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keMény Dió

nem egyszerû ma Magyarországon marketingesként sikeresen érvénye

sül ni. sôt, elindulni sem. nagyjából ez a sommás közös nevezôje az általunk  

a marketinges karrierrôl faggatott szakemberek véleményének. Persze sietnek 

hozzátenni, hogy kivételek azért – mint mindig – most is vannak.

ezeket pedig a kiemelkedôen iskolázottak és persze a tapasztaltak képezik, 

na meg azok, akik eleve megfelelô beállítottságúak, tehát: nyitottak, érdeklôdôk, 

széles látószöget igénylôk, szenvedélyesek vagy esetleg munkamániásak – de ér

de kes módon a különösebb kreativitás nem feltétlenül követelmény a szakmában. 

nem árt viszont – sajnos vagy sem, kiki döntse el maga – némi rámenôsség, vastag 

arcbôr és minél kiterjedtebb kapcsolatháló sem.

külföldön persze ez is másképp van, ha nincs is kolbászból, de legalább 

állandó a kerítés: kiszámítható a piaci környezet, s ebbôl fakadóan a pálya is.  

s a külföldi tapasztalatszerzés aztán az itthoni karriert is jelentôsen megdobhatja, 

érdemes tehát próbálkozni.

A szakma mindenesetre itt is, máshol is telített, de azért – elsôsorban az új 

technológiáknak köszönhetôen – vannak olyan részterületei, ahonnan kiindulva most 

is komoly személyes illetve vállalati sikerek érhetôk el. A legnagyobb perspektíva 

talán mobil fronton mutatkozik manapság, ezzel azonban a jelenlegi pályakezdôk 

azért nincsenek igazán kisegítve, mert képzés viszont nincs a területen. kiugrási pont 

lehet még a content marketing, beleértve a közösségi médiás felületeken történô 

vállalati tevékenységet, illetve a keresôoptimalizáció (seO) és a Googleféle (meg 

az ehhez hasonló) PPC rendszerek kezelése is. s léteznek olyan rokon szakmák, 

mint például a Pr, ahonnan kiindulva lehetôség nyílik a marketingszakmába 

való berobbanásra. Illetve fordítva: egyfajta menekülô útvonalat is jelenthetnek  

a megfáradt, kiégô félben lévô kollégáknak.

Az érvényesülés lehetôségét mindenesetre mi sem példázza jobban, mint 

hogy az általunk megszólaltatott szakemberek is – így vagy úgy, de – felértek  

a csúcsra. Az ô gondolataikat tárjuk most önök elé.

Gaborják Éva, fôszerkesztô

Fokasz Oresztész, 
vezetô szerkesztô

www.laszlozsuzsi.hu
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néhány új know how  
a marketingben
A globalizáció nem csak azt jelenti, 

hogy budapesten, Pekingben vagy 

new Yorkban is van McDonald’s, 

ennél sokkal fontosabb az infor

mációs és kommunikációs techno

lógia forradalma, amihez a marke

tingesnek alkalmazkodnia kell.

Csak az online pörög
A marketing finoman szólva sem 

nevezhetô hiányszakmának, ren

geteg pozíció tûnt el a magyar 

piacról az utóbbi néhány évben. 

Érdemi elôrelépésre a tapasztalt 

munkaerônek van esélye, illetve 

a friss, releváns tudást bíró 

fiataloknak.

Ügyfélközpontúság és 
izgalom
Macher szabolcs szerint nem 

fel tétlenül a szaktudás számít a 

legtöbbet akkor, amikor eldôl, hogy 

ki tud érvényesülni a szakmában. 

Pénz, kapcsolatok, nyomulás, 

pofátlanság, vastag arcbôr, jó máj: 

ezekre mind szükség lehet.

a reklámszakma
 csillogó oldala  
A pénz egyre kevesebb, holott 

a piac már így is nagyon kicsi,  

a körülmények folyton változnak, 

a határidôk tovább rövidülnek, 

az elvárások egyre magasabbak, 

a verseny élezôdik, a helyzet 

fokozódik. nem könnyû a mar

ketinges dolga.
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szemléletváltást követel, hogy a globalizáció napja

inkban folyamatosan használt kifejezését jól megért

sünk, s azt a gyakorlat nyelvére lefordítsuk. A globali

záció sokak számára csak azt jelenti, hogy budapesten, 

Pekingben vagy new Yorkban is van McDonald’s. 

Pedig nem ez a lényeg, hiszen sok évszázada minde

nütt gótika volt, vagy késôbb barokk – s szó sem volt 

globalizációról. Mi akkor ez valójában? A lényege az 

ICt, azaz az információs és kommunikációs technoló

gia forradalma, amely pontosan ugyannyira alakítja át 

életünket, mint 250 évvel ezelôtt James Watt gôzgépe 

– sôt, annál is sokkal jobban. Akkor ugyanis a gôzgép 

döntôen a munka világában került alkalmazásra, ma 

viszont szabadidônkben ugyanannyira jelen van a szá

mítástechnika, a telekommunikáció, vagy már inkább 

ezek kombinációja (skype), mint a vállalati tevékeny

ségben. De hát ez csak a hardver, s nekünk, marketing 

szakembereknek ezen eszköz alkalmazását kell jól 

kitalálni. És ez messze több, mint a ma már népszerû 

online kommunikáció: termékkínálat, árstratégiák, ár

akciók, értékesítés – mindennek komoly része az ICt 

forradalom nyomán átalakult üzleti élet: kedvenc fagy

laltosom Olaszországba megy minden évben a megfe

lelô kiállításra, hogy a legújabb ízeket hozza be (vállal

kozásában öten dolgoznak, igazi kisvállalkozás!), mert 

nem akar lemaradni.  egy másik üzletember Afrikát fe

dezte fel, mosógépeket szállít oda, igaz még az új fo

gyasztási szokást, az új életformát is meg kell tanítania, 

de remekül megy a vállalkozása. A világ összezsugo

rodott (global village), s a verseny ennek megfelelôen 

vált sokkal intenzívebbé. szemléleti váltásra van szük

ség – méghozzá az új technológiai hajtóerôhöz kap

csolódó területen érdemes keresni. Az ICt megértése 

és adaptálása kkV szinten is nem megkerülhetô! 

Mindazok, akik a marketing gyakorlatot is ismerik, 

vállalati környezetben élnek, pontosan tudják, hogy hol 

szorít a cipô. A marketingvezetô és a gazdasági igaz

gató kutyamacska barátsága mindenki által ismert: az 

egyik minimalizálni akarja a kiadásokat, a másik  – fogal

mazzunk így – optimalizálni a vállalati piaci remények 

érdekében. Éltem akkor, amikor ez a kapcsolat kevésbé 

volt harcias, hiszen a kilencvenes években a marketing 

kifejezetten divatszakma volt, s még a legspórolósabb 

gazdasági igazgatók sem merték a marketingterületet 

néhány új know how 
a marketingben

a szerkesztô arra kért, írnék-e a fiatal marketingszakemberek esélyeirôl, lehe-
tôségeirôl? amikor több mint negyven éve elkezdtem hivatásszerûen marke-
tinggel foglalkozni, Magyarországon is, de mindenütt másutt is nagyon más 
volt a helyzet. a piacgazdaságokban zenitjén volt a szakma, itthon is - az új 
gazdasági Mechanizmus kellékeként - idôlegesen befogadták, s a végzôsök 
elsô generációja, mint magam is, jó reményekkel indultunk. Persze ezek  
a remények hamar elpárologtak, viszont a rendszerváltás idôszakában vég-
zôk indulása felrepítette a pályakezdôket korábban elképzelhetetlen magas-
ságokba. Mára a helyzet konszolidálódott, van elég szakember a pályán, s az 
utánpótlásként érkezô fiataloknak keményen meg kel küzdeniük a helyekért. 
s ezt a helyzetet tovább súlyosbítja az a tény, hogy a marketing az elmúlt  
tizenöt évben sokat veszített a varázsából, amit aztán csak tetézett a válság-
nak a marketingtôl tévesen eltérônek hitt elvárásrendszere.

dr. B
író P

éter

Szerzô: dr. Bíró Péter
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haszontalannak mondani (bár sokan annak gondolták).

Mára a marketing már nem annyira „trendi”, ha tet

szik nem „sexy”, ráadásul öt éve itt van a világválság.  

teszünke valamit, tehetünke valamit a marketing

szakma elfogadottsága érdekében? Mit tehetnénk, 

mire lenne szükség?

Végül is el kell fogadnunk a gazdasági vezetô állás

pontját, hiszen minden korrekt szakmabeli is abból in

dul ki, hogy minden (nem csak a kommunikációs) mar

ketingköltés = befektetés. Akkor pedig pontosan, de 

legalábbis megközelítôleg meg kell tudnunk mondani, 

mit is remélhetünk az elköltött forrásokért cserébe.  

ez a szemlélet az elsô, amit meg kell tanulnunk, hi

szen ez vár ránk az üzleti szférában.

A második kérdés: hogyan is tudunk kiszámolni ho

zadékokat? ennek is létezik módszertana, sajnos keve

sen foglalkoznak ezzel: marketing kontrolling a neve,  

s biztosíthatok mindenkit arról, hogy a legtöbb esetben 

kiszámolhatóak a várható befektetések. Igaz, ehhez 

kell tudni számolni. Ha nem ismerjük kínálatunk ter

mékösszetételét, nehéz lesz árakciót kiszámolni, ha 

nem ismerjük a forgalmi adatokat, nehéz lesz termék

fejlesztési költségeket értelmezni, ha nem ismerjük  

a kereskedelem költségösszetevôit, hogyan tudnánk 

javaslatot tenni annak fejlesztésére, és persze a leglát

ványosabb, a kommunikáció: ha nem számoljuk ki, mit 

is várunk egyegy kampánytól, hogyan tudjuk megbe

csülni a források még reális összegét? A lényeg abban 

foglalható össze: el kell felejteni a marketing bölcsész 

korszakát, s fel kell fedezni a marketing mérnöki szem

léletet! Mert milyen szakember az, aki nem képes be

bizonyítani álláspontját? A vállalati szférában erre van 

szükség, sokszor kemény vitákban kell tudni érvelni 

– hasonlóan kemény, de más aspektusokat preferáló 

kollégákkal szemben. Abban biztosak lehetünk, hogy 

a gazdasági igazgatók nem fognak megtanulni „mar

ketingül”, következésképpen nekünk kell megtanulni 

„pénzügyül”! Ha ez sikerül, akkor nemcsak elismerés

ben lesz részünk, de a vitában is elônyösebb helyzet

be kerülünk – s ennek révén eredményesebb lehet 

a marketing szemlélet térhódítása. Ha nem, akkor en

nek ellenkezôje következik be. 

stratégia, tervezés – ezeket mind tanítjuk, tanuljuk 

a felsôoktatásban is. Ami e tekintetben gond, hogy  

kevéssé tudjuk a jelentôs cégek kapcsán megtanultakat 

adaptálni a középméretû vállalkozásokban, ahol akár 

még a piac méretét sem tudják jól meghatározni. Pe

dig itt is van alkalom jól tervezni, stratégiát kialakítani, 

csak hát adekvátabb módszerekkel. ezek léteznek, de 

a kikerülô hallgatók nemigen ismerik ezeket. Pedig, ha 

birtokában is lennének e tudásnak, sokszor akkor is ne

héz feladat meggyôzni a kkV szektor mai döntéshozó

it a stratégiaalkotás, tervezés elkerülhetetlenségérôl, 

mert elsôgenerációs vállalatalapítóként elsôsorban 

saját megérzéseikben, tapasztalataikban hisznek még 

akkor is, ha már észlelik a problémákat.

Végezetül felhívnám a figyelmet az üzleti életben 

egyre markánsabban jelenlévô CIAra, amit három fon

tos fogalomból képeztem betûszóként. A három fo

galom: creativity, innovation, activity. A marketingnek, 

amelyik a piaci igényeket viszi be egy vállalati szerve

zetbe, élen kell járnia abban, hogy a szervezet kreatív 

legyen, a fejlesztésben folyamatosan jelen legyen az 

innováció, és mindenki a tôle telhetô aktivitással ve

gyen részt az értékteremtésben. nem könnyû, hiszen 

a marketing azzal, hogy folyton újítani akar, egy kicsit 

mindig kivívja a többiek nemtetszését, de ezzel együtt 

 s ez már emberi kapcsolat, kommunikációs képesség 

, el kell érni, hogy ezek markánsan, érezhetôen benne 

legyenek a szervezetben. ez ugyanis ma már minden 

iparágban nélkülözhetetlen, s nagyon könnyen elve

szíthetjük versenyképességünket, azaz lemaradha

tunk.

Megérteni és adaptálni a globalizáció vissza nem 

utasítható következményeit, megtanulni a marketing 

kontrolling nem megtanulhatatlan fortélyait, és vitaké

pes érveket kialakítani a marketing befektetés – hoza

dék összefüggésében, elsajátítani és alkalmazni a kkV 

szinten is jól alkalmazható stratégiaalkotás, tervezés 

módszertanát, végezetül kreatív gondolkodással, in

novatív ötletekkel aktívan elôsegíteni az értékteremtés 

folyamatait – úgy hiszem, ezek a mai kihívások a mar

ketingpályára készülô fiatal szakemberek elôtt. ezek 

adják a most induló fiatalok esélyeit és lehetôségeit 

is – akár a mondjuk 3540 éves „öregekkel” szemben. 

Igaz, ôk is elsajátíthatják mindezt – de ebben legalább 

egyenlô esélyekkel indulnak a „nagyonfiatalok”!



8 |  @M  |   2013. Május – június

 M
A

r
k

e
t

In
G

 k
A

r
r

Ie
r

Véleménye van? szóljon hozzá!

név: dr. Bíró Péter
szÜletési hely, év: budapest, 1948 

jelenlegi Munkahely, PozíCió: saját vállalkozásom keretében sok cég kér fel tanácsadásra, vagy 

hosszabb idôre, vagy projektjeikhez, továbbá két felsôoktatási intézményben tantok, hetente 810 órám 

van. emellett igazságügyi szakértô vagyok, elég sok kirendeléssel keresnek meg. számos elôadást  

tartok, tréningeket vezetek, s 2009 óta három könyvem jelent meg, a legutóbb tavaly októberben. 

korábbi Munkahelyek: rendszerváltás elôtt a közgáz Pécsi tagozat oktatója, majd 15 év idegen

forgalom, ebbôl nyolc év brüsszelben cégvezetés szinten. utána Hungexpo, McDonald’s, siemens voltak 

a legfontosabbak. Mindvégig vagy cégvezetôként, vagy a felsôvezetés marketinges, stratégiai, értékesíté

si tagjaként, ami sok – nem csak marketinges – tapasztalatot jelentett.

iskolák: közgáz, majd a McDonald’s keretében Hamburger university (Chicago)

hogyan kötött ki a szakMában? kandikó József, a szakma egyik legjelentôsebb oktatója hívott, 

hogy menjünk együtt Pécsre marketinget tanítani. Fogalmam sincs, hogy mibôl gondolta, hogy a marke

tinget nekem találták ki, de beletrafált. Azóta is megmaradt nagy szerelemként.

Melyik az a szakkönyv, aMelyik a legnagyobb hatással volt önre? 

komolyan gondolom: nekem a „learning by doing” megoldás vált be, s nem is hiszem, hogy a marketing 

könyvbôl elsajátítható, ahogy pl. a sebészet sem pedig azt is egyetemen oktatják. Az más kérdés, hogy 

számos nagyon jó könyvvel találkoztam, hazai és külföldi szerzôktôl egyaránt.

van-e szakMai PélDakéPe? Minthogy sokan indultunk együtt, inkább azt mondanám: többekbôl 

tudnék egy példaképet összeállítani: sokan tudnak sok mindent remekül!

Mit szeret a legjobban a Munkájában? A helyzetmegoldást: ehhez kell ugyanis a kreativitás. 

