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Útkeresés vagy forradaloM?
Van, aki messiásként várja a paradigmaváltást, van, aki szerint már le is 

zajlott, és van, aki szerint a marketingszakemberek jobban tennék, ha maradnának 

a kaptafánál, mert az alapokkal még mindig gond van. egyben mindenesetre  

a lapunk által megkérdezett összes szakember feltûnôen egyetért: a szakmát érô 

kihívások sorjázása hihetetlen mértékben felgyorsult, és folyamatosan tovább 

gyorsul. 

Arról már megoszlanak a vélemények, hogy miképpen kellene ezt 

lereagálni. egyesek úgy vélik, új feladatokhoz új eszközök dukálnak, s 2013-ban 

illene erôteljesebben koncentrálni a digitális megoldásokra (illetve szemléletre), 

így elsôsorban a mobilra és a közösségi médiára. Mások szerint be kell látni, 

hogy korunk átalakult gazdasági környezetében s a fogyasztók ebbôl következô 

viselkedésváltozása miatt sok vállalat számára egyelôre nincs más lehetôség, mint 

bevételeinek legalább szinten tartása a költségek minél nagyobb arányú lefaragása 

mellett. Vagyis sem pénz, sem elegendô idô nem áll rendelkezésre a kísérletezésre, 

innovációra. De sokszor nem jut erôforrás már magára a marketingtevékenységre sem, 

illetve az azt megalapozó vizsgálódásra, a fogyasztói igények felmérésére. s ha ez 

utóbbi elmarad, akkor a pontosan célozható digitális és direkt marketing technikák mit sem érnek, így marad a jól 

bevált szônyegbombázás, a tömegkommunikáció.

Hosszabb távon persze azok a márkák fognak jobban járni, amelyek a nehéz 

helyzetben is gondot fordítanak renoméjukra – legalábbis ha bízhatunk abban, hogy 

a hazai belsô fogyasztás egyszer még a belátható jövôben valamelyest felpörög.

A marketing a fogyasztói/vásárlói szokások átalakulása miatt természetesen 

változik. De mennyire alapvetô ez a változás? Mit mond a tudomány, és mit 

tapasztalnak a gyakorlati szakemberek? soha nem látott felfordulást élünk meg, 

vagy ennek az egésznek nagyobb a füstje, mint a lángja? A nagy kapkodásban 

lesz-e idô megtanulni az új fogásokat, lesz-e érkezése a szakmának beleszokni az 

új helyzetbe? többek között ezekre a kérdésekre kerestük a választ a vállalati, az 

ügynökségi és az akadémiai szféra képviselôivel karöltve.

Legfrissebb lapszámunkhoz kellemes olvasgatást kívánunk!

Gaborják Éva, fôszerkesztô

Fokasz Oresztész, 
vezetô szerkesztô

www.laszlozsuzsi.hu
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4p vagy 4e?
A 4e koncepció szellemes és 

érdekes, de nem annyira forra-

dal mi, mint amennyire látszik.  

A szakirodalom többé-kevésbé kö-

vette azokat a változásokat, ame-

lyeket a 4e felvet, bár tagadhatat-

lan, hogy erôsen ragaszkodik a  

4P gondolathoz.

Az alapok maradtak
A marketing maga gyökeresen 

nem változott meg, de a marke-

tingtevékenység szereplôi persze 

másképpen viselkednek, hiszen 

másmilyen problémákra, másfajta 

környezetre kell válaszokat adniuk, 

mint korábban.

kevesebb pénz, tudatos 
vásárlók, folyamatos 
megújulás
Az átalakulás ellenére a marke-

tin gesek legfontosabb feladata 

nem változott: a piac igényeit kell  

a vállalatok lehetôségeivel össze-

hangolniuk a rendelkezésre álló 

eszközök hatékony kihasználásával. 

Vissza a kályhához! számok, listák, 

trendek.

zavar az erôben
Meglehetôsen kaotikusnak tûnik 

jelenleg a szakma helyzete, 

de a már beindult tanulási 

folyamatok végén vélhetôen 

kikristályosodik egy újfajta rend.  

A piaci szereplôknek sokkal 

többet kellene beszélgetniük 

egymással.
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a marketing egyik legfontosabb és legelterjedtebb paradigmája, a 4p, kihívóra talált az ogilvy & Mather új  
elmélete, a 4e formájában (az elméletrôl bôvebben az ügynökség hazai ügyvezetôjével készült interjúnk-
ban). Bauer andrás, a Budapesti corvinus egyetem marketing tanszékének vezetôje osztotta meg gondola-
tait arról, megérett-e az idô a 4p teljes cseréjére. 

elöljáróban szeretném leszögezni, hogy szükség 

van olyan közös nyelvre a marketingben is, amely 

lehetôvé teszi, hogy nagyjából sejtsük: ki, mire gon-

dol. e tekintetben látható, mennyire kreatív és egy-

úttal fegyelmezetlen terület ez, hiszen nem képes/

hagyja magát olyan standardokba kényszeríteni, 

mint a pénzügy vagy a számvitel. ennek a szabad-

ságnak persze van ára is, a standardizálás hiánya az 

üzleti döntéshozók kritikáját vonja maga után.

A 4e koncepció (Ogilvy & Mather) szellemes és 

érdekes, de talán nem annyira forradalmi, mint 

amennyire látszik. A marketingirodalom többé-ke-

vésbé követte azokat a változásokat, amelyeket a 4e 

felvet, bár tagadhatatlan, hogy erôsen ragaszkodik  

a 4P gondolathoz. ez a ragaszkodás természetesen nem teljes, hiszen a szolgáltatásmarketing mûvelôi 7P-ben, 

mások 7s-ben és további kombinációkban fejtik ki véleményüket. Az is lehet tehát, hogy a 4P „márkává” vált és  

a fogyasztói – és tanári – inercia miatt a bevezetett márkákat nehéz megváltoztatni.

Mit tud és mit nem tud a 4e gondolkodási keret – azaz az experience, exchange, everyplace and evange-

lism?  nyilvánvalóan jól reagál azokra a változásokra, amelyek a marketing és kommunikáció területén történnek.  

A fogyasztói részvétel könnyebbsége révén a változások sokkal gyorsabbak, és a fogyasztók aktívan fejtik ki véle-

ményüket, a termékek és ötletek terjedését már kevésbé korlátozza a fizikai, vagy kulturális távolság. Intellektuá-

lisan azonban kevés benne az új, s még kevesebb az eredeti gondolat.

Ha sorra vesszük a 4e elemeit, láthatjuk, hogy az a gondolat, hogy a termékek, szolgáltatások és márkák nem 

kizárólag racionálisak, hanem egy élményvilágot testesítenek meg – experience - elég régi. bernd schmitt,  

a columbia egyetem professzora nagyjából 20 éve hirdeti az experiential marketing gondolatát, mely pont az 

elôzôeket fogalmazza meg, s nyilvánvalóan a vállalati szándékot felerôsítette a fogyasztói együttalkotás is (co-

creation). utóbbi lehetôvé teszi, hogy a fogyasztó saját tapasztalatait és élményeit hozzátegye a márkához, és 

ezeket meg is ossza. 

Az a gondolat, hogy árak helyett cserérôl beszélünk – exchange – a hagyományos marketing irodalomban leg-

alább 40 éve létezik. Az AMA (Amerikai Marketing szövetség) marketing meghatározása is errôl szól, korát meg-

haladva veti fel, hogy a viszonosság fogyasztó és márka között a marketing egyik kulcs koncepciója. 

A mindenütt való jelenlét – everyplace – szintén régi koncepció. A Wikipédia szerint az „omnipresence” védi-

kus eredetû, de a marketing gyakorlat is bôven hozott példákat. A hányatott sorsú Martha stewart fénykorában 
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Szerzô: Bauer András, Budapesti Corvinus Egyetem
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   „Az is lehet, hogy a 4P „márkává” vált és … 
a bevezetett márkákat nehéz megváltoztatni.”

büszkén hirdette az „Omnimedia” gondolatot, miszerint a széleskörû, többmédiás jelenlét segít a márka terjedé-

sében. Az Ogilvy & Mather gondolat ennél bôvebb, természetesen, és kiterjed a mediális megosztásra is. 

Az „evangelism”gondolat eredetisége sem kimagasló. Az Apple már a 80-as években híres volt arról, hogy sok 

nagyszerû munkatársa terjesztette az igét. elég itt, ha Guy kawasaki-ra utalunk, aki híres Apple evangelist-ként is 

ismert, és számos konferencia nagysikerû elôadója. 

természetesen szükség van új koncepciókra, amelyek a változó világ és marketing gyakorlat újdonságait 

tükrözik. személy szerint ilyen, megfontolandó koncepciónak tartom például a consumer journey gondolatát 

(Mckinsey), amely a klasszikus vásárlási folyamatra tekint rá másképp. Hasonlóan fontos új koncepció szerintem 

a fogyasztói együttalkotás (co-creation) is, amely a közösen alkotott és megosztott termékeket, tartalmakat az 

alkotó számára értékesebbé teszi. A közösségi média nagy társadalmi varázsa, hogy minden használója úgy érez-

heti, egyedit alkotott, akár egy egyszerû megosztással is. 

Attól persze, hogy a 4e nem hoz akadémiai újdonságot, értékes menedzseri koncepció lehet. ezekre ugyanis 

érvényes a tapasztalás során történô értékalkotás, ha valaki alkalmazza, és saját viszonyaira adaptálja azokat,  

a tanulás során gazdagodhat.

 Van hely tehát új koncepcióknak, de a 4e szerintem még nem fogja felváltani a 4P-t - feltéve, ha utóbbit kellôen 

rugalmasan értelmezik. 
véleménye van? szóljon hozzá!

www.marketinginfo.hu/forum
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gaborjak.eva@marketinginfo.hu

A HAtárok kitolódtAk
sokkal nagyobb és mélyebb az a terület, amellyel a marketingeseknek napjainkban foglalkozniuk kell, ezért 
a 4p rendszerét a jelen helyzethez kell igazítani – mondja az ügynökség által megfogalmazott új marketing-
paradigmáról, a 4e elméletérôl sályi réka, az ogilvy & Mather Budapest ügyvezetô igazgatója.

 az ogilvy & Mather berkeiben született meg a 4E 
elmélete, amely elgondolásuk szerint mára fel kell, 
hogy váltsa a 4p rendszerében gondolkodó marke-
ting paradigmát. Mi hívta életre a gondolatmenetet?
Maga a változás. A világ az internettel, a 3, majd 4G-vel, 

a mobiltelefonnal - s mindazzal, ami mindezen tech-

nológiai fejlôdéseknek köszönhetô - teljesen átalakult. 

eközben a termelôi, gyártói és szolgáltatói oldalon el-

értünk arra a szintre, amikor már nagyon sok, hasonló 

minôségû termék, szolgáltatás versenyzik a fogyasz-

tókért, tehát ma már sokszor egyszerûen nem lehet, 

és mi, marketing-, avagy reklámszakemberek magunk 

sem tudunk kifejezett termékelônyt, pláne nem usP-t 

meghatározni.

Így a termékkel, a produktummal szemben a márka ke-

rült az elôtérbe, s egy márka akkor lehet csak igazán si-

keres, ha a fogyasztók életében meg tudja találni a neki 

megfelelô (és nem erôltetett!) pozícióját. ezért fon-

tos az, hogy valós fogyasztói „insight” legyen mindig 

a kiindulópontunk: elôször mindig azt kutassuk és ta-

láljuk meg, milyen motivációk, milyen kérdések, adott 

esetben milyen problémák azok, amelyekre márkánk  

választ tud adni.

 a 4p még a hatvanas években fogalmazódott 
meg. teljesen relevanciáját vesztette volna?
nem, alapvetôen most is ezek a kérdések foglalkoz-

tatják a marketingeseket, s így minket, kommunikációs 

ügynökségeket is, csak ma már sokkal tágabban és – ha 

lehet így megfogalmazni – interaktívabban értelmez-

zük ezeket. A 4P elgondolás tehát alapvetôen jó, csak  

a jelen helyzethez kell igazítanunk, hogyan értelmez-

zük is ôket. A határok kitolódtak, sokkal nagyobb és mé-

lyebb az a terület, amellyel foglalkoznunk kell ahhoz, 

hogy hatékonyak legyünk.

 Hogyan változtak az egyes pillérek? Melyik válto-
zott legjelentôsebben és miért?
A termékbôl (=Product) mára márkaélmény (=experi-

ence) lett, s talán ez a legnagyobb változás. Ma már nem 

terméket vagy szolgáltatást adunk el, hanem egy élet-

érzést. ezért tovább kell lépnünk a szigorúan vett ter-

mék-központú kommunikáción: nem elég a funkcioná-

lis érveket felsorakoztatni, az érzelmekre kell hatnunk. 

s ezért is van az, hogy ma már nem egyszerûen diszt-

ribúciós csatornáról (=Place), hanem sok-sok már-

kaélmény együttes hatásáról, komplex benyomás-

ról (=everyplace) beszélünk; hiszen a fogyasztó és  

a márka interakciója nem áll meg például a vásárlás-

kor: a fogyasztó véleményt formál márkánkról a Face-

bookon, megnézi a Youtube-on kisfilmünket, elmegy 

egy rendezvényre, amit a márka szponzorál, vagy már 

a vásárlást megelôzôen rákeres a termékre a neten. 

Így a korábban „Promotion” kifejezéssel összefog-

lalt terület, azaz maga a marketing kommunikáció is 
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megváltozott: ma már nem egyoldalú üzenet-átadás, 

hanem márka-rajongás (=evangelism) elérése a fe-

ladat. A cél ma már az, hogy a márka és a célcsoport 

közös metszéspontját találjuk meg, és mutassuk meg 

a marketing kommunikáció eszközeinek segítségével. 

Ily módon nem csak egyszerûen fogyasztóink, hanem 

rajongóink lesznek, akik emocionális alapon kapcso-

lódnak a márkánkhoz.

Így adja magát, hogy míg korábban azt határoztuk meg, 

hogy milyen termék árpozícionálás mellett fognak 

megtérülni befektetéseink (=Price), ma már inkább arra 

koncentrálunk, hogy egy fogyasztó mennyit lesz egyál-

talán hajlandó kifizetni a termékünkért, s ezt nevezzük 

ellenértéknek (=exchange).

Általánosságban elmondható, hogy a legnagyobb kü-

lönbség az érzelmek elôtérbe kerülése. egy sor kuta-

tás mutatta már ki, hogy a fogyasztókra emocionálisan 

is ható reklámok sokkal hatékonyabbak. Az már okos 

tervezés kérdése, hogy ezek hogyan és milyen módon 

érnek célba.

 a 4e mögött olyan változások húzódnak meg, 
mint például a piac fragmentálódása. Bizonyos for-
mában régi eladási módszerek visszatérésérôl be-
szélhetünk, nem? gondolok itt olyan ôsi marketing 
eszközökre, mint a szájreklám és az egyéni fogyasz-
tói elvárások ismerete.
Inkább azt mondanám, hogy a hangsúlyok rendezôdtek 

át, mert most már valóban nem tömegmarketingrôl, 

hanem sokkal inkább személyre szabott, egyénekre, 

vagy nagyon hasonlóan gondolkodó egyének egy cso-

portjára szabott kommunikációról beszélünk. emellett 

– mert sok a hasonló termék, és a fogyasztónak man-

kóra van szüksége a döntéshozatalnál – ma már nem 

a marketingesek diktálnak, a fogyasztók saját maguk 

mondják meg - és közlik másokkal is -, mi az, ami jó, és 

mi az, ami nem. ezért fontos, hogy ne csak termék-vá-

sárlókat, hanem márka-rajongókat gyûjtsünk magunk 

köré.

 idehaza mennyire rögzült be a 4p menti gondol-
kodás?
A nagyvállalatok egyre inkább nyitnak egy rugalmasabb, 

tágabb és modernebb szemlélet irányába, s ezt tapasz-

talom szerencsére ügyfeleink esetében is. A 4P persze 

nem tûnt el nyomtalanul, hiszen sok cég szervezetileg 

is ezen irányelvek mentén épült fel, s mûködik még 

ma is; de ez alapvetôen nem gond, hiszen a 4e nem 

jelent teljes elfordulást attól, ami korábban mûködött, 

egyszerûen csak a jelenkori technikai, társadalmi és 

gazdasági helyzethez igazította a korábbi irányelveket. 

 a technológia fontos mozgatórugója a 4e eleme-
inek. Hogyan alkalmazható mindez egy technológi-
ailag a világ élvonalához képest pár évvel lemaradó 
piacon, mint a magyar?
szerintem nem vagyunk mi annyira lemaradva, mint 

azt sokan gondolják, s a kulcs nem is az alkalmazott 

technológiában, hanem a mögötte rejlô tartalomban 

keresendô. tervezhetek egy kampány a legmodernebb 

webes technológiákat felvonultatva úgy, hogy a kutya 

sem lesz kíváncsi rá, mert unalmas; vagy nem fogja 

hosszútávon építeni a márkaélményt, mert nem rímel 

a márka személyiségére.

Éppen ez az izgalmas ebben az egészben: megtalálni 

a célcsoport és a márka közös halmazát, s ott létrehoz-

ni valamit, ami magával ragad, ami érzelmeket mozgat 

meg.

   „Ma már nem a marketingesek diktálnak, 
       a fogyasztók saját maguk mondják meg 
- és közlik másokkal is -, mi az, ami jó, és mi az,           
                                                              ami nem.”
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véleménye van? szóljon hozzá!

 tudna mondani hazai példát a 4e sikeres alkal-
mazására?
Most így hirtelen a DDb által készített, s jó pár díjat is 

elnyerô rajongói szív Magyar telekom kampány jut az 

eszembe. nem volt benne semmilyen direkt termék 

kommunikáció, mégis egyértelmû volt, hogy melyik 

márka áll mögötte. Jól ötvözték a hagyományos és 

interaktív csatornákat, s az egész mögött egy nagyon 

egyszerû insight volt: megmutatni az olimpikonoknak, 

hogy szurkolunk értük.

