942ben egy társat is kapott, sprite boyt, aki a negyvenes és az ötvenes években szerepelt mellette 

a reklámokban. sprite boy szintén sundblom szüleménye volt (a sprite manót jelent).  

A télapót 2001ben animálták is, az Oscardíjas rendezô, Alexandre petrov sundblom eredeti képeit hozta 

mozgásba.

        „Archie Lee, a D’Arcy reklámügynökség 
       kreatívja olyan figurát akart megalkotni, aki 
               egyszerre valósághû és szimbolikus.”

véleménye van? szóljon hozzá!
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                 FrIss HÍreket, 

pOrtÁLJAInkOn!

OLVAssOn 
pIACI InFOrMÁCIókAt 

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

	Untitled