Félreértések elkerülése érdekében: rettenetes tévedés, ha valaki a kreativitást a kommunikációra szûkíti 

le. Ám az élet a marketing mix keretén belül sohasem egy eszköz alkalmazását igényeli, s mindegyik 

sok kreativitást igényel, legyen az termékfejlesztés, árképzés egyegy akcióban, egy érdekes értékesítési 

megoldás, és persze a kommunikáció is.

Mit szeret a legkevésbé a Munkájában? A jó marketinges naponta megújul és folyamatosan 

szeretne változtatni. ezt nehezen viseli a környezete: a gyártás nem akar mást gyártani, a gazdasági igaz

gató nem érti, hogy miért érdemes csökkenteni az árat, ha úgy is elmegy a termék, stb. És ez sok csatával 

jár no ezt nem szívesen csinálom, pedig évtizedeken keresztül hozzátartozott a beosztásomhoz.

Mi a legiDegesítôbb szakMai klisé, aMit az utóbbi években hallott? A legnagyobb 

baromság, amit még mindig eljópofiznak, néha még az órákon is: „a marketing költségek fele felesleges, 

csak azt nem tudom, hogy melyik fele az”. Hát aki ezt mondja, az „monnyon le”! ez úgy kb. 70 éve igaz 

lehetett ittott, da mára már komolyan csak hitelrontásnak tekinthetjük. A másik idegesítô, amikor a mar

keting fogalmát keverik a reklámmal, kommunikációval. ráadásul: diplomával a zsebben!

hol lesz 5 év Múlva? reményeim szerint fiatalok között, akikkel beszélgetünk, konzultálunk,  

s akiktôl én még biztosan fogok sokat tanulni! Olyanokra gondolok, akiket tanítottam, s akkor kapták el  

a fonal végét. sok régi munkatársaimmal most is folyamatos a kapcsolat – eez optimizmusom alapja.

ha neM Dolgozik, akkor? na ez hosszú lesz: hetente több este megyek színházba, koncertre, vagy 

valamilyen más kulturális eseményre. sikerül néha múzeumokba, kiállításokra is eljutni – hihetetlen 

a kínálat. Család az én esetemben szintén szerencsésen alakult, egyszerûen jó velük. De van még az 

utazás, a szauna, na és november óta elkezdtem zongorázni tanulni. (Fülhallgatóval – nincs veszélyben 

az emberiség…) Az egyetlen mentségem, hogy – úgy tûnik – gyárilag vagyok kíváncsi!
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fokasz.oresztesz@marketinginfo.hu

Csak az online pörög
nem egyszerû marketingesként elhelyezkedni manapság, pláne pályakezdôként – mondta el érdeklô-
désünkre toldi gábor, a hvg hr Center igazgatója, aki a hvg állásbörzét és a jobline.hu-t is irányítja.  
a szakember lapunknak a Cv halálát is megjósolta.

 Mennyire látja 
telítettnek a mar-
ke tingszakmát 
más életpályákkal 
összehasonlítva?  
Milyen lehetôsé-
gek állnak a mai 
pályakezdôk 
elôtt?
A magam részérôl 

nagyon szkeptikus 

vagyok ezen a té

ren. Látni kell, hogy 

a magyar munka

nélküliségi ráta 

10,6 százalék felett 

van (2013. márciusi 

adat), a fiatalok körében pedig még elkeserítôbb, 20 

százalék körüli a mutató. A helyzet keletMagyarorszá

gon a legrosszabb, nyugaton valamivel jobb és talán 

budapesten a legkedvezôbb, de igazából sehol sem jó. 

2008 óta a nagyobb állásportálokról több ezer ajánlat 

tûnt el, s noha megfigyelhetô egyfajta javuló tendencia, 

a válság elôtti szintektôl még nagyon messze vagyunk.

Vannak persze hiányszakmák, de a marketing semmi

képpen nem tartozik ezek közé. Az informatikusok és 

mérnökök után például két kézzel kapkodnak a mun

káltatók, az igény gyakorlatilag folyamatosan a duplá

ja az egyetemek kibocsátásának – részben egyébként  

a külföldre vándorlás miatt is. A frissen végzet mérnö

kök, It szakemberek fôleg akkor járnak jól, ha nyelve

ket is beszélnek, igazi jolly jokernek a német számít az 

óriási iparuk miatt, de az angol is fontos. Az értékesítés 

területén figyelhetô meg még egy viszonylagos felfu

tás, a marketingszakmában viszont most mintegy 30 

százalékkal kevesebb pozíció van, mint mondjuk négy 

éve. A tönkremenô ügynökségek, az elolvadó büdzsék, 

a leépítô médiavállalatok miatt tapasztalt, jól képzett 

munkavállalók is megjelentek a piacon, így pályakez

dôként mostanság igen nehéz lendületet venni.

 ez így nem túl bíztató.
Azért vannak olyan területek a marketingen belül, per

sze az online szegmensben, amelyek most is mennek. 

Ilyen a keresôoptimalizáció (seO), a PPC rendszerek 

kezelése – hiszen a Google miatt ebbe az irányba megy 

a piac, még akkor is, ha ezt mi itt Magyarországon nem 

szeretnénk –, a mobil és a tartalommarketing, ez utób

biba beleértve a közösségi médiát is. ezeken a részte

rületeken látok jelentôsebb mozgást, a legnagyobb 

perspektíva pedig talán mobilfronton érzékelhetô, bár 

az a pályakezdôk számára meg azért nem annyira rele

váns, mert nincsen képzés. Mindenesetre addig, amíg  

a legnagyobb cégek némelyike sem bír mobilra opti

malizált weboldallal, vagy a hirdetôk jelentôs hányada 

képtelen egy mobil landing pageet összehozni, lesz 

igény jó szakemberekre.

 átlagosan mennyi ideig keresnek állást a marke-
tingesek, illetve fordítva: mennyi idejébe telik a cé-
geknek a megfelelô munkatárs megtalálása?
nos, a vállalatok sokszor nagyon hektikusan mûködnek, 

ez eléggé nyomon követhetetlen. A pozíciók száma fo

lyamatosan változik, ha kiesik egy megrendelés, már 

nem vesznek fel plusz egy kollégát. Az álláskeresési 

idô pedig 36 hónap, akkor, ha az illetô a szakmájában, 

neki tetszô állásban kíván elhelyezkedni. ez a mutató 

persze nagyban függ a szenioritástól is, a felsô vezetôk 
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Véleménye van? szóljon hozzá!

esetében inkább 912 hónapról beszélhetünk. s persze 

most proaktív álláskeresésrôl beszélek, tehát nem ar

ról a fajtáról, amikor a jelölt csak ül és várja az ajánlato

kat, az ma már nem mûködik.

 Mi mûködik?
Az elsô lépés egy valamirevaló, átlátható, mondjuk 

maximum két oldalas, szakmai önéletrajz. ez lehetô

leg amerikai típusú legyen, a tapasztalatok szerint az 

a hatékony, az europasst semmiképpen ne használjuk. 

Ha valamiféle kreatív munkakörbe pályázunk, akkor eh

hez szabhatjuk az önéletrajzot is, egyébként én nem 

vinném túlzásba a gerillatechnikákat ezen a szinten. 

egy marketingestôl ma elsôsorban hatékonyságot, el

számoltathatóságot, kereskedelmi elônyöket várnak  

a vállalat számára, a CVnek is valami ilyesmit kell tük

röznie. A CV napjai egyébként szerintem meg vannak 

számlálva.

 hogy érti ezt?
A jövôben szerintem az állásportálokon nagyjából kettô 

kattintással fogunk valamilyen közösségi profilunkkal 

az ajánlatokra jelentkezni. A hamarosan megújuló Job

lineon egyébként – Magyarországon elsôként – lesz is 

erre lehetôség, a Linkedinfiókokkal lehet majd szinte 

automatikusan pályázni.

 De egyelôre azért nem ez az általános. ha már 
megvan a Cv, mi a következô lépés?
Mindenképpen érdemes látogatni azt a nagyjából fél 

tucat komolyabb állásportált, és proaktívan keresni. 

Még jobb, ha az ember feltölti önéletrajzát, illetve fel

iratkozik a remekül beállítható, szûrhetô hírlevelekre, 

amilyennel egyébként az összes szereplô rendelkezik, 

sokan mégsem ismerik ezt a lehetôséget. Pedig órákat 

lehetne megspórolni vele.

A technológia adta lehetôségek mellett nagyon fontos 

a személyes találkozó is a reménybeli foglalkoztatóval, 

ezért érdemes kihasználni az állásbörzéket, például  

a HVGét is. A miénk az egyetlen olyan egyébként, ahol 

komolyabb tapasztalatot igénylô pozíciókat is hirdet

nek. Gondoljuk meg: ha csak otthonunk kényelmébôl 

próbálkozunk, száz jelentkezésbôl jó ha öt személyes 

találkozó kerekedik, egy rendezvényen viszont rögtön 

odamehetünk több mint száz vállalat képviselôihez.

s ha már korábban szóba került a Linkedin: igenis fon

tos az elektronikus lábnyom, a cégek az interneten is 

utánanéznek a pályázóknak, így érdemes karbantarta

ni a profilokat, s ezen a szemüvegen keresztül is sze

mügyre venni, hogy tényleg oda illike, ami ott van.

 Mi a helyzet a fejvadászokkal?
nos, ami biztosan nem mûködik az „a fejvadász is

merôsöm már dolgozik az ügyön” típusú hozzáállás. 

Magyarországon alig mûködik érdemi fejvadászcég, 

a többség valójában munkaerôközvetítô, amelyek  

a megrendelô szempontjait igyekeznek érvényesíteni. 

De még az ezeknél lévô pozíciók száma is drasztiku

san lezuhant az utóbbi idôben. A személyzeti tanács

adók Magyarországi szövetsége (sztMsz) egyébként 

minden munkakeresô számára jó kiindulási alap lehet, 

tagjai tényleg komolyan vehetô szereplôi a piacnak,  

érdemes velük felvenni a kapcsolatot.

 rá lehet-e mutatni egy marketinges álláskeresô 
tipikus tulajdonságaira, esetleg hibáira, hiányossá-
gaira? Miben különbözik az átlagos álláskeresôtôl, 
ha létezik egyáltalán ilyen?
Ha valaki tényleg marketinges, ismernie kell a 4P el

méletét, s alkalmazni kell tudnia saját élethelyzetére 

is. Álláskereséskor ô maga a termék, az elvárt fizetés 

felel meg az árnak, az elhelyezésrôl és a promócióról 

pedig neki magának kell gondoskodnia. tulajdonkép

pen el kell tudnia adni magát, ha ez nem megy, akkor 

valószínûleg nem is annyira jó szakember. ez egyfajta 

elôny is egyébként a marketingeseknél.

„A marketingesnek el kell tudnia adni magát, ha ez nem 
megy, akkor valószínûleg nem is annyira jó szakember”

www.marketinginfo.hu/forum
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„Legszívesebben egy sikeres, nemzetközi cég kötelékében  
dolgoznának, ahol a szakmai fejlôdés és a külföld felé              
                              való orientáció is lehetséges”

kiss.gergely@marketinginfo.hu

tudatosság és márka-
fókusz a marketinges 
álláskeresôknél
az aon hewitt és az aieseC 2013-as Munkáltatói Márka kutatása során mintegy 14 ezer álláskeresôt kér-
dezett ki munkaerôpiaci kilátásairól, várakozásairól. a tanulmány készítése során a cég 1540 marketing iránt 
érdeklôdô személyt is megszólaltatott számos korcsoportban. sziber éva, a vállalat employer branding 
szak területének vezetôje a tapasztalatokat összegezte.

 Milyen jellem-
vonásokat emel-
nél ki, amelyek  
a marketing iránt 
érdeklôdôk  
sajátjai, és esetleg 
eltérnek a más 
munkaterületeken 
boldogulni kívánó 
álláskeresôkétôl?    
Az interjúk tapasz

talatai alapján azt 

látjuk, hogy a mar

ket inghallgatók, 

fr issdiplomások, 

vagy már tapasz

taltabb pályán lé

vôk, mindenképp a szakmájukban szeretnének dol

gozni. Amennyiben pályaelhagyásra kényszerülnének, 

akkor az értékesítésikereskedelmi területet céloznák 

meg elsôként. A gyors elhelyezkedést illetôen azon

ban nem túl magabiztosak, minimum félévnyi állás

keresésre számítanak egy megfelelô munkalehetôség 

megragadása elôtt. 

Fô célkitûzésük a biztos megélhetés és a változatos, 

érdekes munkatevékenység. Jellemzô még rájuk, hogy 

önmegvalósításra van szükségük: rugalmas munka

rendre vágynak, amelyben lehetôségük van valami 

újat alkotni. Fontos számukra a munka és a magánélet 

harmonikus egyensúlya is. Legszívesebben egy sike

res, nemzetközi cég kötelékében dolgoznának, ahol  

a szakmai fejlôdés és a külföld felé való orientáció is le

hetséges. Az átlagnál nagyobb mértékben mennének 

ki más országokba dolgozni, többségük 3 évnél tovább 

maradna külföldön. erre reális alapjuk is lehet, hiszen 

tapasztalataink szerint az átlagnál jobban beszélik  

a választott nyelvet  többnyire az angolt, másodsorban 

a németet. 

 Milyen cégeknél illetve munkaterületeken dol-
goznának,  hogyan viszonyulnak a fizetéshez?
egyértelmû, hogy fôként márkanév és nem iparág alap

ján célozzák meg a vonzó munkahelyeket. Azt látjuk, 

hogy a legvonzóbb munkáltatók listáját vezetô cé

gek egyben a marketing iránt érdeklôdôk zsánerei is:  

az Audi, a Mercedes, a MOL, a Microsoft, a nestlé és  

a CocaCola tartoznak a többi közt a vágyott munkahe

lyek közé. emellett szembetûnô, hogy a marketinges 

orientáció szinte egybeforr az FMCG szektorral, illetve 

lényegesen azokkal a vállalatokkal, amelyek mindenütt 

szem elôtt lévô és fajsúlyos brandet építettek. 
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A szemükben a vállalat sikeressége nem feltétlenül 

jelent egyet a pénzügyi eredményességgel: például az 

energia és villamosiparban vagy az egészségügyben 

az átlagnál kisebb, elenyészô részük szeretne munkát 

vállalni  leszámítva persze néhány nagy márkát. 

Mint említettem, legnagyobb részüknél nincs meg az 

iparági tudatosság, az azonban feltûnik, hogy legjelen

tôsebb – az átlaghoz képest több mint négyszeresen 

nagyobb arányú  részük a média területét, fôként az 

ügynökségeket célozza meg. Meglátásom szerint ez  

a realitásérzéket tükrözi: az ügynökségeknél  nyomot

tabb fizetéssel  több marketing irányú álláslehetôség 

kínálkozik, mint a feldolgozóiparban, ahol folyamato

san szûkülnek a marketingbüdzsék.  ez persze nem 

jelenti azt, hogy a többség szíve vágya is a média/kom

munikációs/reklámügynökségi kötelék lenne, jellem

zôen inkább ugródeszkának tekintik ezt a területet. 

A fizetési elvárásokat tekintve szintén tetten érhetô  

a realitásérzék: 53 százalékuk havi nettó 200 ezer fo

rint alatti juttatással számol, s fôként a pályakezdôkre 

jellemzô, hogy a magyar átlagfizetést csak kevéssel 

meghaladó bérért indulnának el a szakmában.  Min

dössze 23%uk tart magára nézve reálisnak 300 ezer 

forint feletti fizetést, ez pedig jelentôsen alulmúlja  

a nyugateurópai kilátásokat. 