Persze ez nem azt jelenti, hogy csak ilyen „nagyban” 

érdemes gondolkozni, egy egészen egyszerû kis akti-

vitás is készülhet a 4e szemlélettel; sôt, kifejezetten  

a szûkre szabott keretek között érdemes okosan át-

gondolni, mit és hogyan kommunikáljunk.

 létezhet-e napjainkban a 4p-hez hasonló, egyet-
len mûködô elméleti alap, mint a hatvanas években?
Úgy tapasztaltam, hogy ezek az elméletek mindig se-

gítenek, mert egyfajta mankóként szolgálnak és ve-

zetik a gondolkodásunkat. ugyanakkor nagyon be is 

szûkíthetnek, találkoztam már olyan esettel, amikor az 

ügyfél túlságosan ragaszkodott ahhoz, hogy minden 

egyes pontra a megfelelô megoldást tudja megtalálni. 

Éppen ezért kell nyitva hagyni a lehetôséget új mód-

szerek befogadására és alkalmazására, mi magunk is 

folyamatosan keressük az új utakat.

 Mesélne a the big ideal™ elméletrôl? Hogyan 
mûködik ez a márkák számára?
Az Ogilvy & Mather által kifejlesztett the big ideaL™ 

módszer tulajdonképpen nagyon egyszerû mód-

szeren alapul, s éppen ezért könnyû és kifejezet-

ten motiváló alkalmazni a napi gyakorlatban. Any-

nyi történik, hogy igyekszünk insight-ok alapján 

definiálni egy, a célcsoportunk számára fontos kul-

turális „igazságot” avagy trendet, ezzel párhuzamo-

san meghatározni az adott márka személyiségének 

esszenciáját, majd mindezek metszéspontjában, 

közös halmazként születik meg maga a big Ideal. 

A big Ideal tulajdonképpen egy olyan egyszerû, mo-

tiváló, energizáló és szenvedélyes üzenet, amelyben 

egyesül a célcsoportot leginkább foglalkoztató gondo-

lat és a márka legjobb oldala. Mindehhez persze több 

lépésben és a megfelelô háttérmunka után az ügyféllel 

közösen gondolkozva juthatunk el, s az sem titok, hogy 

vannak esetek, amikor a big Ideal szinte „adja magát”, 

míg más esetekben többszöri nekifutás után alakul ki. 

Mindez egy izgalmas kaland minden résztvevô számá-

ra, s a tapasztalat azt mutatja, hogy menet közben sok 

más okos ötlet is formát ölt.

www.lampyon.com

Több a lehetősége mint gondolná!

Megoldások weben - korlátok nélkül

www.lampyon.com
www.lampyon.com
www.marketinginfo.hu/forum
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egy elmélet: A 4p-t felváltjA A 4e
a marketing egyik legfontosabb, de mindenképpen talán legelterjedtebb paradigmáját, a 4p alaprendszert 
állítja kihívások elé az ogilvy & Mather berkeiben, 2009-ben megfogalmazódott új elmélet: a 4e. 

A 4e nem állítja ugyan, hogy teljesen relevanciáját vesztette volna a 4P, azaz a termék (product), csatorna  

(place), ár (price) és kommunikáció (promotion) pilléreire épült paradigma, de mivel ez az elmélet még a hatva-

nas években született meg, napjainkra frissítésre szorul. A 4e új paradigma rendszerében megmarad a négyes 

pillérrendszer, de az a XXI. század kihívásai és újításai – többek között a közösséig média – mentén bôvül.

A 4E ElmélEtébEn
◊ a terméket (Product) felváltja a márkaélmény (Experience),
◊ az egyszerû disztribúciós csatornát (Place) komplex benyomások halmaza (Everyplace) veszi át,
◊ az ár (Price) helyett ellenértékrôl (Exchange) beszélünk,
◊ az egyoldalú kommunikáció (Promotion) helyére pedig a márka-rajongás (Evangelism) lép.

gaborjak.eva@marketinginfo.hu

tErmék hElyEtt márkAélmény
A klasszikus marketing egyik alap kiindulópontja, hogy találjuk meg termékünk megkülönböztetô 

versenyelônyét, és erre építsük marketing aktivitásainkat. Ahogyan interjúnkban az Ogilvy & Mather buda-

pest ügyvezetôje, sályi réka is rámutat azonban, manapság az egyedi termékelônyök ideig-óráig élnek 

csak, mielôtt a versenytársak is elkezdik másolni és termékeikbe foglalni azokat. A 4e elmélete szerint 

éppen ezért ésszerûbb márkaélményben, mint pusztán terméktulajdonságokban gondolkodni: a legfonto-

sabb, hogy tudjuk, milyen lépéseken keresztül és hogyan éli meg a márkával való találkozást a fogyasztó.

CsAtornA hElyEtt bEnyomások
A disztribúciós csatornák valaha elsôsorban fizikailag létezô boltok, áruházak voltak. Mára azon-

ban ezer különbözô módja van, hogy a termékek eljussanak a fogyasztóhoz. Ami pedig az Ogilvy & Mather 

megfogalmazása szerint még ennél is fontosabb: a fogyasztók hihetetlen mennyiségû csatornán keresztül 

kapcsolatba kerülhetnek a márkával, vagyis a marketingeseknek komplexebb találkozási pontokban kell 

gondolkodniuk, és meg kell találniuk a módját, hogy a legbefogadóbb állapotban szólítsák meg célcso-

portjukat.

ár hElyEtt EllEnérték
Az ár fogalma valamikor nagyon egyszerû volt: a termékért fizetség jár, az így befolyó pénz tartja 

fent a vállalatot és biztosítja nyereségességét. Mára azonban mindennek „ára van”, még ha nem is forinto-

sítható formában. A legdrágább – a 4e paradigmája szerint – a fogyasztó figyelme és bevonódása, amelyet 

millió információ bombáz a nap minden pillanatában, egyre több platformon. A költség-bevétel egyszerû 

elmélete helyett a marketingeseknek tisztában kell lenniük fogyasztóik valódi értékével, és hogy mennyire 

értékes a márkára irányuló figyelmük, az iránta való elkötelezettségük.

1.

2.

3.
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4. kommunikáCió hElyEtt márkA-rAjongás
Visszakanyarodva a termékelônyökhöz, valamikor a kommunikáció kulcsa pusztán a megkülönböztetô 

versenyelôny kreatív promóciója volt. Az elsô „P” gyengülésével párhuzamosan azonban a fogyasztók kezébe 

is egyre komolyabb hatalom került, a világ egyik legôsibb marketingeszközét, a szájreklámot ugyanis hihetet-

len módon felerôsítette a közösségi média és az internet. napjaink fragmentált, párhuzamos médiafogyasztású 

világában a márkáknak inspirálniuk kell, hogy az így meggyôzött fogyasztók szenvedélye másokat is bevonjon  

a rajongók táborába.

…és Pár toVábbi Elgondolás

Az élménymarketingnek a hagyományos marketinghez hasonlóan négy fókusza 

van, ám ezek gyökeresen eltérôek:

1. Fogyasztói élmény: a termékfunkciókon és –elônyökön alapuló megközelítés-

sel szemben az élménymarketing a fogyasztói megtapasztalásra koncentrál.  

A márkaélmény nem pusztán a termékhasználaton alapszik, ezáltal a funkcioná-

lis értékeken túl többek közt az érzelmek és a kötôdés síkján is elônyöket biztosít 

a márka számára.

2. A fogyasztás tágabb értelemben: az élménymarketing nem szûkíti le szigorúan 

a termékkategóriára (például samponra) a fogyasztást, inkább a szélesebb fel-

használói szituációban gondolkodik (például tisztálkodás). ez megváltoztatja a 

marketinges gondolkodást, mivel szélesíti a látókört, kitágítja a termékkategóri-

ák határait és új lehetôségeket nyit meg a márkák számára.

3. A fogyasztók egyszerre racionális és érzelmi lények: bár a fogyasztók gyakran 

hoznak tudatos döntéseket, az élménymarketing figyelembe veszi, hogy válasz-

tásaikat épp olyan gyakran befolyásolják vágyak és érzelmek.

4. eklektikus módszerek és eszközök: a hagyományos marketing kvantitatív mód-

szereivel szemben az élménymarketing változatos eszköztárat javasol. ebben 

ugyan ugyanúgy helyet kapnak a kvantitatív megközelítések, de az ösztönösebb 

és kreatívabb módszerek is. A lényeg a korlátok nélküli gondolkodás.

ExPEriEntiAl mArkEting
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A Mckinsey elmélete szerint a termék útja a gyártótól a fogyasztóhoz teljesen megváltozott. 

A korábbi, egyutas (gyártó-disztribúciós csatorna-fogyasztó) megközelítés helyét sokkal komp-

lexebb márka-fogyasztó interakció vette át, amely a vásárlási folyamat egészére és azt követôen 

is kihat. A klasszikus fogyasztói döntéshozatal elmélete szerint a fogyasztó egyre kevesebb 

szempontot és alternatívát vizsgál, ahogyan közeledik a vásárlási döntés meghozatalához. A mai 

fogyasztó azonban számos csatornán informálódik, és gyakran mérlegelése közben újabb és 

újabb választási lehetôséget vesz figyelembe. Hasonlóképp, a vásárlás utáni márkaélmény sem 

elhanyagolható, hiszen a fogyasztók visszajelzést hagynak a termékrôl, amely ezt a fogyasztási  

szakaszt épp olyan fontossá teszi, mint a márkaválasztás megelôzô lépéseket.

A consumer journey napjainkban az alábbi öt lépésbôl áll:

1. Mérlegelés: milyen termékeket/márkákat vesz figyelembe a fogyasztó a vásárlási döntés meg-

hozatala során?

2. kiértékelés: a fogyasztó információt gyûjt a mérlegelendô kínálat szûkítésére

3. Vásárlás: a fogyasztó dönt egy adott márka mellett és megvásárolja

4. Vásárlás utáni élmény: a fogyasztó kiértékeli a vásárlás élményét, amely késôbbi vásárlásait, 

illetve választását is befolyásolja

5. rajongás: a fogyasztó másokkal is megosztja a vásárolt termékkel kapcsolatos élményét

véleménye van? szóljon hozzá!

A fogyasztói együttalkotás elmúlt évtizedben formálódó elmélete a fogyasztó és a vállalat 

közti folyamatos interakció fontosságát hangsúlyozza. e paradigma szerint a fogyasztó és a vál-

lalat kölcsönösen erôsítik egymást, hiszen ha egyesítik erôiket, azzal egy közös tanulási folyama-

ton keresztül jobb és értékesebb termékeket hozhatnak létre. A co-creation egyik legfontosabb 

újítása, hogy a tradicionális, aktív vállalat és passzív fogyasztó megközelítés helyett a fogyasztót 

is aktív helyzetbe ülteti át.

Az együttalkotás eredményeként az elmélet szerint személyre szabott, egyedi márkaélmé-

nyek születnek, amelyek a vállalat számára olyan elônyöket eredményeznek, mint a szájreklám 

és a márkahûség. A fogyasztó saját véleménye megosztásával, ötletek adásával teremt hozzá-

adott értéket a vállalat számára, kölcsönösen elônyös együttmûködést eredményezve.

Co-CrEAtion

ConsumEr journEy

www.marketinginfo.hu/forum
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fokasz.oresztesz@marketinginfo.hu

Az AlApok mArAdtAk
a szakmai alapvetései ugyan továbbra is a régiek, de ezeket folyamatos nyomás alá helyezik a vásárlók és 
a vállalatok felôl egyszerre érkezô kihívások. törôcsik Mária, a pécsi tudományegyetem közgazdaságtu-
dományi karának egyetemi tanára úgy véli: a céges költségcsökkentésnek maga a marketingtevékenység  
is könnyen áldozatul eshet.

 sokak szerint 
alapjaiban válto-
zott meg a marke-
ting a gazdasági 
környezet átalaku-
lása és a technoló-
gia hatására. Meny-
nyire látja igaznak 
ezt az állítást?
Megítélésem sze-

rint a marketing az 

utóbbi idôszakban 

a jelzett körülmé-

nyek hatására gyö-

keresen nem vál-

tozott meg, csupán  

a marketingtevékenység szereplôi viselkednek más-

képpen, más problémákra kell reagálniuk, mint ko-

rábban. Az egyik legfontosabb szereplô a fogyasztó/

vásárló. Megítélésem szerint két oka van annak, hogy 

újra kell értelmeznünk a fogyasztói magatartást, meg-

érteni a megváltozott vásárlási döntéseket. Az egyik ok 

a válság, ami tömegszerûségében, kiterjedtségében és 

gondot okozó mivoltában átgondolásra kényszerítet-

te a vásárlókat költéseiket tekintve. sok ember váltott 

gondolkodási keretet, nevezetesen a nehezebb hely-

zetébôl következô döntéseinek a magyarázatát más 

okkal adta meg, mint ami a tényleges motiváló erô. 

Vagyis olyan pozitív tartalmakra hivatkoznak, mint pl. 

az egészség, mint a környezetvédelem, mint a saját 

elôállítás – holott csak takarékossági megfontolások 

vezérlik, amikor lemond az üdítôk fogyasztásáról, az 

autózásról, a készen vásárolható termékek fogyasztá-

sáról. A másik gyökeres változást okozó tényezô az Ict 

kínálta lehetôségekkel való élés, ami a vásárlási dönté-

sek elôkészítésében, lebonyolításában, a más fogyasz-

tókkal való összekapcsolódásban nyilvánul meg. 

komoly hatások érik a cégeket is, amelyek közül elég 

csak az olcsóbban jobbat, az ingyenesség elvárásának 

trendjét kiemelni. A versenyképességhez a fogyasztók 

irányából érkezô nyomás az árak csökkentése, vagy az 

árat módosító akciók és egyéb megoldások mind gyak-

rabban történô alkalmazása, a költségcsökkentés felé 

viszi a döntéseket, így a marketing is a maga költségei-

vel megkérdôjelezett elemmé válik. nagyon kézenfek-

vônek tûnik az a fajta spórolás, amikor a döntéshozók 

a kommunikációból, a marketingköltségekbôl húznak. 

A fogyasztó nem szeretné, ha neki kellene fedeznie a 

meggyôzésére irányuló költségeket, mert ezeket nem 

ismeri el értékteremtô tevékenységeknek. könnyen  

lemond tehát a vezetés is arról, hogy intenzívebb mar-

ketingmunkát végezzen a csökkenô piacokon. 

összetett tehát az a folyamat, aminek jelenlegi summá-

zata szerint a marketing veszített korábbi jelentôségé-

bôl. Magának a marketing értékének újraértelmezését 

kell megtenni ahhoz, hogy ez a helyzet változzon. 

Mindeközben látjuk, hogy a marketinggondolkodás 

szinte minden területen létjogosultságot nyer, újabb  

és újabb vonatkozásban szükséges az alkalmazása. 

 Megállja-e még a helyét a 4p alaprendszere vagy 
más keretekben kell gondolkodnia a szakmának?
Megítélésem szerint a 4P még mindig jó kiindulópont 

a piacra irányuló döntések rendszerezéséhez, de csak 

abban az esetben, ha mellette pontosan értelmezzük 

a marketingstratégiai döntéseket, vagyis a 4P-n túl-

menôen az alapkérdéseket is megválaszoljuk. egyéb-
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véleménye van? szóljon hozzá!

ként látjuk, hogy a P-k száma bármeddig bôvíthetô, 

minden olyan P, ami releváns csoportosítási szempon-

tot tartalmaz, az segítheti a tisztánlátást. 

 Milyen új alapvetések adódtak a marketinghez az 
elmúlt évek során és miért?
sok tekintetben fejlôdött a marketing elmélete és 

gyakorlata. számos vonatkozást lehetne kiemelni, én 

csupán két irányt nevesítenék. nagy áttörést eredmé-

nyezett a nagy tömegû adatok kezelésének, az állan-

dóan bôvülô adatbázisok feldolgozásának lehetôsé-

ge. egyrészt tehát a „kvantifikált” fogyasztó, vásárló 

elemzése folyik, amibôl jó esetben kiderülnek azok  

a vásárlói típusok is, amikben a magatartás módja, vál-

tozása is megmutatkozik. ennek lehet örülni, de meg 

 kell érteni a vele szemben növekvô fogyasztói ellen-

állást is. A másik irány a kvalitatív kutatások elfoga-

dottságában írható le, aminek lényege, hogy a társtu-

dományokból, élettudományokból kapunk inspirációt  

a fogyasztói döntések mind jobb megismerésére.  

Gondolhatunk itt a neuro-marketingre, az illatmarke-

tingre, az insight-ok keresésének eljárásaira, stb.

 régebben az értékesítés irányított, mára a vevôk 
átvettek az irányítást. Hogyan hat ez a marketinges 
gyakorlatra?
szeretjük megfogalmazni azt, hogy a vevôkért történik 

minden, akkor is, ha ez csak áttételesen van így. sze-

retnénk határozottan képviselni azt, hogy most már 

tényleg a vevôk lettek az irányítók, ôk határozzák meg, 

hogy mi és hogyan lehet sikeres a piacon. Azt hiszem, 

ez ma sem igaz. Az igen, hogy több tere van a vásár-

lónak, fogyasztónak a véleménynyilvánításhoz, kínálják  

a cégek a beleszólás platformját, igénylik a fogyasz-

tók a bevonást, vagyis látszólag közelebbi a kapcsolat  

a márkák és a fogyasztók között, de ez nem jelenti azt, 

hogy összességében nagyobb hatalma lenne a vevôk-

nek. kapcsolatépítésnek, egyfajta marketingeszköz 

alkalmazásnak tekintem a crowdsourcing bármilyen 

változatát, legyen szó fejlesztésekrôl, vagy éppen kihe-

lyezett marketingtevékenységrôl. A befolyás növekvô, 

de nem meghatározó.

 a célcsoportok és piacok fragmentálódnak, a ter-
mék folyamatosan változik, stb. Mi a legnagyobb  
kihívás a marketingnek és hogyan lehet követni  
a gyors változásokat? 
Mindenki a gyorsulásra panaszkodik, nehéz a gazdasá-

gossági szempontok szem elôtt tartásával az állandó 

változáshoz alkalmazkodni. nem véletlenül értékelô-

dik fel a trendkutatás szerepe, hiszen ha egy picit elôbb 

látom meg az új vonásokat a piacon, vagy a fogyasztók 

gondolkodásában és elôbb reagálok ezekre termékkel, 

szolgáltatással, akkor sikeresebbé válhatok. Az élet 

más területén is ez a helyzet, így vagyunk pl. a tudás-

sal, hiszen ha valamit elsajátítottunk, máris ott a követ-

kezô feladat, vagyis ez maga a mai életünk. Úgy tûnik, 

a virtuális életünk még gyorsabb, mint az offline, ezek 

szinkronizálása igazi kihívás.

„Nagyon kézenfekvônek tûnik az a fajta spórolás, 
amikor a döntéshozók a kommunikációból, a marke-
tingköltségekbôl húznak”

www.marketinginfo.hu/forum
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2013.
május 14–15.
Hotel Azúr
Siófok Bárány báránynak farkasa

Köszönetet mondunk fõtámogatónknak:

Több konferencia egy helyszínen!

18 éve a magyar média szolgálatában

Köszönetet mondunk támogatóinknak:

Bõvebb információ: 

www.mediahungary.com

A konferencia részletes ismertetõje itt olvasható: www.mediahungary.hu/ismerteto

Az értékesítési lánc, a termékbevezetéstõl (kereskedelmi termékek, vagy egyéb üzenetek), a fogyasztóig leegyszerûsö-
dik. A hagyományos tömegmédia mellett az új digitális eszközök, új lehetõségeket nyitnak az értékesítési lánc BÁRMELY
szereplõjének.
A médiapiacra való belépési költségek brutális csökkenése, az új digitális tartalom-elõállító és -terjesztõ eszközök, illetve
hirdetési módok könnyû kezelése, a disztribúció egyszerûsödése egyeseknek új piacot teremt, másoknak végzetes fe-
nyegetést jelent. Az értéklánc különbözõ pontjain piacvezetõ vagy meghatározó pozícióval rendelkezõ szereplõknek ma
még érdemi beleszólásuk van a dolgok alakulásába, de az éhes farkasok már ott köröznek a leggyengébbnek látszó bá-
rányok körül.

A tartalomból néhány téma:

Elõadóink közül náhányan: 

Bayer József, Binder István, Dirk Gerkens, Farsang Péter, Fekete Zsanett, Gulyás János, Gyurity Mónika, Hivatal Péter,
Horváth Magyary Nóra, Kallós András, Kolosi Péter, Kumin Ferenc, Liptay Gabriella, Málnay B. Levente, Mihók Attila,
Németh Norbert, Pálfalvi Márta, Rózsa Iván, Simon Zsolt, Szabó György, Szollár Domonkos, Tarr János, Tóth Gergely,
Záprel Zsolt, és még sokan mások

 A média és a gazdaság kapcsolatának lehetséges vál-
tozásai a digitális eszközök elterjedésével (pl.: OTT, 
Performance based, közösségi- és civilmédia)

 Kié lesz az analóg vadászmezõ?
 Az analóg lekapcsolás, a digitális átállás és az OVER

the Top (OTT), azaza az internet alapú televíziózás le-
terjedése és várható hatásai

 Ha a lakosság a nagy sávszélességben rejlõ lehetõsé-
geket felismerve „rákap” az internetes média-fogyasz-
tásra, a kábeltársaságok könnyen kannibalizálhatják
korábban stabilnak hitt mûsorterjesztési alapszolgál-
tatásukat. Milyen stratégiával és taktikával igyekeznek
ezt elkerülni?

 Teljesítményalapú eszközök használata a tömegmédiában

 A tömegmédia vs. újmédia valamint a reklám, PR üze-
netek célbajuttatásának eszközei és stratégiái – mikor
mit érdemes használni?

 HR és personal branding a médiapiacon
 Hatékony kampánytervezés: az RCQ koncepció (elé-

rés-költség-minõség) lehetõvé teszi a teljes értéklánc /
értékesítési lánc részletes elemzését, s így a kampány
hatékonyságának mérését.

 Ki dönti el, melyik hír a fontos? Hogyan mûködnek a ma-
gyar newsroomok? Mihez igazodnak elsõsorban a hír-
szerkesztõk?

 A blog üzleti modellje. Ismert bloggerek a motivációjuk-
ról. Meg lehet-e élni a blogból? Mit gondolnak a blogge-
rekrõl a „hivatásos” véleményformálók

MH2013_Mediainfo hirdetes_215 x 275 mm.qxp  2013.04.15.  12:03  Page 1
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kevesebb pénz, 
tudAtos vásárlók, 
folyAmAtos megújulás

a marketinget érô kihívásokról, a fogyasztók viselkedésének megváltozásáról, a kkv-k lehetôségeirôl pászti 
Balázzsal, a Magyar Marketing szövetség (MMsZ) elnökségi tagjával beszélgettünk.

fokasz.oresztesz@marketinginfo.hu

 érzékel-e gyö-
keres változást a 
szakmában? érvé-
nyes-e még a 4p 
alaprendszere?
kezdjük innen: mi 

a dolga a marke-

tingesnek? Az én 

meghatározásom-

ban: a piac igénye-

inek és a vállalat 

l e h e t ô s é g e i n e k 

összehangolása a 

rendelkezésre álló 

eszközök optimá-

lis kihasználásá-

val. Már ebbôl is 

látszik, hogy maga a marketing folyamatosan változik, 

hiszen a külsô környezetünk is állandóan átalakul, az 

eszközökrôl nem is beszélve. Éppen az eszközök is-

merete tesz egyébként profivá egy marketingest, a fenti 

tételmondat elsô fele, tehát az igények és lehetôségek 

összehangolása pusztán józan paraszti ésszel is lehet-

séges. A marketing folyamatosan követi a trendeket, 

de azt gondolom, hogy a 4P továbbra is nagyon fontos.  

ez olykor csak három, máskor akár hét, de az alapveté-

sek változatlanok.

 Milyen a mai fogyasztó, akihez a marketingnek 
szólnia kell, aki remélhetôleg meg fogja vásárolni  
a terméket?
elôször is tudatos. Van, aki divatból, trendkövetésbôl, 

sznobizmusból, egészségmániából fakadóan, ezt a tí-

pust mindannyian ismerjük, mert ô az, aki látszik, aki 

közöl, aki megfontoltan, de költekezik, aki mutatja, 

hogy neki ezt lehet. ennél nehezebb a kényszertudatos 

fogyasztó kérdése, aki sajnos az egyre szûkülô pénz-

tárcája miatt kénytelen odafigyelni. csak egy megjegy-

zés: ô idôközben rájött, hogy megéri tudatosan vásá-

rolni, tehát soha nem lesz már olyan fogyasztó, mint 

amilyen a 2000-es évek elején volt.  A kényszertudatos  

a „sznob” tudatossal ellentétben rejtôzködô. elég ne-

héz kifürkészni és megszólítani. Itt jön a képbe a mar-

keting eszközrendszere. A tudatosság a nagyfokú ár-

érzékenységben is megnyilvánul, hadd mondjak erre 

egy példát. A szûkülô pénztárcát érzékelve Danone 

veszélyben érezte prémium termékét, amit „tele gyü-

mölcsökkel” szlogennel pozícionált ebbe a kategóriá-

ba. erre a cég kitalálta, hogy kiveszi a gyümölcsdarabo-

kat, s így a krémesebb állaggal a gyerekek ízlésvilágára 

hivatkozva, továbbra is prémium termékként – bár va-

lamivel azért alacsonyabb áron – kihozta a selymesen 

krémes a joghurtot. Mindehhez talált még egy szu-

lák Andreát is, aki  ezt az üzenetet jól „eladta”. ebben  

a példában máris benne van a 4P-bôl három: a ter-

mék, az ár, a kommunikáció. A negyedik, az értékesítés  
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helye a Danone esetében egyébként szinte mindegy, 

az a kisebb gyártóknál fontosabb, a multik úgyis min-

den csatornában jelen vannak.

 Mit gondol az eszközök evolúciójáról?
Minden marketinges tanulmányai kezdetén azt hallot-

ta, hogy a legjobb reklám a szájreklám. ez egyébként 

egyben a legrégebbi eszköz is. egyetlen hátránya az 

– volt korábban –, hogy nagyon lassan terjed. Ma már  

a közösségi médiának hála ez lehet akár a leggyor-

sabb eszköz. szintén nagyon régi és jól bevált fegyver 

a promóció is, ami persze szintén szorosan összefügg 

az árérzékenységgel. Ma a hipermarketekben az ér-

tékesítés több mint fele valamiféle akcióban megy el.  

A bónuszokat, kuponokat, nyereményeket, mindenfé-

lére beváltható hûségpontokat vagy a sima árleszállí-

tást továbbra is nagyon szeretik a fogyasztók, és ezek-

nek is vannak már digitális megfelelôik, kiegészítéseik. 

Az idei júniusi konferenciánk egyébként éppen a meg-

változott fogyasztóról fog szólni. errôl beszélnek majd 

piackutatók, kreatívok, médiaoldali szakemberek.

 Ha már visszakanyarodtuk a fogyasztókhoz: 
mennyire tartja igaznak, hogy az emberek átvették 
az irányítást a márkák felett?
ez is a tudatosabbá válás egy állomása, és természe-

tesen szorosan összefügg a közösségi médiával. ré-

gen elég volt a marketingüzenetekben egy érzést egy  

valahova tartozást megfogalmazni. ez ma már nem  

nagyon mûködik, csak az igazán nagy márkáknál.  

A coca-cola például továbbra is sikeresen alkalmazza, 

persze az igazsághoz hozzá tartozik, hogy számukra 

nem is nagyon van más lehetôség, hiszen termékelô-

nyük tulajdonképpen nincsen. Mindenesetre látható, 

hogy a termék tulajdonságai újra fontossá kezdenek 

válni,sôt akár a másikkal való tényeken alapuló össze-

hasonlítás is elôtérbe kerülhet. Gondoljunk csak a két 

azonos összetevôket tartalmazó prosztata gyógyszer-

re – ilyesmi néhány éve elképzelhetetlen volt, és ezt 

is a közönség kényszerítette ki. Az ár kommunikáció 

elsôdlegessé vált.  Az üzeneteket úgy kell megfogal-

mazni, hogy hihetôek, hitelesek legyenek, elônyöket 

adjanak, amit aztán a vevôk tovább ajánlanak, különö-

sen jó, ha a véleményvezérek teszik ezt. A közösségi 

médiában való jelenlétbôl sok jó dolog sülhet ki, de 

azért óva intenék minden kis céget az ad hoc, éppen 

csak részvételtôl, mert csak akkor lehet jól csinálni, ha 

az ember tényleg állandóan ott van a neten.  Az biz-

tos, hogy, ha akarjuk, ha nem, a fogyasztók beszélnek 

rólunk. A termékrôl, a szolgáltatóról, a kereskedôrôl. 

Ha nem vagyunk jelen a közösségi médiában, ezekrôl 

a véleményekrôl nem értesülünk, a diskurzust nem 

látjuk, nem tudunk rá reagálni,nem irányíthatjuk. Ma 

már ott tartunk, hogy a vevôk megmondják, hogy mit 

akarnak. ez egyik oldalról jó is, mert így lehet ezt figye-

lembe véve fejleszteni, a másik oldalról nem jó, mert 

a webes kommunikációban részt vevôk véleményének 

értéke azért nagyon bizonytalan. szóval veszélyes erre 

hagyatkozni, persze nem baj, ha az embert pártolják  

a neten, de azért nem kell a like-ok bûvöletében leélni 

az életünket ma sem. Ahogy már mondtam, rengeteg 

régebbi, nagyon élô eszköz áll rendelkezésre.

 a változások sebessége a termékek szintjén is 
meg mutatkozik. Hogyan lehet ezt lekövetni?
A termékfejlesztés, az innováció valóban nagyon fel-

gyorsult, az újdonságok igen jelentôs hányada azonban 

nem éri meg a három évet sem. ezen a fronton a kkv-

k nagyon nehezen állják a sarat a multikkal szemben, 

„A kisebb vállalkozásoknak elsôsorban egy 
      marketinges szemléletet kellene elsajátítaniuk, 
  ha ez megvan, az eszközöket már viszonylag 
                               egyszerû megtalálni hozzá”
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véleménye van? szóljon hozzá!

nem nagyon van pénzügyi tartalékuk, alig tudnak fej-

leszteni. nem kevés ágazatot kormányzati intézkedé-

sek is sújtanak – mintha nem lenne elég, hogy a vásár-

lónak egyre kevesebb a pénze, amit valahogy ki kellene 

énekelni a zsebébôl -. errôl jut eszembe: a már emlí-

tett konferencián hirdetjük meg a felelôs marketinges 

díjat is. A Magyar Marketing szövetség feladatának tart-

ja, hogy tisztítsa a szakmát. nagyon sok túlzás, be nem 

váltható ígéret, csúsztatás érhetô jelenleg tetten a pia-

con, amit mi nem nézünk jó szemmel. Arra szeretnénk 

felhívni a figyelmet, hogy a marketingesnek tisztelnie 

kell a vásárlót, nem szabad, de nem is érdemes félretá-

jékoztatni. Az elsô díjátadó év végén lesz.

 Mégis milyen lehetôségek adottak ma a kisebb 
vállalatok számára? Hogyan igyekszik a hónuk alá 
nyúlni az MMsZ?
A kkv-k helyzete tényleg nagyon nehéz. Piaci réseket 

kell megtalálniuk, a termék és a marketing terén egya-

ránt, ami sokszor elsôre kilátástalannak tûnik. sokáig 

azt javasoltuk nekik, hogy építsenek márkát – persze 

ma is, csak más hangsúllyal - ami viszont ma nagyon 

küzdelmes és meglehetôsen sokba kerül. Ma a kicsik 

szerepe a könnyebb utat választva a beszállítói lét,  

a private label termékek elôállítása, ahol viszont a mar-

keting nem az övék. A másik az unikális termék elôál-

lítás kicsiben viszonylag kicsi de megbízható vásárló  

réteg számára.  Vannak erre jó példák, láthatóan pél-

dául az Édes napokon, hogy abból az iparból hozzak 

példát, ahol én is dolgozom. sok aprócska gyártó árul-

ja sikerrel a termékeit. kitörési pontot jelenthet a helyi 

piacra termelés is. szinte hihetetlen, de a társadalom 

felsô tizede élelmiszerfogyasztásának egyre nagyobb 

–már ma is 5 - százalékát saját maga állítja, vagy állít-

tatja elô. termelô- és termeltetô közösségek jönnek 

létre, amelyek egy-egy kisebb csoport által meghatá-

rozott feltételek szerint állítanak elô – ha nem is feltét-

lenül bio, de megbízható – zöldségeket, gyümölcsö-

ket, élelmiszereket. A hozzáadott értékkel általában 

gondok vannak, mert azt kevesen tudják megfizetni, 

persze nem ebben a körben.  Vannak nagyobb mére-

tekben is jó példák, gondoljunk csak a cserpesre, ami 

sajtmûhelyként kezdte, mára pedig újra divatba hozta  

a tejivókat – ki a fenének jutott volna ez amúgy eszébe? 

A kkv-k rendkívül találékonyak, a szövetség pedig pró-

bálja felkarolni ôket. ezért vezettük be a fogadóórákat 

is, ahol ingyenes tanácsadást nyújtanak, többnyire az 

elnökségünk tagjai, akik ugyan jórészt az elméleti szfé-

rából érkeztek, de ettôl függetlenül nagyon hasznos 

és gyakorlati elônyökre fordítható javaslataik vannak.  

A kisebb vállalkozásoknak elsôsorban egy marketin-

ges szemléletet kellene elsajátítaniuk, ha ez megvan,  

az eszközöket már viszonylag egyszerû megtalálni 

hozzá. ebben is segít a MMsz égisze alatt rövidesen 

induló marketing akadémia kifejezetten kkV-k számá-

ra kifejlesztett tematikával.

www.marketinginfo.hu/forum
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fogások mûködnek 
A legjobbAn
pászti Balázs 1991 óta töltött be marketing- és kereskedelmi vezetôi posztokat Magyarország egyik leg-
sikeresebb kkv-jánál, a szamos Marcipánnál, amelyet ma sokszor emlegetnek hivatkozási alapként, vo-
natkoztatási pontként szakmai berkekben. a szakember, noha már nyugdíjba vonult, jelenleg tanácsadói  
minôségében segíti a társaságot. a következô oldalakon a márka eddigi fejlôdésére emlékezik vissza, és  
rávilágít a siker összetevôire is.

A szamos családi vállalkozásként indult szamos Mátyás alapításában.  Ma is ôrzi ezt az örökséget. 1991 óta kft. 

egy gyerekkori barátom, kelényi Gyula vált családtaggá, tulajdonolta és vezeti, most is, ô hívott oda. ô is mûszaki 

eredendôen, én is. Megjegyzem egy marketingesnek jól jön a racionális gondolkodás, tudja milyen magasan szár-

nyalhat.  

A vevô közvetlenül a szamossal elôször 1987-ben találkozhatott, akkor nyílt meg az elsô üzlet a Párizsi  

utcában. szamos Matyi bácsi ugyanis cukrász volt, a pályatársaknak készített marcipánból  tortákra díszítéseket,  

a ´70-es évektôl már saját vállalkozásban. egy kis budapesti cselédszobából indult, majd Pilisszántóra, végül  

Pilisvörösvárra helyezte székhelyét, jelenleg is ott van a gyár maga.