 Milyen szemlélettel és mely közvetítôkön keresz-
tül néznek állás után a marketing iránt érdeklôdôk?
Az átlaghoz képest többet informálódnak a munkale

hetôséget kínáló vállalatokról, tájékozottabbak és in

kább átlátnak a szitán, ha egy cég valamely szinten nem 

tûnik korrektnek. Legnagyobb részben a nagy álláspor

tálokat használják keresésre, illetve sokat adnak az is

merôsök, barátok, családtagok véleményére is. utóbbi 

egyébként összefüggésben lehet a szakma viszonyla

gos belterjességével. szintén gyakran tájékozódnak 

sajtóhírekbôl, hírportálokból. Az összes válaszadónk

hoz mérten nagyobb arányban használnak informáló

dásra egyes közösségi csatornákat, így a Facebookot, 

a Youtubeot és a Linkedint.  A Facebookot elsôsorban 

azért, mert ma sokat számít a közösség véleménye, itt 

Véleménye van? szóljon hozzá!

Mit tartasz Magad 
száMára reális nettó 
haVi fizetésnek a 
jelenlegi Végzettségedet 
és taPasztalataidat 
figyeleMBe VéVe? 
(kérjük, eBBe ne 
értsd Bele a Béren 
kíVüli, terMészetBeni 
juttatásokat! 
[Pl. cafeteria])

Marketing Összes 
Válaszadó

200 000 ft alatt 53% 49%

200 000 – 250 000 ft 14% 15%

250 000 – 300 000 ft 11% 12%

300 000 – 350 000 ft 8% 8%

350 000 – 400 000 ft 4% 4%

400 000 – 500 000 ft 6% 6%

500 000 – 600 000 ft 3% 3%

600 000 – 700 000 ft 1% 1%

700 000 – 1 000 000 ft 1% 1%

1 000 000 ft felett 0% 0%

akár a felhasználói kommentek között böngészve is be

pillantást nyerhetnek a megcélzott vállalatok életébe. 

A Youtubeon, a cégek image filmjei lehetnek tanul

ságosak, ezek megjelenítésében az FMCG vállalatok 

különösen jeleskednek. A Linkedin pedig extrovertált 

jellege miatt lehet vonzó, hiszen érzékelhetô, hogy ez 

a site a sokat kommunikáló ágazatokban tett szert nagy 

népszerûségre. 

A marketinges hallgatók és pályakezdôk körében az 

AIeseC számít a legfontosabb közvetítô és toborzó 

szervezetnek, hiszen egyfajta hidat képez az oktatási 

intézmények és a cégek között. A nagyobb tudatosság 

ebben is látható, mert eltérôen más diákszervezetek

tôl, az AIeseC jellemzôen nem bulikat szervez, hanem 

a vállalati oldalt mutatja be az érdeklôdôknek. 

ezen kívül azt is tapasztaltuk, hogy a marketing iránt 

érdeklôdök az átlaghoz képest kisebb arányban láto

gatják az állásbörzéket. ebben a körben a HVG Állás

börzében, illetve az egyes egyetemek állástoborzó 

rendezvényeinek kínálatában bíznak a legjobban.

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

mire Vágyik 
egy marketinges?
Pénz? siker? Márkanév? Mi vonzza a marketingeseket a munkaerôpiacon? – ennek jártunk utána az aon 
hewitt és az aieseC idei Munkáltatói Márka kutatása alapján.

A legtöbben ugyanarra vágyunk szakmai életünkben – derül ki az Aon Hewitt és az AIeseC 2013as Munkáltatói 

Márka kutatásából, amelyben munkavállalók mellett fôiskolák és egyetemek marketing és reklám iránt érdeklôdô 

hallgatóit kérdezték meg munkahelyi preferenciáikról és elvárásaikról. elsôsorban megélhetést biztosító, a mun

kánkat elismerô helyre, stabilitással és jó csapattal, kellemes munkahelyi légkörrel. A marketingeseknek azon

ban az átlagnál fontosabb a siker és az elôrejutás: saját szakmai fejlôdésük mellett azt is többen a legfontosabb 

tényezôk közé sorolják, hogy a cég, amelynél dolgoznak, sikeres és innovatív legyen. nem meglepô, hogy sokak 

számára különösen vonzók a multik, hiszen ezeknél a cégeknél lehet a legnagyobb márkaneveken dolgozni.

olyan Munkahelyen szeretnék dolgozni...
Marketing 

(legfontosaBB 3)

ami anyagilag, erkölcsileg elismeri a munkámat. 63%

ahol jó a csapat, a munkahelyi légkör. 35%

ami egy stabil, megbízható munkáltató. 34%

ami szakmai fejlôdési lehetôséget biztosít. 30%

ami elôrelépési lehetôséget biztosít. 28%

ahol a munkahelyi feladatok nem mennek a magánélet rovására. 25%

ahol emberközpontú a vezetés. 25%

ahol jó a munkakörnyezet és a megközelíthetôség. 14%

ami nemzetközi hátterû. 10%

amit innovativitás jellemez. 9%

ami egy sikeres vállalat. 9%

ami felelôsséget vállal a társadalomért, a környezetért. 6%

aminek kiváló termékei/szolgáltatásai vannak. 5%

aminek jó a hírneve. 4%

Forrás: Munkáltatói Márka kutatás (aon hewitt/aieseC)



14 |  @M  |   2013. Május – június

P
IA

C

www.lampyon.com

Több a lehetősége mint gondolná!

Megoldások weben - korlátok nélkül

A személyes motivációkat illetôen toronymagasan a pénzügyi szempontok dominálnak az ideális munka leírá

sánál. A megélhetést biztosító bér mögött a marketingesek fontosnak – és az átlagnál lényegesebbnek – találják 

a folyamatos fejlôdési lehetôséget, valamint a változatos feladatkört és a rugalmas munkát. A szakmába készülôk 

vagy abban dolgozók számára ugyanakkor kevésbé fontos, hogy másokat irányítsanak.

száMoMra az ideális Munka azt jelenti, hogy… 
Válaszd ki az aláBBi listáBól a 3 legfontosaBB tényezôt!

Marketing 
(legfontosaBB 3)

biztos megélhetést nyújt számomra. 74%

folyamatosan fejlôdhetek. 41%

változatos, érdekes feladataim vannak. 41%

rugalmasan szervezhetem a munkámat. 23%

kihívó szakmai feladatokat végezhetek. 22%

új dolgokat alkothatok. 18%

önállóan, függetlenül dolgozhatok. 15%

csapatban dolgozhatok. 13%

kiszámítható, tervezhetô feladataim vannak. 11%

a társadalom számára hasznos munkát végezhetek. 11%

társadalmilag elismert szakmában dolgozhatok. 8%

másoknak segíthetek. 7%

kapcsolatban lehetek ügyfelekkel. 7%

lehetôségem van mások irányítására. 7%

Az ideális munkahellyel kapcsolatos elképzelésekhez egyébként a marketingesek a realitásoktól egyáltalán 

nem elrugaszkodott fizetési elvárásokat társítanak. A megkérdezettek több mint fele havi 200 ezer forint alatti 

nettó fizetést tart reálisnak – noha hozzá kell tenni, hogy a felmérésben túlsúllyal szerepeltek a 25 évnél fiata

labbak.

A válaszadók visszajelzései alapján a marketinges érdeklôdésûek leginkább a médiában (21%), az idegenfor

galom és vendéglátás területén (7%) vagy kereskedelmi láncoknál (7%), illetve az FMCG szektorban (7%) tudnák 

elképzelni karrierjüket. Az iparágak közül legkevésbé az olaj és üzemanyag kereskedelem, valamint az energia

szolgáltatás területe vonzó a marketingeseknek, míg az olyan kapcsolódó üzleti területek, mint a logisztika vagy 

a könyvvitel nagyjából semlegesek.

„A megkérdezettek több mint fele havi 200 ezer  
              forint alatti nettó fizetést tart reálisnak”
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Véleménye van? szóljon hozzá!

www.lampyon.com

Több a lehetősége mint gondolná!

Megoldások weben - korlátok nélkül

A bérek mellett a marketingesek az álláskereséssel kapcsolatban is a realitások talaján mozognak. Az átlag

nál ugyan kevésbé félnek a munkakereséstôl, ugyanakkor jobban tartanak tôle, hogy hosszú hónapokig eltart, 

mire megfelelô állást találnak, ellentétben például a gyakorlatorientáltabb és napjainkban keresettebb szakmák,  

például az informatikusok végzôseivel.

ha Most új Munkahelyet kellene keresned, 
Mennyire lennél kÖnnyû helyzetBen?

Marketing
Összes 
Válaszadó

gyorsan, könnyen fogok találni állást (pár hét alatt). 8% 9%

kis utánajárással találok megfelelô munkahelyet (néhány 
hónap alatt).

34% 28%

hosszas utánajárással, de találni fogok számomra 
megfelelô munkahelyet (akár fél évbe is telhet).

34% 32%

félek az álláskereséstôl, nehezen találnék munkahelyet. 24% 30%

Forrás: Munkáltatói Márka kutatás (aon hewitt/aieseC)

legVonzóBB Munkáltatók

1. audi hungária

2. Mercedes-Benz

3. Mol-csoport

4. Microsoft

5. nestlé

6. coca-cola

7. Bosch-csoport

8. richter gedeon

9. ikea

10. iBM/l’oréal (holtversenyben)

Az Aon Hewitt és az AIeseC által vizsgált vállala

tokon belül a legvonzóbb potenciális munkahelyeket 

is sikerült azonosítania a kutatásnak. Az eredmények 

szerint a hazánkban befektetô nyugati autós cégek si

keres márkát építettek a munkaerôpiacon is: a legtöbb 

munkavállaló ugyanis – nem kizárólag a marketinge

seket figyelembe véve – az Audi Hungáriát, mögötte 

pedig a Mercedesbenzt tartja ideális munkahelynek. 

A top10ben egyébként csupa közismert név szerepel, 

a nagy nemzetközi márkák, mint például a nestlé és  

a CocaCola mellett két magyar érdekeltségû céggel, 

a MOLcsoporttal és a richter Gedeonnal.

Forrás: Munkáltatói Márka kutatás (aon hewitt/aieseC) Véleménye van? szóljon hozzá!

www.marketinginfo.hu/forum
www.lampyon.com
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TUDÁS  KALAND  INSPIRÁCIÓ

A GEO kíváncsi, közérthető és sokszínű.
Ismeretterjesztő magazin azoknak, 
akik nyitottak a világra...

Keresse az újságárusoknál
vagy rendelje meg most!

Az ismeretterjesztő magazin

Telefon: (06-40) 510-510
www.axelspringer.hu/elofi zetesek
elofi zetes@axels.hu

Geo (@magazin) 201306 IMAGE.indd   1 2013.06.06.   15:03:02

www.axelspringer.hu/elofizetesek
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egy lépéssel 
önmagunk elôtt járni

a Cvonline pillanatképe a sales és marketing álláslehetôségekrôl a hr-es szemüvegén át 

Szerzô: Sarkadi Gabi, HR tanácsadó (CV Online)

TUDÁS  KALAND  INSPIRÁCIÓ

A GEO kíváncsi, közérthető és sokszínű.
Ismeretterjesztő magazin azoknak, 
akik nyitottak a világra...

Keresse az újságárusoknál
vagy rendelje meg most!

Az ismeretterjesztő magazin

Telefon: (06-40) 510-510
www.axelspringer.hu/elofi zetesek
elofi zetes@axels.hu

Geo (@magazin) 201306 IMAGE.indd   1 2013.06.06.   15:03:02

Az értékesítési és marketing szakmák mindig nagy népszerûségnek örvendenek, szinte minden életkori cso

portban. A frissdiplomások és fiatal szakemberek általában úgy látják, hogy gyorsan lehet sikereket elérni ezeken 

a területeken, és a kreativitásuknak is utat engedhetnek, akik pedig már szereztek tapasztalatot, tudják, hogy sike

res indulás után hosszú távú karriert építhetnek. ezeken a területeken két irányba indulhatnak el az álláskeresôk: 

vagy vállalati oldalra kerülnek, és egy cég belsô értékesítôjeként vagy marketingeseként építik a vállalati arcu

latot, vagy egyegy médiaügynökségnél az ügyfelek igényei szerint értékesítenek és/vagy állítanak össze mar

ketingstratégiát, kampányokat.  Érdemes olyan utat választanunk, ami képességeinknek és érdeklôdésünknek  

a leginkább megfelel, ehhez pedig nem árt, ha van egy kis önismeretünk is: introvertált, visszahúzódó, halk szavú 

jelölt ne menjen ügynökségi értékesítônek, hiszen ott elvárt a jó kiállás, határozottság ahhoz, hogy el tudjon adni 

egy kampányt. Lehet azonban belôle egy jó termékspecialista, aki kreatív ötleteivel olyan újdonságokat vihet egy 

trade marketing csapat életébe, ami hosszú távon a fogyasztói elégedettség növekedéséhez és komoly szakmai 

elismerésekhez vezet.

A marketingesekre a legnagyobb igény a kereskedô és termelô cégeknél van, ahol termékfejlesztéssel is foglal

koznak. ezeknél a vállalatoknál rendszerint külön marketinges osztályt vagy teamet foglalkoztatnak a feladatok 

ellátására, kis és középvállalatoknál, ahol kisebb a szolgáltatási és termékkör, sok esetben egy személy látja el 

a marketinges feladatokat. Jelentôséggel bír, hogy ha a vállalati oldalra kerül valaki, milyen mértékben oszlanak 

meg a feladatok: ilyen tekintetben lehet valakibôl egyegy marketinges részterület specialistája (pl. termékfej

lesztés vagy épp online marketing specialista), vagy szerezhet gyakorlatot úgy, hogy minden részfeladathoz ért 

– kisebbnagyobb mélységben. elôbbi tudást inkább nagy multiknál szerezhetjük meg, és ez hosszabb távon is 

predesztinál bennünket arra, hogy multiknál maradjunk, míg kisebb vállalkozások marketingesei generálisabb 

tudással talán egy picit szélesebb távlatokat láthatnak maguk elôtt hosszabb távon.

A tapasztalat az, hogy a sales és marketing területen dolgozók nagyon ambiciózusak. sokan rövid vagy közép

távon várnak elôrelépési lehetôséget, és bíznak abban, hogy az iskolapadból kikerülve pár év alatt menedzseri 

pozícióba lehet kerülni. Az nem baj, ha valaki szakmai lelkesedéssel bír és elhivatott, azonban ne felejtsük el, 

„Kisebb vállalkozások marketingesei 
    generálisabb tudással talán egy picit 
 szélesebb távlatokat láthatnak maguk elôtt”
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hogy attól lesz valaki jó szakember a saját terüle

tén, hogy kitanulja azt, és hogy végigjárja azokat 

a lépcsôfokokat, amik a vezetôi székig vezetnek. 

Arról nem beszélve, hogy a vezetôi képességek 

egy része tanulható, más része inkább velünk 

született, így nem lehet mindenkibôl marketing 

vagy értékesítési menedzser.

Aki ezen a területen szeretne hosszú távon 

érvényesülni, készüljön arra, hogy az ajánlá

soknak, jó referenciáknak nagyon komoly jelen

tôsége van. Az ügynökségi oldalon különösen 

jellemzô az ügynökségek közti „vándorlás”.  

A marketingestôl elvárható, hogy ha álláskere

sésbe kezd, profi és egyedi legyen az önéletraj

za, tükrözze saját stílusát, mint egy névjegykár

tya, hiszen ezzel (is) kell eladnia magát. emellett 

az évek során érdemes portfoliót készíteni, ami  

a korábbi munkákról, sikerekrôl tájékoztat

ja az olvasót, és ezt ma már célszerû onli

ne felületen elkészíteni. ezen a területen 

egyegy toborzási folyamat során kiemelt 

jelentôséggel bírnak a referenciák, ko

rábbi ügyfelek, munkatársak vissza

jelzései. bárhol is tart épp egy sales/

marketing szakember a karrierútján, 

nagyfokú tudatosságra van szükség, 

és egy kicsit mindig egy lépéssel ön

magunk elôtt kell járni ahhoz, hogy 

tervezni tudjunk: miben fejlôdhetünk, 

és hogy képességeink, tudásunk bir

tokában mi lehet a következô karrier

állomás.

Véleménye van? szóljon hozzá!

www.marketinginfo.hu/forum
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kiss.gergely@marketinginfo.hu

átfogó kép kell
nagy andrea hr tanácsadó, a jaM magazin alapító-fôszerkesztôje és a hrCafe tulajdonos-fôszerkesztôje az 
új generáció kihívásairól és az újabb trendekrôl mesélt lapunknak.

 Milyen pluszis-
meret lehet szük-
séges egy marke-
tinges számára? 
Miért fontos ez a 
karrierépítésben?
A legtöbb hivatás

hoz hasonlóan,  

a mar keting ese

tében is azt érzem 

fontosnak, hogy a 

kollégáknak átfogó 

képük legyen a vál

lalatról, az iparág

ról és a tevékeny

ségrôl, amelyben 

szerepet vállalnak.

ezt a tudást nem elsôsorban iskolai végzettséghez köt

ném. sokkal inkább a tudatos nyitottság, figyelem és 

folyamatos tanulás eredménye, és biztosítja, hogy ne 

a „saját témánk” szemüvegén át lássuk a szervezetet, 

amelyben dolgozunk. A marketing, a Pr, a kommuni

káció akkor mûködôképes területek, ha valós értékeket 

mutatnak meg hitelesen. ezt pedig csak akkor lehet, ha 

ismerjük a vállalatunk mûködését elejétôl a végéig.

 Milyen nehézségekbe ütközik az új generáció  
a munkahelyeken? 
nagyon fontosnak tartom, hogy a generációk együtt

élésének, közös munkájának problémája nem új 

keletû dolog. elegendô, ha csak a családunkra, 

munkákra, múltunkra gondolunk. nem új keletû, 

mégis mindent átható és fontos téma, hiszen üz

leti szempontból korábban nem volt napirenden. 

ugyanakkor a generációk témakörére a szerveze

tek jellemzôen az Y generáció kapcsán figyeltek fel. 

A baby boomer és az X generáció közti különbségek 

és a változás jelentette izgalmak a legtöbb ponton 

már a múltba merültek, így az Y generáció hozta vál

tozás most igazán egyedi színben tûnik fel. Mindez 

fûszerezve a digitális világ újdonságaival és azzal, 

hogy a munkaerôpiacra megérkezett Y generáció és 

a rövidesen feltûnô z generáció is veleszületett ter

mészetességgel él ezekkel az eszközökkel, persze 

nagy különbséget jelent. Ha egy skálán képzeljük el  

a generációk által lefedett jellemzôket, akkor láthatjuk, 

hogy a skálát egyre szélesebben fedjük le. Így együtt! 

Hogy minderre felkészülteke a szervezetek? sok eset

ben egyáltalán nem. Így az Y és a z generáció számára 

idegen helyzetekkel találkozhat akár már a kiválasztás 

során is. Az új technológiák használata számára termé

szetes, az adott vállalat azonban jó eséllyel nem en

gedélyezi. A social media világa és az ezzel járó két

irányú kommunikáció napi élettér a fiatalok számára, 

egy nagyvállalat kultúrájában pedig elôfordulhat, hogy 

még egyszerûen csak a tiltás szakaszában járnak. De 

lehet ez a kényelmetlenség vagy nehézség akár csak 

egy papír alapú jelentkezés megküldése egy postafiók 

címre… Már ez is elég idegen az Y és a z generáció szá

mára.

ebben a kérdésben mindkét félnek, munkavállalónak, 

munkáltatónak is sok a feladata; tanulni egymástól, fej

lôdni és a változás közben szembejövô nehézségeket 

jól kezelni.

 szerinted fiatalodni, vagy inkább idôsödni fog  
a marketingszakma a jövôben? 
talán kissé naivan, de szeretnék abban hinni, hogy ki

egyensúlyozottságot hoz ebben a kérdésben a jövô, hi

szen a szakma rutinos gyakorlói és a friss szemet, új tu

dást hozó fiatalok egysége tudja a legjobb eredményt 

hozni. Én ebben hiszek. 
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fôszerkesztôje és a H

R
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os-fôszerkesztôje
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 Milyen hatást gyakorol az álláspiacra az újabbnak 
számító vállalati tevékenységek terjedése, például  
a munkáltatói márkaépítés vagy a Csr?
szépen színesíti a képet, hogy a márkák világa las

san életünk minden területére kiterjed. Márkák vesz

nek körbe minket, amit egyegy brandrôl tudunk,  

gondolunk vagy vele kapcsolatban érzünk, befo

lyásolják, hogy milyen fogkrémet veszünk, milyen  

farmert hordunk vagy éppen azt, hogy hol isszuk meg 

kedvenc kávénkat, hol dolgozunk…

Így a munkáltatói márka fogalma beszivárgott minden

napjainkba, és a vállalat brandje mellett egyre fonto

sabb szerepet kap.

A munkáltatói márka természetesen az adott szervezet 

márkájának szerves részét képezi, e kettô kölcsönösen 

hat egymásra. Ha akarja az adott szervezet, ha nem, dol

gozói, volt munkatársai és leendô munkavállalói mind

annyian hatással lesznek a márkájára. És hogy milyen 

kép alakult ki az adott szervezetrôl munkáltatóként? 

Vonzzae azokat a munkavállalókat, akikre a sikerhez 

szüksége van? Megmutatjae felelôs mûködését? ezek 

olyan kérdések, amelyekhez a marketing, a kommuni

káció, a Pr terület együttmûködése elengedhetetlen 

például a Hr csapattal.

A marketing szakemberek szemével nézve két ponton 

is fontos változást hoz mindez. 

Munkavállalóként általánosságban is egyre nagyobb 

hatással bír a munkáltatói márka, a felelôs mûködés. 

De talán „szakmai ártalom” is, hogy egy marketing 

szakember különösen éles szemmel figyel ezekre  

a pontokra, így közvetlenül is hat a munkahelye kivá

lasztására.

A mindennapi feladatai szempontjából pedig mindez,  

a munkáltatói márkaépítés, a vállalati felelôsségválla

lás a marketing és a Hr terület szoros együttmûködését 

kívánják. Fontos, hogy ebben a témában két egyenran

gú partnerrôl beszélünk. nagy kincs, ha ez a két terület 

jól együttmûködve végzi a feladatait, és nem a domi

nanciáért küzd, egymással birkózva.

 létezik e manapság tervezhetô pályakép egy vég-
zôs marketingszakos hallgató/pályakezdô számára?

Létezik pályakép, persze. kérdés, hogy a mostani ge

neráció igénylie az ilyen jellegû, akár teljes életet át

fogó, elôre eltervezett pályaképet. Azt hiszem, hogy 

a tudás megszerzése, az értelmes, tartalmas munka 

nagy hangsúlyt kap esetükben, amely a prioritások kö

zött elôrébb van.

A pályakép esetleges hiányánál nagyobb problémá

nak gondolom, hogy a marketingrôl kialakult kép nem 

mindig fedi a valóságot. Amikor erre a beszélgetésre 

készültem, elôvettem a Captain Hungary kompetencia 

elemzését a marketing területre vonatkozóan. A tesz

tek például azt mutatják, hogy ezekben a pozíciókban 

kiemelten fontos az önszervezés, a személyes részvé

tel a munkában és a gyakorlatiasság is. tehát nem csu

pán a kreativitás, a kommunikáció, az eladói potenciál 

vagy az ambíció kap szerepet.

nagy felelôssége van a felsôoktatásnak és a szakma 

neves képviselôinek abban, hogy az érkezô új generá

ció ban milyen képet alakítanak ki errôl a területrôl, 

ezekrôl a feladatkörökrôl.

 lehetséges-e az elômenetel a marketingesek 
számára a céges ranglétrán, vagy más pályák felé?
Mivel a márkák világát éljük, a marketing stratégiai 

fontosságú terület. ennek megfelelôen elômenetelre 

is van lehetôség. Persze nehéz nem általános választ 

adni erre a kérdésre, hiszen az elômenetel lehetôsége 

függ a vállalat méretétôl, szervezeti kultúrájától és at

tól, hogy mennyire lapos a szervezet.

 Milyennek látod az iskolapadból kikerülô marke-
tingesek felhozatalát? 
Újak, mások, friss tudást, sok ponton új szemléletmó

dot és tudatosságot hoznak. nem csak a multi világban 

gondolkodnak, bátran törik a fejüket önfoglalkoztatá

son, startup ötleteken vagy fordulnak akár a kkv szek

tor felé. Új generáció, új ötletek, amelyeket jó volna 

nem agyonnyomni. biztatok mindenkit arra, hogy gon

doljon vissza a saját kezdeti lépéseire és arra: milyen 

könnyû is elvenni valaki hitét, lendületét. 

Véleménye van? szóljon hozzá!

www.marketinginfo.hu/forum
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Ügyfélközpontúság és 
izgalom
a látványos és változatos munka hosszú napokkal és akár bólogatásig menô ügyfélközpontúsággal párosul 
a reklám és média világában. ennek ellenére Macher szabolcs senior marketingkommunikációs tanácsadó 
(Mattai) ismét a marketinges pályára lépne, ha újrakezdené.

 téged mi vonzott a marketing-reklám-média 
bûvkörébe?
kisgyerekkorom óta imádtam a tévéreklámokat (vé

reshurka, Pécsi kesztyû, Casco... a nagy klasszikusok), 

aztán ehhez jött az MtVn, super Channelen és a sky 

Channelen a nyolcvanas évek végén a Levi’s, tango 

és egyéb külföldi reklámok varázslata. szóval elhatá

roztam, hogy tévéreklámokkal fogok foglalkozni. ezt 

kellett a matematikai vénámmal összeegyeztetni, ez 

egyértelmûen a kereskedelmi és Vendéglátóipari Fôis

kola reklám szakiránya felé vitt.

És az elsô munkahelyem a tOP tVnél volt, zenetévé 

reklámokkal... csúcsmeló!

 idehaza még mindig erôsen fiatalos a szakma, az 
átlagéletkor sok területen alacsony maradt. Mi ennek 

az oka és szerinted eljön-e az idô, amikor a nyugati 
piacokhoz hasonlóan nem lesznek ritkák az ötvenes, 
hatvanas marketingesek?
A vezetôi réteg már 40 feletti erôsen, de végrehajtói 

szinten szerintem mindig is a 2030 évesek fognak do

minálni. Az itt elvárt hosszú napok, hétvégék, a multi

tasking, a bólogatós, sokszor megalázó ügyfélkapcso

lati meló egy bizonyos kor felett már nem bevállalható. 

Meg aztán ott a családalapítás/szülés 30 év körül, és  

a szakma elég nôtúlsúlyos.

 Milyennek látod az iskolapadból kikerülô marke-
tingesek felhozatalát? Mi hiányzik a képzésekbôl és 
mi az, amiben erôsek?
A képzés magasröptûsége miatt egyre nagyobb a friss 

diplomások elvárásai (önképe) és a valóság (lehetô

ségek, gyakorlati élet) közti szakadék. egyetemeken 

és fôiskolákon magas szintû elméleti képzés zajlik. 

Olyan tudásra tesznek szert, amit max. egy nemzet

közi nagyvállalat felsôvezetésében vagy vezetô stra

tégájaként tudnának hasznosítani (ha naprakész lenne 

és évtizedes tapasztalattal párosulna). A piac pedig 

account és marketing asszisztensi szintû munkáso

kat keres. sok a csalódott, munkanélküli pályakez

dô. És motiválatlanul nem lehet jó munkát végezni.  

 Más szakmákhoz képest mennyire látod nehéz-
nek a marketinges-médiás-reklámos karriert?
szerintem ma már nincs királyi út, mindenhol meg kell 

szenvedni a legkisebb elôrelépésért is. Legfeljebb más

ban nehéz az egyik vagy másik szakma. A mi szakmánk 

tárgya, a reklám/média izgalmas, látványos, sokoldalú. 

A magas elvárások a munkaidô, rugalmasság, ügyfél
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Véleménye van? Szóljon hozzá!

központúság (extrémitásában akár szolgalelkûség),  

a kommunikáció (200 email naponta, közben a telefo-

non lógsz), és a szaktudás folyamatos naprakészségé-

nek megtartásában jelentkeznek.

 Hogy látod, erôsödik vagy gyengül a marketinge-
sek befolyása a vállalatoknál?
Nem lehet általánosítani, de szerintem nem igazán 

erôsödik. És ez a szakma nagy hiányosságához ve-

zethetô vissza: nincs egyértelmû megtérülés (rOi) 

megfelelés. Még mindig Wannamakernek van igaza  

(http://www.quotationspage.com/quote/1992.html), 
és ezzel mindig legyôzhetô bármilyen marketinges 

érvelés. Persze jön fel a performance marketing és  

a cost-per-aquisition... de az egyedül nem old meg 

mindent.

  mi kell ma ebben a szakmában az érvényesülés-
hez?
Szívesen mondanám, hogy szaktudás... de sajnos nem 

így van. a pénz (vagy a pénz feletti kontroll), a vállalko-

zói szemlélet, a társasági életben való jártasság (good 

social skills), a jó összeköttetések, vagy még profánab-

bul a haveri kör, a nyomulás, a pofátlanság, a vastag 

arcbôr és a jó máj... ezek mindenképpen segítenek. Ja, 

és a nôiesség, hogy PC legyek...

 Változott-e a marketing-reklám-média megítélé-
se az elmúlt években? Hogyan és miért?
Szerintem nem. Talán kicsit marketingesebbek (piac/

vevôorientáltabbak) a vezetôk, de maga  a szakma és 

képviselôinek megítélése nem. kutatások szerint napi 

5 percet foglalkozik ezzel a területtel egy felsôvezetô. 

a lakosság körében pedig igen alacsony a szakmánk hi-

telessége.

 Ha újra kéne kezdened, akkor is ezt a szakmát vá-
lasztanád? miért?
Ha ugyanakkor kezdeném, akkor biztos. Most inkább 

informatikai irányba mennék, programozás, appok, 

adatkezelés (big data)... de másoddiplomaként marke-

tinget tanulnék akkor is.

„A képzés magasröptûsége miatt egyre 
     nagyobb a friss diplomások elvárásai 
                       és a valóság közti szakadék.”

www.quotationspage.com/quote/1992.html
www.marketinginfo.hu/forum


„A képzés magasröptûsége miatt egyre 
     nagyobb a friss diplomások elvárásai 
                       és a valóság közti szakadék.”

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

2 
Th

e 
N

ie
ls

en
 C

om
pa

ny
. A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

. N
ie

ls
en

 a
nd

 th
e 

N
ie

ls
en

 lo
go

 a
re

 tr
ad

em
ar

ks
 o

r r
eg

is
te

re
d 

tra
de

m
ar

ks
 o

f C
ZT

/A
C

N
 T

ra
de

m
ar

ks
, L

.L
.C

  5
15

3/
06

12
 

Nielsen Közönségmérés 
Magyarország 

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

Kiterjesztett  
Képernyőmérés 
 
Extended Screen  
Measurement 
 

www.nielsenkozonsegmeres.hu
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a reklámszakma  
Csillogó oldala
egyre több lehetôséget kapnak a reklámszakmában a nyelvet beszélô, jól képzett, tehetséges, agilis és  
lelkes fiatalok, akiket a kreatív munka vonz az ügynökségek világába – mondja blaskó nikolett, az arany 
Pengén idén év ügynöksége címet nyert aCg ügyvezetô igazgatója.

 Mennyire látod nehéz szakmának a marketinget 
és a reklámot?
Jelen piaci körülmények között egyre nehezebbnek és 

komplikáltabbnak látom. egy rendkívül kis piacon, fo

lyamatosan változó körülmények között, egyre kisebb 

költségvetésekbôl, egyre rövidebb határidôkkel, kiéle

zett versenyhelyzetben, növekvô szakmai elvárások és 

biztonságra törekvô ügyfelek mellett kell folyamato

san jól mûködô, érthetô, innovatív, megkülönböztetô 

és mindemellett kreatív kommunikációs megoldásokat 

szolgáltatnunk.