Az üzlet azért volt fontos, mert ezekkel a termékekkel illetve egyéb édességekkel, amelyekkel az alapító kísér-

letezett, ott találkozott a nagyközönség és adott közvetlen visszajelzést. Így indult a vállalkozás.

Én mindenekelôtt kapcsolati tôkét vittem a cégbe, ebbôl kézenfekvô volt, hogy eleinte csak a kiemelt kapcso-

latokért feleljek.  Azután szépen együtt fejlôdtünk.  Munka mellett tanultam  kereskedelmet, marketinget, kicsit 

Hr-t, vezetési ismereteket. néhány év elteltével marketingigazgató lettem, késôbb a kereskedelmet is megkap-

tam. szerencse, hogy egy nyelvet beszéltünk a tulajdonossal.

tulajdonképpen három nagy kihívással szembesültünk mûködésünk során, három nagy korszakra lehet bon-

tani a márka történetét. Az elsô komoly nehézséggel akkor szembesültünk, amikor rájöttünk, hogy az emberek 

fejében – a szocialista rendszer hagyományaként – a marcipán egy ehetetlen 

tortadíszként él. ezen kellett minél sürgôsebben változtatni. ehhez egy-

részt jó marcipánt kellett elôállítani, másrészt kommunikálni kellett, 

hogy ez más, mint a többi. kézenfekvô volt, hogy meg kell kós-

toltatni, mégpedig országszerte, kiállításokon és vásáro-

kon. Akkoriban komoly jelentôségük volt - most egyébként 

újra virágzik ez a csatorna, de kifejezetten gasztronómiára 

szorítkozva. Így sikerült személyes kapcsolatot kialakítani  

a vásárlókkal, fogyasztókkal a kommunikáció pedig a helyi saj-

tón keresztül mûködött.  szinte mindig hírt adtak rólunk, egy-

részt azért, mert sorra nyertük a különbözô díjakat, másrészt 

csak a különlegesség miatt. Lényeg, hogy vitték a pozitív hírt.

fokasz.oresztesz@marketinginfo.hu
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A másik vonal az volt, hogy rendezvényekre vittük el a terméket, a rendezvényszervezôket sikerült meggyôzni 

arról, hogy ez valami új, unikális dolog, ami tetszeni fog a résztvevôknek.  Meg is vetettük velük, így az ô pénzü-

kön kóstoltattunk, növelve egyben a presztízs értéket.  Ide természetesen már az édességek mentek, amelyeket  

a ´90-es évek elejétôl állítottunk elô. A kapcsolati tôke akkor is jól jött, amikor nagy szállodákkal, légitársasá-

gokkal sikerült megállapodnunk – ma ezt kapcsolati marketingnek neveznék. Így próbáltuk tehát megismertetni  

a fogyasztókkal a termékeinket a kezdetekben.

A második korszak akkor jött el, amikor beindultak a bonbonok, pralinék. ekkor az volt a probléma, hogy az em-

berek azt hitték, hogy minôségmegôrzési idôn belül értékesíteni nem tudott díszdobozok  vannak kicsomagolva. 

Ilyen trükkökkel régen gyakran éltek a kereskedôk, nekünk pedig ezt a tévhitet is el kellett oszlatnunk. Az 1990-es 

évek közepén egyébként, amikor mi elkezdtük ezt a tevékenységet, még nem volt itt kultúrája a bonbonok fo-

gyasztásának, tehát eleve át kellett törnünk egyfajta ellenállást. ehhez már másfajta eszközök kellettek. csinál-

tunk a gyárban nyílt napokat, az állami tévé közvetítette, hogy motoros rendôr felvezetésével biciklis menet indult 

a Hôsök terérôl hozzánk, az üzembe. A tulajdonosunk ott kerekezett az elsô sorban. ez egyben partner party 

is volt, de voltak olyan napok, amikor bárki jöhetett. nagyon sokat köszönhetünk a rádiónak is. Akkoriban ezzel  

a médiaeszközzel lehetett olcsón tömegeket elérni. Játékokat támogattunk, sôt: saját játékokat is kitaláltunk pél-

dául a calypso rádióval közösen. ezt egy speciális barkochbaként kell elképzelni, melynek során a helyes irányba 

tett tapogatózásokkal lehetett növelni a nyeremény értékét. Vagyis nem volt érdemes hamar rákérdezni, s így akár 

egy egész délutánra elhúzódott a mûsor. Persze nem folyamatosan, közben mentek a beszélgetések és a zenék, 

de rendszeresen elmondták, hogy hol tart a játék, mindig bekapcsoltak egy-egy telefonálót, és forgott a szamos 

neve. elôfordult olyan is, hogy amikor Aigner szilárd bemondta a szamos – mármint a folyó – hômérsékletét, 

azt is hozzátette, hogy a szamos marcipán meg egyébként 19 fokosan a legjobb. sok-sok újsággal, napilapokkal, 

szaklapokkal is együtt dolgoztunk . Olyan egészen egyszerû dolgokkal tudtunk rengeteget dobni a márkán, mint 

a népszabadság keresztrejtvény rovatának támogatása. Minden héten ott lehettünk, forgott a nevünk, ráadásul  

a rejtvénybe el lehetett tenni termékneveket, összetételeket, jellemzô tulajdonságokat is. Ilyen teljesen egyszerû 

ötletekkel tudtunk akkoriban építkezni, szerintem nagyon hatékonyan.

nagyon fontos persze a pozícionálás is. Mi magasra tettük a lécet, azt mondtuk, hogy értéket adunk, amit soha 

nem adnak olcsón. ennek megfelelôen áraztunk, és a dolog mûködött, mert meg tudtuk gyôzni a vevôket. A ma-

gasra pozícionálást könnyítette persze az is, hogy mi még az eu-s csatlakozás, mi több: a vámhatárok lebontása 

elôtt tudtunk építkezni, így a külföldi konkurencia kevésbé volt veszélyes.

komoly segítség volt a benzinkutak fejlôdése is. 1994-95 körül jelent meg a Mol elsô shopos kútja, amiben 

mi már ott voltunk apró töltött desszertjeinkkel. Még most is lehet ezeket, pontosabban frissített változataikat 

a töltôállomásokon látni. Persze ahhoz, hogy a vevô orra elé tudtuk tenni a termékeket a kasszazónába, az is 

kellett, hogy direkt erre az eladási helyre fejlesztettünk megfelelô csomagolóanyagot is, kínáló kartont jó nagy 

emblémával – tehát igyekeztük sulykolni a márkát.

A harmadik állomás az volt, amikor elkezdtünk franchise-ban gondolkodni, illetve igényes kereskedelmi partne-

reket keresni. ehhez tartozik, hogy én nagyon hiszek a szakboltokban, húsz éve mondom, hogy ezeknek még az 

    „Mi magasra tettük a lécet, azt mondtuk,    
           hogy értéket adunk, amit soha 
                                nem adnak olcsón”
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véleménye van? szóljon hozzá!

én életem során el fog jönni az ideje. És tessék: ott van például  számos  pék, vagy a mostanában már a tejivóival 

is berobbant  cserpes és még sorolhatnám. Ma a szamos belföldi forgalmának nagyjából harmadát a szakbolt-

hálózat adja. Mi nyitottuk egyébként Magyarország elsô shop in shop üzletét is, a csepel Plázában lévô csemege 

– késôbb Match – áruházban, amelynek jól ismertem az akkori elnök-vezérigazgatóját. ezeknek az üzleteknek  

a területén alapoztuk meg a késôbbi szakbolthálózatot. Akkor még vidéken is számos egységünk volt, ezt azóta 

jelentôsen visszavágtuk, mivel az ottani alkalmazottakat, tehát magát az értékesítô személyzetet nagyon nehéz 

ellenôrizni, ami adott esetben sokat árthat a vállalat renoméjának. Azért néhány vidéki üzletünk van még, fôleg 

speciális kiegészítésekkel. Múzeum kôszegen, tihanyban, vagy  szentendrén látványmûhellyel kiegészítve.

A nyugati típusú kereskedôláncok közül a Metro jelent meg elôször Magyarországon 1994-ben, a szamos ter-

mékek azóta megtalálhatók a polcokon. Mentem, tárgyaltam, csináltam. Akkoriban mindig megtaláltuk a kihívá-

sokra a válaszokat. Aztán szépen sorban jött a többi hálózat is.

késôbb, a 2000-es évek elején a csokoládéra helyeztük a hangsúlyt. 2003 és 2006 között egyébként a csokolá-

déklubnak is az elnöke voltam, ami a csoki népszerûsítését, kultúrájának emelését tûzte zászlajára. Akkor ugyanis 

az európai átlag nagyjából egyharmadát fogyasztottuk, most már mondjuk közelítünk a feléhez. A szervezetnek 

egyébként olyan tagjai is voltak, mint a Mozart, a Lindt vagy a cadbury. ekkor volt a budapest rádióban is egy éven 

keresztül heti rendszerességgel saját, betelefonálós mûsorunk. Ott ültünk a stúdióban a kollégákkal, és jöttek  

a kérdések, népszerûsítettük a csokoládét. A szamosnál is egyre több csokis termék jelent meg, amelyek egyéb-

ként alapvetôen abban különböztek a többitôl, hogy mi a marcipán felôl közelítettük ezeket az édességeket,  

a konkurencia pedig fordítva gondolkodott. ôk mindig csokoládéhoz kerestek tölteléket, holott a marcipán na-

gyon jó „vivô anyaga” sok féle íznek – alkoholnak, gyümölcsnek –, ezért érdemes innen kiindulni. Mi kvázi saját 

csokoládéval dolgozunk, egy belga cég szállítja – mondhatni csak nekünk – a nagyon jó minôségû 

nemes kakaóból készülô alapanyagot. Igyekszünk tehát ezen a téren is értéket nyújtani, annak 

ellenére, hogy manapság inkább az elértéktelenítés folyamata zajlik – ami szomorú. Minden-

esetre olyannyira elindultunk a csokoládé irányába, hogy a Vörösmarty téri Gourmet Házban  

már csokoládékészítô látványmûhelyünk is van. Ilyenbôl marcipán fronton egyébként  

többel is rendelkezünk, ezekre több rendezvényt is építettünk. Gyerekekkel játszottunk pél-

dául, hiszen a marcipán nagyon jó alapanyag, olyan, mintha gyurma lenne, csak meg is lehet 

enni. rengeteg ötletünk volt, az egykori bonbon Hemingwaytôl is béreltünk üzleteket, ahol 

50 filléres fagylaltot árultunk. Akkoriban még a kurír is létezett, aminek egy ilyesmivel a címlapjára lehetett ke-

rülni, mert kígyózott a sor az utcán.

egy prémium terméken sokat segíthet a cégajándékozás is, erôs pillér volt, mára kicsit visszaszorult. A kon-

kurencia miatt is, meg általában véve is. Fôleg multik, külföldi társaságok leányvállalatai keresik a nem túl nagy 

értékû, mégis személyes, szép és kifejezetten magyar kedvességeket partnereiknek. számunkra ez a bevételi 

forrás évente akár 100 milliós nagyságrendet is jelenthetett korábban. A hírnevünk és a márka érték megalapozá-

sában is jelentôs szerepe volt.

A szamos ma szerintem alapvetôen attól sikeres – és sikeres, hiszen mûködése során egyetlen olyan év sem 

volt, amikor ne lett volna nyereséges –, hogy egyrészt követi a trendeket (például az egészségtudatosságot: szá-

mos hozzáadott cukor nélkül készült termékünk van már), másrészt mindig az aktuálisan „menô” lábra helyeztük 

a hangsúlyt. Jelen vagyunk a digitális térben is, személyre szabott tortákat és bonboncsomagokat lehet tôlünk 

rendelni. Igaz, mobil fronton némileg le vagyunk maradva. egyelôre elmaradt az igazi törzsvásárlói közösség 

kialakítása is, ez is talán egy hiányosságunk.

egy szó mint száz: mindig is nagyon találékonyak, fejlesztésre készek, nyitott gondolkodásúak voltunk, és sok-

szor a legapróbb, legegyszerûbb s persze legolcsóbb ötletekkel lehetett nagyot alkotni. Mindig azt mondom: ha 

nincs a zsebedben, legyen a fejedben.

www.marketinginfo.hu/forum
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Előfizetési ajánlatainkért kattintson a www.aslapok.hu weboldalra!

nőiesen sokoldalú A legfrissebb számot keresse kedden az újságárusoknál!

Divat  Sztárok  Szépség  Egészség

en sokoldalú A legfrissebb számot keresse kedden az újságárusoknál!AA legfrissebb számot keresse kedden az újságárusoknál!
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A szAkmA
valóban alapjaiban rengeti meg a vállalati kommunikációt a fogyasztók viselkedésének megváltozása – véli 
tóth gergely, a Heineken Hungária sörgyárak Zrt. stratégiai kommunikációs menedzsere.

fokasz.oresztesz@marketinginfo.hu

 egyetért-e azzal a sokak által hangoztatott kije len-
téssel, hogy a technológiai fejlôdésbôl és a gazdaság 
állapotából fakadó fogyasztói magatartásváltozás 
alapvetô változásokat okoz a marketingben is?
Az biztos, hogy sokkal nehezebb a marketingesek fel-

adata, mint néhány évvel ezelôtt. A digitális forrada-

lom valóban alapjaiban változtatja meg a fogyasztók 

viselkedését, az egymáshoz és a márkákhoz való vi-

szonyát. sokkal intenzívebben hatnak ma a fogyasztók 

a márkákra, mint korábban, sokszor már ôk, és nem  

a vállalatok építik a brandek imidzsét. ez radikális vál-

tozás ahhoz képest, hogy korábban párbeszéd helyett 

a cégek mondták meg reménybeli vásárlóiknak, hogy 

mit gondoljanak róluk. A gazdasági válság pedig min-

dennél fontosabbá tette a hatékonyságot. sokkal ke-

vésbé megengedô a piac, mint korábban, nem tehetjük 

meg, hogy egy reklámkampány rosszul süljön el. ez 

egyébként az újabb és a hagyományos reklámeszközök 

tekintetében egyaránt igaz.

 azért érvényesek-e még a marketingtankönyvek-
ben szereplô alapmodellek, vagy egészen máshogy 
kell már gondolkodnia a szakmának?
szerintem még érvényesek, de már nem sokáig. Hosz-

szabb távon radikális, mindent felforgató változásra 

számítok. egy példa: Amerikában azok az óriási köny-

vesboltláncok, amelyek üzleteiben még tíz éve min-

denki vásárolt, mára gyakorlatilag eltûntek. A tech-

nológiai váltásnak ugyanekkora hatása lesz minden 

iparágra, csak nem mindegyikre ugyanakkor. A sörnél 

maradva: lehet, hogy néhány év múlva mi sem hiper-

marketekben fogjuk az italunkat megvásárolni, hanem 

a hûtônk fogja azt magától megrendelni ha elfogyott, 

vagy a bárpultnál automatikusan fogják elénk rakni  

a kedvencünket, amelyrôl az okostelefonunk fogja  

tájékoztatni a csapost. És ezek még csak a legkezdet-

legesebb lehetôségek, azok, amelyek már onnan is lát-

szanak, ahol jelenleg tartunk. Persze mindez csak gon-

dolatkísérlet, a valóság lehet hogy egész más irányba 

viszi majd a söripart.

 a két említett nagy változás, tehát a válság és  
a technológiai evolúció közül Magyarországon me-
lyiknek a hatása érvényesül jobban?
sajnos a magyar piacon a gazdasági környezet és a fo-

gyasztás ebbôl adódó befagyása egyértelmûen jobban 

érezteti hatását.

 egy erôs márka milyen válaszokat tud adni erre a 
költ ségcsökkentésen és a promóciózáson túlmenôen?
nagyon fontos a márkaépítés. Jó példa erre a szintén 

hozzánk tartozó soproni esete. A márka néhány éve 

még a borsodi és az Arany Ászok után messze lesza-

kadva a piac harmadik szereplôje volt. Ma a legna-

gyobb forgalmat bonyolítja mennyiségben úgy, hogy 
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sok esetben drágább is, mint közvetlen versenytársai, 

s az imidzse is ennek a brandnek a legjobb. ez nem 

ment volna, ha nem fordítunk erôforrásokat építkezés-

re. A Heineken esetében is látszik egyébként, hogy  a 

fo gyasztók nagyon értékelik a magas minôséget, de 

persze el kell nekik magyarázni, hogy miért érdemes 

márkásat venni.

 Milyen új alapvetések adódtak a marketinghez az 
utóbbi idôben?
említettük már a hatékonyság mindenek feletti fontos-

ságát. ehhez kapcsolódik a mérhetôség is, amelyen az 

újonnan elterjedt digitális eszközök egyébként sokat 

segítenek. Ma már lehetôség van valós idôben figyel-

ni a reklámok hatását, és még a kampányok futásakor, 

akár percek leforgása alatt finomhangolni azokat, ha 

nem hozzák a várt eredményt. De még aktuális esemé-

nyekre is lehet reagálni, az olimpiai sikereket például 

a sopronival nagyon gyorsan tudtuk márkaüzenetekkel 

meglovagolni. egyébként önmagában az is újdonság, 

hogy a szakma alapjait elkezdtük a korábbinál sokkal 

jobban csinálni. Valljuk meg, a válság elôtt nem min-

dig teljesült az erôs fogyasztói insightra építés követel-

ménye. Ma már viszont egy márka nem engedheti meg 

magának, hogy feleslegesen szórja a pénzt. Az újdon-

ságok kihasználása mellett tehát az alapok rendbetéte-

le is sokat segíthet.

 kijelenthetô-e, hogy a fogyasztók átvették a hatal-
mat a kommunikáció felett?
Véleményem szerint igen. Az legalábbis biztos, hogy 

soha korábban nem volt akkora befolyásuk, mint most. 

Már nem lehet megmondani a fogyasztónak, hogy mit 

gondoljon, rengeteg információ áll rendelkezésére, 

akár más fogyasztóktól, akár egyéb forrásokból. ennek 

vállalati szemszögbôl van jó és rossz oldala is, hadd 

mondjam a jót: a Heineken és a soproni is több százez-

res követôtáborral bír a Facebookon, és egyértelmûen 

látszik, hogy márkanagykövetek vannak jelen ezen  

a fe lületen, akik sokszor helyettünk kommunikálnak a 

brandek védelmében, avagy a félreértések tisztázása 

érdekében. erôsen kihasználjuk egyébként a Faceboo-

kot, sörök ízérôl kérjük ki a közönségünk véleményét, 

ötleteket gyûjtünk tôlük reklámokhoz, megszavaztat-

juk, hogy milyen szervezetet támogasson a cég, stb.

 Ha már a közösségi médiánál tartunk: az utób-
bi idôben megjelent új eszközök közül melyik volt  
a legnagyobb hatással a kommunikációra?
kicsit mintha ciki lenne ma ezt mondani, de szerin-

tem egyértelmûen a Facebook. szívesen mondanám  

a Google-t, a Youtube-ot, vagy hogy milyen jó lenne egy 

jó kis Foursquare-kampányt lefuttatni, de a Facebook 

elérésével és funkcionalitásával szerintem semmi más 

nem tud konkurálni, legalábbis egyelôre.

 az egyik leggyakrabban emlegetett nagy változás 
a médiatípusokra fordított figyelem fragmentációja. 
Hogyan lehet a változásokat lekövetni?
ezen a téren akkor lesz igazán nagy robbanás, amikor 

az okostévék elterjednek, és nem is fogjuk tudni, hogy 

amit éppen nézünk, az kábelen vagy mûholdon jön, in-

terneten streameljük, vagy éppenséggel le van-e tölt-

ve az otthoni tárhelyünkre. A médiafogyasztót mindez 

érdekelni sem fogja, oda fog menni, ahol megtalálja 

az ôt érdeklô tartalmat, függetlenül a hordozótól vagy  

a formától. A fejekben elmosódnak a határok a média-

típusok között, ami ügyféloldalról nézve azért érdekes, 

mert ezzel együtt a tartalom és a hirdetés között is el-

mosódhat a ma még elég jól kivehetô demarkációs vo-

  „Sokkal intenzívebben hatnak ma a fogyasztók 
a márkákra, mint korábban, sokszor már ôk, 
      és nem a vállalatok építik a brandek imidzsét”
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véleménye van? szóljon hozzá!

nal. Lehet például, hogy nem sokára nem reklámszpot 

formájában, hanem mondjuk a legújabb James bond 

filmben fognak a nézôk a Heinekennel találkozni.

 apropó james Bond és termékelhelyezés: milyen 
újszerûbb megjelenési formákkal próbálkoznak a 
tradicionális reklámszpotokon vagy sajtóhirdetése-
ken túl?
Amellett, hogy továbbra is nagyon fontos a hagyomá-

nyos tévé, természetesen újdonságokra is abszolút 

szükség van, hiszen azok – ha jól csináljuk – mindig 

sokkal figyelemfelkeltôbbek. Az innovációnak egy faj-

tája már az is, ha a tévészpotot mondjuk a Youtube-on 

is közzétesszük pre-roll hirdetés formájában. De pél-

dául a soproni emeljük poharunkat kampánya sima té-

véreklámokkal indult, késôbb azonban kibéreltünk egy 

épülethálót a budapesti széna térnél, ahová fogyasztó-

ink facebookos üzeneteit vetítettük ki, amelyekben azt 

írták meg, hogy ki mire emeli poharát. ezzel egy hagyo-

mányos kampányt bolondítottunk meg egy új elemmel, 

szerintem nagyon hatásosan.

 az Önökhöz tartozó márkák háza táján milyen új-
donságok várhatók?
Hamarosan indul a labdarúgó bajnokok Ligájához 

kötôdô Heineken-kampány, nyáron pedig egy starser-

ve nevû, a csapoláshoz kapcsolódó kifejezetten újszerû 

akcióba kezdünk. A soproninál új ízesített sör várható, 

illetve folytatjuk nemzeti büszkeségeinkrôl szóló had-

járatunkat.

www.marketinginfo.hu/forum
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A vevô fontosAbb 
A fogyAsztónál
fMcg fronton a digitális és mobil szegmens még nem számottevô tényezô, felértékelôdött viszont az 
eladáshelyi kommunikáció, egy profi facebook-oldal pedig már-már alapkövetelmény. lajtos gabriella,  
a Müller, az alpro vagy lurpak márkákat is forgalmazó foodnet kft. marketingmenedzsere arról is beszélt 
lapunknak: a sikeres mûködéshez nagyon fontos lenne a vevôi igények pontos felmérése, ez azonban sok-
szor elmarad.

 Önök szerint a fogyasztók megismerése komo-
lyabb feladatot ró-e a korábbiakhoz képest a válla-
lati marketing számára? a vevôi viselkedés és igény 
feltárása/kielégítése, vagy a klasszikus értékesítési 
megoldások alkalmazása a fontosabb?
összetett kérdés. normál és kiegyensúlyozott gazda-

sági körülmények között természetesen a fogyasztói 

vagy vevôi igény felmérése alapvetô fontosságú, ez 

azonban költséges. A cégek többsége ott spórol a költ-

ségvetésben ahol lehetôsége van, így az esetek több-

ségében a kutatás elmarad. ezért is kerül elôtérbe az 

innováció és annak gyors életciklusa: gyorsan a piacra 

dobni a terméket, és felkészülni rá, hogy ugyanilyen 

gyorsan ki is kopik a polcokról. Viszont addig is kom-

munikálsz a márkádról… sok cég ezért marad a klasz-

szikus értékesítési megoldásoknál, kvázi a jól bevált 

módszernél. 

ennek ellenére fontos lenne tisztában lenni a vevôk vi-

selkedésével, mert az sokat változott az utóbbi idôben. 

A fogyasztó és a vevô (vásárló) magatartása egyébként 

is különbözô, és más eszközökkel kutatják a piackuta-

tók is. elmondható, hogy a vevô, a „shopper” elérése 

fontosabbá vált, ezért állítják a kutatók, hogy a „vevôk 

átvették az irányítást”. A btL eszközök alkalmazása,  

a vevô boltban való meggyôzése sokkal fontosabbá 

vált, mint korábban. A vásárlói kosár értékének csökke-

nése egyenes arányban van a promóciók, árakciók gya-

koriságának növekedésével.

 egyre nagyobb hangsúly kerül a termékfejlesz-
tésre. Milyen változásokat észlelnek a fogyasztói 
motivációkban, amelyek a folyamatos innovációt 
megkövetelik?   
A termékfejlesztés korábban is hangsúlyos eleme volt 

a marketing szakmának, ez most sem változott. Inkább 

azt mondanám, hogy manapság létfontosságú lehet, 

ha egy márka képes a termékfejlesztésre, portfólió bô-

vítésre. Az AtL kommunikáció költséges, szerepe csök-

ken, akár meg is szûnhet a marketing költségvetésben. 

A márka kénytelen kommunikációjának jó részét vagy 

egészét btL szintre helyezni. erre kiváló az innováció 

kommunikálása bolti szinten POs eszközökkel, de leg-

inkább az új termék árakciójával, mely „húzza magával 

a márka többi termékét”. 

L
ajtos G

abriella, a F
oodn

et K
ft. 
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Az innováció az FMcG szektorban döntô többségben 

új ízeket, új kiszerelést jelent, ezeket próbálják a gyár-

tók/forgalmazók minél gyorsabban a piacra dobni, hi-

szen az idô kulcsfontosságú lett: az innovációk piacra 

lépése gyorsabb és gyakoribb mint korábban, viszont 

életciklusuk jóval rövidebb. Gyorsan kell teljesíteniük 

a piacon, mert új innováció követi ôket, ezzel tartható 

fenn AtL nélkül a márka iránti érdeklôdés. 

A Foodnet kft. szortimentje is bôvült mind márkák, 

mind termékek számában a 2012-es évben.  kizárólag 

hazai értékesítésre kerültek a portfólióba a piacon ko-

rábban már bevezetett La Palma konzervcsalád, vagy  

a solo Italia desszertjei. Az általunk kizárólagosan 

forgalmazott majd 400 termékünk közel 10 gyártótól 

érkezik, melyek többsége a világpiacon is meghatá-

rozó szereplô a saját kategóriájában. Méltán büszkék 

vagyunk a dán Lurpak és a legjobb növényi alapú ter-

mékeket elôállító Alpro márkáink 2012-es eredménye-

ire, mely termékek intenzív kommunikációval és piaci 

jelenléttel meghatározó lépést tettek a professzionális 

marketing felé. emellett a már meglévô márkáinkon 

belül is folyamatos innovációkkal lépünk a piacra. Pl.: 

Alpro Mandulaital, Mogyoróital,

 egyre több nagy 
brand igyek szik a 

di gi tális és mobil 
térben is kampá-
nyokkal jelent-

kezni. Mennyiben 
és hogyan változtat  

a technológiai robbanás 
a marketing irányán?

A kommunikációs platform 

mindenképp változóban van, de 

egyelôre még nem láttunk átütô 

sikerû digitális vagy mobilos megoldást 

nagy FMcG brandektôl. Ami látható, hogy 

a közösségi térben való részvétel kezd „alappá” válni, 

pl. Facebook-oldalak és -közösség kialakítása, viszont 

itt még mindig sok a nehézség: folyamatosan éberen 

tartani a közösséged, potenciális fogyasztóid figyel-

mét, úgy hogy közben természetesen kommunikálj, 

nem egyszerû és idôigényes feladat. Ha profin akarod 

csinálni, egész embert követel, ami ügynökségi (tehát 

költséges), brand manager (tehát idôigényes és nem 

feltétlen hatékony) vagy szabadúszóval megoldható 

feladat (ami nem biztos, hogy szakmailag kifizetôdô). 

Amit látunk, hogy mind a nagy, mind a kisebb márkák 

fontosnak tarják és igyekeznek meglovagolni a digitá-

lis technológiát, hiszen az újdonság és a fogyasztók 

csekélyebb elérése miatt ez olcsóbb marketing esz-

köz, mint egy sajtó vagy tV kampány, és nem utolsó 

sorban trendi. Az okos mobilok számának bôvülése 

hozhat még áttörést, viszont itt nem egyértelmû még 

a fogyasztók hozzáállása a „kéretlen” reklámokat, üze-

neteket illetôen.

 Milyen követelményeket támaszt a vállalati fe-
lelôsségvállalás terjedése (lokális kezdeménye-
zések támogatása, környezettudatosság, humá-
nus méltányosság)? Mennyire érzékelhetô, hogy  
a korábbiakhoz képest nagyobb igény van a felelôs-
séget fókuszba helyezô marketingmegoldásokra?
Az évek óta tartó egészséges életmódot favorizáló ter-

mékek még ma is könnyebben kommunikálhatóak, hi-

szen egyértelmû az üzenet. Az egészséges életmód, 

egészséges termék pedig általában környezettudatos, 

így ez a két téma könnyen fûzhetô össze a kommuni-

káció során is, azaz képes differenciálni a termékedet 

a konkurens élelmiszerkategóriákkal szemben. Ál-

talánosságban azonban elmondható, hogy a felelôs-

ségteljes vállalati megatartás lassan alap lesz a fo-

gyasztó/vevô számára, fôleg a multikkal szemben, de 

jelenleg nem tartom választási tényezônek, tehát nem 

gondolom, hogy a fogyasztó csakis azért választja az  

       „A BTL felé tolódás nagyon is érezhetô a vevô bolti 
szinten való megnyerése, mint elsôdleges cél érdekében  
        és nem utolsó sorban az ATL költséges mivolta miatt”
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véleménye van? szóljon hozzá!

„A” terméket a „b”-

vel szemben, mert 

az fenntartható gaz-

daságból származik. 

Viszont a lokális, hazai 

termékek iránt egyre nô 

a kereslet, és támogatá-

suk is jelentôsebb, mint korábban.

 Milyen nagyobb változások érhetôk tetten az al-
kalmazott marketingeszközök terén?
csak ismételni tudom a korábbi kérdésben adott vá-

laszt: a btL felé tolódás nagyon is érezhetô a vevô bolti 

szinten való megnyerése, mint elsôdleges cél érde-

kében és nem utolsó sorban az AtL költséges mivolta 

miatt. Az árakciók fontossága vitathatatlan, azonban 

ugyancsak költséges a vállalat számára: az értékesítés 

akár 75%-a is lehet promóciós egy adott idôszakban. 

A rövidtávú profit fontossága felülkerekedett, mely rá-

nyomja a bélyegét pl. a márka és image jelenôségére. A 

régi image tV spotok közül már nemigen látunk egyet 

sem, az igazán nagy márkák is komolyan fontolóra ve-

szik egy ilyen film gyártását és sugárzását. tehát való-

ban ami régen mûködött, annak szerepe most átmene-

tileg átértékelôdött.

 végeredményben a marketinges gondolkodás-
mód mennyiben változott meg meglátása szerint?
Pár éve beszélnek már a szakemberek a 7P jelentôsé-

gérôl, mely a csomagolás (Packaging), a pozícionálás 

(Positioning) és ember (People) hármasával bôvíti az 

alap 4P-t. ebben van igazság, fôleg manapság, amikor 

a hatékonyság nagy úr. A termék pontos pozícionálá-

sával és figyelemfelkeltô csomagolással még hatéko-

nyabbá tehetô az értékesítés, az emberi vonal pedig 

abszolút igaz a mai közösségi térben, azaz ha sze-

mélyessé, közelivé teszed a márkádat, a fogyasztód 

is közelebb kerül hozzád. A személyes vonal azonban 

nemcsak a marketing, hanem az értékesítô szakember 

esetében is fontos. A személyes kapcsolattartás üzle-

ti partnereinkkel ugyancsak fontos. A Foodnet kft.-nél 

2012 folyamán nagy hangsúlyt fektettünk a proaktív 

kapcsolattartásra és arra, hogy a partner észrevételei 

nyitott fülekre találjanak. Figyelembe vesszük akció-

inkra és forgalomösztönzô „csomagjainkra” vonatko-

zó észrevételeiket. A 2012-es év utolsó negyedévére 

több mint nyolcszor annyi üzletet látogattunk a hazai 

kiskereskedelmi hálózatokban, mint az év elsô hónap-

jában. komoly változásokat értünk el a boltlátogatások 

intenzitásában és módszerében, ezzel is hatékonyabbá 

és eredményesebbé téve a közös munkát, valamint nö-

velve az egy kiskereskedelmi egységekre jutó átlagos 

rendelési értéket.

 folyamatosan változnak maguk a termékek is, 
például egy joghurtnak havi rendszerességgel jön ki 
új változata, amely nem feltétlenül marad meg soká-
ig a piacon. Mi a legnagyobb kihívás a 
marketing számára az állandóan vál-
tozó kereslet és kínálat mi-
att?
ezen termékek életciklusá-

nak növelése kihívást jelent, 

kvázi hogy legalább meg-

térüljön a befektetés és ne 

„csak” egy erôs, bolti szintû 

kommunikáció legyen. ezen 

felül kihívás lehet még fô-

leg a kisebb márkáknak  

a kutatási lehetôségek anya-

gi korlátok miatti elveszté-

se, hiszen így a pozícioná-

lás vagy a vevôi magatartás 

nem ismerete miatt kvázi  

a sötétben tapogatóznak  

egy-egy termék piacra  

dobása során.

www.marketinginfo.hu/forum
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az új eszközök miatt szükségessé vált paradigmaváltás következtében beindult tanulási folyamat termé-
szetes velejárójának tekinti a kommunikációs szakma egyébként kétségtelenül tetten érhetô kaotikusságát 
jedlicska Márton, a kirowski isobar kreatívigazgatója.

fokasz.oresztesz@marketinginfo.hu

 Mekkorát fordult a világ a marketingszakmával az 
utóbbi idôben?
Látok változást, de szerintem ebben semmi különös 

nincsen, korábban is voltak ilyenek. Most azért kap-

kod mindenki a fejéhez, mert az átalakulás sebessége  

a többszörösére gyorsult a megelôzô nagy váltásoké-

hoz képest. Mivel a marketing alapvetô feladata, hogy 

valamit eladjon, illetve ennek érdekében kapcsolatba 

lépjen emberekkel, a szakmának is ugyanannyira kel-

lett – illetve kellene – felpörögnie, mint a fogyasztói 

szokások megváltozásának. Az emberek könnyeb-

ben fordítanak az életükön, mint a marketing a saját 

mûködésén, szerintem ezért van egy kis zavar az erô-

ben, de ez idôvel majd helyreáll. Az évtizedek alatt 

kidolgozott rendszerek egyszerûen nem elég gyorsak 

ahhoz, hogy le tudják követni a jelenlegi folyamatokat, 

de majd lesznek helyettük mások.

 egyetértünk abban, hogy változás korábban is 
volt, régebben viszont mintha inkább a szakma bô-
vülése lett volna jellemzô az alapvetô keretek átala-
kulása helyett.
Azért voltak korábban is paradigmaváltások. Az ôsidôk-

ben például úgy vélték a szakemberek, hogy elég infor-

málni. Aztán rájöttek, hogy az információt valamiféle 

vonzó köntösbe kell csomagolni, a tévé megjelenésé-

vel pedig egy egészen új korszak köszöntött be, a sto-

rytellingé. Az igazi kihívást szerintem az jelenti, hogy 

ma már borzasztóan sokféle marketingeszköz áll ren-

delkezésre. Hirtelen túl sok lett a lehetôség, ki kell is-

merni a csatornákat.

 szerinted melyik eszköz változtatott a legtöbbet  
a professzionális kommunikáción?
Általában véve egyértelmûen az internet, az utóbbi 

idôben pedig az okostelefon. ez az eszköz igazi jolly 

joker, ott van az emberek zsebében, vagy még inkább a 

kezében, és rengeteg csatornát képes kezelni. ráadá-

sul egy csomó adatot is lehet a mobilok révén gyûjteni 

a felhasználókról, kezdve a böngészési szokásoktól, a  

vásárlási preferenciákon keresztül a lokációs informáci-

ókig. korábban nem lehetett ennyire pontosan célozni 

a fogyasztókat – hely, idô és élethelyzet szerint.