 Mûködik-e az átjárás az ügynökségi oldal és  
a marketingesek között?
Igen, bár tapasztalatom alapján inkább az ügynök

ségi oldalról, onnan is az ügyfélkapcsolati, stratégiai 

pozíciókból gyakoribb az átigazolás az ügyféloldalra.  

Az ügynökségeknél ezekben a pozíciókban dolgozó 

szakemberek nagyon jól képzettek és számos ügy

félen, márkán szereznek napi szinten tapasztalatot  

a kommunikáció legkülönbözôbb területeirôl.

 Milyen végzettséget, képességeket, tulajdon-
ságokat vártok el, amikor munkatársakat kerestek  
– elsôsorban nem a kreatív csapatra, hanem az ügy-
fél-kapcsolattartókra gondolva?
A nálunk dolgozó ügyfélkapcsolati szakemberek  

(account managerek) mindegyike felsôfokú képesítés

sel rendelkezik, legtöbben közgazdasági egyetemen, 

vagy valamelyik kereskedelmi fôiskolán végeztek.  

A tárgyalási szintû, szinte folyékony angoltudás az mára 

már alapkövetelmény, emellett a Word, az excel, a Po

wer Point és a Prezi.com programok tökéletes ismerete 

ehhez a pozícióhoz szintén elengedhetetlen. A képes

ségek és tulajdonságok közül a jó kommunikációs és 

kooperációs készség, a rugalmasság, a megbízhatóság, 

a pontosság, az empátia, a nyitottság, a gyakorlatiasság  

és a gyors reakcióidô talán a legfontosabbak.

 Mi vonzza a pályakezdôket az ügynökségi  
oldal ra?
A reklámszakma csillogó oldala. ezen a területen dol

gozni mindig trendinek számított. nem kell öltönyben 

járni, fiatokkal dolgozhatsz együtt inspiratív, modern, 

laza környezetben. részt vehetsz kreatív brain stor

mingokon, járhatsz reklámfilm forgatásokra, nem

zetközi fesztiválokra. Amit csinálsz, óriásplakátokon, 

újságokban és tV reklámokban láthatod viszont or

szágszerte. Lehetôséged van hatni a közízlésre, azt 

befolyásolni. Izgalmas, nagy, nemzetközi márkákon 

dolgozhatsz a legújabb, legkorszerûbb eszközöket, 
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technológiákat használva. Mindez nagyon kreatív és 

csábító egy fiatal számára.

 Milyenek az elôrejutási lehetôségek?
A friss diplomások gyakornokként tudnak bekerülni 

egy ügynökséghez, ha tehetségesek és gyorsan tanul

nak, 68 hónap múlva már junior account, vagy account 

asszisztens pozícióba kerülhetnek, aztán egyéntôl, 

képességektôl függôen 12 év gyakorlat után account 

menedzseri, majd újabb 12 év tapasztalatszerzés után 

senior pozíciót kaphatnak. Az account director pozíció

hoz legalább 5 éves ügynökségi múlt és komoly, nagy 

ügyfelek, integrált kampánykezelésében szerzett ta

pasztalat szükséges. sok ügynökség a gyors tempó és 

az egyre komplexebb ügynökségi feladatok következ

tében szívesebben dolgozik tapasztalt szakemberek

kel, hiszen egy trainee betanítása hosszadalmas, mun

kaigényes és kockázatos feladat. Az elmúl években 

azonban a válság és a folyamatos budget csökkentések 

hatására egyre több lehetôséget kapnak a nyelvet be

szélô, jól képzett, tehetséges, agilis és lelkes fiatalok, 

fôleg a digitális területeken.

 hogy látod, nehezebb az ügynökségi, mint az 
ügyfél oldalon dolgozni? Mi a legnagyobb különbség 
a két oldal között?
szerintem mindkét oldalnak megvannak az elônyei és  

a hátrányai, ezért egyéntôl, habitustól függ, melyik ol

dalon érzi jobban magát valaki. Az ügyféloldalon job

ban körülhatároltak a feladatok és a felelôsségek, így 

kiszámíthatóbb, pontosabban tervezhetô a munka, 

viszont kisebb a mozgástér és a legtöbb esetben sta

tikusabb a szervezet, nagyobb a kiszolgáltatottság.  

Az ügynökségeknél flexibilisebb a szervezet, szer

teágazóbbak a feladatok, szélesebbek a felelôsségi 

körök, folyamatos az idônyomás, viszont lazább, ott

honosabb a légkör, nagyobb a személyes mozgástér,  

a kreatívokkal közös munka pedig óriási inspirációt  

jelent.

 szerinted miért marad ilyen fiatal a szakma? 
Mert óriási a tempó, folyamatos a feszültség. Van, hogy 

napi 1012 órát dolgozunk, sok esetben hétvégén is. 

Mindezt tartósan, ugyanazzal a lendülettel késôbb, 

család mellett, nagyon nehéz menedzselni. sokan ki

égnek, vagy egyszerûen elfáradnak. Másrészt ott van

nak az állandó technológiai újítások, fôleg a digitális te

rületen, ahol a Facebook már szinte elavult eszköznek 

számít. A fiatalok egyszerûen jobban képben vannak, 

gyorsabban tudnak átállni, rugalmasabbak.

 kétszer egymás után elnyertétek az év ügynök-
sége címet. hogy tapasztaljátok, számít ez a munka-
erôpiacon?
Mindenképp. egyrészt jobban kell vigyáznunk a szak

embereinkre, hiszen az eredményeink következtében 

ôk is ismertek, keresettek lettek, többüket keresik meg, 

próbálják átcsábítani konkurenseink. Másrészt viszont 

az ACG szakmai hírnevével, a rengeteg díjjal és szak

mai elismeréssel a háttérben mi is könnyebben tudunk 

jó szakembereket megszerezni, szakmailag motiválni 

és ezáltal magunkhoz kötni.

„Az ügynökségeknél lazább, otthonosabb 
a légkör, nagyobb a személyes mozgástér, 
  a kreatívokkal közös munka pedig 
                     óriási inspirációt jelent.”

Véleménye van? szóljon hozzá!

www.marketinginfo.hu/forum
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„ez a tudásanyag 
nem atomfizika”
karrierjét marketingesként kezdte, s bár elsô munkahelyéhez sokáig hû maradt, szakmailag tett egy félfor-
dulatot.  ezt követôen lett késôbb az uniomedia, a - legutóbbi nyilvántartott adatok szerinti - legnagyobb 
forgalmú hazai Pr ügynökség ügyvezetôje. balatoni zsófia a pályáról és a szakmák közötti átjárásról beszélt.

 része volt-e valami tudatos tervezésnek abban, 
ahogyan a karrieredet alakítottad?
kicsit kiábrándító leszek: nem volt tudatosság benne. 

A külkereskedelmi Fôiskolán végeztem 1999ben,  

a diplomamunkámat a lobbizásból írtam. A feladathoz 

a konzulensemet a british American tobacco (bAt) 

dohánygyártó cégnél találtam meg. Mivel a diploma 

megszerzéséhez egy kötelezô gyakornoki idôszak le

töltésére is szükség volt, a bAtnál szereztem gyakor

noki helyet, ahol azonban csak a marketingrészlegen 

nyílt üres pozíció. A cégnél 2 évig voltam marketing 

management trainee, majd különféle marketinges po

zíciókban – fôleg márkákon  dolgoztam. Ám 2001ben 

megváltozott a reklámtörvény, amely megtiltotta a do

hánytermékek reklámozását, illetve a következô évek

ben fokozatosan komoly szûkítések kerültek a paragra

fusokba. Mindez új helyzetet teremtett: a marketingnek 

azt a kreatív részét, amelyet én nagyon szerettem, már 

nem volt lehetôségem végezni. nem sokkal késôbb 

azonban alkalmam nyílt a cégen belül elmozdulni 

a Pr/Csr vonalra, amely akkoriban új erôre kapott. 

késôbb a bAtnál kommunikációs és Csr vezetôként 

dolgoztam, majd az uniomedia társalapítója lettem.

 szerinted milyen mértékû és mennyire könnyû az 
átjárhatóság a marketing és a Pr között?
Az átfedés a két szakma között nagy. Úgy gondolom, 

hogy a sikeres marketingesnek és a sikeres Presnek 

ugyanazokkal a kompetenciák kell rendelkeznie. A leg

fontosabb egy bizonyos lényeglátó képesség, amely  

a problémákat megragadja, és azokra megfelelô vá

laszt tud adni. egy marketinges elemzi a különbözô 

piaci adatokat, például hogy hol áll az ô márkája a kon

kurenciához képest, milyen lehetôségek vannak a pia

con, hogyan viselkedik a célcsoport és a többi, az adat

elemzés során pedig sok száz tényezôbôl kell kihoznia 

egy megoldást, megtalálnia egy bizonyos lehetôséget, 

amelyre építeni tud, és amely az ô márkájának az üze

nete lehet. 

ugyanez tetten érhetô a Prben, ahol egy adott cégnek 

van egy komplex problémája, a vállalat azonban azt 

szeretné, hogy növekedjen a reputációja a célcsoport

ja körében.  A jó Pr szakértô hasonló módon elemzi 

a körülményeket, a konkurenciát és a piacot, majd ké
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pes megtalálni azt az egy tényezôt, amely a leghaté

konyabb üzenet lehet a célcsoport irányába. ezt a ké

pességet érzem a leginkább közös erôsségnek a két 

szakmában. Az már csak mellékes körülmény, hogy  

a marketing célcsoportja általában egy fogyasztói kör, 

míg a Pr esetében idônként kicsit komplikáltabb a cél

csoport meghatározása.

Az elméleti részrôl szólva pedig nyilvánvaló, hogy az 

a szaktudás, amely a marketing és a kommunikációs 

szakokon megszerezhetô, nem összehasonlítható az 

atomfizikával vagy a programozással. e szakismeret 

nagy része olyan, amely bármely életszakaszban auto

didakta módon is elsajátítható. A fô kérdés tehát nem  

a tankönyvi tudás, hanem az egyéb képességek  a már 

említett lényeglátó képességek, kreativitás – megléte, 

valamint az ötletek következetes véghezvitelére való 

alkalmasság. ezek a képességek nem a tanulmányok

tól függenek, hanem személyes kompetenciák, ame

lyek e szakmákra predesztinálhatják az embert.

 szerinted a cégeknek kell új képességeket adni  
a munkatársaknak?
ez nem a cégek feladata, bár tény, hogy minden mun

kával tanulunk, nap mint nap. A folyamatos, személyes 

fejlôdés elengedhetetlen egy jó szakember esetében 

 és ez  ma már mindenkinek a saját felelôssége.  Mint 

említettem, a kreatív szakmákhoz szükséges konkrét 

tudásanyag egyrészt nem olyan hatalmas, másrészt 

önállóan is tanulható. Amire szükség van, az egy bor

zasztó erôs akarat és kitartás, ha valaki új területre vagy 

magasabb pozícióba kíván lépni.  Azt tapasztaltam ed

digi karrierem során, hogy egy nagy cég esetében min

denkin magán múlik, hogy a vállalaton belül mit tud és 

mit akar kihozni magából. konkrét példa: jött hozzánk 

egy új, fiatal kolléga, aki nem tudott prezentációt ké

szíteni. ez ugye nyilvánvalóan nem nagy kunszt, ám 

ô tôlünk várta, hogy elküldjük egy tanfolyamra, ahol 

megtanítják a Power Point használatára, ahelyett, hogy 

23 óra alatt – mondjuk az internet segítségével – el

sajátította volna az alapvetô fogásokat. Úgy gondolom, 

hogy ez az a hozzáállás, ami nem vezet sikerre egyet

len cégnél sem.

 Mi lehet a legnagyobb kihívás a marketingben és  
a Pr-ben?
A folyamatos változás, a megújulás képessége. A kom

munikációs szakmák leképezik a társadalmi változáso

kat – reagálnunk kell arra mozgásra, ami körülöttünk  

a világban zajlik. A jó kommunikációs szakembernek 

rendelkeznie kell a folyamatos megújulás képességé

vel, éreznie kell a trendeket. egy olyan alkotói folya

matban veszünk részt egy kampány megtervezésekor, 

amelynek az eredménye mindig valami újszerû kell le

gyen. ráadásul minden cég, minden márka különbözô, 

nálunk nincsenek egy kaptafára készülô megoldások. 

Minden megbízás esetében újat, egyedit és átütôt kell 

alkotni. A napi munka szintjén mindkét területen az 

okozza a legnagyobb fejtörést, hogy az eredmények 

nehezen mérhetôek. sosem láthatjuk tisztán, hogy az a 

végcél, amit elértünk, pontosan mely körülmény miatt 

következett be, ha például az eladás 20%kal növeke

dett, akkor a kampány mely eleme járult ehhez hozzá. 

Mivel egyik terület sem egzakt, nagyon nagy szerep jut 

a megérzésnek. A legnehezebb, hogy egy kis intuíció 

 „A legfontosabb egy bizonyos lényeglátó képesség, 
amely a problémákat megragadja, és azokra 
     megfelelô választ tud adni”
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Véleménye van? szóljon hozzá!

mindig kelleni fog, hiszen mindig van egy pont amikor 

döntéseket kell hozni, hiába nem vagyunk teljesen az 

információk birtokában. Ha valaki szereti a tiszta, kiszá

mítható, pontos dolgokat, akkor nem marketingesnek 

vagy Presnek kell mennie.

 hogyan változott a közelmúltban a marketingszak-
ma?
A marketingesek ma sokkal többféle eszköz haszná

latát tartják szükségesnek, mint 10 évvel ezelôtt. szá

munkra rendkívül pozitív trend, hogy elkezdtek nyitni 

a Pr felé is  valószínûleg a komoly büdzsémegszorí

tások miatt és amiatt, hogy a köztudatba az, az egyéb

ként valós nézet került be, hogy a Pr egy olcsóbb, ám 

nagyon hatékony eszköz. Ma már a fogyasztói döntés

hozatal másként mûködik, mint korábban és a szakem

berek olyan, nem klasszikus marketingeszközökben is 

gondolkodnak, mint például a termék Pr. 