 Magyarországon szerinted mennyire használják 
jól ezt az eszközt?
nálunk az egész reklámszakma késôbb indult, mint 

máshol, ezért korábban, mondjuk a print vagy a tévé 

esetében voltak követhetô minták. A mobil esetében 

egyrészt nincs ilyen nagy lemaradásunk, másrészt emi-

Jedlicska M
árton

, a K
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ski Isobar kreatívig
azg
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att sémák sincsenek. A környezô országokhoz képest 

például mindenképpen jól állunk ezen a téren. elég a 

ustream-re vagy a Pocketguide-ra gondolni. Abszolút 

megállja a helyét a magyar szcéna a világban. ennek 

ellenére a klasszikus ügynökségek még mindig nem 

építették be eléggé a saját gondolkodásukba a mobilt. 

A digitális ügynökségeknek nyilván könnyebb dolguk 

volt, mert többségük mindig is kétirányú kommunikáci-

óban gondolkodott, hiszen az online világ így mûködik.

 tudnál példákat mondani jó mobil kommuni-
kációra?
Alapvetôen szerintem az a jó, ha nem egy-egy kam-

pányban gondolkodnak a cégek, ha mobil fejlesztésrôl 

van szó, hanem inkább olyan eszközöket próbálnak lét-

rehozni, amelyekhez késôbb is hozzá lehet nyúlni. Mi 

azt szoktuk javasolni az ügyfeleknek, hogy ha például 

appot készíttetnek, akkor az olyan legyen, hogy éve-

ken keresztül lehessen rá építeni. Hogy ne a levegôbe 

beszéljek, mondok saját példákat. Ilyen volt az Opel 

szerviznapló alkalmazása, ezt nagyjából egy interak-

tív kórlapszerû felületként kell elképzelni, autók szá-

mára. Azonkívül hasonló volt az Mkb Otthonkeresôje 

is. Magyarországon a lakáshitelekrôl szóló reklámok 

mindig számokról, százalékokról, furcsa rövidítésekrôl 

szólnak, holott az emberek elôször lakást kezdenek 

el keresni, nem bankot vagy hitelkonstrukciót. Arra ju-

tottunk, hogy ha a lakáskeresésben segítünk az embe-

reknek, akkor a vételi folyamat késôbbi stádiumaiban 

is hallgatni fognak annak a véleményére, aki korábban 

segítette ôket. Maga az app az Ingatlan.com-mal volt 

összekötve és még abban is segítséget nyújtott, hogy 

a személyes találkozókor a megfelelô kérdéseket te-

gyék fel az érdeklôdôk, kiszámolják a járulékot, stb. 

Aztán ennek még egy AtL kampányt is csináltunk. Mi 

készítettük az MtVA olimpiai alkalmazását is, amin ke-

resztül élôben lehetett követni a sport eseményeket. 

Lehetett benne sportágak, sportolók alapján szûrni, be 

lehetett állítani, hogy mit akarsz megnézni, amire idô-

ben figyelmeztetett is az app. ugyanezt csináltuk meg 

a foci eb-vel is, ezt az alkalmazást nagyjából 100 ezren 

töltötték le.

 Mit jelent számodra a digitális szemlélet?
Azon felül, hogy a gondolkodás és a kommunikáció in-

kább egy beszélgetésre kell hasonlítson, alapvetôen 

azt, hogy a munkák igen korai szakaszába is be kell von-

ni a kódolással, fejlesztéssel, digitális megvalósítással 

foglalkozó kollégákat is. Mi ezt úgy fogalmaztuk meg, 

hogy az „idea” és a „kód” kéz a kézben jár. szorosan 

kell  az ügyfelekkel is együtt dolgozni, általában sokkal 

egyszerûbb odamenni hozzájuk, és elejétôl a végéig 

átbeszélni az egész kampányt. És az a jó, ha ilyenkor 

viszünk például kreatív kollégát is magunkkal. Általá-

ban nem érdemes emailezgetni vagy az egyes szak-

embereknek, részlegeknek szóló speciális briefekkel 

veszôdni, így nagyon nehéz hatékonyan dolgozni. Min-

denki ismeri azt a játékot, amikor valaki a másik fülébe 

súg valamit, aztán az tovább adja, majd még tovább, 

stb., a végére pedig egészen más jön ki belôle, mint 

ahogy elindult. ez zajlik jelenleg sok ügynökségnél, és 

ezt kell nagyon gyorsan rövidre zárni.

 Hogyan változott meg az ügynökségek és az ügy-
felek viszonya? az új eszközök megjelenésével pár-
huzamosan az ötleteket, megoldásokat is tôletek 
várják a partnerek?
több ügyfelünkkel – jellemzôen azokkal, akikkel már 

régebb óta vagyunk kapcsolatban – nagyon szorosan 

dolgozunk együtt és én ezt nagyon szeretem. Mi azt 

szeretjük, ha üzleti célokkal vagy problémákkal keres-

nek meg minket, nem pedig egyes eszközökre lebon-

tott kérésekkel, mi ötletekben és nem eszközökben 

         „A siker szerintem egyszerû:  
                 olyan dolgokat kell létrehozni,  
           amire kíváncsiak az emberek”
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szeretünk gondolkodni. ez egyébként teljesen másfaj-

ta gondolkodást feltételez, aminek a következô lépcsô-

foka az, ha már magát a szolgáltatást is közösen talál-

juk ki az ügyféllel. 

 a kreatív szakmára hogyan hat a technológiai evo-
lúció?
Ma az a jó kreatív, aki otthonosan mozog minden te-

rületen (és tényleg mindenben). nem feltétlenül kell 

profin értenie mindenhez, de értenie kell az eszközö-

ket. sok ügynökség ezeket a tevékenységeket kiadja 

külsôsnek, ami elsôre jól hangzik, de abból óriási baj 

lehet, ha nincs házon belül egy olyan ember, aki leg-

alább készség szinten kezel és érti azt az eszközt. Mi 

már például ha valami újdonságban gondolkodunk, ak-

kor az ügyfél felkeresése elôtt mindig elkészítünk egy 

prototípust vagy egy nagyon egyszerû tesztet. csak így 

lehetünk biztosak abban, hogy mennyi idôbe telik és 

mennyibe kerül összehozni valamit, ha egyáltalán ösz-

sze lehet. egy tanulási folyamat ez is, senki nem csinál-

ja évtizedek óta, és nem baj, ha hibázik az ember, csak 

tanuljon belôle. 

 az új eszközök tekintetében egyébként látsz még 
tanácstalanságot vagy hitetlenséget ügyféloldalon?
Hitetlenséget már szerencsére nem, mindenki érti, 

hogy ezek fontosak, a gond inkább az, hogy a marketing-

osztályoknak manapság sokszor nem adatik meg, hogy 

hosszabb távon gondolkodjanak és kísérletezzenek, a 

rövidtávú célok teljesítése felülír mindent. A hosszabb 

távú tervezésnek egy módja egyébként az is, amit mi 

néha mindig-kampánynak szoktunk nevezni. Ha elké-

szül például egy app, akkor ahhoz mindig vissza lehet 

nyúlni, illetve a userek is akkor találják meg, amikor ép-

pen megfelelô élethelyzetben vannak, tehát nem egy 

kampányperiódus részeként mûködik, hanem bármikor.  

A siker szerintem egyszerû: olyan dolgokat kell lét-

rehozni, amire kíváncsiak az emberek. Amúgy mi ha 

megtanulunk valamit, azt próbáljuk tovább adni az ügy-

feleinknek és együtt fejlôdni. ez azért is fontos, mert 

közelíti a felek gondolkodását. A „jó ötlet” egy ügynök-

ségi szakembernek egészen mást jelenthet, mint ügy-

féloldalon.

véleménye van? szóljon hozzá!

www.marketinginfo.hu/forum
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A kereket!
a marketinget alapjaiban nem rengették meg az utóbbi idôk társadalmi és gazdasági változásai, de egyes 
hangsúlyok azért eltolódtak – véli németh Béla, az initiative vezetôje, aki azt is elmondta: nem lát okot  
a hirdetôi büdzsék csökkenésének megállására.

 egyetértesz-e azzal a sok helyen hangoztatott ki-
jelentéssel, hogy a technológia fejlôdése és a gazda-
sági környezet kedvezôtlenre fordulása miatt olyan 
társadalmi folyamatok indultak be, amelyek alapjai-
ban változtatják meg a marketingszakmát is?
A változások egyik legfontosabb forrása valóban  

a technológia fejlôdése. A fogyasztók olyan mennyiségû 

információhoz férnek hozzá ma, mint soha korábban. 

Olyan mértékben és annyira könnyedén tudják egymás 

véleményét befolyásolni, ami szintén példátlan. ez  

a marketingesek számára mindenképpen új kihíváso-

kat jelent. ezzel együtt azt gondolom, hogy a szakma 

alapvetései – legalábbis egyelôre – nem változtak. Az 

alap továbbra is a 4P, bár igaz, hogy már akkor 6P-rôl 

beszéltünk, amikor én az MbA-met csináltam, 22 éve, 

azóta pedig tovább bôvült a számuk. kiegészülés tehát 

van, de a kiindulópont illetve az alapvetô cél és megkö-

zelítés azonos maradt. A marketingeseknek azon kell 

elgondolkodniuk, hogy ezt az alapvetést az új kihívá-

sokra hogyan alkalmazzák. ugyanakkor a fejlôdés egy-

re gyorsabb. korábban 2-3 generáció is kellett a nagy 

médiahasználati átállásokhoz, ehhez képest én biztos 

vagyok abban, hogy az én gyerekeim például már telje-

sen máshogy lesznek elérhetôk, mint én.

A fogyasztói magatartás technológiai evolúcióból faka-

dó változása ráadásul valóban meg lett bolondítva az 

utóbbi években a gazdasági válsággal és annak minden 

következményével is. ez több dimenziós mátrixszá 

tette a helyzetet, hiszen nem elég arra figyelni, hogy 

a célcsoport hogyan viselkedik és mennyiben változik 

a hozzáállása bizonyos dolgokhoz, hanem egy egyéb-

ként jelentôsen megfogyatkozó bevételbôl kell kihozni 

olyan eredményeket, amelyek egyrészt az illetô mar-

ketingesek állását nem veszélyeztetik, másrészt vala-

hogy a technológiai rohanásból eredô kihívásokat is le-

reagálják. ez hihetetlenül nehéz szituáció. Gondoljunk 

bele: míg a fejlôdésre közép- és hosszú távú reakciókat 

lehetne adni, addig a cégvezetôk és az ô fônökeik, a tu-

lajdonosok, azonnali eredményeket, azonnali teljesít-

ményt várnak el. Az ezek eredôjébôl származó megol-

dások sokszor nemcsak rövidtávúak, de rövidlátóak is. 

ez pedig nem jó. Mégpedig azért nem, mert a gazdasá-

gi környezet elôbb-utóbb pozitív irányba fog változni, s 

akkor lesznek igazán bajban a rövidlátó márkák, ha fel-

pörög a lakossági fogyasztás, nekik pedig nem lesznek 

kész válaszaik az új igényekre.

N
ém

eth
 B

éla, az In
itiative vezetôje

fokasz.oresztesz@marketinginfo.hu
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 Milyen új alapvetések adódnak a marketinghez?
egyre szorosabban mûködik együtt az értékesítés és a 

marketing. A cégeknél egyre gyakoribbak az e funkci-

ók összevonása révén születô kereskedelmi osztályok. 

ez azért jelentôs, mert a marketing elsô négy P-jébôl a 

place, az eladás helye, borzasztó fontossá vált. elter-

jedtek a diszkontok, amelyek saját márkáival nagyon 

nehéz felvenni a versenyt, hiszen ezek gyakorlatilag 

nem költenek brandigre, az adott disztribúciós hely-

hez, emblémához kapcsolódó asszociációk vivôdnek 

át a termékekre is. szintén új alapvetésnek gondolom 

azt a fajta gondolkodásmódot, mely szerint nem a fo-

gyasztó, hanem a vásárló a legfontosabb. tehát azt a 

személyt kell levadászni, aki ott van a boltban a pénzé-

vel, a hitelkártyájával és a vásárlási szándékával. nem 

csak arra kell koncentrálni, akirôl feltételezhetô, hogy 

majd valamikor be fog menni az üzletbe, és esetleg egy 

adott márka adott termékét is keresni fogja. A P-k közül 

ez a hozzáállás a people-nek ad egy újabb csavart, és 

azt állítja, hogy meg kell különböztetni a consumert a 

shoppertôl. A consumert is meg kell persze szólítani, 

például brandinggel, egyéb eszközökkel be kell terelni 

a vásárlás helyére, de ha már bent van, akkor shopperré 

válik, és az az igazán fontos, hogy ekkor a megfelelô 

impulzusok érjék. Leegyszerûsítve: a consumer a tö-

meget adja, a shopper a vásárlást. szintén új aspektus, 

hogy egyre fontosabb a mérhetôség, amit egyébként 

a technológiai fejlôdés elôsegít. Még nem optimális  

a dolog, most éppen az okozza a problémát, hogy elké-

pesztô mennyiségû adat szakadt a szakemberek nya-

kába, amit meg kell tanulni kezelni. Ma már nem ke-

rülhetô meg a social media, ezt is komoly újdonságnak 

gondolom. ez teszi ugyanis lehetôvé, hogy a fogyasz-

tók minden eddiginél szélesebb skálán, mélyebb és 

könnyebben tudjanak informálódni, és ez alapján dön-

téseket hozni. ehhez alkalmazkodnia kell a marketing-

nek, magyarul befolyásolni kell tudni a vásárlókat ezen 

a küzdôtéren is. A korábbi push típusú kommunikáció 

helyett a pullra kell koncentrálni, azaz a márkáknak 

maguknak kell jelen lenniük az új felületeken, és olyan 

tartalmat kell szolgáltatniuk, ami megnyerô, amire kí-

váncsiak a fogyasztók, amit magukévá tudnak tenni, és 

késôbb továbbterjeszteni. különösen akkor, ha a ter-

mék jó. Az ugyanis alapkövetelmény, hogy a termék tö-

kéletes legyen. A vásárlók által kifizetett pénz ugyanis 

100 százalékos, így jogos elvárás, hogy az érte cserébe 

kapott termék is olyan legyen. És még egy újdonság:  

a real time bidding; itt nem merül fel az a sokszor idé-

zett megállapítás, hogy a reklámbüdzsé melyik felét 

dobják ki az ablakon a hirdetôk.

 Mi a helyzet a média és a célcsoportok fragmentá-
ciójával?
Általános az a vélekedés, hogy a médiafogyasztásra 

jutó figyelem valóban elaprózódik, a márkák illetve 

termékek esetében viszont nem a vásárlói szokások 

alakulása generálja a fragmentációt, hanem a gyártók 

azok, akik újabb és újabb variánsokkal rukkolnak elô. 

Meg kell találni egy egészséges egyensúlyi állapotot, 

ami egyrészt biztosítja egy minden igény kielégítését 

lehetôvé tevô portfolió kiépítését, másrészt nem terhe-

li sem a fogyasztót, sem a sales-t, sem a gyártó csapa-

tot. Persze innovációk révén lehet fejlôdni, de létezik 

például olyan kategória, amelyben az elmúlt években 

történt 150 fejlesztés, ezek bevezetésre, kommuniká-

         „Azt a személyt kell levadászni,  
    aki ott van a boltban a pénzével,  
              a hitelkártyájával és a vásárlási   
                                      szándékával”
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lásra kerültek, és nem érték meg a második évet. Pénz 

sincs arra, hogy kitartsanak az újdonságok mellett a cé-

gek.

 Hogyan változott az ügynökségek szerepe?
egyetlen fajta ügynökségi hozzáállás és szerep létez-

het: a partneri kapcsolat. nagyon fontos egy ügynökség 

számára, hogy megértse a marketingesek problémá-

it, motivációit és kihívásait. Olyan megoldásokkal kell 

elôállni, amelyek ezekre választ adnak. Ilyen például 

a rugalmasság biztosítása, minden területen. A nem-

zetközi ügynökségek komoly segítséget nyújthatnak 

azzal is, ha a hálózatokon keresztül már mûködô mód-

szereket próbálnak begyûjteni, és a hazai viszonyokra 

alkalmazni. ne kelljen helyileg újra feltalálni a kere-

ket. segíteni kell a marketingeseket abban is, hogy a 

közösen kitalált irányvonalak mögé valamilyen módon 

számokat tegyenek, amely az ötleteket házon belül el-

adhatóbbá teszi – itt visszakanyarodunk a mérhetôség 

kérdéséhez. Minden eddiginél fontosabbá vált tovább a 

hatékonyság is. A büdzsé csökkenésénél kisebb arányú 

reklámhatékonyság-visszaesést kell tudni felmutatni. 

Vagyis ha a költés a felére esik, semmiképpen ne fe-

lezôdjön a márka mögött álló médiaérték is. Az ügy-

nökségek jelentik a technológiai változások értékelésé-

nek és az azokra adandó válaszok egyik legfontosabb 

forrását is.

 Hogy látod a büdzsék változását?
Én korábban azt hittem, hogy 2011-ben megáll a csök-

kenés, majd mikor ez nem következett be, 2012-re tet-

tem a lejtô alját, így nem én vagyok a legjobb alany az 

efféle jóslásra. Mindenesetre nem látom okát a lejtme-

net megállásának. tény, hogy a zuhanás pályája lapo-

sodik, de hát ez természetes folyamat. Azt látom, hogy 

egyes cégek már két éve eljutottak a költések minimum 

szintjére, vagyis oda, ahonnan már egyszerûen nem 

érdemes csökkenteni. Akkor inkább ne hirdessen. re-

mélem, hogy idáig nem jutnak el, de ha igen, akkor ez 

újabb forrása a csökkenésnek. 2012-rôl 2013-ra további 

6-8 százalékos mínuszra számítok.

 Hogyan változik szerinted a közeljövôben a mé-
diamix?
Az outdoorban nem látok csökkenési lehetôséget. Az 

internet a maga természetes evolúciója miatt nôni fog, 

mondjuk 2 százalékponttal. A rádió idén elôször vág 

neki úgy az évnek, hogy kiheverte a neo FM bezárását, 

illetve egész év lesz az új szereplô, a Music FM szá-

mára, ezért szerintem nem fog tovább csökkenni a köl-

tés részesedése. A sajtópiac sem tud már nagyon hova 

csökkenni. A televíziónál átstrukturálódás tapasztalha-

tó, amelynek a veleje az, hogy az országos kereskedel-

mi tévék felôl a tematikusok felé mozdulnak a nézôk, 

ami a hirdetési összegek szempontjából is valamilyen 

szinten le van követve. Az rtL-nek sikerült olyan hirde-

tési csomagot kidolgoznia, amivel jó eséllyel megállít-

ható a hirdetési pénzek elvándorlása, a tV2-nél pedig 

a super tV2 indítása miatt elképzelhetô egy pici növe-

kedés is. nagy kérdés, hogy az Atmedia csoportosulás 

hogyan tudja kezelni a rábízott csatornákat. Az egyéni 

share-ek és pénzek összességéhez képest visszaesés-

re számítanak. A nagy hármason kívül állók számára 

mindenképpen csökkenést prognosztizálok. nagyon 

kemény évük lesz, úgy gondolom, hogy elôbb-utóbb 

csatlakozniuk kell valamelyik nagyobb szereplôhöz. 

összességében a tévé esetében is egy 6-8%-os vissza-

esést jósolnék.

véleménye van? szóljon hozzá!
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„mobilmArketingre mindenkinek 
szüksége vAn, csAk nem mindenki 
tud rólA”
az általános reklámpiaci visszaesés ellenére direkt marketingre nem jutott kevesebb pénz 2012-ben, mint 
egy évvel korábban. a terület legdinamikusabban fejlôdô szegmense a mobil, de a puszta számokból is ki-
olvasható, hogy a hagyományos csatornákra is nagy szükség van. a direkt és interaktív Marketing szövetség 
(diMsZ) elnökével, vámos-Hegyi attilával, illetve a contact center és a mobilmarketing tagozat vezetôivel, 
kovácsházy dénessel (Multicom) és Huber kornéllal (origo) beszélgettünk a szakmát érintô változásokról, 
kihívásokról.

 szerintetek alapjaiban változtat magán a marke-
tingen a technológiai fejlôdés és a gazdasági átren-
dezôdés?
kovácsházy Dénes: szerintem igen, két dolog miatt is. 

A technológiai változások egyértelmûen fogyasztói vál-

tozásokat is magukkal hoztak, illetve maguk a kommu-

nikációs eszközök is fejlôdnek. eközben reagálni kell a 

gazdasági válságra, illetve annak következményeire is.

 Mi jelenti a legnagyobb változást? Hogyan csapó-
dik ez le a direkt marketingben?
Vámos-Hegyi Attila: Én úgy látom, hogy a marketing 

korábbi „különállása” a többi vállalati folyamattól kezd 

megszûnni. A válság mindenesetre teljesen új helyze-

tet idézett elô, sosem fog visszatérni a korábbi állapot, 

ehhez muszáj volt igazodni. ennek az eredménye a vál-

lalati üzleti területek imént említett konvergenciája is. 

Jó példa erre a kuponozás, ami egyfelôl marketingtevé-

kenység – ráadásul részben direkt marketing tevékeny-

ség, hiszen adatbázisból, célzottan dolgoznak a cégek 

–, másfelôl az értékesítéshez, fizetéshez is szorosan 

kapcsolódik. A direkt marketing szakmában pedig az 

a legfontosabb hatása a szóban forgó változásoknak, 

hogy egyre kevésbé önállóan használt területté válik, 

erôsödik a többcsatornás kommunikáció, amelynek 

egyre gyakrabban – most már szinte mindig – része  

a direkt marketing is.

 ez azt jelenti, hogy a direkt marketingnek tulaj-
donképpen jót tesznek ezek a változások?
kD: Attól függ, honnan és hogyan nézzük. Ha optimista 

szemmel, akkor igen. kiindulva abból, amit Attila mon-

dott: mivel most már stratégiai szinten is integráltan 

kezdik kezelni a marketinget, a tömegkommunikáció 

egyre kevésbé különül el a direkt kommunikációtól, 

ezek sokszor már egymást erôsítik, sôt, van hogy meg-

fordul a korábbi status quo. Ma már lehet a kiinduló-

pont egy promóció, amire aztán a tömegkommuniká-

ciós csatornák ráépülnek – jó példa ilyenre a sörpiac. 

A lényeg tehát, hogy stratégiai szinten is megjelenik  

a direkt marketing szemlélet a vállalatoknál.

VHA: ugyanakkor ugyanazon folyamatok miatt, ame-

lyek a Dénes által leírt módon elvben jót tettek a direkt 
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marketingnek, csökkentek az AtL felületek árai, így  

a kényelmesebb cégek sokszor inkább maradnak ezek-

nél a jól bevált, egyszerûbben használható és kevésbé 

kockázatos eszközöknél.

 kevésbé kockázatos?

VHA: Mivel a direkt kommunikációs módszerek pon-

tosan mérhetô eredményeket produkálnak, könnyen 

visszaüthetnek az alkalmazó marketingesekre, ha nem 

hozzák az elvárt forgalomnövekedési, konverziós, stb. 

számokat. Az AtL kampányok eredményei – mondjuk 

így – kellôképpen általánosak. egy korszerûbb, mond-

juk Qr kódot vagy mobilapplikációt használó, teljesen 

részletekre lebonthatóan mérhetô kampánnyal viszont 

nemcsak nagyot alkotni lehet, de könnyebb elrontani is.

 a direkt marketing reklámtortából kihasított sze-
lete minimálisan nôtt 2012-ben, ezzel együtt sor-
rendben hátrébb került a terület, mert az internet 
beelôzte. eközben a forintban kifejezett költés gya-
korlatilag stagnált, ami egyébként egy lefelé tartó 
környezetben önmagában sem rossz. Mik a gondola-
taitok minderrôl?
VHA: nos, a direkt marketing egy igen összetett terü-

let, mi hat csatornáját mérjük, amelyek között vannak 

hagyományosabbak és újszerûbbek is. ezeket érde-

mes külön-külön vizsgálni. Az internet esetében ki-

zárólag digitális kommunikációról beszélhetünk, ott 

tehát úgymond könnyebb nagyobb növekedést elérni. 

A direkt marketingen belül elsôsorban a címezetlen 

küldemény piac esett vissza, ami amúgy önmagában is 

egy elég nagy, 7 milliárd forint körüli piac, és elég nagy 

arányú, csaknem 1 milliárd forintos volt a csökkenés is. 

A többi csatorna stagnált vagy növekedett.

 Mi nôtt a legjobban?
Huber kornél: A mobilmarketing. Ha összevonjuk a 

displayt és a non-displayt – amit egyébként nem szok-

tunk –, akkor 245 százalékos plusz jön ki.

VHA: Ami még fontos, hogy nagyon minimálisan ugyan, 

de nôni tudott a címzett küldeményekre költött pénz 

is, amibôl az derül ki, hogy a hagyományos DM-et sem 

szabad még temetni. ez teszi ki ráadásul a direkt mar-

keting ráfordítások legnagyobb hányadát. egész picit 

emelkedett egyébként az email, az adatbázis, valami-

vel nagyobb mértékben pedig a call center szegmens 

is, ami azt jelenti, hogy kizárólag a címezetlen külde-

mények visszaszorulása miatt stagnált összességében 

a direkt marketing költés. ennek ellenére nyilvánvaló, 

hogy a minél jobban targetálható csatornák a leghasz-

nosabbak. Én személy szerint leginkább az adatbázis 

marketing jövôjében hiszek, amit most még nem hasz-

nálnak ki eléggé a piaci szereplôk, holott egyre na-

gyobb szükség lenne jó minôségû adatbázisokra.

Hk: szerintem a mobil a legnagyobb lehetôség, ami 

viszont egyelôre még a legkisebb szelete a direkt mar-

keting tortának. Abban a tekintetben is gyerekcipôben 

jár még, hogy noha a látogatószámnak mintegy ötöde 

már mobilos, a forgalom tekintetében csak 5-7 száza-

lék környékén mozog. A tavalyi év egyébként nagyjából  

a látogatószám-növekedésnek megfelelô bevétel-nö-

vekedést is hozott. Az ügyfelek is egyre gyakrabban 

használják az eszközt, ami mellett nyilván komoly érv, 

hogy a kattintási arányok sokkal magasabbak, de nem 

is ez a legfontosabb szempont, hiszen nem az online 

rovására szeretnénk pozitívumokat felmutatni. Minde-

mellett tény, hogy ma már vannak olyan felhasználók – 

mintegy 50-70 ezren –, akik csak mobilon fogyasztanak 

tartalmakat, és ha valaki nem hirdet ezeken a felülete-

ken, akkor ôket el is veszíti.

 az elhangzottakból is kitûnik, hogy a mobilszféra 
már Magyarországon is egyre inkább internetes kom-
munikációt jelent. Hogyan hat ez a hagyományosabb 
mobilkommunikációra?
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Hk: Az internetes adatátvitel alapú megoldások termé-

szetesen veszélyeztetik például a hangalapú forgalmat. 

Az operátorok ennek nem fognak tudni gátat szabni, 

hiszen ôk maguk adnak egyre nagyobb sávszélességet 

a userek kezébe. Az egyik válaszuk a folyamatra, hogy 

más üzletágakból próbálják pótolni a kiesô bevételt, 

egyre inkább próbálkoznak például e- és m-kereskede-

lemmel, adatbázisépítéssel, stb. tehát próbálnak más 

megoldásokat találni, ami egyébként mûködik is, ez jól 

látszik, ha megnézzük, hogy milyen forgalmat generál 

például a vásárlás tekintetében a mobiltelefon.

VHA: A marketingkommunikációt szemlélve ugyanak-

kor nincs jelentôs kannibalizáció. továbbra is sms-sel 

parkolunk, mennek a telefonos promóciók, stb.

kD: De azért megfigyelhetô az is, hogy például nye-

reményjátékok esetében mondjuk az öt évvel ezelôtti 

állapothoz képest már sokkal több csatornát használ-

nak, tehát az sms-ek, mms-ek, hanghívások szerepe 

némileg csökkent. egyszerûen azért, mert több – we-

bes – lehetôség áll rendelkezésre. tovább bonyolítja a 

képet, hogy a promóciókhoz az adatalapú regisztráció 

céljából létrehozott microsite-ok mennyire használha-

tók mobilról.

VHA: A fogyasztók szemszögébôl nézve egyébként 

mindig szükség lesz hanghívásos tevékenységre, hi-

szen létezik olyan réteg, amelyik nem használ mobil-

webet, sôt még sms-t se. Az okostelefonok aránya még 

nem olyan magas , hogy ezek a csatornák úgy igazából 

„egymásnak ugorjanak”.

kD: A telefonos ügyfélszolgálatnak is lehetne alter-

natívája az interneten, de bizonyos fogyasztók egész 

egyszerûen az élôhangos opciót részesítik elônyben. 

ez egyébként nemzetközi összehasonlításban a ma-

gyarokra általában véve is igaz. Így azok a vállalatok, 

amelyek felismerik az ügyfélszolgálatok marketingje-

lentôségét, igenis fordítanak erre a területre erôforrá-

sokat.

 Mi a helyzet globális szinten, illetve a nálunk fej-
lettebb országokban? Mi csapódik le a nemzetközi 
folyamatokból a magyar piacon?
VHA: A nemzetközi összehasonlítás azért nem könnyû, 

mert országról országra változik, hogy mit értenek di-

rekt marketing alatt. Mi viszonylag szûken és szigorúan 

értelmezzük a szakmát. A tévés vásárlás vagy a kupo-

nozás például a legtöbb országban egyértelmûen a di-

rekt marketinghez tartozik, nálunk – még – nem. ennek 

ellenére azért lehet persze megérzésekrôl beszélni, 

például a mobillal kapcsolatban…

Hk: Penetráció tekintetében abszolút nem vagyunk le-

maradva, az okostelefonok elterjedtségét figyelembe 

véve is csak minimálisan. A készülékhasználat tekinte-

tében egyedül az internetezés ügyében vagyunk elma-

radva jelentôsebben.

VHA: Ami nyilván a marketingköltésekre is rányomja  

a bélyegét.

Hk: ráadásul a reklámköltés sokkal jobban le van ma-

radva a használat intenzitásához képest, mint maga  

a használat. tôlünk nyugatabbra (vagy sokkal keletebb-

re, mondjuk Japánban) ugyanennyi adatforgalomhoz 

sokkal magasabb költés rendelôdne. Hiányzik az edu-

káció, a hirdetôk tartanak a területtôl. nagyjából egy-

millióan neteznek mobilról, sokkal többet kellene köl-

teni rá. Fontos az ügynökségek szerepe is.

VHA: Igen, jól látható, hogy a hirdetôi oldal ügynöksé-

gi segítséget szinte csak digitális területen vesz már 

igénybe, a hagyományosabb csatornákat elintézik há-

zon belül. Persze az ügynökségeknek is van még mit 

tanulniuk, ahhoz pedig pláne nincsenek eléggé kép-

ben, hogy meggyôzzék a megbízóikat, akik pedig – 

ahogy azt már említettem – sokszor kényelmességbôl 
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is maradnak a kaptafánál.

Hk: Én azt gondolom, hogy mobilmarketingre min-

denkinek szüksége van, csak sokan ezt még nem tud-

ják. Gyakorlatilag nincs olyan szektor, ahol ne lehetne 

hasznát venni az új eszközöknek.

VHA: nemzetközi összehasonlításban nálunk a fejlô-

dés is nagyon elnyújtott. Amerikában 2006-ban kezd-

tek még csak sms kampányokkal foglalkozni, ebben 

akkor bô 5 év elônyünk volt. ez 2008-ra már komolyan 

felpörgött náluk, a nagy márkák is használni kezdték, 

és beindult a mobilweb is. 2011-ben pedig már minden-

honnan a mobil folyt, az összes termék, reklámanyag, 

plakát, dokumentum Qr kódokkal volt tele, stb. sajnos 

most már nekünk van pár év hátrányunk.

 tudtok-e hazai példákat mondani ígéretes kezde-
ményezésekre a saját szakterületetekrôl?
Hk: Mobil területen, médiaoldalon a három nagy sze-

replô, az Origo, az Index és a sanoma szerintem ab-

szolút nemzetközi színvonalat képvisel. A sanoma az 

applikációkban erôs, az Index a tartalmi applikációk te-

rén, az Origo pedig a mobiloldalban. ôk nagyon nagy 

hangsúlyt fektetnek a piac edukálására is, noha ez alap-

vetôen nem a médiumok dolga lenne. Hirdetôi oldalról 

közelítve és a display szegmenst vizsgálva az autós és 

a bankszektort illetve a mobiloperátorokat tudnám em-

líteni, ôk azok, akik ha online-ban gondolkodnak, akkor 

már a mobilra is mindig külön odafigyelnek. A digitális 

költés fix „velejárója” a mobil megjelenés is.

VHA: A non-displayre pedig jó példa a tavalyi Golden 

Dove versenyünkön díjat nyert, a HD Open által szent-

endre városa számára létrehozott városmarketing kam-

pány és információs rendszer. Persze a sikerhez az is 

kellett, hogy a megbízó kedvezôen álljon a problémá-

hoz. Az önkormányzat azt szerette volna, hogy a város 

látogatói minél több csatornán juthassanak informáci-

ókhoz, és a mobilt is nagyon jól beépítették. bizonyos 

körzetekben ingyenes wi-fit is biztosítottak, ezzel is 

támogatva a mobil hozzáférést. A bluetooth applikáci-

ótól kezdve a mobilwebre optimalizált weboldalon ke-

resztül a Qr kódokig és a kiterjesztett valóságig min-

dent bevetettek, de volt felhívható telefonszám és sms 

szolgáltatás is.

kD: A contact center kicsit szárazabb téma, a kreati-

vitásnak nehezebben ad teret. tapasztalataim alap-

ján mégis két olyan példát tudnék mondani, amelyek  

a helyén kezelik a csatornát. Az egyik az autóipar, ahol 

több hazai szereplô is nagyon tudatosan használja  

a crM-et, mint folyamatot, az adatbázisépítést és az 

erre épülô folyamatos kommunikációt. rengeteg infor-

máció birtokában vannak, tehát van ügyféllistájuk, és a 

használati szokásokat is ismerik. egy ilyen adatbázisból 

már hatékonyan lehet dolgozni. Például ha kijön egy új 

modell, nagyon hasznos, ha tudják, hogy a korábbi vá-

sárlók közül kinek van mondjuk négy évesnél idôsebb 

autója, akik nyitottak lehetnek akár egy tesztvezetésre. 