Az integrált szemlélet terjedésével párhuzamosan 

ma a tartalmi koncepció megalkotása egyre nagyobb 

hangsúlyt kap, a márkasztorit a társterületeknek így 

a reklámnak és Prnek, gyakorlatilag kéza kézben 

együtt kell megalkotnia. Divatosan szólva a content,  

a tartalom kiemelt szerepbe került, hiszen olyan sok 

csatorna van, ahol a fogyasztóink beszélgetnek, hogy 

muszáj valami muníciót adnunk nekik ehhez. A már em

lített lényeglátó képesség itt is elengedhetetlen, hiszen  

a hosszú adatsorok végignyálazása után kell egy egysé

ges sztorit kialakítani és megvalósítani. 

további pozitív trend, hogy a szakmában egyre többen 

fogalmazták meg az igényt a Pr munka eredményei

nek mérésére, amely a jövôbeni kampányok tervezése 

szempontjából kulcsfontosságú.

 hogyan változott a kreatív szakmák megítélése?
A marketing és reklámszakma a köztudatban úgy lá

tom, hogy továbbra is nagyon trendinek számít, ám 

a Prre sokan úgy tekintenek, mint amely ezeknek 

a szakmáknak a mostohakistestvére.  Hazájában, az 

egyesült Államokban a presztízse sokkal jobb, ugyan

akkor sok kritikát is kapnak a szakma képviselôi. Attól 

tartok, nálunk inkább semlegesen látják, afféle „fu

tottak még” kategóriaként. bár tisztában vagyok vele, 

hogy sosem lesz olyan elismert, mint a marketing, 

létszükséglet lenne a szakma számára, hogy reputáci

ót építsen és hogy az egyetemeken többen mondjuk 

még a jó tanulók is motivációt érezzenek a Pr karrierre.  

sajnos a szakmán belül az együttgondolkodás nagyon 

nehéz, példát vehetnénk a reklámügynökségektôl, akik 

között összehasonlíthatatlanul szorosabb a kapcsolat 

és körükben sokkal pezsgôbb a közösségi élet is, mint 

a Prben. Mindez abban is látható, hogy a reklámügy

nökségek között elég nagy a munkatársak fluktuáció

ja, eközben a Pr ügynökségek között viszonylag kicsi 

a mozgás. egyik nagy álmom, hogy a Pr szakmában 

szorosabb együttmûködés jöjjön létre, akár új szakmai 

szervezetek égisze alatt.

www.marketinginfo.hu/forum
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nem a néVjegykártya számít
Magyarországon túlságosan beskatulyázzák a vállalati szakembereket oros attila, a bMW marketingvezetôje 
szerint. elmondta: a legjobb, ha minél több területen szereznek tapasztalatot a marketingesek.

 globális szinten rekordokat döntöget a bMW cso-
port és húzómárkája. hogy állnak az eladások Ma-
gyarországon, és milyen teljesítményt jelez ez a piac 
egészéhez/átlagához viszonyítva?
Valóban, a globális eladásokat tekintve a bMW csoport 

márkái, a bMW, a MInI és a rollsroyce is rekordévet 

tudhat maga mögött. A hasonló csúcsdöntés Magyar

országon hajszál híján maradt el, pár autóval adtunk 

csak el kevesebbet, mint 2007ben. Azaz a 2008 óta 

tartó visszafogottabb értékesítési eredményeket muta

tó idôszak tavaly véget érni látszott. egyelôre ez csak 

a prémiumszegmensre igaz, a volumenmárkák eseté

ben továbbra is komoly kihívásokkal kell szembenézni, 

ugyanakkor a szakma bízik benne, hogy 2013 elsô fél

éve már pozitív trendet mutat.

 hogyan foglalná össze röviden a bMW magyaror-
szági marketingstratégiáját?
A márkaépítés az elsôdleges feladatunk. Azon dolgo

zunk, hogy minél többen kívánatosnak találják a termé

keinket, a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokat, így 

azt az életérzést, amit márkáink kínálnak. Abban a sze

rencsés helyzetben vagyunk, hogy mind a bMW, mind 

pedig a MInI márkának megvannak a karakteres, sokak 

által szerethetô személyiségjegyei. A központi kom

munikáció ezekre épül, ezeket hivatott sugározni és 

erôsíteni. A márkakereskedôi kommunikáció ezt egé

szíti ki, taktikusabb, az értékesítést segítô üzenetek

kel. Itt is szem elôtt kell azonban tartani a márkákhoz 

kötôdô szigorú corporate megjelenést. Harmadsorban, 

mivel prémium márkákról van szó, kiemelten fontos az 

ügyfelekkel való személyes kapcsolattartás, ami elsô

sorban fejlett CrM tevékenységünk, illetve rendezvé

nyeink keretében zajlik.

 amióta a bMW-hez került, több magyarországi 
vezetôváltás is lezajlott. eközben nem merült fel 
soha, hogy ön töltse be a pozíciót? tapasztalatai 

szerint hazánkban 
mennyire lehetsé-
ges marketingesbôl 
csúcsvezetôvé avan-
zsálni?
Cégünk Hr politiká

járól sajnos nem ha

tásköröm nyilatkozni. 

ugyanakkor általános 

gyakorlatnak látom, 

hogy a multinacio

nális cégek leanyvál

lalataik vezetésére 

szívesen választanak 

olyan külföldi szak

embereket, akik az adott cégek központjában szerzett 

komoly tapasztalattal rendelkeznek.

 Mennyiben jelent egyedi feladatot a bMW marke-
tingvezetôjének lenni Magyarországon? Mit csinál 
másképpen, mint mások? Melyek jelenleg a legna-
gyobb ön elôtt álló kihívások?
Mind a bMW, mind MInI márkának már évtizedes ha

gyományai vannak Magyarországon, ennek megfe

lelôen ismertségük magas és a rajongótáboruk is nagy. 

ennek ellenére egyik esetben sem zárult le a márka

építés, hiszen az egy állandóan mozgásban levô fo

lyamat. Amellett, hogy a jelenlegi márkaértékeinket 

szeretnénk tudatosítani a jelenlegi ügyfélkörünkben, 

fontos feladatunk a jövô elôkészítése. nem titok, hogy 

a bMW csoport az elkövetkezendô években tovább nö

veli kínálatát, és olyan szegmensekben is megjelenik, 

ahol eddig nem kínált alternatívát. egyik alapvetô fe

ladatunk, hogy ezekre a változásokra elôre felkészítsük  

a márkakereskedôket, a közvéleményt és az ügyfeleket. 

Mindezt egy összeszûkült, szaturált, kvázi depresszív 

piaci környezetben tesszük, ahol ahhoz, hogy a profita
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bilitást garantáló értékesítési számokat tartani tudjuk,  

a taktikus kommunikációt sem hanyagolhatjuk. A push 

és pull stratégiák közötti kényes egyensúly megtalálása 

így talán a legnagyobb kihívás. Mivel termékeink a tár

sadalom egy viszonylag vékony rétegének jelentenek 

elérhetô alternatívát, szintén kiemelten fontos és ne

héz feladat ôket megtalálni és a helyes csatornán kom

munikálni velük. A hatékonyság egy abszolút „must”, 

hiszen nem engedhetjük meg magunknak a túlságos 

meddôszórást. Harmadik kihívásunk: a MInI magyaror

szági helyzetét a nemzetközi szinten elfoglalt pozíció

jához igazítani. Értem mindezt termékpozicionálásban 

és a piacon elfoglalt helyzetében is. 

 a bMW marketingosztálya hogyan illeszkedik a vál-
lalat egészébe?
A bMW csoport leányvállalatainak elnevezése national 

sales Company. ez is arról árulkodik, hogy ez egy érté

kesítés orientált világ, hiszen az eladás garantálja a nö

vekedéshez és a gigászi összegeket felemésztô k+F

hez szükséges fedezetet. A marketing az elsôszámú 

értékesítést támogató eszköz. emellett persze fontos 

értéket teremtünk ügyfélelégedettség, lojalitás és már

kaépítés szintjén. Felügyeljük és segítjük a kiskeres

kedôi hálózat kommunikációját is. szervezetileg a min

denkori marketing vezetô közvetlenül az ügyvezetônek 

tartozik beszámolási kötelességgel. Értelemszerûen 

nagyon szoros az együttmûködés az értékesítéssel,  

a vevôszolgálattal, illetve a vállalati kommunikációval. 

ennek a formalizált közös platformja az ügyvezetô ál

tal levezetett rendszeres First Line Meeting. A marke

ting osztályon belül a feladok felosztása: ártermék, 

CrM, marketing kommunikáció (AtL és btL).

 Milyen iskolá(ka)t végzett, és hogyan segítette ez  
a szakmai elômenetelét?
budapesten a közgazdaságtudományi egyetemet (ma 

Corvinus), majd Párizsban egy posztgraduális Manage

ment schoolt. ez utóbbi különösen fontos volt a szak

mai elômenetelemben, hiszen itt ismerkedtem meg 

gyakorlatban elôször a nemzetközi vállalati kultúrával. 

Az oktatás közel fele effektív szakmai gyakorlat volt, 

ami nemcsak az alapokat adta meg, hanem konkrét ál

lásajánlatot eredményezett egy olyan cégnél, ahol pá

lyafutásom elsô 13 évét töltöttem. ez idô alatt éveket 

dolgoztam külföldön is.  

 ön szerint mennyire nehéz ma marketingesként el-
helyezkedni Magyarországon, illetve mit tapasztalt 
ez ügyben külföldön?
A kérdésfelvetés módja is rávilágít egy alapvetô problé

mára. Azt tapasztalom, hogy az utolsó betöltött pozíció 

vagy pozíciók túlzottan determinálják a továbblépést.  

A fejvadászok és a Hr szakma nagyon könnyen eti

ketteket ragasztanak az emberre és így válik egyszerû 

marketingessé, salesessé, pénzügyessé. Azt gondo

lom, hogy a képzett szakemberek többsége, aki egy 

cég szakmai életében már töltött be felsô vezetôi po

zíciót, képes lenne más pozíciókat ellátni, mint ami 

az utolsó névjegyére van írva. Magam is voltam olyan 

helyzetben, amikor többször elhangzott, hogy „nincs 

nyitott marketinges pozíció”, mindezt annak ellené

re, hogy több egyéb területen is sikeresen dolgoztam 

már korábbi munkahelyeimen. külföldön, jellemzôen 

a nagyobb multik központjaiban, így a bMW csoportnál 

is, van akkora a struktúra a vállalaton belül, hogy a 23 

évenkénti vertikális és/vagy horizontális váltás szin

te kötelezô. eközben sokat tanul az ember, és magas 

szinten tartja a motivációt is.

 Meglátása szerint mi kell ahhoz, hogy ezen a pá-
lyán személyes illetve vállalati sikereket tudjon elér-
ni valaki?
nyitott szemlélet, széles ismeretek a teljes üzleti kör

nyezetrôl, kellô motiváció. Fontos a jó együttmûködési 

készség, csapatszellem, de legfôképp a rövid és hosz

szú távú célok ismerete és követése.

 Mit ajánlana a marketinges tanulmányaikat illet-
ve karrierjüket éppen kezdôknek, ha csak egyetlen  
tanácsot adhatna? Miért éppen azt?
ne hanyagolják a többi tantárgyat sem, igyekezzenek 

minél több tapasztalatot szerezni minél több területen. 

A marketing nem önmagában álló terület. A jó marke

tinges tudja a vállalat prioritásait, profitjának forrásait, 

az értékesítés céljait, rálát a vevôszolgálatra, vannak 

pénzügyi alapismeretei és tudja, hogyan és miért kom

munikál a vállalat.

www.marketinginfo.hu/forum
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ne Csak a fogyasztó, a Vásárló 
fejéVel is gondolkodjunk!
kisteleki kata, a nestlé hungária kft. beverages Category Managere számos területet végigjárt vállalatán  
belül. szerinte a széleskörû tapasztalatszerzés ad muníciót a szakmai elôrelépésre, emellett nem árt,  
ha némi sales-es véna is megjelenik az eszköztárunkban. 

kiss.gergely@marketinginfo.hu

 hogyan kerültél a pályára, mi vonzott a marketing 
területre?
Amikor a közgázra jelentkeztem, még nem tudtam, 

hogy késôbb milyen irányban haladnék szívesen.  

A specializációnál azonban már eltökélt voltam a mar

keting szakirány mellett, és tudtam, hogy kereskede

lem–marketing oldalon szeretnék dolgozni. Arra érez

tem ösztönzést, hogy több területen is kipróbáljam 

magam, ebben pedig nagy segítségemre volt, hogy 

bekerültem a nestlé Commercial executive (COMeX) 

vezetôképzô programjába. Mintegy két és fél éven át 

a salesen dolgoztam, elôször impulse sales, aztán 

retail vonalon, onnan mentem át marketing területre. 

ezután egy logisztikai kitérô után a trade marketingre 

kerültem, majd egy kontrollingos kanyart követôen le

zárult a program. ezután újra a salesen kötöttem ki,  

3 évig key account manager voltam édesség termék

csoportban. ezt követôen  szintén a nestlé kötelék

ében  Angliába kerültem 1 évre customer business ma

nager pozícióba, ahol a tescóval foglalkoztam. Majd 

idén februárban hazajöttem, jelenleg category mana

ger pozícióban dolgozom, amely egyfajta hidat igyek

szik képezni a marketing és a sales osztályok között. 

Olyan márkákkal dolgozom, mint a nescafé, a nesquik 

és a nescafé Dolce Gusto.

 láthatóan nem a marketing kreatív területeit  
kerested.
Úgy gondolom, hogy a marketing nem csak a kreati

vitásról szól, hanem egy stratégiai gondolkodásról és 

annak gyakorlatba ültetésérôl. A Channel and category 

development, amely területen én mûködöm, egy rela

tíve új szerepkör a cégen belül, melynek pont az a funk

ciója, hogy középtávú kategória valamint csatorna

stratégiát dolgozzon ki, és úgy látom ennek a jövôben 

egyre komolyabb szerepe lehet. nagyon fontosnak tar

tom, hogy ne csak a fogyasztó, hanem a vásárló fejével 

is képesek legyünk gondolkodni. kutatásaink többsége 

még mindig a fogyasztóra fokuszál, ami természete

sen nagyon fontos, de emellett elengedhetetlen, hogy 

pontosan megismerjük a kategóriánk vásárlóit. ennek 

tudatában kell kialakítanunk az ideális termékportfóliot 

a csatornák szintjén, valamint ennek megfelelôen kell 

kidolgoznunk promóciós stratégiánkat.

Úgy vélem, a marketing nincs meg sales nélkül, és  

a sales sem létezhet a marketing nélkül, a kettô mu

száj, hogy kiegészítse egymást. Lehet ugyan a marke

tingosztálynak egy fantasztikus ötlete, vagy egy kiváló 

terméke, ugyanakkor ha nincs aki eladja, nincs aki el

vigye a vásárlókhoz, akkor a dolog nem mûködôképes. 

ehhez hasonlóan egy remek sales csapat önmagában 

még kevés  sokkalta egyszerûbb eladni egy úgyneve
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zett „pull” terméket, amely mögött megfelelô kam

pány és gondosan megcélzott piaci kereslet áll. egy jól 

felépített, jól kitalált termék és egy 360 fokos szögben 

összerakott bevezetési akció mellett az értékesítônek 

nem kell rátolni a vevôre a produktumot, hanem a mun

kája gördülékeny lesz.

 Mit tartasz jelenleg a szakma legnagyobb kihívá-
sának?
Magyarországon a legnehezebb a folyamatosan válto

zó piaci környezethez alkalmazkodni és a piaci kihívá

soknak megfelelni. súlyos probléma a fogyasztás fo

lyamatos csökkenése, amely ráadásul egy kis méretû 

piacon zajlik. Hazánkban a fogyasztói bizalmi index 

jelentôsen az európai átlag alatt van, és a diszkrecio

nális jövedelem is nagyon alacsony a kontinens átla

gához képest. emellett a partnereink is ezen a kiszá

míthatatlan piacon dolgoznak  nagyon nehéz tervezni 

a pénzügyeiket, például a rendszeresen megjelenô új 

adónemek, kereskedelemi szabályok bevezetése mi

att. elôfordul, hogy extra költségek zúdulnak a nyakuk

ba, amely a mi büdzsé terveinket is fel tudja borítani. 

nagy kihívás a diszkontláncok folyamatos elôretörése 

és a sajátmárkás termékek térhódítása. 

 Mennyiben más nyugat-európában dolgozni?
nagyon. A legnagyobb különbség, hogy a piaci környe

zet kiszámítható. Letisztult terveket lehet alkalmaz

ni, amelyeket nem kell folyamatosan megváltoztatni,  

a haladás iránya egyenes lehet. emellett persze ösz

szehasonlíthatatlan elônyt jelent, hogy a jövedelmek 

szintje többszöröse az itthoninak és  Angliát példának 

véve  még mindig növekvô tendenciát mutat, ugyan  

a válság miatt csökkenô ütemben.

 ha tehetnéd, újra kimennél dolgozni külföldre?
Jó a kérdés. biztos, hogy szívesen kipróbálnám maga

mat újra külföldön, mert ez szakmailag sokat jelent, ám 

nem biztos, hogy szeretnék ott hosszú távon élni.

 Milyen elônye lehet egy multinacionális cég alkal-
mazásában lenni?
nyilvánvaló elôny, hogy egy kis céghez képest sokkal 

összetettebb struktúra és több lehetôség kínálkozik 

arra, hogy az ember különbözô pozíciókban kipróbálja 

magát. ez a folyamatos tanulás, az új készségek meg

szerzése és a késôbbi elômenetel szempontjából elô

nyösebb. Az ember sokkal kevésbé van magára utal

va, például továbbképzését is a vállalat szervezi meg, 

megspórolva sok idejét és energiáját. A bérkülönbsé

gek tekintetében nincs összehasonlítási alapom, de 

biztos, hogy az egyéb juttatások terén egy nemzetközi 

cég többet tud kínálni a kisebb, helyi vállalatokhoz ké

pest.

 sokan azt feltételezik, hogy egy multi cég rugal-
mas munkaidôt kínál, van-e ennek valóságalapja?
A laptopos munkavégzés, a videókonferenciák és 

egyéb eszközök lehetôséget kínálnak a kötöttségek 

szûkítésére, ám én úgy látom, itthon még csak a kez

deti stádiumában jár a dolog. nyugaton ezekre több 

lehetôség kínálkozik.