A másik általam testközelbôl is látott említésre méltó 

példa egy kávés cég ügyfélszolgálata, ahol a hangsúlyt 

a maximális ügyfélkiszolgálásra helyezik. A telemarke-

ting akkor mûködhet jól, ha egy korábbi kapcsolatot újít 

fel a cég a fogyasztóval, mint az említett autós válla-

latok esetében – ha a hívást fogadó tudja, hogy hívni 

fogják, és nem veszi zaklatásnak. nem érdemes a tele-

fonkönyvet felcsapni, és tárcsázni a vakvilágba.

   „Gyakorlatilag nincs olyan szektor, ahol  
 ne lehetne hasznát venni az új eszközöknek”

véleménye van? szóljon hozzá!

www.marketinginfo.hu/forum
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Az impulzusvásárlás 
még mindig erôs
sokkal tudatosabbak lettek a fogyasztók, de a bolti reklámnak továbbra is nagyon fontos a szerepe – mondta 
el lapunknak neff nikolett, a pos services instore értékesítési vezetôje.

 Ügyféloldalról milyen változásokat tapasztaltok?
A cégek hosszú távú terveit felváltotta a rövidebb távú 

gondolkodás. korábban öt évre elôre is terveztek, most 

már sokkal inkább az adott éven belüli teljesítés lett  

a fontos. Ami számunkra nem hátrány, hiszen a tényle-

ges forgalomnövelés egyik legjobb eszköze az eladás-

helyi reklám.

 Mennyire ambicionálják az újszerû, meghökken-
tô, figyelemfelkeltôbb megjelenéseket a cégek?
Az ügyfelek mindig próbálnak instore területen újítani, 

az ötletek elôször hozzánk érkeznek be, és mi próbál-

juk a kereskedelmi láncokkal jóváhagyatni a fejleszté-

seket. ez sokszor nehézkes feladat, a bolthálózatoknak 

is számos szempontjuk van. A hirdetôk – legalábbis a 

mi ügyfeleink – mindenesetre láthatóan egyre többet 

gondolkodnak azon, hogy hogyan lehetne ugyanabból 

a büdzsébôl egy látványosabb megoldást összehozni 

az eladás helyén is. Újdonság önmagában egyébként 

az is, hogy az ügyfelek jobban koncentrálnak az insto-

re-ra, olyan hirdetôk, akikkel eddig ad hoc jelleggel 

dolgoztunk, elkezdtek akár egész évre elôre is kalku-

lálni, éves ajánlatokat kérni.

 Milyen átalakulásokat látsz a médiamixben?
A tévézés terén az látszik, hogy 2012-ben a kereske-

delmi szempontból legfontosabbnak tekintett 18-49 

éves korosztály tévénézési ideje egy picit csökkent. 

ráadásul a televízió, mint médium egyre inkább elap-

rózódik, a figyelem egyre nagyobb hányadát kapják az 

egymagukban kisebbnek számító tematikus csatornák. 

A nézôk közel 50 százaléka a kereskedelmi csatornák-

kal szemben a tematikus csatornák mûsorkínálatát ré-

szesíti elônyben. Vagyis: még ugyan tömegmédiumnak 

számít a tévé, de egyre hangsúlyosabb a célcsoport el-

érés.

A print sajtó a válság kitörésekor esett nagyon vissza, 

még az ingyenes magazinok olvasottsága is nagyon 

lecsökkent. Valószínûsíthetô, hogy erre a területre van  

a legnagyobb hatása az internet elôretörésének. kül-

földön már látható, akár a metrón ülve, hogy az em-

berek nem print magazinok, hanem – akár könyvként 

használva elektronikus készüléküket - letöltött infor-

mációk olvasásával töltik az idôt.

Az internet erôsödik, ami a kereskedelem szempont-

jából azért fontos, mert a világháló segítségével egyre 

tudatosabbá, informáltabbá válnak a fogyasztók. Leg-

fôképpen fontos ez a tartós fogyasztási cikkek gyártói-

nak, mert ez az a kategória, melyrôl fôként internetrôl 

igyekeznek a vásárlók informálódni.  egy joghurt össze-

tételének azonban nem feltétlenül a weben fog utána 
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www.pos-services.hu
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nézni az ember. elsôsorban itt jön be a képbe az insto-

re média.

A válság hatására a rádiós költések és hallgatottság is 

visszaesett, az utóbbi idôben megállt a csökkenés.

Érdekes kategória a közterület is. Az instore-ban min-

denki az innovatív megoldásokat keresi, míg közterü-

leten az érzékelhetô, hogy az ambient, egyedi megol-

dások iránti érdeklôdés visszaesett, helyette a hirdetôk 

a hagyományos outdoor reklámeszközöket használják.

 a fogyasztói oldalon milyen változásokat tapasz-
talsz?
A fogyasztók egyre egészségtudatosabbak - ez való-

színûleg legalább részben a különféle élelmiszerbot-

rányoknak is köszönhetô -, ma már sokkal jobban oda-

figyelünk az összetevôkre, mint néhány évvel ezelôtt. 

A különféle FMcG termékek esetében ezért fontos az 

eladás helyén, vagyis a konkrét vásárlási döntés meg-

hozatalának pillanatában kommunikálni például azt, ha 

elônyükre változtak az összetevôk – mondjuk kikerült 

a zacskós levesbôl a tartósítószer. nagyjából ugyanez 

elmondható a biotermékek vonatkozásában is. Persze 

ezek a szempontok erôsen célcsoport függôk is, a leg-

kisebb jövedelmûeket továbbra is az árakciókkal lehet 

megfogni.

Az akciókat, promóciókat elsôsorban a nôk keresik. 

Vagyis ha férfiakat kívánunk megszólítani, kevésbé van 

értelme effajta kommunikációnak. Ha azt vizsgáljuk, mi 

alapján választ boltot egy vásárló, továbbra is az ár és  

a választék minôsége a legfontosabb tényezô. Az akci-

ók, árengedmények vonzereje a válság hatására jelen-

tôsen megnôtt mind a boltválasztás szempontjait vizs-

gálva, mind a forgalomnövelés lehetôségeit keresve.

A nielsen kimutatása szerint a magyar társadalom 

mintegy fele közepesen árérzékeny, ôk azok, akik még 

fogékonyak lehetnek egy termékbevezetésre, újdon-

ságra, hiszen minimum közepes jövedelemmel ren-

delkeznek. Az alacsony jövedelmûeket nem érdemes 

túlzásba vitt kommunikációval célozni, számukra úgyis 

jórészt az ár dönt. A hirdetô számára ezért fontos a cél-

csoport pontos meghatározása, hiszen csak így tudja 

megfelelôen célozni kommunikációját.

Azt már mi magunk látjuk, hogy a nyereményjátékok-

ban is átalakulás megy végbe. egyre kevésbé veszünk 

részt hosszú leforgású akciókban, amelyek például egy 

év múlva egy autó megnyerésének lehetôségét kínál-

ják. nem csak a cégek fókuszálnak egyre rövidebb táv-

ra, hanem a fogyasztók is. Ma már sokkal jobban moti-

válják a vásárlókat az azonnali nyeremények, vagy a fix 

ajándék lehetôsége.

 Milyen kategóriákban érdemes az üzletekben hir-
detni?
szintén a nielsen egyik felmérésébôl derül ki, hogy 

az étel és az ital vásárlására a legnagyobb hatással az 

eladáshelyi reklám van, az impulzusvásárlás itt jelent-

kezik legerôsebben. A kozmetikai és szépségápolási 

szerek esetében is az elsôk között van a vásárlást be-

folyásoló tényezôk közül az instore. De ezen kívül erôs 

még például a vásárlás helyszínén történô kommuni-

káció hatása a higiéniai termékeknél is, a gyógyhatású 

készítményekrôl viszont elsôsorban tévébôl vagy inter-

netrôl tájékozódunk.

 Milyen újításokat terveztek?
Újdonságnak számít, hogy az ügyfelek immár nemcsak 

eszközöket vásárolhatnak tôlünk, hanem teljes facing 

dekorációt is. ôk maguk kombinálhatják össze a külön-

bözô eszköztípusokból, hogy mit szeretnének termé-

keik környezetében látni, az ár pedig ugyanannyi akkor 

is, ha három polcközeli eszközt választ, és akkor is, ha 
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tízet (persze erre vannak konkrét csomagajánlataink). 

ehhez elengedhetetlen, hogy együtt tervezzünk, gon-

dolkozzunk az ügyféllel. természetesen minél kezde-

tibb stádiumban tudunk a tervezett kampányról, minél 

jobban tudunk közösen ötletelni az ügyféllel, annál 

nagyobb valószínûsége van, hogy a legmegfelelôbb 

reklámeszközöket, megoldásokat tudjuk megtalálni a 

kommunikációhoz. 

Másik innováció, az április közepén indult Gondolavég 

Dekoráció. ezt a megjelenést már hosszú ideje próbál-

tuk engedélyeztetni, csehországban évek óta hasz-

náljuk, de Magyarországon elsô alkalommal kaptunk 

erre lehetôséget. A dekoráció a gondolavégen talál-

ható termékeket emeli ki, oly módon, hogy a hûtôpult 

mindkét üvegfelületét matricázzuk, a polcokhoz Polc-

csíkokat helyezünk el, plusz a gondolavéget még alul-

felül hosszában is díszítjük, hogy egy igazán látványos 

megjelenést kapjunk. Magyarországon úttörô módon 

a Frieslandcampina Hungária zrt. használhatja ezt 

a megjelenés a tesco áruházakban, aki az ötletben, 

a látványterv kidolgozásában, valamint a kivitelezés 

különbözô fázisaiban is a POs services-zel szorosan 

együttmûködve rész vett a megvalósítási folyamatban. 

És a harmadik, szintén áprilisi innováció a raklap LeD 

tV, amely egy speciális, raklap megjelenéshez fejlesz-

tett hosszú élettartamú LeD monitor egyedi méretû 

állványhoz szerelve. Magassága a két métert is elér-

heti, de a cél, a szemmagasságban történô elhelyezés. 

A raklapszoknya valamint Óriás Padlómatrica mellett 

a Heineken Hungária zrt. számára egy igazán egyedi, 

újszerû és exkluzív megjelenést biztosít a kampányidô-

szakban. véleménye van? szóljon hozzá!

www.marketinginfo.hu/forum
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A Hirdetési felületek 
evolúciójA
plakátokat már az 1830-as években ragasztottak ki londonban, a 19. századot pedig sokan csak a napi lapok 
aranykoraként emlegetik, kijelenthetô tehát, hogy már az 1800-as években léteztek hatékony reklámhor-
dozók. a tömegreklám elsô igazi korszakát azonban a rádió eljövetele hozta meg. a rádió az 1900-as évek 
elején jelent meg, de a folyamatos mûsorral rendelkezô adókra 1919-ig kellett várni. az elsô feljegyzett 
hirdetés 1920. november 2-án volt hallható az amerikai kdka adón. ahogy a csatornák sorra megkezdték 
a folyamatos mûsorszórást, úgy szembesültek tulajdonosaik a megnövekedett költségekkel. egy rádióadó 
mûködése drága dolognak számított.  

1922-ben az At&t hivatalosan is bejelentette, hogy „árulja” sugárzási idejét, és hogy erre külön részleg alakult 

a cégen belül. A rádió aranykorában a hirdetôk jellemzôen egyes mûsorok szponzoraiként jelentek meg. egy 

hirdetés szövege általában így nézett ki: „köszönjük szponzorunknak, hogy létrejöhetett ez a mûsor.” A szöveget 

a mûsorvezetô olvasta fel a támogatott program elôtt és után. Az ötvenes évek elejére a rádió jelentôs változáso-

kon esett át, kialakultak a mûködtetéséhez fûzôdô hogyanok és miértek, egyszóval szakmává érett, egyúttal pedig 

nagy üzletté is. Az évtized közepén azonban veszélyes konkurencia tûnt fel a televízió személyében, de most, 

hatvan évvel késôbb kijelenthetô, hogy a számos új média mellett továbbra is életképes a rádió. napjainkban az 

emberek 95 százaléka hallgat rádiót hetente vagy sûrûbben, az online rádiót hallgatók aránya pedig meghaladja 

a 13 százalékot.  

Az ötvenes évek elején még nem láthatták ezt elôre, de a rádió népszerûsége és megkerülhetetlensége komoly 

viták forrása volt a nyugati féltekén. A szakértôk egy része az eszköz kommercializálása felé húzott, a másik oldal 

inkább a közjavak részeként látta volna szívesen a rádiót. Az egyesült királyságban az utóbbi mintájára mûködik 

a british broadcasting company, azaz a bbc, amely magáncégként indult, de 1927-ben az államosítás sorsára 

jutott. Az usA-ban a rádiós szakma a kapitalista nyomvonalon haladt tovább...

Akárcsak az ötvenes évek elején terjedni kezdô televízió. A Dumont televíziós Hálózat találta fel a reklám-

idô árusításának ma is használt gyakorlatát, a reklámblokkos rendszert. A metódust a kényszer szülte: eleinte a 

tévések is a rádióban megszokott mûsorszponzorációval terveztek, de a társaság egész egyszerûen nem talált 

támogatót mûsorai nagy része mellé, így a keletkezett hiány kipótlására önálló hirdetések csoportjait helyezték 

el az egyes mûsorok között, nem tudván, hogy a televíziós reklámozás jövôjét nagy mértékben befolyásolja majd 

az ötlet. Az egyes mûsorokhoz rendelt szponzorok azért nem tûntek el teljesen, sôt sok esetben a támogatóknak 

komoly beleszólásuk van az általuk patronált programok tartalmába.    

palfi.karoly@marketinginfo.hu

  „A tömegreklám elsô igazi korszakát     
            a rádió eljövetele hozta meg”
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Forrás: Avalaunch Media http://avalaunchmedia.com/infographics/history-of-marketing-channels-revisited



46 |  @M  |   2013. Március – április

k
IL

Á
tÓ

Amerikában a gazdasági fellendülés maga után vonta a reklámipar fellendülését is. A reklámhadjáratok egyre 

drágábbak lettek. Az esso például több száz millió dollárt költött a Put a tiger in Your tank kampányra. ernest 

Dichter pszichológus és sandy sulcer, a DDb reklámszövegírója arra építettek, hogy a motorosok az erô és  

a játékosság szimbólumát látják a kedvenc hobbijukban. A két tulajdonság a tigrisben öltött végül testet. Észak-

Amerikában, majd késôbb európában is megindult az intenzív, televíziós, rádiós és magazinos felületeken is futó 

kampány. A tigris olyan szorosan összefonódott a márkával, hogy utódcége, az exxonMobil a mai napig él vele.    

A következô fontos mérföldkôre jó húsz évet kellett várni. A nyolcvanas évek végén mutatkoztak be az olyan 

kábeltévés csatornák, mint az úttörô koncepcióra épülô, videoklipes kultúrát feltaláló MtV. A kábeltévék forradal-

mát a mûholdas televízióé követte. ezek legfontosabb következménye a csatornák specializálódása volt. A tema-

tikus sport-, gyerek-, fôzô-, vagy autós csatornákon a targetálás sokkal könnyebbé vált. A csatornaspecializáció 

másik jelentôs folyománya a kizárólag hirdetéseket leadó csatornák megszületése. Ilyen például a QVc, a Home 

shopping network, vagy a shoptVcanada.  

Érdekes tény, hogy a fejlôdés dacára a reklámköltés GDP-hez mért aránya nem változott nagyot az évszázad 

során. Az usA-ban például 1925-ben a fôként plakátokon és újságokban megjelenô reklámköltés a nemzeti össz-

termék 2,9 százaléka volt. 1998-ban a kábeltévék aranykorában ugyanez a mutató 2,4 százalékon állt. Az évtized 

végén következô internetrobbanás nem csak egy új reklámhordozó születése, hanem a reklámszakma eddigi 

talán legnagyobb paradigmaváltásának kiindulópontja is volt. Az olyan, szinte semmibôl jövô vállalatok, mint az 

újszerû modell alapján mûködô Google komoly szerepet játszottak ebben a váltásban, amelynek végeredménye 

a reklámok interaktivitásának nagy fokú növekedése lett. 

Persze az online marketing története a dotcom boom elôtti idôkben kezdôdött. egész pontosan 1994-ben. 

Akkor adta el a HotWired az elsô webes bannereket. Az internet lassú, majd hirtelen felszökô népszerûségének 

mintáját a webes hirdetések száma is lekövette. 2001-re már az amerikai hirdetési piac 3,1 százalékát az online 

eszközök tették ki. 

2004-ben pedig, a web 2.0 elindulásának évében 10 milliárd dollár fölött volt az egyesült Államokban az in-

terneten elköltött hirdetési pénz, ami a rek lámtorta 14 százalékát tette ki. Addigra a netes cégeknek is kialakult 

a sajátságos üzleti modellje. Az ebay-hez hasonló e-kereskedelmi vállalatokat leszámítva a honlapok bevéte-

lük nagy részét a reklámokból szerezték. A következô robbanást a mobilos eszközök „kiokosodása” szolgáltatta, 

amelyeket a közeljövôben a televízióké is követni fogja. 

Az ipar ázsiójának növekedését jól példázza, hogy a Google piaci értéke 2004 és 2007 között meghétszerezô-

dött. 2007-ben a cég több mint 500 cikkben szerepelt a new York times, a Wall street Journal és a Financial 

times hasábjain.

2009-ben indult a közösségi média térhódítása. ennek egyik legnagyobb vonzereje a fogyasztók önként átnyúj-

tott demográfiai adattára, amelynek köszönhetôen a targetálás soha nem látott pontossága és hatékonysága vált 

lehetôvé a hirdetôk és a médiatulajdonosok számára. Marketingszakember legyen a talpán, aki megjósolja, hova 

juthatunk még.

véleménye van? szóljon hozzá!

www.marketinginfo.hu/forum
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