 Milyen emberi kompetenciákat tartasz fontosnak  
a szakmában, és mit tanácsolsz a pályakezdôknek?
Fontos a jó alkalmazkodó készség, amely lehetôség 

szerint nagyon gyors reakcióidôvel és döntéshozatali 

képességgel párosuljon. szükséges, hogy az ember 

elôrelássa a trendeket annak érdekében, hogy ne rög

tönzött módon kelljen felkészülnie. 

A pálya elején lévôk részérôl úgy látom, hogy több 

szakterület kipróbálása mindenképp elônyös. Az ugya

nis, ahogyan egy termék eljut a fogyasztóig, hosszú fo

lyamatot fed le, amelyben minden egyes vállalati osz

tálynak meg van a maga szerepe és nagyon nagy elôny, 

ha az ember ezeket az összefüggéseket átlátja. A jó 

nyelvtudás mellett hasznos a gyakornoki programokon 

való részvétel, mert a lényeges dolgokat nem az iskola

padban, hanem a „terepen” lehet megtanulni. 

 

             „Lehet ugyan a marketingosztálynak egy
               fantasztikus ötlete, vagy egy kiváló terméke,
         ugyanakkor ha nincs aki eladja, nincs aki elvigye  
          a vásárlókhoz, akkor a dolog nem mûködôképes”

Véleménye van? szóljon hozzá!

www.marketinginfo.hu/forum
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szenVedély is kell
tóth tímea Mónika egy évtizeden keresztül meghatározó szereplôje volt a Milka piacvezetô márkává ala-
kulásának Magyarországon; jelenleg a sága marketingvezetôje. szerinte a jó szakember mindig nyitott, új 
nézôpontokat keres és kreatív, noha nem kell folyton teljesen új ötletekkel elôrukkolni. Fontos a hosszú távú 
stratégiában való gondolkodás is.

fokasz.oresztesz@marketinginfo.hu

 Pontosan mi -
kor nevezték ki  
a sága marke-
tingvezetôjévé?
2012 novembere 

óta töltöm be a 

sága marketing

vezetôi posztját.

 Mit tekint 
elsô, legfonto-
sabb feladatá-
nak?
Az üzleti és már

kastratégiai irány

vonalak megha

tározását, és az 

ehhez kapcsolódó  

megvalósítási tervek kialakítását tartom fontosnak, 

mint elsô lépést a siker felé vezetô úton

 Milyen sajátos szakmai kihívások elé állítja a pozí-
ció?
A húskategória a legnagyobb, elsôsorban alapvetô 

szükségleteket kielégítô termékcsoport, ami érdekes 

kihívásokat tartogat márkaépítés szempontjából. Vá

gyat kelteni és kötôdést kialakítani olyan márkák iránt, 

amelyek nem kifejezetten élvezeti cikkek, még kevés

bé az egyéniség kifejezését támogató termékek  ön

magában is már egyedi feladat. különösen akkor, ha 

a versenykörnyezetet is figyelembe vesszük, amelyet 

rendkívül széles termékkínálat jellemez. komoly ver

sengés zajlik a vásárlók kosarába való jutásért, kegyei

kért nemcsak neves márkagyártók valamint kisebb ha

zai és külföldi szereplôk, hanem a kereskedelmi láncok 

is nap mint nap megküzdenek sajátmárkás termékvá

lasztékaikkal. Mindezek ellenére feladatomnak érzem, 

hogy a sága termékek elkötelezett vásárlói körét „öt

letvezér” szereplôként tovább bôvítsem, és a márkáink 

számukra képviselt értékét növeljem.

 Meglátása szerint mennyiben egyedi az ön szak-
mai megközelítése?
A nehéz gazdasági környezetnek köszönhetôen a leg

több piaci szereplô abban látja a fennmaradás mód

ját, hogy az árra, a költségcsökkentésre, valamint az 

értékesítést rövid távon ösztönzô eszközökre helyezi  

a hangsúlyt. Én errôl másképpen vélekedem. A kihívá

sok ellenére sem gondolom azt, hogy az árversenyben 

való részvétel lenne a túlélés eszköze. Alapvetôen 

hosszú távú stratégiában gondolkodom, ami sokkal in

kább a fogyasztói motivációkra épülô márkaépítés és  

a stratégiai célokat szolgáló taktikai megoldások között 

keres egyensúlyt.

 a kinevezésérôl szóló sajtóközleményben innova-
tív termékmenedzsmentrôl és kreatív márkaépítés-
rôl olvasni. Mit kell ezek alatt pontosan érteni?
Innovatív termékmenedzsment alatt sok mindent ér

tek. számomra ide tartozik a kézenfekvô, mégis inspi

ráló megoldásoktól kezdve, a már meglévô termékek 

korszerûsítésén át a „találmányokig” minden. teljesen 

újat kitalálni ma már elég nehéz, de az ismert dolgokat 

másképp tálalni mindenképpen lehetséges. Ha gaszt

ronómiáról beszélünk, olyan ez, mint egy titkos fûszert 

csempészni a már megszokott receptbe: az alapok 

nem változnak, mégis a végeredmény attól a csipet

nyi extrától különlegessé és újszerûvé válik. Hasonló 
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jó példa erre a divat világában a magyar népi motívu

mok modern, sôt trendi újjáélesztése, a Gombold újra! 

kezdeményezés is. A sága vonatkozásában az inno

vatív termékmenedzsment egyrészrôl a már meglévô 

portfolió újragondolását – például a Falni Jó! márka 

közeljövôben megvalósuló renovációját –, másrészrôl 

a fogyasztói trendeket követô termékfejlesztéseket  

például a kifejezetten gyermekeknek készült Fini Mini 

termékcsalád bevezetését  jelenti.

A kreatív márkaépítés figyelemmel és megértéssel 

indul, és élményeket nyújt annak, akit megcéloztunk 

vele. Végeredménye – ha sikeres – érzelmi kötôdés  

a márkához, valamint újravásárlásokban megtestesülô 

fogyasztói hûség. A kreatív márkaépítés eszköztára 

számomra rendkívül széles palettán mozog. A hang

súly ebben az esetben sem azon van, hogy vadonatúj 

megoldásokat alkalmazzak – bár pályafutásom során 

számos alkalommal volt erre is példa –, mert új ötlettel 

elôrukkolni legalább olyan nehéz, mint valódi termék

újdonsággal. A márkaépítésben az vezérel, hogy a már

ka lényege és a fogyasztói motivációk között teremtsek 

kapcsolatot. A többi történik magától. ezt tapasztaljuk 

a jelenleg aktív és a vásárlóink körében kifejezetten 

nagy sikernek örvendô “öröm a sága konyhában” nye

reményjáték esetében is.

 nevéhez fûzôdik a Milka márka felépítése, ma-
gyarországi kiteljesítése is. Milyen fontosabb állo-
másai voltak ennek?

A Milka márka menedzsmentjét 2000ben kezdtem 

el, eleinte részlegesen, majd az évek múltával teljes 

spektrumában irányítottam 2010 végéig. Az ezredfor

dulótkövetô elsô években vette át a márka a táblás cso

koládépiac vezetô pozícióját mennyiségi és értékbeni 

adatok alapján egyaránt. Piacrészesedését egy évtized 

alatt több mint megkétszerezte, de más csokoládé

szegmensben is jelentôs szerepet vívott ki magának: 

a pralinépiacon az I Love Milka, a szeletes termékek 

között pedig a Wafelini almárka volt a legsikeresebb 

termékbevezetés. nehéz számot vetni arról, hogy mik 

voltak a fôbb állomásai ennek az évtizednyi márkaépí

tésnek. Az üzleti sikerek és a piaci térnyerés mellett ta

lán a legjelentôsebb eredménynek azt értékelem, hogy 

Magyarországon olyan erôs Milka márkatôke halmozó

dott fel 2009ig, amely egész nyugat és középkelet

európában a legnagyobb volt, Ausztriát és németor

szágot – a legjelentôsebb Milka országokat is messze 

meghaladva. A márkaépítés során a márkaértékek és 

üzenetek nem változtak, legfeljebb új köntöst öltöttek, 

így a fogyasztók fejében egy stabil és jól körvonalazott 

márkakép alakult ki. A Milka világával nemcsak azok  

a csapatok tudtak könnyen azonosulni, amelyek a sike

rén munkálkodtak, hanem maguk a fogyasztók is. 

 hogyan indult a pályája, és milyen emlékezete-
sebb fordulópontjai voltak eddig?
Pályafutásomat a kraft Foodsnál, a hazai szeletes ter

mékek portfoliómenedzsmentjével kezdtem, majd ha

marosan a szezonális csapatban vettem részt a Milka 

szaloncukrok bevezetésében. késôbb éveken keresz

tül foglalkoztam a húsvéti Milka termékek fejlesztésé

vel és koordinációjával. 1999ben és 2000ben néhány 

hazai ötletünkkel arany fokozatú csomagolástervezé

si díjat is nyertünk a new Yorki Worldstar Packaging 

Award versenyen.

2003tól szenior márkamenedzserként már a teljes 

Milka portfolióért, valamint a csokoládé kategória in

novációiért voltam felelôs. egy „egészségtudatos” ter

mékötlet projektvezetôjeként több mint tíz, elsôsorban 

nyugateurópai ország fogyasztói, kereskedelmi és 

minôségbiztosítási igényeit hangoltam össze. 2006

ban Magyarországot a középkeleteurópai régióval 

         „A kreatív márkaépítés figyelemmel és 
   megértéssel indul, és élményeket nyújt annak, 
                                akit megcéloztunk vele”
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együtt leválasztották a fejlôdô országokról, és a kraft 

Foods akkori eu régiójához csatolták. ekkor egy ka

tegóriavezérelt mátrix szervezet alakult ki, amelyben 

a magyarországi csokoládé kategória vezetését rám 

bízták. Az eu régióban töltött 3 év volt pályafutásom 

eddigi legtermékenyebb és legsikeresebb idôszaka. 

A nyugateurópai stratégiai marketing megközelítés 

elsajátítása komoly szakmai fejlôdést eredményezett 

számomra, miközben egyetlen óriási marketing csa

patként számtalan közös élményben volt részünk, akár 

szakmai, akár személyes vonatkozásában tekintek erre 

a korszakra vissza. 

 hol, hogyan és konkrétan milyen szakmai tapasz-
talatokat szerzett külföldön? szakmai és karrier 
szempontból mennyiben különbözik nyugat-európa 
Magyarországtól?
külföldi tapasztalatokat az eu régióban eltöltött há

rom év alatt szereztem a kraft Foodsnál. A kategó

riavezérelt szervezetben a regionális projekteket egy

egy ország vezetôi vagy szenior márkamenedzserei 

fogták össze és irányították. Más országok igényeivel 

és fogyasztói mintáival egyegy regionális projekt vagy 

stratégia készítése során kerültem közeli kapcsolatba. 

szakmai szempontból a nyugateurópai és a fejlôdô or

szágok marketingje között a legalapvetôbb különbség 

abban rejlik, hogy a nyugateurópai modell egy minô

ségi, stratégiai gondolkodásmódot részesít elônyben, 

a fejlôdô országok pedig egy expanzív, mennyiségi 

szemlélettel közelítenek a márkamenedzsmenthez. 

Az üzleti célok elérése érdekében a fogyasztóköz

pontú, integrált marketing modell a fogyasztó mély

pszichológiai megértésének, a márkavilágnak és a piaci 

helyzetképnek a közös halmazát keresi. Célja, hogy 

hosszú távú fogyasztói elkötelezôdés kialakításával és 

a márkatôke gyarapításával fenntartható, profitábilis 

növekedést érjen el.

ezzel szemben a fejlôdô országokban inkább egy rö

vid távú, gyors volumennövekedést szolgáló expanzív 

marketing szellem érvényesül, amely elsôsorban tak

tikai eszközökkel (termékrotációk, taktikai választék

növelés, árakciók) operál. Magyarország és a közép

keleteurópai régió fejlettségét tekintve a kettô között 

helyezkedik el, így hosszú távon sikeres márkaépítést  

a két iskola ötvözetével lehet eredményesen elérni.

karrier szempontból nyugateurópában Magyaror

szághoz képest lényeges különbség az egymás mun

káját elismerô, támogató közeg, valamint a nemzetközi 

networking és ennek kapcsán az egymástól való tanu

lás, a személyes és szakmai fejlôdés lehetôsége.

 Felsôoktatási tanulmányait így több évtized távla-
tából mennyire tartja hasznosnak?
1998ban diplomáztam az akkori közgázon. Visz

szatekintve örülök ennek a választásnak, nemcsak az 

oktatás színvonala miatt, hanem mert hosszú távon  

a szakirányválasztásaim is hasznosnak bizonyultak. ez 

elsôsorban az egyetemi képzésben elsajátított elem

zôérvelô gondolkodásmódnak és a vezetésszervezés 

szakiránynak köszönhetô, mert érthetôvé és átlátható

vá tette a cég mûködését, amikor már menedzseri po

zícióban dolgoztam. A Hr funkcióktól kezdve a kont

rollingon át a termelésmenedzsmentig minden terület 

szorosan kapcsolódik a marketinghez. Vezetôként kife

jezett hasznát láttam a vezetésszervezési ismeretek

nek még sok év távlatából is.

 Meglátása szerint mi kell ahhoz, hogy ezen a pá-
lyán személyes illetve vállalati sikereket tudjon elér-
ni valaki? Mit tanácsolna a mostani pályakezdôknek?
személyes meggyôzôdésem, hogy marketing pályán 

a szakmai kompetenciák meglétén és fejlesztésén túl 

mindenképpen szükség van szenvedélyre, érzelmi in

telligenciára és arra, hogy tudjunk figyelni és  hallgat

ni az intuícióinkra a tények ellenében is. ezek nélkül is 

lehet kisebbnagyobb sikereket elérni, de kiugró ma

gaslatokra puszta racionalitással és számításokkal nem 

lehet eljutni. 

A pályakezdôknek javaslom, hogy ne korlátozzák ta

nulmányaikat egyegy területre, maradjanak nyitottak, 

érdeklôdôek más területek iránt, mert a sikeres válla

lati mûködéshez elengedhetetlen az egyes funkciók 

megértése és integrálása a marketingbe. Fejlesszék  

a kreatív látásmódjukat azzal, hogy mindig új nézôpon

tokat keresnek,  fordítsanak idôt önmaguk és mások 

megismerésére, mert ez a leghatásosabb útja annak, 

hogy a késôbbiekben eredményes kapcsolatot tudja

nak teremteni a fogyasztók és a márkák között.

Véleménye van? szóljon hozzá!

www.marketinginfo.hu/forum
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szezonális 
tömegmédia
nyakunkon a nyár, vele együtt pedig megállíthatatlanul közeleg a strandokra való kiszabadulás ideje is. 
ilyenkor érdemes ezeken a helyszíneken reklámozni is, hiszen kipihent, nyugodt fogyasztókat lehet tömege-
sen és hatékonyan elérni.

elsôre azt gondolhatnánk, hogy a strandszezon közeledtével illetve beköszöntével a pancsoláshoz köthetô 

termékek, márkák hirdetôi kirajzanak a fürdôhelyekre, hogy portékáikat  fagylaltot, sört, üdítôt  reklámozzák 

a hûsölni vágyóknak. A gyakorlat azonban 

érdekes módon sokszor mégis mást mutat 

– tudhattuk meg a tizenhárom éve strandos 

kültéri reklámhálózatot is fenntartó POs 

services illetékeseitôl.

Érdeklôdésünkre krajczár Adrienn key  

account manager elmondta: a tapasztalatok 

szerint a nyári kétkét és fél hónapos vakáci

ós idôszakban budapest gyakorlatilag kiürül, 

s aki belföldön tervez pihenést, az többnyi

re a balatont veszi célba. A tömeget persze 

mindig követik a figyelemre áhítozó reklá

mozók is, ezért itt, a „magyar tengert” övezô 

legjelentôsebb városok (siófok, zamárdi, 

keszthely, balatonfüred, balatonalmádi, 

balatonfûzfô, stb.) legnagyobb strandjain 

tart fenn hirdetési felületeket partnerei szá

mára a POs services.

kétféle felületet kínálnak, a strandtáblát és a strandpadot. elôbbi kb. 2, utóbbi nagyjából 6 négyzetméteres 

megjelenést biztosít, ahol már többlet információkat, nagyobb képi elemeket is kényelmesen el lehet helyezni. 

táblából strandonként átlagosan 45, padból 12, összesen pedig mintegy 130 illetve 40 darab áll rendelkezésre. 

ezeket általában az ország legnagyobb hirdetôi, az FMCG, a telekom, a bank vagy az autós szektor képviselôi 

veszik igénybe, illetve a helyi vállalatok, akik az üdülôhelyekre látogatókat igyekeznek magukhoz vonzani.

„Ha nyaralás közben vagy akár egy hétvégén 
elmegyünk strandolni, többnyire reggeltôl estig ott          
         vagyunk, és hatnak ránk a márkaüzenetek”

www.pos-services.hu
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Véleménye van? szóljon hozzá!

A szakember a strandon elhelyezett 

reklámfelületek elônyei között sorolta, 

hogy ezek mindig központi, jól látható, 

frekventált helyekre vannak kihelyezve 

(vízparton, jegypénztárnál, mosdók, bü

fék, öltözôk közelében, stb.), hogy sza

badidejükben, egy befogadóbb állapot

ban szólítják meg a közönséget, illetve 

hogy minimális reklámzajban tudnak 

érvényesülni. ráadásul az átlagosnál jó

val hosszabb kontaktusidôt biztosítanak. 

„Ha nyaralás közben vagy akár egy hét

végén elmegyünk strandolni, többnyire 

reggeltôl estig ott vagyunk, és hatnak 

ránk a márkaüzenetek” – fogalmazott 

krajczár Adrienn.

A partnerek számára kéthetes kam

pányidôszak is rendelkezésre áll, de a szakember szerint legalább egy vagy másfél hónapra szoktak szerzôdni, 

sôt, nem ritka az sem, hogy a teljes szezonra kibérelik a helyeket. elmondta: mára sikerült elérni, hogy az ügy

felek éves büdzséjük tervezésekor gondoljanak a strandidôszakra is, s a médiatervekbe bekerüljön ez a fajta meg

jelenés is.

s noha a hatékonyság mérésére konkrét módszerek egyelôre nem állnak rendelkezésére, az ügyfelek kifeje

zetten elégedettek ezzel a speciális jellegû, mégis tömegmédiaszerû kommunikációval, s a lokális partnerek is 

egyre nagyobb nyitottságot mutatnak iránta.

www.marketinginfo.hu/forum
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palfi.karoly@marketinginfo.hu

marketing pionírok
a legtöbb szakmában (így a marketingben is) a fejlôdés nem egy szabályos, konstans folyamat. inkább egy 
olyan görbére emlékeztet, amely lassan emelkedik, és idôszakonként ugrik egy nagyot. a nagy ugrásokat  
a sarkalatos innovációk adják. úgy is fogalmazhatnánk, hogy a szakma evolúciójának a módszertani pionírok 
lökései adják a legnagyobb hajtóerôt. 

A legtöbb ötlet korszakalkotó voltára nem derül azonnal fény, általában az idô dönti el, mi volt zseniális, és 

mi nem. A marketinget, mint szakmát számos ilyen impulzus érte. Az impulzusok forrásai általában nem voltak 

tisztában ötletük korszakalkotó voltával. nagyon összetett a sikeres marketinges képlete, sokféleképpen lehet 

sikeressé válni, és elbukni is sokféleképpen lehet. A legragyogóbb marketing elmék általában nem is kerülhették 

el a látványos bukást. Jelen írásban két olyan szakembert mutatunk be, akik óriási befolyást gyakoroltak a kor és 

az utókor üzleti életére. Érdekes összevetni, hogy mennyire eltérô logika mentén törtek a sikerre, építették fel 

birodalmukat, amelyek bukása szintén más és más volt. egyiküket a becsületes, szociálisan érzékeny, konstruktív 

építôszellem, másikukat pedig a ravasz helyzetfelismerés és a színlelés mûvészetet tette naggyá. 

Íme, a marketing világos és sötét oldalának bajnokai: André Citroën illetve Charles Ponzi.

André Citroën
 A Citroën márka alapítójára marketingzseniként emlékszik az utókor. ô volt 

az egyik elsô az iparban, aki autóversenyeket szponzorált, gyárát pedig turistalátványos

ságként is hirdette. Minden ötlete közül a legemlékezetesebbet 1925ben valósítot

ta meg, amikor kibérelte az eiffeltornyot és kirakta rajta a Citroën feliratot 125 ezer 

égôbôl. Az elektromos hirdetôtábla 1934ig maradt fent.   

A fiatal André Párizsban nôtt fel, de több ízben járt az egyesült Államokban is. Már 

gyermekkorában jellemzô volt rá a nyughatatlan újító szellem. Mindig az útkeresés 

jellemezte, és nem pedig mások követése. Mindössze 24 éves volt, amikor megala

pította elsô saját vállalkozását, a société des engrenages Citroënt. ekkoriban történt, 

hogy egy üzemben járva nagy hatást gyakorolt rá a nyílbordázatú fogaskerekek látványa.  

A fogaskerék mintáját választotta saját vállalkozása jelképéül, mely azóta is ott van  

minden Citroënen. A világháborúban lôszert gyártott, majd a háború végét követôen át

telepítette gyárát a Quai de Javelre, és nekilátott megvalósítani igazi álmát, egy autógyár 

felépítését. Az elsô Citroën 1919ben gördült ki a gyárból. A vállalkozás gyorsan fejlôdött, és még abban az évben 

elérte a napi 30 autós kibocsátást. Citroën nem sokkal késôbb az egyesült Államokba látogatott, hogy ellesse 

a taylorféle irányítási módszereket, amelyeket azután gyorsan integrált saját cégébe. Citroën gyára évrôl évre 

termelékenyebb lett, és az anyagi sikert a szakember „ösztönmarketing” tevékenysége is erôsítette: széleskörû 

viszonteladói hálózatot épített ki, hitelezett, biztosított, stb. 

Citroën rendkívül érzékeny volt szociális értelemben. ezért számos jóléti intézkedés fûzôdik a nevéhez, úgy 

mint a 13. havi fizetés, a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatása, illetve vállalti óvoda létesítése. Ami 

az autót magát illeti, úgy gondolta, hogy azt minél szélesebb tömegek számára kell elérhetôvé tenni. talán ez 

is lehet az oka annak, hogy a szakember számos kockázatos lépést tett pályafutása során, és döntéseit sokszor 
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ösztönösen, nem pedig racionális alapon hozta meg. A cég gyors felívelésében persze a jól megválasztott al

kalmazottak is fontos szerepet játszottak. ennek köszönhetôen 1927re a gyár 31 ezer emberrel dolgozott, napi 

termelése elérte 400 autót, s két évvel késôbb fennállásának tizedik évében pedig az eladási szám átlépte a 100 

ezres számot is.

A Citroën a reklám fontosságának felismerésével is megelôzte korát: már 1922ben a 7. Párizsi Autószalon ven

dégeit is elkápráztatta egy különleges mutatvánnyal, amikor egy mûrepülô pilóta segítségével hatalmas Citroën 

feliratot írt az égre. Még ugyanebben az évben szerzôdött le a modellgyártó Fernand Migaultlal. karácsonyra 

már a játékboltokban voltak a Citroën modellek. Majd jött 1923, és Citroën lánctalpas félteherautói átkeltek a sza

harán. 1925 a fekete földrész, Afrika átszelésének az éve. ez volt a híres „Croisiére noire”. 1931ben pedig Marco 

Polo nyomán Ázsiát keresztezték bejrúttól Pekingig, ez a „Croisiére Jaune”. 

Az 1929es válság hatásai alól a francia autógyáros sem tudta kivonni magát. 1935re 70 százalékkal esett vissza 

az éves termelés, a gyár pedig a csôd szélére került. 1933ban Citroën ugyan felismerte a lehetôséget a renault 

által elutasított André Lefevre elsô kerék hajtású tervében, de már késô volt. Hiába kezdte meg a traction Avant 

1934ben világhódító útját, európa vezetô  és egyben a világ második legnagyobb  autógyára már nem kerülhet

te el a csôdöt. A gyár irányítását a francia kormány közbenjárására a fôhitelezô Pierre Michelin vette át. Az idôköz

ben megromlott egészségi állapotú André Citroën 1935. július 3án hunyt el rákban.

Charles Ponzi
A piramisjátékot ponzi schemenek ismeri az angol nyelv, a szisztémát a cikk

ben tárgyalt Charles Ponziról keresztelték el. Fénykorában Ponzi közel tízmillió  

dollár felett rendelkezett, ez az összeg mai áron meghaladja a húszmilliárd forin

tot. Charles Ponzi 1882ben született Olaszországban, majd 1903ban érkezett  

Amerikába szerencsét próbálni. ekkor a vagyona két és fél dollárra rúgott, és ango

lul egyáltalán nem tudott. Mosogatófiúként kezdett dolgozni, amíg a nyelvet meg 

nem tanulta. Pincérré küzdötte fel magát, amíg csalásért és lopásért ki nem rúgták. 

A pénz világába Montrealban került be, ahol egy bankban kapott állást. Itt a fiók

igazgatói pozícióig vitte, a bank viszont összeomlott, ugyanis a konkurenciánál jóval 

magasabb kamatot kínálva csábította magához a betétes ügyfeleket, az új betétesek 

pénzébôl fizetve a régi betétesek magas kamatait.

Ponzi 1918ban komoly felfedezésre jutott, pedig eredeti ötlete befuccsolt.  

reklámajánlatokat küldött ki külföldre, amelyek alig érdekeltek valakit. Pár héttel késôbb viszont befutott  

érdeklôdés spanyolországból. Az üzlet már elbukott, de Ponzi felfedezett egy arbitrázs lehetôséget. Az arbitrázs 

csak rosszul mûködô piacon létezik, lényege hogy ugyanazon termék vagy értékpapír valahol jóval olcsóbb, mint 

a bázisországban. Értékpapírokkal mindez alacsony költséggel gyorsan nagy hasznot hajthat. Jól mûködô piacon 

  „A legtöbb ötlet korszakalkotó voltára nem 
derül azonnal fény, általában az idô dönti el,   
       mi volt zseniális, és mi nem”
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ilyen nincs, de Ponzi 1918ban kezdte meg pilótajátékát. Még nem ért véget az elsô világháború és a vele pár

huzamosan zajló infláció és válság. 

A korábban postán is dolgozó Ponzinak jól jött a levelezés világában szerzett tapasztalat. A válaszlevélen  

a postai válaszlevél kupon tûnt fel neki. A kupont megvásárolva a címzett ingyen válaszolhat a feladott levélre. 

A kupont bármely országban vissza lehetett váltani, és ezért pénzt kapni. Az infláció miatt elmozdult valutaárfo

lyamokat viszont nem igazították egymáshoz. egy Olaszországban vásárolt kupont – a költségek levonása után 

– 400 százalékos haszonnal lehetett az usAban értékesíteni.

Ponzi ezért készpénzt küldött olaszországi rokonainak, megkérve ôket, hogy vegyenek belôle postai válaszle

vél kuponokat, és küldjék azokat vissza neki. A dolog mûködött, így tíz dollárból pár hét alatt negyvenet csinált. 

ezután Ponzi barátai kerültek sorra. Megígérte nekik, hogy 90 nap alatt megduplázza pénzüket. tartotta a szavát. 

Pillanatok alatt híre ment a csodának. A lavina elindult.

Ponzi céget alapított, majd kibérelt egy üzlethelyiséget. embereket fogadott fel, akik jutalék ellenében kun

csaftokat hajtottak fel neki. Ponzi 50 százalék hasznot ígért 45 nap után, száz százalékot pedig 90 nap után, 

miközben a bankok 5 százalékot adtak egy egész év alatt. A rábízott vagyon februárban már 5 ezer dollárra rú

gott, márciusban 30 ezerre, májusban 420 ezerre. Ponzi ekkor már több nagyvárosra – boston, new Jersey – is 

kiterjesztette tevékenységét. Amikor az egyik bankban már hárommillió dollárt tartott, bekerült a vezetésébe. 

Júliusban minden korábbit elhomályosított a sikere, emberek ezrei adták jelzálogba a házukat, csak hogy Ponzira 

bízhassák a pénzüket. A nyereséget nem vették ki, hanem egybôl újra befektették nála.

A nagy siker ellenére ekkoriban már többen gyanakodni kezdtek, hogy Ponzi az új beszállók pénzébôl fedezi  

a kiszállók nyereségét, és a rendszer csak addig mûködik, amíg elégséges az új befektetôk által behozott összeg. 

egy bostoni pénzügyi elemzô azt állította, hogy Ponzi rendszere nem lehet tisztességes, csakis csalásra alapul

hat. Ponzi beperelte az illetôt becsületsértésért, és meg is nyerte a pert.

egy bútorkereskedô is pert vesztett ellene, viszont ekkorra a kétségek a befektetôket is utolérték, és néhányan 

megpróbáltak kiszállni. Ponzi mindenkinek habozás nélkül fizetett. Másnap a boston Post napilap kedvezô cikket 

közölt a rendszerrôl, aminek hatására újabb rekordokat döntött a hozzá áramló friss pénz – egyetlen nap alatt 

negyedmillió dollárt vittek be hozzá.

közben az állami szervek hivatalos nyomozásba kezdtek, Ponzi mindenben együttmûködött, a nyomozók pedig 

megnyugodtak. A pletykák megszûntetéséhez azonban ez már kevés volt. A boston Post ezúttal egy informátort 

szólaltatott meg, aki szerint a szélhámos saját pénzét nem bízza a saját cégére. ezen túl egy elemzô kiderítette, 

hogy a vállalatnál befektetett pénzbôl 160 millió postai válaszlevél kupont kellett volna venni, de forgalomban 

csak 27 ezer darab volt. A Posta pedig megszüntette a kupon tömeges eladását és visszaváltását.

erre persze kitört a pánik, a tömeg Ponzi irodájához vonult. ô azonban állta a sarat, három nap alatt 2 millió 

dollárt fizetett vissza, miközben kávéval kínálta a mérges ügyfeleket. sokan hittek neki. Pr ügynököt fogadott, 

de az ellene fordult, és megjelentette az újságban a trükk lényegét, azt állítva hogy a híresztelt 7 millió dolláros 

vagyonnal szemben a cég 4,5 millió dolláros mínuszban van. Újabb hisztéria tört ki, de Ponzi ezúttal is fizetett 

mindenkinek.

néhány napon belül azonban az újság címlapján hozta az üzletember egy korábbi – csalásért kiszabott – bör

tönbüntetését, a bank bejelentette, Ponzi nem fizetôképes, a nyomozás pedig 7 millió dolláros adósságot mu

tatott ki. Ponzit öt év börtönre ítélték, majd megpróbálták kitoloncolni. Mielôtt visszatért Olaszországba, még 

szisztémájával ismét végig akarta csalni az usA többi államát is, de híre megelôzte, majd hasonlóval próbálko

zott Itáliában is. teljes szegénységben halt meg egy brazil kórházban 1949ben.

Véleménye van? szóljon hozzá!
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